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RESUMO 

As características arquitetônicas das edificações, como sua qualidade ambiental interna, 

interferem na saúde, bem-estar e produtividade de seus usuários. Além disso, essas 

características também interferem no consumo energético dos edifícios, sendo o uso de 

sistemas ativos, como condicionamento de ar e iluminação artificial alguns dos principais 

responsáveis pelo aumento desse consumo. Esse impacto negativo poderia ser reduzido com 

a aplicação de estratégias bioclimáticas no projeto arquitetônico para promover conforto 

térmico e lumínico aos usuários de modo passivo. As contribuições dessas estratégias podem 

ser avaliadas durante a etapa de projeto (por meio de simulações) e durante a fase de uso de 

uma edificação. Avaliar essas contribuições na fase de uso permite identificar as 

características positivas e negativas das soluções arquitetônicas adotadas e 

consequentemente aprender com os acertos e evitar repetições de erros. Portanto, este 

trabalho tem o objetivo de investigar os impactos de estratégias bioclimáticas de projeto no 

desempenho termo-lumínico, e no nível de satisfação dos usuários de um edifício de escritório 

em sua fase de uso. Como estudo de caso, foi selecionado um edifício em operação localizado 

em uma região litorânea de baixa latitude, com clima quente e úmido, e que teve suas 

soluções arquitetônicas bioclimáticas simuladas e avaliadas na etapa de projeto. O 

procedimento utilizado para alcançar o objetivo definido foi uma avaliação pós-ocupação 

realizada por meio de: observações diretas; coleta de dados quantitativos, com medições de 

variáveis ambientais in loco; e coleta de dados qualitativos, mediante pesquisa de satisfação 

com os usuários. Os dados coletados foram comparados com parâmetros de referência 

definidos com base na literatura e nos que haviam sido utilizados na etapa de projeto. Como 

resultado, foi verificado que as soluções arquitetônicas bioclimáticas utilizadas 

proporcionaram um desempenho térmico satisfatório ao edifício, tanto do ponto de vista 

técnico, quanto do ponto de vista dos usuários. Porém, o mesmo não ocorreu com o 

desempenho lumínico, que teve seu desempenho comprometido por alterações realizadas 

nas soluções propostas durante a fase de construção e de uso. Dentre as conclusões, 

destaca-se que, além das decisões de projeto, aspectos externos como: execução da obra, 

comportamento dos usuários, falhas de comunicação e características do entorno podem 

interferir significativamente o desempenho pretendido. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Estratégias bioclimáticas de projeto; Avaliação pós-ocupação; 

Desempenho térmico de edifícios; Desempenho lumínico de edifícios; Pesquisa de satisfação 

com os usuários; Edifício de escritório; Clima quente e úmido. 
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ABSTRACT 

Buildings´ architectural features, such indoor environmental quality, interfere in health, well-

being and productivity of their users. In addition, these characteristics also interfere in 

buildings´ energy consumption. The use of active systems, such as HVAC systems and lighting 

are some of the main responsible for this consumption. One aspect that contributes to this high 

consumption is the mismatch between architectural design and local climate. This negative 

impact could be reduced with the use of bioclimatic strategies to promote users’ thermal and 

lighting comfort. The contributions of these strategies can be evaluated during the buildings’ 

design phase (by computational simulations) and during its usage, after completion. Evaluating 

these contributions during the use phase allows: identify the positive and negative aspects of 

the architectural solutions applied, learn from the correct answers and avoid repetition of 

errors. Therefore, the objective of this work is to investigate the impacts of bioclimatic-design 

strategies on the thermo-luminous performance and on the users´ satisfaction level of an office 

building during its use phase. A building in operation, located in a low latitude coastal area with 

a hot humid weather, was selected as a case study. The bioclimatic-design strategies of this 

building were simulated and evaluated during the design phase. The proceedings to achieve 

the proposed objective was a post-occupancy evaluation realized by: direct observations; 

quantitative-data collection through environmental measurements in loco; and collection of 

qualitative data through satisfaction survey with users. The data collected were compared with 

reference parameters defined on the literature review and those used in the design phase. As 

a result, it was verified that the adopted bioclimatic-design strategies provided a high thermal 

performance to the building, from the technical and from the user’s point of view. However, the 

same did not occur with the daylight performance that was negatively impacted by changes in 

the proposed solutions during the construction and use phase. Among the conclusions, it is 

highlighted that, in addition to the design decisions, external aspects such as: the building 

construction, user behavior, communication flaws and surrounding characteristics can 

significantly interfere on the intended performance. 

 

KEY WORDS: Bioclimatic design strategies; Post-occupancy evaluation; Thermal 

performance; Daylight performance; Users satisfaction survey; Office building; Hot and humid 

climate. 
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1. INTRODUÇÃO 

A qualidade ambiental interna das edificações interfere na saúde, bem-estar e produtividade 

de seus usuários (WGBC, 2015; AL HORR et al., 2016). Isso é ampliado pelo fato de as 

pessoas passarem quase 90% do seu tempo dentro de edificações (KLEPEIS et al., 2001). 

Esta interferência pode ser tanto positiva, quanto negativa. Um exemplo de interferência 

negativa é a Síndrome do Edifício Doente, ou “Sick Building Syndrome” (SBS), reconhecida 

pela Organização Mundial da Saúde (OMS) desde o início da década de 1980. Embora este 

problema possa acontecer em edifícios habitacionais, a maioria dos estudos são realizados 

em edifícios de escritório (DE DEAR, 1997). Um dos motivos que pode contribuir para isso é 

que há uma relação entre esta síndrome e o tipo de sistema de climatização do edifício, pois 

estudos demonstram que edifícios que funcionam com ar-condicionado possuem mais 

usuários com sintomas relacionados a SBS do que os que são ventilados naturalmente (DE 

DEAR, 1997; SEPPÄNEN; FISK, 2002; DE DEAR; BRAGER, 2002).  

Além de afetar as pessoas, as características dos edifícios também afetam seu consumo 

energético e, consequentemente, impactam o ambiente natural. Só no Brasil o setor 

residencial, comercial e público consome mais de 50% da energia elétrica do país (EPE, 

2017). A maior parte do consumo energético em edifícios ocorre durante sua fase de uso e 

operação, sendo o uso de sistemas ativos, como condicionamento de ar e iluminação, um dos 

principais responsáveis por esse consumo (UNEP, 2009). 

A demanda pelo uso desses sistemas é elevada quando a arquitetura das edificações não é 

adequada ao clima (SZOKOLAY, 2004). Essa inadequação ocorre principalmente devido à 

reprodução indiscriminada de soluções projetuais adotadas em outros países, como é o caso 

das extensas fachadas de vidro, características dos edifícios de escritório produzidos nos 

Estados Unidos, desde a época do chamado Internacional Style (MACIEL, 2007). O 

funcionamento desse tipo de arquitetura, denominada “caixa de vidro selada”, normalmente 

depende do uso de sistemas ativos, como condicionamento e iluminação artificiais. Até hoje 

esse tipo de solução ainda é muito utilizado na produção arquitetônica brasileira, 

especialmente na de escritórios (MARCONDES, 2010).  

Contudo, a utilização desses sistemas ativos e consequentemente o consumo de energia 

elétrica em edificações poderia ser reduzido por meio do uso de medidas de eficiência 

energética na arquitetura desde a etapa de projeto, as quais buscam uma adequação com 

clima local mediante a utilização de estratégias bioclimáticas. Essas estratégias têm o 

potencial de proporcionar conforto térmico e lumínico aos usuários de forma passiva, ou seja, 

sem a necessidade de consumir energia (SZOKOLAY, 2004). Segundo o Conselho Brasileiro 

de Construções Sustentáveis (CBCS), é internacionalmente reconhecido que a utilização de 
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medidas de eficiência energética em edificações é uma das áreas com maior potencial de 

redução do consumo de energia  (CBCS, 2013). 

Levando em consideração esse potencial, a avaliação do desempenho de edifícios em sua 

fase de projeto está tornando-se uma prática crescente entre pesquisadores e profissionais 

da área. Contudo, o mesmo não ocorre na mesma proporção na fase de uso e operação 

destes. Devido a isso, há uma elevada carência de informações sobre o real desempenho de 

edificações em uso no Brasil (CBCS, 2013; GONÇALVES, 2015). Internacionalmente também 

há uma lacuna de informações sobre o real desempenho de edificações em uso (GOÇER; 

HUA; GOÇER, 2015; LAWRENCE; KEIME, 2016; LI; FROESE; BRAGER, 2018), mas mesmo 

assim há mais informações a esse respeito do que no Brasil. Inclusive, estudos internacionais 

apontam que o desempenho de edificações projetadas com base nos conceitos de 

sustentabilidade e eficiência energética, em alguns casos, é pior do que o estimado na etapa 

de projeto (NEWSHAM et al., 2009; SCOFIELD, 2009; ZHONGHUA et al., 2013; AL HORR et 

al., 2016; ALTOMONTE et al., 2017). 

Desse modo, avaliar o real desempenho de edificações em uso, inclusive das que foram 

projetadas com base nos conceitos de eficiência energética, é muito relevante, pois permite 

identificar as características positivas e negativas das soluções utilizadas, e conferir se estão 

tendo o desempenho esperado (LI; FROESE; BRAGER, 2018). Isso permite verificar se as 

estratégias bioclimáticas utilizadas para reduzir o consumo energético da edificação e 

promover conforto térmico e lumínico aos usuários realmente estão funcionando, e se não, 

entender os motivos. Isso gera uma relevante fonte de informações para auxiliar futuros 

projetos (GOÇER; HUA; GOÇER, 2015). 

1.1. Questão de pesquisa e objetivos 

A partir do entendimento do contexto do tema e das problemáticas que o envolvem, foi 

elaborada a seguinte questão de pesquisa: as estratégias bioclimáticas de projeto utilizadas 

em uma edificação de escritório selecionada como estudo de caso estão promovendo um 

desempenho termo-lumínico satisfatório ao edifício durante a fase de uso e proporcionando 

ambientes de trabalho satisfatórios para seus usuários? 

Objetivo geral: Investigar se as estratégias bioclimáticas utilizadas em um edifício de 

escritório projetado com base nos princípios de eficiência energética na arquitetura foram bem 

ou malsucedidas durante sua fase de uso e ocupação.  
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Objetivos específicos:  

a) Investigar o desempenho térmico do edifício, com foco nas estratégias bioclimáticas 

de projeto utilizadas; 

b) Investigar o desempenho lumínico do edifício, com foco nas estratégias bioclimáticas 

de projeto implementadas;  

c) Investigar o nível de satisfação dos usuários quanto às características térmicas e 

lumínicas dos ambientes de trabalho do edifício; 

Deste modo, esta pesquisa visa contribuir, por meio das lições aprendidas no estudo de caso 

selecionado, com: a ampliação dos estudos acerca de estratégias bioclimáticas de projeto 

adequadas a edifícios de escritório localizados em área litorânea de baixa latitude, situados 

em clima quente e úmido; e com a construção de dados relevantes para embasar a realização 

de futuros projetos com contextos semelhantes. 

1.2. Estrutura do trabalho 

Este trabalho está organizado em sete partes: na primeira, é apresentada a introdução da 

pesquisa; na segunda, é realizada uma revisão da literatura, por meio da discussão de 

trabalhos nacionais e internacionais relacionados ao tema; na terceira, há uma explicação do 

projeto do edifício selecionado para estudo de caso e do seu contexto climático; na quarta, 

são explicados os procedimentos metodológicos utilizados para alcançar os objetivos 

propostos; na quinta, são apresentados e discutidos os resultados alcançados; na sexta, são 

expostas as conclusões elaboradas; e na sétima, são explicadas algumas limitações 

enfrentadas nesta pesquisa. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

Neste capítulo é apresentada a revisão da literatura que tem o objetivo de auxiliar na definição 

dos critérios e métodos mais adequados para realizar a avaliação do desempenho térmico e 

lumínico de um edifício em sua fase de uso e operação, levando em consideração também a 

percepção dos usuários. 

Inicialmente há uma breve explicação sobre a avaliação do desempenho de edificações, para 

em seguida aprofundar nos três tipos de avaliação definidas nos objetivos específicos deste 

trabalho. Nos itens 2.1.1. e 2.1.2. são tratadas a avaliação do desempenho térmico e lumínico 

de edificações em uso, respectivamente. E no item 2.1.3. é abordada a avaliação da 

percepção dos usuários. Em cada um destes itens são apresentados os principais critérios e 

métodos existentes e utilizados para avaliar o desempenho de edificações em sua fase de 

uso e ocupação. Por fim, no item 2.2. são apresentadas as conclusões tiradas a partir desta 

revisão. 

2.1. Avaliação do desempenho de edificações em uso  

A avaliação do desempenho de edificações (Building Performance Evaluation - BPE) pode 

ocorrer em várias etapas da “vida” de um edifício, fazendo parte de um ciclo de realimentação 

de edificações existentes e de projetos futuros (PREISER, 2005). 

Avaliar o desempenho de uma edificação é muito importante, tanto na fase de projeto, quanto 

na fase de uso e operação. Na fase de projeto é possível utilizar essa avaliação para nortear 

as decisões projetuais e aprimorá-las antes que o edifício seja construído (GONÇALVES; 

MOURA; KUNIOCHI, 2015). Na fase de uso é possível constatar quais decisões foram bem 

ou malsucedidas e assim poder contribuir com a realização de melhorias no edifício avaliado 

e com a construção de informações para futuros projetos, com contexto semelhante, evitando 

a repetição de erros (ORNSTEIN, 1992). 

Quando a avaliação é realizada na fase de uso e operação do edifício, é possível considerar 

tanto os aspectos técnicos (segurança, conforto ambiental, qualidade do ar, consumo 

energético...), quanto os subjetivos, como os que levam em consideração o ponto de vista dos 

usuários (sensação de bem-estar, saúde, produtividade, comportamento, nível de 

satisfação...). Além de poder levar em consideração também o ponto de vista dos projetistas, 

clientes, técnicos e até mesmo de quem entra em contato com o edifício de forma indireta, 

como vizinhos e transeuntes (ORNSTEIN, 1992). 
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Um dos meios mais utilizados para realizar a avaliação do ambiente construído durante a fase 

de uso é a Avaliação Pós-Ocupação (APO) (ORNSTEIN, 1992). Preiser (1995) define a APO 

como um processo de avaliação sistemática do desempenho de edifícios durante sua fase de 

uso, baseado em parâmetros pré-estabelecidos.  

Vários métodos podem ser utilizados para realizar uma APO e esses podem ser classificados 

em dois tipos: os quantitativos e os qualitativos. Dentre os quantitativos estão: medições 

técnicas (consumo energético, variáveis físicas que interferem na qualidade ambiental...) e 

aplicação de questionários. Dentre os qualitativos estão: walkthrough, observação direta, 

entrevista e grupo focal. A escolha dos métodos mais adequados para cada pesquisa vai 

depender do tempo e dos recursos disponíveis. O importante é utilizar métodos que se 

complementem e de preferência que permitam a coleta de dados quantitativos e qualitativos 

(ONO et al., 2018).   

Uma APO pode ocorrer basicamente em três níveis: indicativo, investigativo e diagnóstico. As 

principais diferenças entre eles são o tempo e a profundidade da análise. O primeiro é mais 

rápido e a coleta de dados normalmente ocorre por observações diretas e entrevista com 

usuários-chave. O segundo pode ser considerado de médio prazo, podendo demorar 

semanas ou meses, e a coleta de dados normalmente se dá, além dos modos do nível 

anterior, por meio da aplicação de questionários e medições in loco. O terceiro é de longo 

prazo, podendo acontecer durante meses ou anos. Neste último são realizadas, além das 

atividades anteriores, análises aprofundadas de algum aspecto específico (PREISER, 1995). 

Os parâmetros que servem de referência para a avaliação do desempenho de edificações 

podem estar definidos em normas, regulamentos, protocolos, certificações, benchmarks, 

dentre outros (ONO et al., 2018; LI; FROESE; BRAGER, 2018). 

No Brasil, existem algumas normas relacionadas ao desempenho de edifícios. Uma delas é a 

NBR 15.575 que trata o tema de forma ampla, levando em consideração vários aspectos da 

edificação, como o estrutural, o térmico, o lumínico, o acústico, segurança, estanqueidade, 

dentre outros. Porém, essa norma é direcionada apenas a edificações habitacionais (ABNT, 

2013). Outras normas tratam o desempenho de edificações com o foco em apenas algum de 

seus aspectos, como o térmico (NBR 15.220 e a 16401-2) e o lumínico (NBR 15.215 e NBR 

ISO/CIE 8995) (ABNT, 2005; ABNT, 2017; ABNT, 2003; ABNT, 2013). Essas normas serão 

mais exploradas nos próximos itens desta revisão. 

Quanto aos regulamentos, no Brasil existe o Regulamento Técnico da Qualidade para o Nível 

de Eficiência Energética de Edificações (RTQ), que pode ser para edifícios residenciais (RTQ-

R) ou comerciais, de serviços e públicos (RTQ-C). Esses regulamentos fazem parte do 
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Programa Brasileiro de Etiquetagem de Edificações (PBE Edifica) e possuem procedimentos 

para avaliação do nível de eficiência energética de edificações. Essa avaliação resulta em 

uma Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE), que informa o nível de eficiência 

energética de edifícios, variando entre o nível “A”, muito eficiente ao nível “E”, ineficiente 

(BRASIL, 2012; BRASIL, 2013).  

O RTQ-C propõe a avaliação de três sistemas da edificação: iluminação, ar-condicionado e 

envoltória, relacionando-os ao consumo de energia elétrica do edifício. Quanto à envoltória, 

um dos principais quesitos de avaliação é referente às características térmicas dos 

componentes construtivos de vedação externa estipuladas pela NBR 15.220 (ABNT, 2005). 

Outro importante quesito de avaliação desse sistema é o Percentual de Horas Ocupadas em 

Conforto (POC), voltado às áreas de permanência prolongada não condicionadas 

artificialmente (BRASIL, 2013). Os procedimentos de avaliação dos quesitos definidos nesses 

regulamentos podem ser utilizados na etapa de projeto, ou após a edificação estar construída. 

Na etapa de projeto, essa avaliação pode ocorrer por meio do método prescritivo ou de 

simulação. Na etapa de edificação construída, essa avaliação é feita com base na conferência 

de documentos e de inspeções in loco (BRASIL, 2013). Porém esses regulamentos não 

propõem uma coleta de dados subjetivos junto aos usuários do edifício avaliado durante a 

etapa de edificação construída (BRASIL, 2013).  

Como um desdobramento para o PBE Edifica, o Conselho Brasileiro de Construções 

Sustentáveis (CBCS) desenvolveu um projeto que propõe a criação de um programa de 

etiquetagem energética de edificações em sua fase de uso. Esse projeto sugere a avaliação 

do desempenho energético operacional em edificações (DEO) para a construção de 

benchmarks nacionais, com o objetivo de criar bases de comparação entre edifícios de mesma 

tipologia e assim estimular a eficiência energética nesse setor. Como método para a avaliação 

do DEO, esse projeto propõe, dentre outras coisas, a coleta de dados quantitativos in loco, 

como o consumo energético do edifício, e a coleta de dados qualitativos por meio de pesquisa 

de satisfação com os usuários (CBCS, 2013; CBCS, 2017).  

Quanto aos protocolos que tratam sobre a avaliação do desempenho de edifícios, existem 

vários internacionais. Esses protocolos normalmente propõem uma avaliação ampla do 

desempenho de edifícios, levando em consideração aspectos como: a qualidade ambiental 

interna (Indoor Environmental Quality - IEQ), o consumo de água e energia e a percepção e 

satisfação dos usuários. As medições de IEQ propostas por esses protocolos normalmente 

são instantâneas, realizadas com o auxílio de um equipamento móvel (mobile cart) onde são 

instalados diferentes tipos de sensores. Contudo, também é possível realizar medições de 
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longo prazo, mas para isso é necessário instalar sensores no local, os quais são mais caros 

e limitados a medição de temperatura, umidade do ar e CO² (LI; FROESE; BRAGER, 2018). 

Um protocolo internacional que merece destaque é o Performance Measurement Protocol for 

Commercial Buildings (PMP) da ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating, and 

Air-Conditioning Engineers). Este protocolo é o único que propõe três níveis de avaliação, um 

básico, um intermediário e um avançado, que vai depender do objetivo da análise. Esse 

protocolo seleciona seis categorias para avaliar a edificação: conforto térmico, lumínico e 

acústico, qualidade do ar, consumo energético e consumo de água. Para cada categoria, 

existem três tipos de métodos: o descritivo, o qualitativo (com pesquisa com os usuários) e o 

quantitativo (com medição das características físicas in loco). Esse protocolo fornece várias 

informações detalhadas, como: quais instrumentos utilizar para a coleta de dados (tanto 

físicos, quanto subjetivos); como realizar a coleta desses dados; e até o custo de cada tipo de 

análise (ASHRAE, 2010). 

Ainda no contexto internacional, um estudo recente (LI; FROESE; BRAGER, 2018) fez uma 

revisão do estado da arte e do estado da prática da APO no mundo e obteve os seguintes 

resultados:  

 A tipologia mais estudada no mundo é a habitacional, seguida de edifícios de escritório 

e de universidades;  

 Nos edifícios de escritórios, o foco geralmente está na produtividade e no conforto dos 

usuários, e os trabalhos mais aprimorados nesse tipo de edificação realizaram tanto 

pesquisa com os usuários, quanto medição das variáveis ambientais in loco;  

 A maior parte dos trabalhos analisados tinha como propósito avaliar os usuários, 

seguidos da qualidade ambiental interna, do consumo energético do edifício, do 

projeto e das instalações;  

 O método mais utilizado para coleta de dados subjetivos é a aplicação de questionários 

com os usuários, seguido de entrevista e walkthrough; 

 Para coleta de dados físicos, a maioria dos trabalhos realizou medições das condições 

térmicas, seguidas do consumo energético e das condições lumínicas dos edifícios, 

tendo a menor parte realizado medição do consumo de água.   

Nesse estudo também foi observado que não há um protocolo padrão para realização de uma 

APO que seja amplamente adotado no mundo, devido as especificidades de cada caso. 

Porém, considera que poderia existir um protocolo predominante pelo menos para tipologias 

mais recorrentemente analisadas, como as habitacionais e as comerciais/escritório (LI; 

FROESE; BRAGER, 2018). 
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A seguir são discutidos os principais parâmetros e métodos para avaliação do desempenho 

térmico e lumínico de edificações em fase de uso, e para avaliação da percepção dos 

usuários. 

2.1.1. Avaliação do desempenho térmico  

De acordo com Pereira e Neto (1988), avaliar o desempenho térmico de uma edificação 

significa analisar seu comportamento térmico e compará-lo com critérios de referência 

baseados nas necessidades dos usuários e nas condições climáticas a que a edificação está 

sujeita. Outros autores complementam essa definição, informando que o desempenho térmico 

de uma edificação diz respeito à reação física desta às intervenções do meio externo e interno, 

comparada com parâmetros pré-definidos (LAMBERTS et al., 2010). As intervenções do meio 

externo estão relacionadas às variáveis climáticas ambientais (temperatura, umidade, 

ventilação e radiação solar) e as do meio interno, ao comportamento dos usuários (uso de 

máquinas e equipamentos; manuseio de janelas e cortinas; acionamento de sistemas 

artificiais, como iluminação e condicionamento de ar...) (LAMBERTS et al., 2010). Como 

informado anteriormente, esses parâmetros podem estar definidos em normas, regulamentos, 

protocolos, dentre outros. 

No Brasil, existem duas normas que estabelecem parâmetros o desempenho térmico de 

edificações: a NBR 15.220 e a NBR 15.575. A primeira trata das características térmicas dos 

materiais que compõem os elementos construtivos, como paredes e coberturas, e traz 

recomendações projetuais para cada zona bioclimática definida para o país, como área e 

sombreamento de aberturas, e estratégias passivas de condicionamento (ABNT, 2005). Já a 

segunda trata a avaliação de desempenho de edificações de modo mais abrangente, 

definindo outros critérios, além do térmico, como: o lumínico, o acústico, o estrutural, dentre 

outros (ABNT, 2013). Contudo as duas são focadas em uma tipologia arquitetônica específica: 

a habitacional.  

O parâmetro para avaliação do desempenho térmico definido pela NBR 15.575 é uma 

comparação entre a temperatura interna e externa ao edifício, em dias típicos de verão e 

inverno, para as zonas bioclimáticas 1 a 5, e apenas em dias típicos de verão, para as zonas 

6 a 8. Os critérios para avaliação desse parâmetro variam de acordo com três níveis: mínimo, 

intermediário e superior (ABNT, 2013). Essa avaliação tem como foco apenas as 

características de edificação, sem levar em consideração a influência e o ponto de vista dos 

usuários. 

A comparação da temperatura interna com a externa à edificação foi um parâmetro utilizado 

por vários trabalhos nacionais e internacionais, que desejavam avaliar o desempenho térmico 
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de edificações em sua fase de uso (LAMBERTS et al., 2010; MERCADO; ESTEVES; 

FILIPPÍN, 2010; FILIPPÍN; SIPOWICZ; LARSEN, 2013; PIMENTA, 2013). Os critérios e 

métodos utilizados nesses trabalhos serão brevemente explicados a seguir. 

Lamberts et al. (2010) avaliaram o desempenho térmico da Casa Eficiente construída em 

Florianópolis, SC. Essa casa tem como propósito funcionar como referência de arquitetura 

bioclimática e eficiência energética para residências inseridas no mesmo contexto climático. 

Essa avaliação teve como objetivo verificar o desempenho das estratégias bioclimáticas 

utilizadas na casa. Para isso, foi realizado um monitoramento da temperatura do ar interna e 

externa à casa, que foram comparadas de acordo com os critérios estabelecidos pela NBR 

15575. As medições internas ocorreram no centro de alguns ambientes de permanência 

prolongada selecionados e a externa foi realizada por uma miniestação meteorológica. Esse 

monitoramento ocorreu ao longo de uma semana em dois períodos climáticos do ano, no 

verão e no inverno. A casa foi monitorada estando vazia, desse modo não houve aplicação 

de questionários com usuários. Além disso foram medidas as temperaturas superficiais e o 

fluxo de calor das paredes, pisos e coberturas, para avaliar a transmitância térmica da 

envoltória, e foram realizadas medições do fluxo e velocidade do ar interno para verificar a 

estratégia de ventilação natural e ventilação mecânica noturna. 

Mercado, Esteves e Filippín (2010) e Flippín, Sipowicz e Larsen (2013) realizaram avaliação 

do desempenho térmico-energético de residências em uso na Argentina. Os dois trabalhos 

realizaram a avaliação do desempenho térmico, tomando como base parâmetros definidos na 

norma argentina IRAM 11605. Para isso realizaram medições da temperatura interna, no 

centro de ambientes de permanência prolongada selecionados, e externa, por meio de 

estação climatológica, a fim de compará-las. O primeiro trabalho realizou medições no verão 

e no inverno e aplicou questionários com os usuários a fim de avaliar a percepção térmica 

destes. O segundo trabalho avaliou o desempenho térmico apenas no inverno e não aplicou 

questionário com os usuários. 

Pimenta (2013) avaliou o desempenho térmico e acústico de um edifício educacional 

localizado em Ipatinga, MG. Aplicou métodos de APO para a coletda de dados, como 

medições das variáveis ambientais in loco e aplicação de questionários com os usuários 

simultaneamente às medições. O parâmetro para avaliação do desempenho térmico foi a 

comparação da temperatura e umidade do ar interna com a externa, mas sem se basear em 

norma, apenas com o objetivo de verificar a inércia ou isolamento térmico da envoltória do 

edifício. As condições térmicas internas foram medidas em duas salas localizadas em 

fachadas diferentes, por três dias consecutivos e em dois períodos climáticos, verão e inverno.  
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Outro critério utilizado para avaliar o desempenho térmico de edificações é analisar as 

condições térmicas destas de acordo com os parâmetros definidos pelos modelos de conforto 

térmico. Rupp, Vasquez e Lamberts (2015) realizaram uma revisão do estado da arte do 

conforto térmico no ambiente construído. Segundo estes autores, os modelos mais utilizados 

são o Predicted Mean Vote (PMV) e o modelo adaptativo.  

O modelo PMV foi desenvolvido por meio de experimentos realizados em laboratório na 

década de 1970 e tem como propósito predizer a sensação térmica média dos usuários de 

um determinado ambiente e o percentual de insatisfeitos com as condições térmicas deste 

(Predicted Percentage Dissatisfied - PPD). Seis variáveis são consideradas para o cálculo do 

PMV: temperatura, umidade e a velocidade do ar, temperatura radiante média, metabolismo 

e vestimenta dos usuários (FANGER, 1970 apud RUPP; VASQUEZ; LAMBERTS, 2015). Esse 

modelo serviu de base para a ISO 7730 e a ASHRAE 55, importantes normas internacionais 

que o utilizam até hoje (ISO 7730, 2005; ASHRAE 55, 2017). Esse modelo é considerado 

mais adequado a locais condicionados artificialmente, mas no início dos anos 2000, passou 

por alguns ajustes para adequar-se a ambientes não climatizados artificialmente em climas 

quentes (FANGER; TOFTUM, 2002).  

O modelo adaptativo foi desenvolvido por meio de pesquisa de campo em edifícios não 

climatizados artificialmente. Devido a isso, é mais adequado a ambientes naturalmente 

ventilados. Ele leva em consideração a capacidade das pessoas acostumarem-se com às 

condições climáticas a que estão sujeitas e também de adaptarem sua vestimenta e a 

edificação (com o manuseio de janelas, por exemplo) às suas preferências térmicas (NICOL; 

HUMPHREYS, 2002). Esse modelo define uma zona de aceitabilidade térmica para ambientes 

internos com base na relação entre a temperatura média predominante do ar externo 

(Tmpa(ext)) e a temperatura operativa1 interna. O limite máximo dessa zona de aceitabilidade 

térmica pode variar de acordo com a velocidade do ar, podendo ser ampliada em até 2,2ºC 

(ASHRAE 55, 2017). Esse modelo é recomendado pela ASHRAE 55 (2017), pela EN 15251 

(RUPP; VASQUEZ; LAMBERTS, 2015) e há uma proposta de incluí-lo na norma brasileira 

NBR 16.401-2 (LAMBERTS et al., 2013) para avaliação de ambientes ventilados 

naturalmente. 

De acordo com Rupp, Vasquez e Lamberts (2015), a ISO 7730, a ASHRAE 55 e a EN 15251 

são as normas internacionais mais utilizadas para avaliação do conforto térmico humano em 

                                                

1 De acordo com a ASRHAE 55 (2017), temperatura operativa é a “temperatura uniforme de um 

invólucro preto imaginário e o ar dentro dele, no qual um ocupante trocaria a mesma quantidade de 
calor por radiação e convecção como no ambiente não uniforme real.” (tradução livre). 
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edificações. A ISO 7730 propõe parâmetros e métodos para definir as condições aceitáveis 

de conforto térmico em ambientes internos e determinar o nível de desconforto térmico das 

pessoas nestes ambientes, baseado no modelo PMV (ISO, 2005). A ASHRAE 55 é uma 

norma norte-americana que define critérios e métodos para avaliação das condições de 

conforto térmico em ambientes internos climatizados artificialmente, ou ventilados 

naturalmente, tanto na etapa de projeto, quanto em edifícios existentes (ASHRAE 55, 2017). 

A EN 15251 é uma norma europeia que determina parâmetros de variáveis ambientais 

internas para basear projetos e avaliações de desempenho energético de edificações, levando 

em consideração as condições térmicas, lumínicas, acústicas e a qualidade do ar desses 

ambientes (EN 15251, 2007). 

Com relação ao cenário nacional, a NBR 16.401-2 é a norma que trata sobre conforto térmico 

em edificações. Atualmente essa norma está em processo de atualização, onde estão sendo 

propostos parâmetros e métodos de avaliação do conforto térmico em edificações 

climatizadas artificialmente ou ventiladas naturalmente, tanto para a fase de projeto, quanto 

para a fase de uso e ocupação, tomando como base os critérios e métodos estabelecidos pela 

ASHRAE 55 (2017). Dentre os métodos para avaliação do conforto térmico em edificações 

em uso propõe-se a medição de variáveis ambientais in loco e aplicação de questionários com 

os usuários (ABNT, 2017). 

Vários estudos encontrados nesta pesquisa bibliográfica avaliaram o desempenho térmico de 

edificações, utilizando como parâmetro modelos de conforto térmico (VIEIRA, 2008; 

DESOGUS et al., 2015; PEI et al., 2015; LAWRENCE; KEIME, 2016). Os modelos e métodos 

utilizados nesses trabalhos serão brevemente explicados a seguir. 

Vieira (2008) analisou um edifício administrativo em São Carlos, SP, quanto ao conforto 

térmico e iluminação natural, tendo como foco as estratégias bioclimáticas adotadas. Para 

isso, realizou medições in loco e aplicou questionários com os usuários nas 4 estações do 

ano. O parâmetro para avaliação do conforto térmico foi o modelo PMV, mesmo para os 

ambientes ventilados naturalmente As variáveis ambientais internas (temperatura, umidade, 

velocidade do ar e temperatura de globo) foram medidas a uma altura, no centro de duas 

salas selecionadas, por 4 dias. Os dados da temperatura externa foram coletados por uma 

estação meteológica próxima e foram comparados com os das temperaturas internas.  

Desogus et al. (2015) avaliaram o desempenho térmico no verão de uma casa vernacular 

construída com adobe, que funciona apenas com ventilação natural, localizada na Sardenha, 

Itália. Um dos critérios adotados para avaliação foi o modelo adaptativo da ASHRAE 55. 

Foram realizadas medições das variáveis térmicas internas (temperatura, umidade, 
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velocidade do ar e temperatura de globo) a uma altura do piso, no centro de dois ambientes 

de permanência prolongada, localizados em pavimentos diferentes. Os dados de temperatura 

externa para o cálculo da Tmpa(ext) foram coletados de uma estação climatológica que fica a 

8km do local. Não houve coleta de dados subjetivos com usuários. 

Pei et al. (2015) analisaram o desempenho térmico, acústico, lumínico e a qualidade do ar de 

edifícios de escritório certificados como “verdes” e de edifícios convencionais em uso 

localizados na China, a fim de verificar e comparar a qualidade ambiental interna destes. O 

método utilizado foi a APO e contou com medições de variváveis ambientais internas e 

aplicação de questionários com os usuários. Com relação às condições térmicas, foram 

realizadas medições de temperatura e umidade do ar por meio de um equipamento colocado 

acima de mesa de alguns usuários ao longo de seis meses. Foram utilizados 2 modelos de 

conforto térmico como parâmetros para a avaliação: o PMV e o modelo adaptativo da 

ASHRAE 55. O primeiro foi aplicado nos períodos de verão e inverno, quando os edifícios 

funcionavam apenas com climatização artificial e o segundo na primavera e outono, quando 

os edifícios funcionavam com ventilação natural. 

Lawrence e Keime (2016) avaliaram dois edifícios educacionais no Reino Unido a fim de 

comparar o desempenho termo-energético destes. Um desses edifícios possui estratégias 

passivas de conforto térmico e o outro não. O parâmetro de avaliação adotado foi o modelo 

PMV, mesmo um dos edifícios funcionando com ventilação natural. O método para coleta de 

dados foi a APO e contou com medições das variáveis ambientais internas (temperatura, 

umidade e velocidade do ar e temperatura de globo), simultaneamente com a aplicação de 

questionários com os usuários, no período do verão e do inverno. As medições foram feitas 

no centro de alguns ambientes a 1,1m do piso e longe de fontes de calor. 

Outros trabalhos utilizaram modelos de conforto térmico em suas análises em edificações, 

mas com o objetivo de propor ajustes nos parâmetros e/ou métodos existentes para 

adequarem-se a diferentes contextos climáticos, tipológicos e de condicionamento 

(ANDREASI, 2009; KUCHEN et al., 2011; DE VECCHI, 2015). Foram observadas 

semelhanças nos métodos para coleta de dados utilizados nesses trabalhos, como: a posição 

dos sensores de medição (próximo a cada usuário); a quantidade de medições (várias vezes 

ao dia); a frequência das medições (em no mínimo dois períodos climáticos diferentes - verão 

e inverno); e aplicação de questionários simultaneamente às medições, contendo perguntas 

sobre a sensação térmica destes no exato momento das respostas. 
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As conclusões chegadas a partir dos trabalhos revisados neste item serão apresentadas no 

item 2.2. A seguir será apresentada a revisão da literatura referente à avaliação do 

desempenho lumínico de edifícios, com foco nos principais parâmetros e métodos utilizados. 

2.1.2. Avaliação do desempenho lumínico 

O aproveitamento da iluminação natural é reconhecidamente uma importante estratégia para 

reduzir o consumo energético nas edificações, melhorar a qualidade dos ambientes, e ampliar 

a sensação de bem-estar dos usuários (ABNT, 2005).  

Existem alguns critérios e métodos para avaliação do desempenho lumínico em edificações 

definidos em normas, modelos ou certificações. Alguns tem relação com o aproveitamento de 

iluminação natural e consequentemente na eficiência energética da edificação, e outros são 

voltados às características da iluminação, seja natural ou artificial, necessárias para o 

desenvolvimento de atividades pelos usuários, garantindo conforto visual (ABNT, 2005; 

ABNT, 2013; YU; SU, 2015). 

No Brasil, existem algumas normas que tratam de um, ou mais aspectos da iluminação: a 

NBR 15.215, a NBR ISO/CIE 8995-1 e a NBR 15.575. A primeira aborda a iluminação natural 

em edificações e tem como objetivo informar métodos de cálculo e avaliação desse tipo de 

iluminação, para a etapa de projeto e para a avaliação da edificação construída (ABNT, 2005; 

ABNT, 2007). A segunda trata sobre iluminação em ambientes de trabalho e estabelece limites 

mínimos de iluminância no ambiente interior e na área de tarefa para determinados tipos de 

atividades, como as de escritório (ABNT, 2013). A terceira estabelece requisitos tanto para a 

iluminação natural, quanto para a artificial, definindo níveis mínimos de iluminância por 

ambiente e critérios de avaliação na etapa de projeto e na pós-ocupação, mas como informado 

anteriormente, é voltada apenas para habitações (ABNT, 2013). 

Quando se trata especificamente da avaliação de iluminação natural em edificações 

construídas, tanto a NBR 15.215, quanto a NBR 15.575 sugerem como critério o Fator de Luz 

Diurna (FLD), ou Daylight Factor (DF) (ABNT, 2007; ABNT, 2013). O DF é um parâmetro 

tradicional que faz uma relação entre a iluminância externa e a interna, sem considerar a 

incidência de luz solar direta (ABNT, 2003). A NBR 15.575 define valores de DF para 

determinados ambientes das habitações, os quais variam entre 0,5% a 0,75% (ABNT, 2013). 

Contudo, o mesmo não ocorre para outros tipos de edificações, pois não há informações em 

normas nacionais quanto aos níveis de DF adequados a ambientes não habitacionais. A NBR 

15.215 propõe o DF como critério de avaliação, mas não define valores de referência (ABNT, 
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2005). Internacionalmente, o valor de DF médio sugerido pela literatura como adequado para 

ambientes de escritório fica em torno de 2% a  5% (YU; SU, 2015).  

De acordo com Yu e Su (2015), o DF vem sendo muito criticado ao longo dos anos por 

pesquisadores da área, devido às suas limitações, como o fato de ser um modelo estático, 

que considera apenas um tipo de céu (uniforme e encoberto). Porém, esses autores 

consideram que o DF ainda pode ser considerado um critério válido para avaliar o 

desempenho lumínico em edificações, pois esse tipo de céu pode ser entendido como um pior 

caso. 

Devido às limitações do DF, pesquisadores da área buscaram desenvolver métodos 

alternativos que possibilitassem uma avaliação mais completa, considerando diferentes 

condições de céu e a variação da iluminação natural ao longo do ano (KONIS, 2012). De 

acordo com Yu e Su (2015) os métodos mais utilizados são a Autonomia de Iluminação 

Natural (Daylight Autonomy – DA) e a Iluminância natural útil (Usefull Daylight Illuminance – 

UDI). Esses métodos diferem do DF por serem dinâmicos (YU; SU, 2015). 

 A autonomia de iluminação natural (DA) é  definido como “a porcentagem de tempo ocupado 

do ano em que o requisito mínimo de iluminância no sensor é atendido apenas pela iluminação 

natural” (tradução livre) (REINHART; MARDALJEVIC; ROGERS, 2006). Esses requisitos são 

normalmente estabelecidos em normas. No Brasil, a NBR ISO/CIE 8995-1 estabelece uma 

iluminância mínima de 500lux no plano de trabalho em escritórios. Além disso, essa norma 

define também níveis de ofuscamento e índice de reprodução de cor (ABNT, 2013). 

A iluminância natural útil (UDI), além de definir um limite mínimo para a iluminação natural, 

também define um limite máximo, a fim de evitar excesso de iluminação, que pode causar 

desconforto, tanto visual, quanto térmico aos usuários. Assim, os desenvolvedores desse 

método definiram faixas para avaliar a iluminação natural, que são: de 0 a menos de 100lux, 

como sendo uma quantidade de iluminação insuficiente, de 100 a 2000lux, como sendo uma 

quantidade de iluminação útil e acima 2000lux como sendo uma quantidade de iluminância 

excessiva, podendo causar desconforto (NABIL; MARDALJEVIC, 2005).  

De acordo com Konis (2012), o meio mais comum de analisar a suficiência da iluminação 

natural em edifícios de escritório é medindo, ou simulando o nível de iluminância no plano de 

trabalho. Ainda de acordo com este autor, poucos estudos foram realizados em edificações 

em uso, sobretudo das que possuem estratégias para aproveitamento de iluminação natural, 

a fim de verificar se estas estão conseguindo aproveitar essa iluminação de forma satisfatória 

e simultaneamente promover conforto visual aos usuários. Esse autor também afirma que não 

há um consenso sobre como o desempenho lumínico e o conforto visual devem ser medidos 



33 
 

e avaliados. Devido a isso, coletar dados qualitativos, para obter o feedback dos usuários 

finais é considerado o mais importante em uma avaliação de desempenho (KONIS, 2012). A 

seguir alguns trabalhos que avaliaram o desempenho lumínico de edifícios em uso serão 

brevemente revisados  

Vieira (2008) avaliou o desempenho lumínico de um edifício administrativo em São Carlos, 

SP, que continha estratégias bioclimáticas, por meio de aplicação de questionários com os 

usuários e de medições de iluminância em locais selecionados. As medições ocorreram em 

dois períodos do ano, em três momentos do dia (10:00, 13:30 e 17:30) e os procedimentos 

seguiram o estabelecido pela NBR 15.215, como a criação de uma malha de pontos nos 

ambientes para definir os locais a serem medidos. Os níveis de iluminância encontrados foram 

comparados com os valores estabelecidos pela antiga NBR 5413:1992, posteriormente 

substiuída pela NBR ISO/CIE 8995-1:2013.  

França (2011) avaliou o desempenho de três edifícios escolares em São Paulo, SP, a fim de 

investigar, dentre outros aspectos, o desempenho lumínco das salas de aula. Para isso, 

realizou medições de iluminância, avaliou o nível luminância e contraste, e aplicou 

questionários com os usuários. A coleta de dados ocorreu em uma sala de cada escola, 

durante o horário de uso destas. As medições de iluminância basearam-se nos procedimentos 

propostos pela NBR 15215-4 e a avaliação desse quesito baseou-se nos parâmetros definidos 

pela NBR 5413:1992. O nível de luminância e contraste foi avaliado por meio de fotos digitais, 

a partir das quais foram geradas imagens em HDR (High Dynamic Range) e renderização de 

cor falsa (false color) e o parâmetro utilizado foi a diferença entre a distribuição de luminância 

nas superfícies dos ambientes. Outro critério utilizado para a avaliação do desempenho 

lumínico foi a autonomia de iluminação natural (DA) e para isso realizou uma simulação 

computacional no software Daysim, considerando a variação da iluminação natural ao longo 

de todo o ano. 

Ochoa (2012) realizou uma avaliação do nível de conforto térmico, lumínico e acústico em 

quatro salas de aula em dois edifícios em Goiânia, GO, por meio de uma APO, a fim de saber 

se as técnicas construtivas utilizadas em cada edifício interferiam no desempenho ambiental 

destes. Para avaliar o conforto lumínico, foram realizadas medições do nível de iluminância 

em quatro períodos do ano, próximos ao solstícios e equinócios. Essas medições ocorreram 

a cada duas horas, a partir do início do uso dos edifícios, como propõe a NBR 15215-4 

completando seis medições ao dia, iniciando oito horas da manhã e finalizando às 18h. O 

parâmetro de referência utilizado foi o valor de iluminância que a NBR 5413:1992 definia para 

salas de aula. Para isso foi calculado a iluminância média dos ambientes e o fator de 

uniformidade. Paralelamente às medições foram aplicados questionários com os usuários. As 
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perguntas sobre o conforto lumínico eram referentes ao nível de satisfação dos alunos quanto 

à iluminação natural e artificial e sobre a frequência de necessidade de acionamento da 

iluminação artificial, contendo 5 opções de resposta, entre ótimo a péssimo. 

Konis (2012) avaliou o desempenho da iluminação natural e o conforto visual em um edifício 

vertical de escritório com certificação LEED, “open-plan” e iluminado apenas lateralmente, em 

São Francisco, Califórnia. O objetivo dessa pesquisa foi verificar se as estratégias de projeto 

utilizadas para aproveitamento de iluminação natural haviam sido bem-sucedidas. As 

características avaliadas foram: o controle dos elementos de proteção solar pelos usuários; a 

suficiência da iluminação natural; o consumo energético do sistema de iluminação e o nível 

de satisfação dos usuários. Foram utilizados métodos de APO para a coleta de dados, como 

medições in loco, observações diretas e aplicação de questionários com os usuários. O 

comportamento dos usuários e o nível de luminância em suas mesas foi coletado por meio de 

registros fotográficos em time-lapse, com imagens em HDR. As respostas dos usuários e as 

medições de iluminância foram coletados por meio de um dispositivo móvel desenvolvido 

especialmente para essa pesquisa, o qual foi colocado acima de algumas mesas de trabalho 

localizadas em diferentes posições no edifício, como próximo às fachadas, ou próximo à parte 

central do ambiente. Esse dispositivo permitia um registro dos dados coletados, o que 

possibilitou múltiplas coletas por um longo período (2 a 3 semanas). Cada medição foi 

realizada em dois períodos do ano. Os parâmetros usados para avaliar o desempenho da 

iluminação natural foi o DF e o DA. O primeiro foi escolhido por ter sido utilizado na etapa de 

projeto do edifício e o segundo por ser o utilizado pela certificação LEED. Entre os resultados, 

o estudo verificou que a maioria dos usuários informou estar satisfeito com uma quantidade 

de iluminação natural inferior a 500 lux, e quase metade informou estar satisfeito com 

iluminação natural inferior a 300 lux. 

Bellia, Fragliasso e Stefanizzi (2017) avaliaram a qualidade da iluminação em 3 salas de 

escritório em Nápoles, Itália. Para isso realizaram medições de iluminância, luminância e 

coletaram informações sobre o nível de satisfação dos usuários por meio de entrevistas. Após 

as entrevistas, foram realizadas medições de iluminância horizontais (no plano de trabalho) e 

verticais (na altura dos olhos), e de luminância. Os parâmetros utilizados para a avaliação 

foram o UDI o DGP (Daylight Glare Probability)2 e as respostas dos usuários. Como 

resultados, foi percebido que as respostas dos usuários nem sempre coincidiam com as faixas 

de iluminância definidas pelo UDI, pois estes consideravam iluminâncias superiores a 2000 

lux e até acima de 3000 lux confortáveis para a realização de tarefas visuais em papel, mas 

                                                
2 DGP (Daylight Glare Probability): é um índice que mostra o percentual de pessoas potencialmente 
incomodadas por ofuscamento, em função da iluminância vertical (na altura dos olhos do observador) 
e da luminância da fonte de luz, considerando um ângulo sólido (Wienold e Christoffersen, 2006). 
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realmente achavam que iluminâncias abaixo de 100 lux eram insuficientes para realizar tais 

tarefas. Foi observado também que níveis altos de iluminância só incomodavam quando havia 

incidência de radiação solar direta em alguma superfície interna. 

A seguir será apresentada a revisão da literatura referente à avaliação da percepção dos 

usuários, com foco nos parâmetros e métodos utilizados. 

2.1.3.  Avaliação da percepção dos usuários 

É essencial levar em consideração a percepção dos usuários ao avaliar o desempenho de 

edifícios em uso, pois as edificações devem ter como foco a satisfação das necessidades e o 

bem-estar destes. Desse modo, receber o feedback dos usuários é de extrema importância 

para verificar os pontos positivos e negativos do edifício (ORNSTEIN, 1992).  

A avaliação da percepção dos usuários pode ocorrer de algumas maneiras, como: entrevistas, 

grupos focais, conversas informais, questionários, dentre outros (ORNSTEIN, 1992). Um 

estudo recente constatou que o questionário é o meio mais utilizado, possivelmente por 

permitir quantificar dados subjetivos (LI; FROESE; BRAGER, 2018).  

Ao elaborar um questionário é importante que as perguntas não induzam as respostas e que 

as opções de respostas sejam equilibradas, ou seja, a mesma quantidade para respostas 

positivas e negativas, podendo haver uma opção neutra entre estas (ONO et al., 2018). 

O CBE (Center for the Built Environment) de Berkley, na Califórnia (EUA), foi um dos pioneiros 

na elaboração de um questionário para avaliar a qualidade ambiental de edifícios, focando no 

nível de satisfação dos usuários. Esse questionário possui sete opções de resposta entre 

“muito satisfeito” a “muito insatisfeito”, com uma opção neutra no meio. Ele leva em 

consideração a lembrança dos usuários em relação a períodos anteriores, como três a seis 

meses, ou mais, sem exceder um ano. Esse modelo de questionário é utilizado como 

referência por vários pesquisadores e protocolos relevantes, como o Performance 

Measurenment Protocol (PMP) da ASHRAE (2010) (LI; FROESE; BRAGER, 2018). 

Outro questionário bastante utilizado é o BUS (Building Use Studies), adotado pelo protocolo 

PROBE (Post Occupancy Review of Building Engineering) do Reino Unido, que foi o primeiro 

protocolo desse tipo, criado em 1995. Ele possui versões tanto para edifícios habitacionais, 

quanto para não habitacionais (LI; FROESE; BRAGER, 2018).  

Recentemente alguns laboratórios de Universidades Brasileiras fizeram parceria com o 

sistema BOSSA (Building Occupants Survey System Australia), elaborado para avaliar a 

qualidade ambiental interna em edifícios de escritório. Esse sistema possui dois tipos de 
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questionários: o instantâneo (snap-shot) e o de longo prazo (time-lapse). Esse questionário é 

utilizado por importantes organizações australianas que realizam a avaliação de edifícios 

verdes, como o NABERS (National Australian Built Environment Rating System) (DE DEAR 

et al., 2017). 

A diferença entre questionários do tipo instantâneos e os de longo prazo é que o primeiro 

possui perguntas relacionadas à percepção dos usuários sobre alguma característica do 

ambiente em que ele está no exato momento de sua resposta, e o segundo, contém perguntas 

sobre a opinião dos usuários referente a um período passado, como dos últimos meses, ou 

ano, por exemplo (ASHRAE, 2010; ABNT, 2017). 

As pesquisas que tem como objetivo avaliar o conforto térmico e/ou lumínico humano para 

criar novos índices de conforto, ou adequar parâmetros e métodos existentes, normalmente 

realizam questionários instantâneos, com perguntas sobre a sensação e preferência térmica 

e/ou lumínica no momento da resposta e fazem medições das variáveis microclimáticas 

simultaneamente, para poder confrontar esses dados entre si posteriormente (ANDREASI, 

2009; KUCHEN et al., 2011; KONIS, 2013; DE VECCHI, 2015).  

O modelo PMV, por exemplo, propõe perguntas sobre a sensação, preferência e 

aceitabilidade térmica dos usuários. Desse modo, a aplicação de questionários instantâneos 

é a mais adequada para avaliar um ambiente de acordo com esse modelo. As respostas 

referentes à sensação térmica baseiam-se em uma escala sétima de opções, que variam 

entre “muito frio” a “muito quente”, contendo uma opção neutra intermediária. As respostas 

sobre a preferência térmica baseiam-se em 3 opções: “mais quente”, “não mudar” e “mais 

frio”. E as respostas em relação à aceitabilidade térmica baseiam-se em 2 opções: “aceitável” 

e “inaceitável” (ISO 7730, 2005; ASHRAE 55, 2017; ABNT, 2017). 

Os estudos que tem como objetivo avaliar o desempenho de edifícios, por meio de uma APO, 

por exemplo, normalmente aplicam questionários do tipo longo prazo, para avaliar o nível de 

satisfação dos usuários referente a um determinado período (PERETTI; SCHIAVON, 2011; 

LIANG et al., 2014; PEI et al., 2015). Com relação às pesquisas de satisfação, é recomendado 

que sejam aplicadas com uma certa frequência, como a cada seis meses, mas também pode 

ser aplicada apenas uma vez por ano. Também é recomendado que estas pesquisas 

contenham uma escala sétima de respostas, variando entre “muito satisfeito” a “muito 

insatisfeito”, com uma opção neutra intermediária, e que sejam realizadas perguntas que 

possibilitem identificar o motivo de possíveis insatisfações (ASHRAE, 2010; ABNT, 2017). A 

seguir serão apresentados alguns trabalhos que realizaram coleta de dados subjetivos junto 

aos usuários. 
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Vieira (2008) aplicou questionários para coletar dados subjetivos dos usuários de um edifício 

administrativo, a fim de avaliar o desempenho térmico e lumínico deste. O parâmetro para 

avaliação do desempenho térmico foi o modelo PMV, mesmo para os ambientes ventilados 

naturalmente. As perguntas quanto ao desempenho lumínico, tinham como objetivo saber a 

opinião dos usuários em relação à quantidade de iluminação natural em suas mesas de 

trabalho, utilizando uma escala de cinco opções de resposta, que variaram entre “ótima” a 

“péssima”. Além disso o questionário também continha perguntas quanto à frequência de uso 

da iluminação artificial, com três opções de respota (diariamente, às vezes e nunca) e quanto 

ao período de acionamento, também com três opções de resposta (manhã, tarde, manhã e 

tarde). 

França (2011) avaliou o desempenho de três escolas em São Paulo com o objetivo de verificar 

a habitabilidade, a sustentabilidade e a segurança destes. Para isso, utilizou vários métodos 

de APO para coleta de dados subjetivos junto aos usuários, como: grupo focal, entrevistas e 

questionários. As entrevistas foram estruturadas e realizadas com pessoas-chave (arquitetos 

e administradores das escolas). Os grupos focais foram realizados com professores e 

funcionários das escolas. Os questionários foram elaborados sob medida para essa pesquisa 

e continham perguntas sobre diversos aspectos dos edifícios. Foram aplicados apenas em 

um período do ano. As respostas tinham 4 opções entre “péssimo” a “excelente”, sem opção 

intermediária, e uma opção “não se aplica”.   

Ochoa (2012), ao avaliar o nível de conforto térmico, lumínico e acústico em salas de aula 

aplicou questionários com os usuários em 4 períodos diferentes do ano, solstício de verão e 

inverno e equinócio de outono e primavera. As questões eram referentes ao período e não ao 

instante da resposta. As perguntas quanto ao conforto térmico eram direcionadas à 

temperatura e ventilação natural. As opções de respostas sobre a temperatura variavam entre 

“muito quente” a “muito fria”, e sobre a ventilação natural variavam entre “ótima” a 

“insatisfatória”. As perguntas sobre o conforto lumínico eram referentes ao nível de satisfação 

dos alunos quanto à iluminação natural e artificial e sobre a frequência de necessidade de 

acionamento da iluminação artificial, contendo 5 opções de resposta, entre “ótimo” a 

“insatisfatório”. 

Konis (2012) avaliou o desempenho da iluminação natural e o conforto visual em um edifício 

vertical de escritório. Para isso, aplicou questionários instantâneos com eles. Os usuários 

deveriam responder os questionários sempre que algo os incomodasse, ou a cada 45 minutos. 

As perguntas foram sobre o nível de satisfação e a preferência deles em relação a quantidade 

de iluminação natural em sua mesa de trabalho, oferecendo 7 opções de resposta, entre 

“muito satisfeito” a “muito insatisfeito”, com uma opção neutra intermediária.  
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Pimenta (2013) aplicou questionários em dois períodos do dia, manhã e noite com alunos de 

uma escola de ensino superior a fim de verificar a percepção destes quanto às condições 

térmicas e acústicas das salas de aula. O questionário foi elaborado especialmente para essa 

pesquisa e continha 22 questões, dentre as quais 11 perguntas eram sobre a sensação e 

preferência térmica e acústica no momento da resposta. As perguntas sobre a sensação 

térmica tomaram como base a escala de 7 pontos proposta pelo modelo PMV.   

Pei et al. (2015) ao analisar o desempenho da qualidade ambiental de edifícios de escritório 

“verdes” e convencionais em uso na China, utilizaram métodos de APO, dentre os quais 

estava a aplicação de questionários com os usuários. Os questionários continham perguntas 

sobre os hábitos dos usuários e o nível de satisfação destes quanto às condições ambientais 

dos seus locais de trabalho. Com relação aos hábitos, foram realizadas perguntas sobre a 

possibilidade de ajustes adaptativos e sobre o uso de equipamentos. As perguntas referentes 

a qualidade ambiental englobavam as quatro estações do ano e as respostas continham 12 

opções, que variavam entre “muito insatisfeito” a “muito satisfeito”. Como resultado, constatou 

que os usuários dos edifícios “verdes” estavam mais satisfeitos com a qualidade ambiental 

dos seus locais de trabalho do que os usuários dos edifícios convencionais. 

Lawrence e Keime (2016) avaliaram o desempenho termo-energético em edifícios 

educacionais no Reino Unido, utilizando métodos de APO. A coleta de dados subjetivos junto 

aos usuários ocorreu por meio de questionário, que continham perguntas sobre a sensação e 

a preferência térmica destes no momento das respostas e em períodos pré-determinados. As 

perguntas e as opções de resposta basearam-se nas propostas pelo modelo PMV. O 

questionário foi aplicado em dois períodos do ano (verão e inverno). Posteriormente a análise 

dos dados subjetivos coletados, foram aplicados outros questionários para identificar os 

motivos de desconfortos informados. O estudo verificou como um dos resultados, que um dos 

fatores que afeta o conforto térmico dos usuários é a baixa possibilidade de controle da 

temperatura do ambiente. 

Bellia, Fragliasso e Stefanizzi (2017) avaliaram a qualidade da iluminação em salas de 

escritório. Para isso, além de realizar medições in loco, coletaram informações sobre o nível 

de satisfação dos usuários por meio de entrevistas. As entrevistas foram realizadas a cada 

hora, durante três dias, e continham 3 perguntas: se a iluminação natural era suficiente para 

possibilitar a realização de suas tarefas de trabalho; se a pessoa se sentia ofuscada; e se sim, 

o que estava causando esse ofuscamento.  

A seguir serão apresentadas as conclusões referentes a revisão da literatura realizada neste 

item e nos anteriores. 
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2.2. Conclusões sobre a revisão da literatura 

Avaliar o desempenho de edifícios na fase de uso e operação é muito importante, pois é a 

fase que gera mais impactos, tanto ambientais, quanto para seus usuários. Desse modo, essa 

avaliação permite verificar os pontos positivos e negativos implementados e assim contribuir 

para a realização de melhorias no edifício estudado e na construção de dados embasados 

para futuros projetos com programa e contexto semelhantes. 

Um dos meios mais utilizados para realizar avaliação do desempenho de edifícios em uso é 

a avaliação pós-ocupação (APO), que possui métodos tanto para coleta de dados técnicos 

(condições térmicas, lumínicas, acústicas...), quanto subjetivos (ponto de vista dos usuários). 

A seleção desses métodos depende do nível de avaliação que se pretende realizar: indicativa, 

investigativa e diagnóstica. Foi possível constatar que o nível investigativo é o que mais se 

adequa à esta pesquisa, devido ao tempo disponível para coleta de dados e aos tipos de 

dados que se pretende coletar.     

O desempenho de edifícios é avaliado quando há uma comparação do comportamento destes 

com parâmetros pré-estabelecidos, que podem estar contidos em normas, regulamentos, 

benchmarks, dentre outros. 

No Brasil existem normas que tratam sobre o desempenho de edifícios de forma ampla, como 

NBR 15575 e de apenas um de seus aspectos, como o térmico (NBR 15.220) e o lumínico 

(NBR 15215 e NBR ISO/CIE 8995-1). Contudo, as duas primeiras são voltadas apenas a 

edifícios habitacionais, não havendo normas nacionais que definam parâmetros para o 

desempenho térmico de edifícios de escritório. O mesmo não ocorre quando o objetivo é 

avaliar o desempenho lumínico, pois as normas nacionais definem parâmetros, como níveis 

de iluminância em plano horizontal, para tipologias habitacionais e de escritório. 

Um documento nacional que trata sobre o desempenho térmico de edifícios de escritório é o 

RTQ-C, mas com o objetivo final de avaliar o desempenho energético destes. Contudo a 

aplicação desse regulamento ainda é de caráter voluntário, exceto para edifícios públicos 

novos, ou antigos que passarão por reforma. Além disso os procedimentos para avaliação 

dos parâmetros estabelecidos por esse regulamento são voltados para a fase de projeto e de 

edificação construída, não necessariamente em uso, não havendo proposição também de 

coleta de dados subjetivos com os usuários, se a edificação já estiver em uso.  

Internacionalmente há protocolos que definem parâmetros e métodos para avaliação de 

edifícios em uso, como o PMP (ASHRAE, 2010). Contudo o estudo recente de Li, Froese e 

Brager (2018) constatou que não há um protocolo padrão que seja amplamente utilizado no 
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mundo, pois cada caso estudado geralmente possui especificidades que esses protocolos não 

abrangem. 

Com relação ao desempenho térmico, foi observada a utilização de basicamente dois 

parâmetros: a comparação da temperatura interna com a externa, para verificar a inércia ou 

isolamento térmico da envoltória; e a comparação das condições térmicas internas da 

edificação com os critérios definidos pelos modelos de conforto térmico. 

A comparação da temperatura interna com a externa é um critério adotado pela NBR 15.575 

(ABNT, 2013). Observou-se que esse critério foi utilizado para avaliar tanto o desempenho 

térmico de habitações, quanto de edifícios de outras tipologias. O método utilizado para avaliar 

edificações de acordo com esse critério foi a medição da temperatura do ar no centro de 

alguns ambientes internos de permanência prolongada e medição da temperatura do ar 

externa. Não havendo necessariamente coleta de dados subjetivos com os usuários. 

Os modelos de conforto térmico mais utilizados foram o PMV e o Adaptativo. Os dois são 

utilizados pela ASHRAE 55 (2017). Notou-se que o PMV foi utilizado tanto em ambientes 

climatizados artificialmente, quanto ventilados naturalmente, apesar de ser mais adequado 

para ambientes climatizados. O modelo adaptativo foi utilizado apenas em ambientes 

ventilados naturalmente. Esse último modelo será implementado em uma norma nacional 

(NBR 16.401-2), que está em processo de atualização.  

De acordo com os estudos revisados, os métodos mais utilizados para avaliação das 

condições térmicas de edificações de acordo com o modelo PMV foram: a medição de 

variáveis microclimáticas internas (temperatura, umidade do ar, temperatura radiante média e 

velocidade do ar) a uma altura, no centro de alguns ambientes de permanência prolongada, 

havendo também levantamento de dados junto aos usuários (metabolismo e vestimenta) e 

aplicação de questionários para avaliar o nível de aceitabilidade, sensação e preferência 

térmica destes. 

Os métodos mais utilizados para avaliação térmica de edifícios de acordo com o modelo 

adaptativo foram: a medição de variáveis ambientais internas (temperatura do ar, temperatura 

radiante média e velocidade do ar) no centro de ambientes selecionados a uma certa altura e 

medição da temperatura do ar externo, por no mínimo 7 dias, em um ou dois períodos do ano, 

sem necessariamente haver coleta de dados subjetivos junto aos usuários. 

Foi observado que trabalhos que utilizaram algum desses métodos, mas com o objetivo de 

propor ajustes nos parâmetros e/ou métodos existentes para adequarem-se a diferentes 

contextos climáticos, tipológicos e de condicionamento, utilizaram métodos diferentes dos 
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citados acima, como: medições das variáveis ambientais próximas a cada usuários, várias 

vezes ao dia, e em no mínimo dois períodos climáticos diferentes (verão e inverno), e 

necessariamente aplicando questionários com os usuários simultaneamente às medições. 

Quanto a avaliação do desempenho lumínico em edificações, foi observado que há critérios 

para avaliar tanto a iluminação natural, quanto a artificial. Os critérios mais utilizados para 

avaliar a iluminação natural são o Daylight Factor (DF), Daylight Autonomy (DA) e o Usefull 

Daylight Illuminance (UDI). A semelhança entre eles é possuir como critério a avaliação do 

nível de iluminância no plano de trabalho. E a principal diferença entre eles é que o primeiro 

é um modelo estático, que considera apenas um tipo de céu (encoberto), e os outros são 

dinâmicos, pois consideram a variação da iluminação natural ao longo de todo o ano. 

O DF é o modelo sugerido pelas normas nacionais (NBR 15.575 e NBR 15.215) como 

referência para avaliar o desempenho da iluminação natural em edifícios construídos. 

Contudo, essas normas não definem um valor de DF para edificações não habitacionais, pois 

a NBR 15.575 estabelece um valor de DF apenas para habitações. Os valores de DF 

informados pela literatura internacional (2% a 5%) foram definidos em países com baixa 

iluminância. De acordo com Konis (2012), a CIE (Commission Internationale de l’Eclairage) 

considera que um céu encoberto possui 10.000lux. Assim, o valor do DF poderia ser ajustado 

para outras realidades.  

De acordo com a literatura revisada, o DA e o UDI são os modelos dinâmicos mais utilizados. 

O primeiro toma como base requisitos mínimos de iluminância definidos para cada tipo de 

ambiente. Esses requisitos, no caso do Brasil, são definidos pela NBR ISO/CIE 8995-1, que 

estabelece um valor de 500 lux para ambientes de trabalho em escritórios. Contudo um dos 

estudos revisados, que avaliou o desempenho lumínico em escritórios (KONIS, 2012), 

encontrou como resultado que a maioria dos usuários consideravam iluminâncias inferiores à 

500 lux satisfatórias. O resultado desse trabalho sugere que o valor de iluminância mínima 

definido pela norma nacional pode estar superestimado.  

O UDI estabelece 3 faixas de iluminância, das quais a faixa de 100 lux a 2000 lux é 

considerada útil, a faixa inferior a 100 lux é classificada como insuficiente e valores acima de 

2000 lux são entendidos como muito elevados. Entretanto, um dos trabalhos revisados, que 

avaliou o desempenho lumínico em salas de escritório (BELLIA; FRAGLIASSO; STEFANIZZI 

2017), encontrou como resultado que os usuários consideravam valores acima de 2000 lux e 

até acima de 3000 lux satisfatórios, mas consideravam valores abaixo de 100 lux realmente 

insuficientes. Esse resultado indica que o limite superior definido por esse modelo pode ser 

ampliado. 
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Foi observado que o método mais utilizado para avaliar o desempenho lumínico em 

edificações é a medição de iluminância em um plano horizontal. Contudo, foram encontrados 

alguns trabalhos que realizaram também medição de luminância, para avaliar o conforto 

visual, levando em consideração níveis de ofuscamento e contraste; e que monitoraram o 

comportamento dos usuários quanto a abertura e fechamento de janelas e cortinas, e 

realização de ajustes em suas mesas de trabalho para protegerem-se da luz solar. Foi 

observado também que muitos trabalhos aplicaram questionários com os usuários, para 

avaliar seu nível de satisfação com as condições de iluminação, mas esses questionários não 

se basearam em modelos pré-estabelecidos, foram elaborados especificamente para cada 

pesquisa. 

Quanto a avaliação da percepção dos usuários, é possível concluir que coletar esses dados 

é de extrema importância, pois afinal o principal objetivo dos edifícios deve ser proporcionar 

espaços que satisfaçam as necessidades e promovam bem-estar aos usuários. Foi possível 

constatar que vários trabalhos que tinham o objetivo de avaliar o desempenho de edificações 

coletaram dados sobre a percepção dos usuários.  

Foi observado que existem vários meios de coletar dados subjetivos junto aos usuários, mas 

que o mais utilizado foram os questionários, possivelmente por possibilitar uma coleta de 

dados subjetivos com mais pessoas e por permitir uma avaliação quantitativa de dados 

subjetivos. 

Observou-se que há basicamente dois tipos de questionários, um instantâneo e um de longo 

prazo, onde o primeiro procura saber a percepção dos usuários no momento da resposta e o 

segundo visa conhecer a opinião dos usuários quanto às condições ambientais internas em 

um determinado período passado. De acordo com os estudos revisados, apesar de existirem 

modelos de questionários elaborados por grandes instituições internacionais, a maior parte 

dos trabalhos encontrados utilizou questionários elaborados sob medida. Porém, em muitos 

casos, algumas perguntas e opções de respostas basearam-se em modelos pré-

estabelecidos, principalmente nos trabalhos que avaliaram o desempenho térmico de 

edifícios.  

Por fim, foi observado que não foram encontrados trabalhos que tenham avaliado o 

desempenho térmico e lumínico, levando em consideração a percepção dos usuários, de uma 

edificação de escritório com estratégias bioclimáticas localizada no mesmo contexto climático 

e territorial do estudo de caso selecionado.  

A seguir serão apresentados o estudo de caso e as características climáticas do local onde 

ele está inserido.  
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3. APRESENTAÇÃO DO ESTUDO DE CASO E DAS 

CARACTERÍSTICAS CLIMÁTICAS LOCAIS  

Neste capítulo são apresentadas as características climáticas do local onde se encontra o 

edifício selecionado como estudo de caso e em seguida esse edifício é apresentado, com 

descrição do projeto das estratégias bioclimáticas utilizadas.  

3.1. Características climáticas do local 

A edificação escolhida como estudo de caso fica localizada no Complexo Industrial e Portuário 

do Pecém (CIPP), na cidade de São Gonçalo do Amarante, no Ceará, Brasil. O local fica a 

aproximadamente 50km a Oeste da capital Fortaleza, estando situada a 3º36’26” Sul e 

38º36’26” Oeste (Figura 1).  

 

Figura 1 – Imagem de satélite com a localização geográfica do Estudo de Caso em relação à capital 
do Estado, Fortaleza. Fonte: Google Earth. 

De acordo com a NBR 15.220-3 o local está inserido na zona bioclimática 8. Suas 

características climáticas foram observadas por meio do arquivo climático TRY (Test 

Reference Year), com extensão EPW, com base nos dados do INMET (Instituto Nacional de 

Meteorologia) (LABEEE, 2017). Foi utilizado o arquivo climático de Fortaleza, devido aos 

seguintes fatores: não existir um arquivo climático para São Gonçalo do Amarante; ser a 

cidade mais próxima com dados climáticos disponíveis; e por possuírem latitude e altitude 

muito parecidas (3º36’26” Sul e 18m, para São Gonçalo do Amarante e 3°43′6″ Sul e 14m 

para Fortaleza). Esse arquivo foi então inserido no programa Climate Consultant (MILNE, 

2014), que possibilitou uma leitura dos dados por meio de gráficos.  
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Desse modo, é possível verificar no Gráfico 1, que a maior parte das temperaturas registradas 

no local (54%) estão entre 21ºC e 27ºC, mas essa faixa de temperatura ocorre principalmente 

à noite, com exceção dos meses de dezembro a fevereiro, que possuem noites mais quentes. 

Os períodos da manhã e da tarde possuem temperaturas acima de 27ºC. 

 

Gráfico 1- Registros diários de temperatura de bulbo seco. Fonte: Gráfico gerado pelo software 
Climate Consultant com os dados TRY do INMET. Legenda em tradução livre. 

No Gráfico 2, é possível observar que o local possui uma amplitude térmica de menos de 

15ºC, com temperaturas normalmente acima de 20ºC e abaixo de 35ºC, e com temperaturas 

médias mensais entre 26ºC e 28ºC. Nesse mesmo gráfico, também é possível notar que: as 

temperaturas médias de todos os meses estão dentro da zona de conforto, definida pela 

ASHRAE 55 (2010), considerando 80% de aceitabilidade; todos os meses possuem médias 

máximas e temperaturas máximas registradas acima da zona de conforto, e médias mínimas 

dentro da zona de conforto. 

 

Gráfico 2 – Faixas de temperaturas máximas, mínimas e médias por mês. Fonte: Gráfico gerado pelo 
software Climate Consultant com os dados TRY do INMET. Legenda em tradução livre. 

É possível verificar, no Gráfico 3, que a umidade relativa do local é elevada, estando acima de 

60% na maior parte dos registros (87%). Os meses com umidade relativa mais alta são março, 
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abril e maio, coincidindo com o período chuvoso, e os com umidade relativa mais baixa são 

setembro, outubro e novembro. 

 

Gráfico 3 - Registros diários de umidade relativa. Fonte: Gráfico gerado pelo software Climate 
Consultant com os dados TRY do INMET. Legenda em tradução livre. 

A velocidade dos ventos é elevada, possuindo médias máximas entre 3 e 6m/s, com máxima 

registrada de até 7m/s. A média mensal, ao longo do ano, varia entre 1 e 3m/s, sendo os 

meses de setembro, outubro e novembro os que possuem registros de velocidades mais altas, 

e os de março, abril e maio os com menores registros de velocidade (Gráfico 4).  

 

Gráfico 4 - Faixas de velocidade do ar máximas, mínimas e médias por mês. Fonte: Imagem gerada 
com o software Climate Consultant com os dados de TRY do INMET. Legenda em tradução livre. 

A direção predominante do vento fica entre Leste e Sul, com a maior parte em Sudeste, como 

pode ser visto na rosa dos ventos diurna disponibilizada no site Projeteee3 (BRASIL, 2017). 

                                                
3Projeteee – Projetando Edificações Energeticamente Eficientes - é uma plataforma nacional que 
fornece dados para a realização de projetos de edificações energeticamente eficientes. É uma iniciativa 
do Ministério do Meio Ambiente (MMA) e do Programa das Nações Unidas para Desenvolvimento 
(PNUD). 
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Foi selecionada a rosa dos ventos diurna, para observar o comportamento do vento durante 

o horário de funcionamento do edifício, que é de 07:30 às 16:00. Nessa rosa dos ventos é 

possível observar que, durante o dia, a maior frequência de velocidade do vento é de 2 a 6m/s 

(Figura 2). 

 

Figura 2 - Rosa dos ventos (diurna). Fonte: Site Projeteee, com base nos dados do INMET. 

A Iluminação horizontal global diária é bem elevada, chegando a alcançar valores acima de 

110.000lux, com médias que variam entre 30.424lux e 55.083lux, ao longo do ano, sendo os 

meses de setembro a novembro os com maiores índices e os de março a maio os de menores 

índices (Gráfico 5 e 6).  

 

Gráfico 5 - Registros diários de iluminação horizontal global em lux. Fonte: Imagem gerada com o 
software Climate Consultant com os dados de TRY do INMET. Legenda em tradução livre. 

                                                
http://projeteee.mma.gov.br/dados-climaticos/?cidade=CE+-+Fortaleza&id_cidade=bra_ce_fortaleza-
pinto.martins.intl.ap.823980_try.1962  

http://projeteee.mma.gov.br/dados-climaticos/?cidade=CE+-+Fortaleza&id_cidade=bra_ce_fortaleza-pinto.martins.intl.ap.823980_try.1962
http://projeteee.mma.gov.br/dados-climaticos/?cidade=CE+-+Fortaleza&id_cidade=bra_ce_fortaleza-pinto.martins.intl.ap.823980_try.1962
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Gráfico 6 - Faixas de iluminação horizontal global (lux) máximas, mínimas e médias por mês. Fonte: 
Gráfico gerado com o software Climate Consultant com os dados de TRY do INMET. Legenda em 

tradução livre. 

Ao observar a carta solar, é possível verificar a simetria entre os solstícios de inverno e verão, 

em relação ao eixo Leste/Oeste e a linearidade dos equinócios de outono e primavera, 

também em relação a esse eixo. Isso ocorre devido à proximidade do local com a linha do 

Equador (Figura 3). 

 

Figura 3 - Carta Solar de Fortaleza. Esquerda: primeiro semestre. Direita: segundo semestre. Fonte: 
Site Projeteee, com base nos dados do INMET. 

Na Figura 3, é possível notar também que a radiação solar no primeiro semestre atinge níveis 

mais altos do que no segundo semestre, principalmente próximo ao meio-dia. 

3.2. Estudo de Caso 

A edificação escolhida como estudo de caso é a sede administrativa de uma empresa, que 

possui um pavimento e aproximadamente 1.200m² de área construída (Figura 4). Ela foi 
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selecionada devido aos seguintes fatores: ter sido projetada para possuir um elevado 

desempenho térmico, lumínico e energético, por meio da utilização de estratégias de 

arquitetura bioclimática e sistemas de iluminação e climatização artificial eficientes 

energeticamente, para alcançar ENCE nível “A” pelo PBE Edifica; ter sido resultado de um 

projeto de pesquisa e desenvolvimento (P&D) intitulado “Arquitetura de Performance para 

Eficiência Energética em Edificações”, do qual a autora desta dissertação participou como 

integrante da equipe responsável pelo projeto arquitetônico e pelos estudos das estratégias 

bioclimáticas; e pelo fato da avaliação do desempenho desta edificação, durante sua fase de 

uso, também fazer parte de uma das etapas desse projeto de P&D, o que contribuiria com o 

acesso à edificação, com o uso de equipamentos para medições in loco e com a utilização de 

alguns dados coletados. 

 

Figura 4 – Maquete eletrônica da edificação escolhida para estudo de caso. Fonte: Associação 
Técnico-científica... Relatório Técnico Final. 

As estratégias bioclimáticas foram simuladas e otimizadas durante o processo de projeto, a 

fim de promover um desempenho térmico e lumínico satisfatório ao edifício e assim reduzir 

seu consumo energético com ar-condicionado e iluminação artificial. Essas simulações e 

otimizações auxiliaram de forma significativa as decisões de projeto, como: a implantação do 

edifício no terreno, a definição da planta baixa e as soluções de fachadas e cobertura. A seguir 

são apresentados alguns resultados desses estudos e seus rebatimentos no projeto. Mais 

informações sobre o processo de projeto podem ser encontradas em RAVIOLO et al (2017). 

No programa de necessidades informado pela empresa, o edifício deveria possuir as 

seguintes características: conter áreas de trabalho em um formato “open-plan” para facilitar a 

interação e a comunicação entre os funcionários; possuir um modelo organizacional “clean 

desk”, onde os funcionários não possuem um posto de trabalho fixo, podendo mudar de lugar 

sempre que desejado ou necessário; e conter áreas de descompressão, que são espaços em 

um ambiente de escritório, destinados a descanso, convivência, reuniões e trabalho.  
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O projeto adotou como partido a criação de ambientes com características diferentes entre si, 

ou seja, ambientes heterogêneos, principalmente no que se refere às condições de 

climatização e de iluminação, para possibilitar que os usuários pudessem escolher que local 

utilizar, de acordo com suas necessidades e preferências. Isso seria possível devido ao 

modelo organizacional clean desk. Essa heterogeneidade, no caso da iluminação, 

proporciona uma desuniformidade que, se não muito elevada, pode ser considerada positiva, 

pois evita que o ambiente se torne monótono e gere um “cansaço” visual (GONÇALVES; 

VIANNA; MOURA, 2011). Aliou-se a essa ideia, a premissa de alcançar um elevado 

desempenho energético. Para isso, foram propostas estratégias bioclimáticas, a fim de evitar 

o ganho de cargas térmicas pela envoltória, promover conforto térmico de modo passivo e 

maximizar o aproveitamento de iluminação natural, reduzindo assim a demanda por sistemas 

artificiais, como ar-condicionado e iluminação artificial. Além disso, estabeleceu-se também 

que apenas os ambientes realmente necessários seriam climatizados artificialmente, levando 

em consideração a preferência pelo uso de ar-condicionado existente em edifícios de 

escritório (CÂNDIDO et al., 2010). Assim, outros ambientes foram projetados para funcionar 

apenas com ventilação natural e prioritariamente com iluminação natural, como as áreas de 

circulação, banheiros e as áreas de descompressão.  

A implantação do edifício no terreno levou em consideração a direção predominante dos 

ventos no local. Assim, as maiores fachadas ficaram voltadas à direção Sudeste e Noroeste 

(Figura 5). 

 

Figura 5 - Imagem implantação do edifício no terreno. Fonte: Autora. 

A forma do edifício foi definida por meio de um processo denominado “form-finding”, que 

segue o princípio de que “a forma segue forças” (VEENEEDAAL, 2012). Ele foi baseado em 

algoritmos alimentados por um “diagrama de bolhas”, onde cada bolha representava um 
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ambiente. Desse modo, foram definidas forças de atração e repulsão entre esses ambientes 

e a orientação solar, para poder estabelecer que ambientes deveriam estar próximos ou 

distantes entre si e quais ambientes deveriam estar voltados para qual orientação solar, 

levando em consideração critérios de conforto térmico. Essas informações foram inseridas em 

um software denominado Kangaroo (PIKER, 2017), plug-in da suíte de modelagem 

paramétrica do Rhinoceros3D+Grasshopper (MCNEEL, 2010), que simulou a interação 

dessas forças. O resultado dessa simulação foi o momento em que essas forças ficaram 

equilibradas (Figura 6).  

 

Figura 6 - Esquerda: Resultado do equilíbrio das forças entre os ambientes simulado no Kangaroo. 
Direita: Resultado da planta baixa e da forma da edificação, realizada com base na simulação à 
esquerda. Fonte: Autora adaptado de Associação Técnico-científica... Relatório Técnico Final. 

Os ambientes climatizados artificialmente foram tratados como cápsulas isoladas, conectadas 

por espaços contínuos condicionados naturalmente (as circulações e as áreas de 

descompressão), que possibilitariam a ventilação cruzada. Esses espaços configuraram-se 

como transição entre a área externa e os ambientes climatizados artificialmente, funcionando 

como uma zona de amortecimento térmico (KARAVA et al., 2012) (Figura 7). 

 

Figura 7 - Planta baixa da edificação, com as áreas climatizadas marcadas em azul e as circulações e 
as áreas de descompressão marcadas em verde. Fonte: Autora adaptado de Associação Técnico-

científica... Relatório Técnico Final. 
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Assim, foi possível climatizar artificialmente apenas os espaços de trabalho formais, como o 

auditório, salas de reuniões, arquivo e salas de trabalho, que representam 61,28% da área 

útil do edifício. Já as áreas ventiladas naturalmente representam 30,23% dessa área útil. Com 

essa estratégia, foi possível reduzir 33,83% de área climatizada, em comparação com a 

proposta anterior que havia sido elaborada pela própria empresa. 

As cápsulas que continham ambientes de permanência prolongada (trabalho ou reunião) 

foram vedadas com vidro do piso ao teto a fim de possibilitar um melhor aproveitamento da 

iluminação natural (Figura 8). 

 

Figura 8 - Maquete eletrônica interna, onde é possível ver a vedação das “cápsulas” em vidro. Fonte: 
Associação Técnico-científica... Relatório Técnico Final. 

A definição da planta baixa contou também com o auxílio de simulações de ventilação natural 

realizadas no software Ansys (ANSYS, 2013), utilizado para simulação de fluidos. Essas 

simulações contribuíram significativamente para as decisões de projeto, pois, por meio 

dessas, foi possível visualizar o percurso do vento no interior do edifício e assim poder decidir 

a melhor organização dos ambientes, de modo a contribuir com a passagem da ventilação 

nas áreas de descompressão (Figura 9).  

 

Figura 9 - Simulação de ventilação natural demonstrando a evolução da planta baixa em diferentes 
etapas. Da esquerda para a direita: etapa 1, 2 e 3, sendo a 3 a opção escolhida. Fonte: Autora, 

adaptado de Associação Técnico-científica... Relatório Técnico Final. 

As maiores fachadas (Sudeste/Noroeste) foram projetadas com elementos vazados para 

possibilitar a ventilação cruzada e iluminação lateral. Na fachada Sudeste foram colocados 

brises, por oferecem pouca resistência à passagem de vento, já que essa é a fachada que 
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incidiria os ventos predominantes. Na fachada Noroeste, foram colocados cobogós, que, por 

possuírem tanto elementos horizontais, quanto verticais, poderiam proteger melhor a fachada 

Noroeste, que receberia a incidência do sol poente. Esses elementos foram projetados de 

modo a evitar a entrada de radiação solar direta no edifício, durante seu horário de 

funcionamento, de 7:30 às 16:00, mas ao mesmo tempo maximizar a entrada de iluminação 

natural indireta. Eles foram analisados na ferramenta Solar Tool (AUTODESK, 2009), que 

auxiliou na decisão de suas dimensões e espaçamentos, pois essas características seriam 

diferentes ao longo das fachadas, devido ao fato de serem curvas. Desse modo, foram 

propostas 6 dimensões de espaçamento para os brises, que variaram entre 25cm a 45cm, da 

parte da fachada mais voltada ao Leste à parte mais ao Sul, respectivamente; e foram 

propostas 3 dimensões de aberturas para os cobogós (6cm, 8cm e 16cm) da parte da fachada 

mais ao Oeste à mais ao Norte, respectivamente (Figura 10).  

      

Figura 10 - Imagens esquemáticas dos elementos de proteção solar das maiores fachadas. 
Esquerda: brises. Direita: cobogós. Fonte: Associação Técnico-científica... Relatório Técnico Final. 

Outra estratégia para aproveitamento de iluminação natural, foi a utilização de aberturas 

zenitais para iluminar a parte central do edifício. Essas aberturas seriam vedadas com vidro 

com fator solar de 0,3, como propõe o RTQ-C quando há um percentual de abertura zenital 

acima de 5% (BRASIL, 2013). Abaixo dessas aberturas, foram projetados elementos de 

proteção solar a fim de evitar incidência de radiação solar direta. Esses elementos são 

incomuns na arquitetura local e foram pensados para funcionar de modo semelhante às 

prateleiras de luz, mas ao invés de estarem posicionados nas fachadas, ficariam no interior 

do edifício. Eles foram denominados de anteparos reflexivos (Figura 11).  

 

Figura 11 – Corte transversal esquemático da edificação, onde é possível ver a posição dos 
anteparos reflexivos. Fonte: Autora, adaptado de Associação Técnico-científica... Relatório Técnico 

Final. 
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O formato, as dimensões e a distância dos anteparos reflexivos para a laje, assim como a 

posição e a quantidade de aberturas zenitais foram definidos por meio de técnicas evolutivas 

de otimização paramétrica. Para isso, utilizou-se a ferramenta Galapagos, plug in da suíte 

Rhinoeros3D+Grasshopper, juntamente com o Diva (REINHART et al., 2011), que realiza 

simulações de iluminação natural. O critério utilizado na simulação de iluminação natural foi o 

Daylight Factor (DF) com o objetivo de alcançar um valor de 2% (YU; SU, 2015) (Figura 12).  

 

Figura 12 - Resultado da simulação da iluminação natural (DF), levando em consideração apenas os 
anteparos reflexivos. Os quadrados em preto representam as aberturas zenitais e os polígonos que 

os contornam, representam os anteparos reflexivos. Fonte: PASSOS et al., 2017. 

Por meio das simulações de iluminação natural, observou-se que seria possível alcançar um 

DF de 2% nas áreas de descompressão, localizadas na parte central do edifício, apenas com 

os anteparos reflexivos. As partes que estão com DF igual a zero são ambientes vedados com 

alvenaria, que não foram considerados nessa simulação (Figura 12). Informações mais 

detalhadas sobre o processo de simulação e concepção dos elementos de proteção solar 

desse edifício podem ser encontradas em PASSOS et al., 2017. 

Esses anteparos foram projetados para serem produzidos sob medida. Foram especificados 

com um material praticamente espelhado na parte superior, para elevar sua capacidade de 

reflexão, e com um material para isolamento térmico entre a placa superior e a inferior, a fim 

de evitar a passagem de carga térmica para o interior do edifício. 

O processo de concepção desses elementos de proteção solar, embora tenham sido 

concebidos de forma parametrizada e otimizada, que pode ser considerado um meio high-

tech, buscou adequá-los às tecnologias construtivas locais, que podem ser consideradas low-

tech, fazendo algo semelhante ao conceito de “arquitetura high-low”4 definido por  Beaurecueil 

                                                
4 Beaurecueil e Lee (2015) definem arquitetura “high-low” como um tipo de arquitetura que utiliza meios 
de alta tecnologia no processo de projeto, com o objetivo de alcançar um elevado desempenho 
ambiental, mas que é construída por meio de técnicas tradicionais. 
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e Lee (2015). Mais informações sobre a adequação desses elementos parametrizados à uma 

tecnologia construtiva tradicional foram publicadas em CASTRO et al., 2018. 

Uma estratégia utilizada para promover um desempenho térmico satisfatório ao interior do 

edifício foi reduzir o ganho de carga térmica pela cobertura, propondo isolamento térmico na 

laje, jardins acima da laje, pé-direito elevado e ático ventilado. Esse último ocorre acima das 

cápsulas, pois estas não encostam na laje superior (Figura 12). Além disso, foram propostos 

também jardins internos, os quais foram localizados nas extremidades das maiores fachadas 

(Figura 13). Esses jardins tinham o objetivo de contribuir com a criação de um microclima 

interno, melhorar a qualidade do ar interno e criar um ambiente de trabalho mais agradável 

aos usuários (YEANG, 1996; BAKER, 2000). 

 

Figura 13 - Planta baixa da edificação com destaque para jardins internos, em verde. Fonte: Autora. 

O resumo das estratégias bioclimáticas e das soluções arquitetônicas propostas para 

promover um desempenho térmico e lumínico satisfatório ao edifício pode ser visto na tabela 

1. 

Estratégias 

bioclimáticas 

Soluções 

arquitetônicas  

Descrição das soluções 

Aproveitamento 

da ventilação 

natural 

Implantação do 

edifício no terreno 

Maiores fachadas posicionadas para a direção 

predominante dos ventos (Sudeste) 

Formato do edifício 

Forma alongada e elíptica do edifício possibilita a 

ventilação cruzada e a captação dos ventos de diferentes 

direções  

Fachadas 

permeáveis 

Fechamento da fachada Sudeste com brises e da fachada 

Noroeste com cobogós para possibilitar a ventilação 

cruzada 

Espaços contínuos 

Áreas de permanência prolongada e transitória contínuas 

e em contato com fachadas opostas para possibilitar a 

ventilação cruzada 
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Sombreamento Proteção solar 

Elementos de proteção solar foram utilizados nas 

aberturas zenitais e laterais a fim de evitar o ganho de 

carga térmica com a entrada de radiação solar direta. Na 

fachada Sudeste foram utilizados brises com diferentes 

espaçamentos e na fachada Noroeste, cobogós com 

diferentes dimensões de abertura, devido ao fato dessas 

fachadas serem curvas e receberem radiação solar de 

modo diferente 

Microclima 

interno 
Jardins internos 

Extensa área de jardim próxima às maiores fachadas 

(Sudeste/Noroeste) 

Amortecimento 

térmico 

Jardins acima da 

cobertura  

Áreas de jardim distribuídas acima de toda a laje de 

cobertura 

Isolamento térmico 

na cobertura 

Camada de EPS entre a estrutura e o piso morto da laje 

externa 

Vidro com fator 

solar baixo 

Vidro de vedação das aberturas zenitais com fator solar de 

0,3 

Isolamento térmico 

dos anteparos 

reflexivos 

Camada de EPS entre as chapas de alumínio composto que 

formam os anteparos reflexivos 

Ático ventilado 
Espaço entre o teto dos ambientes climatizados e a laje de 

cobertura 

Pé-direito elevado 
Pé-direito nas áreas de descompressão com 

aproximadamente 4m de altura 

Zona de 

amortecimento 

térmico 

Espaços de transição entre as salas climatizadas 

artificialmente e o ambiente externo, denominados “áreas 

de descompressão” 

Aproveitamento 

da iluminação 

natural indireta 

Aberturas zenitais 

com proteção solar 

reflexiva 

Aberturas na laje nervurada vedadas com vidro para 

aproveitamento da iluminação natural zenital. A entrada 

de radiação solar direta foi protegida por anteparos 

reflexivos abaixo das aberturas zenitais  

Aberturas laterais 

com proteções 

solares 

 

Fechamento das maiores fachadas (Sudeste/Noroeste) 

com elementos vazados do piso ao teto para 

aproveitamento da iluminação natural lateral 

Salas de trabalho e reunião vedadas com vidro do piso ao 

teto para aproveitamento da iluminação natural lateral 

Tabela 1 - Resumo das estratégias bioclimáticas e soluções arquitetônicas utilizadas no projeto do 
edifício. Fonte: Autora. 

Por fim, o desempenho termoenergético do edifício foi simulado com o uso do software Design 

Builder (DESIGNBUILDER SOFTWARE LTD, 2017). Um dos objetivos dessa simulação foi 

verificar o percentual de horas ocupadas em conforto (POC) nas áreas de descompressão. 

Os dados térmicos resultantes dessa simulação foram aplicados na planilha de avaliação do 

desempenho térmico desenvolvida por Negreiros (2010), onde foi possível observar que 
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essas áreas possuem o potencial de estar dentro da zona de conforto em mais de 80% das 

horas do ano, considerando o modelo adaptativo da ASHRAE 55 (2017) e a ampliação do 

limite superior zona de conforto em 2,2ºC devido a contribuição da ventilação natural 

(ASSOCIAÇÃO TÉCNICO-CIENTÍFICA... 2018). Essa porcentagem é definida pelo RTQ-C 

como mínima necessária para uma edificação alcançar nível A de eficiência energética 

(BRASIL, 2013). Após essa análise, também foi possível verificar que o desempenho 

energético do projeto do edifício foi nível A, de acordo com o PBE Edifica (ASSOCIAÇÃO 

TÉCNICO-CIENTÍFICA... 2018). 

O edifício foi construído e começou a ser utilizado no primeiro semestre de 2017. Vale ressaltar 

que após sua construção, o edifício passou por um processo de etiquetagem e recebeu ENCE 

Geral nível A de Edificação Construída (INMETRO, 2019). O resultado da construção e o 

modo como o edifício está sendo utilizado serão descritos no item 5.1. 
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4. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

O método escolhido para realizar a coleta de dados e alcançar os objetivos desta pesquisa foi 

a avaliação pós-ocupação, pois esta possibilita avaliar o desempenho de edificações em uso 

do ponto de vista técnico e do ponto de vista dos usuários. Desse modo, foram coletados 

dados quantitativos e qualitativos no estudo de caso, a fim de obter informações 

complementares. Os dados quantitativos foram coletados por meio de medições de variáveis 

ambientais in loco e os qualitativos foram coletados por meio de observações diretas e 

aplicação de questionários com os usuários. Antes de iniciar a coleta de dados, foi necessário 

definir: os parâmetros, métodos e instrumentos a serem utilizados; os dados técnicos e 

subjetivos a serem coletados; e os pontos e períodos a serem analisados. Neste capítulo são 

explicados cada um desses passos e por fim é apresentado um quadro resumo com um 

fluxograma dos procedimentos metodológicos adotados. 

4.1. Decisão dos parâmetros e procedimentos 

A definição dos parâmetros para embasar a avaliação de desempenho térmico e lumínico do 

edifício do ponto de vista técnico e dos usuários, bem como a definição dos dados a serem 

coletados, dos métodos e instrumentos adequados para coletá-los, e dos locais e períodos a 

serem avaliados são descritos neste item. 

4.1.1. Avaliação do desempenho térmico 

Como o foco da avaliação do desempenho térmico do edifício são as estratégias bioclimáticas, 

decidiu-se coletar dados apenas nas áreas de permanência prolongada ventiladas 

naturalmente, denominadas áreas de descompressão. Essa avaliação baseou-se em três 

critérios de referência: a comparação da temperatura interna com a externa; a avaliação das 

condições térmicas de acordo com os critérios definidos pelo modelo adaptativo da ASHRAE 

55 (2017), adotado também pelo projeto de atualização da NBR 16.401-2; e a avaliação do 

percentual de horas ocupadas em conforto (POC) do RTQ-C (BRASIL, 2013).  

A comparação da temperatura interna com a externa foi selecionada por possibilitar verificar 

se as estratégias bioclimáticas utilizadas para proporcionar amortecimento térmico e um 

microclima interno realmente funcionaram. 

Como informado na revisão da literatura, a NBR 15.575 propõe esse critério para avaliação 

do desempenho térmico de edificações. Porém, como essa norma é voltada apenas para 

habitações, seus níveis de classificação não serão considerados nesse caso, mas os métodos 

propostos podem ser tomados como referência, devido ao fato de ainda não existir uma norma 
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nacional que proponha métodos para avaliação do desempenho térmico de edifícios de 

escritório em uso. Essa norma propõe que seja realizado um monitoramento da temperatura 

de bulbo seco do ar interno e externo ao edifício simultaneamente durante três dias 

consecutivos. O monitoramento interno deve ocorrer no centro de ambientes de permanência 

prolongada a uma altura de 1,20m do piso (ABNT, 2013). Os instrumentos necessários para 

realizar essas medições devem atender aos parâmetros estabelecidos pela norma 

internacional ISO 7726 (1998) (Tabela 2). 

 

Tabela 2 - Especificações dos instrumentos de medição das variáveis térmicas. Fonte: Fonte: ISO, 
1998, tradução livre. 

Desse modo, foram definidos os sensores para medição de temperatura do ar com data logger 

adequados para ambientes internos e externos da marca ONSET, modelo HOBO UX 100-011 

e HOBO MX 2301, respectivamente (Figura 14). O primeiro possui um alcance de -20ºC a 

70ºC e uma precisão de ±0,21ºC (ONSET COMPUTER CORPORATION, 2019a). O segundo 

é resistente a intempéries, possui um alcance de -40ºC a 70ºC e uma precisão de ±0,2ºC 

(ONSET COMPUTER CORPORATION, 2019b). Os dois atendem aos requisitos 

estabelecidos pela ISO 7726 (1998). 

 

Figura 14 - Sensores para medição de temperatura do ar. Esquerda: HOBO UX 100-011 Direita: 
HOBO MX 2301. Foto: Autora. 

O modelo adaptativo e o POC foram selecionados por serem adequados a ambientes de 

permanência prolongada ventilados naturalmente e por terem sido utilizados na etapa de 
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projeto, possibilitando assim verificar se o que foi previsto nessa etapa realmente acontece 

durante a fase de uso da edificação.  

Os dados necessários para possibilitar a avaliação de acordo com o modelo adaptativo são: 

a temperatura do ar externo, considerando os últimos sete dias, no mínimo; a temperatura 

operativa interna; e a velocidade do ar interno (ASHRAE, 2017; ABNT, 2017). Os instrumentos 

necessários para coletar esses dados também devem estar adequados às especificações 

estabelecidas pela ISO 7726 (1998).  

O sensor definido para medição da temperatura externa foi o mesmo utilizado no critério 

anterior (HOBO MX 2301). O equipamento selecionado para possibilitar a avaliação da 

temperatura operativa interna foi o medidor de estresse térmico Protemp 2 da marca Criffer, 

por possuir data logger e sensores de temperatura de bulbo seco, bulbo úmido e de globo 

(com dimensão padrão de 0,15m). A temperatura de bulbo seco e de globo são as necessárias 

para o cálculo da temperatura radiante média e consequentemente para o cálculo da 

temperatura operativa (Figura 15). Esse instrumento possui um alcance de -20ºC a 150ºC e 

uma precisão de ±0,5ºC (CRIFFER, 2017), adequando-se assim aos parâmetros da ISO 7726 

(1998).  

 

Figura 15 - Medidor de estresse térmico da marca Criffer, modelo Protemp 2. Foto: Autora.  

O sensor utilizado para medição da velocidade do ar, que no caso das áreas de 

descompressão é a ventilação natural, foi o anemômetro de fio quente da marca AKSO, 

modelo AK833, que possui uma faixa de medição de 0,1m/s a 35m/s e uma exatidão de ±(7% 

+ 0,7m/s) (AKSO..., 2017) (Figura 16). Essas características não se adequam às definidas 

pela ISO 7726. Contudo, esse era o único instrumento disponível para realizar essa medição, 

podendo assim ser considerada uma limitação da pesquisa. Esse modelo também não é 

omnidirecional, característica sugerida pelo projeto de atualização da NBR 16.401-2, e não 

possui data logger. Devido a isso, foi necessário utilizar acessórios para possibilitar o registro 

dos dados ao longo do tempo e a medição da velocidade do ar em diferentes direções 

(Apêndice A). 
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Figura 16 - Anemômetro de fio quente AKSO, modelo AK833. Foto: Autora. 

Além desses instrumentos, foi utilizada também uma câmera termográfica para possibilitar a 

visualização das temperaturas superficiais e assim auxiliar na investigação das características 

térmicas do edifício. A câmera utilizada foi da marca FLIR, modelo C2 (Figura 17). Todos 

esses instrumentos faziam parte do projeto de pesquisa “Arquitetura de Performance para 

Eficiência Energética em Edificações”, citada no item 3.2. 

 

Figura 17 - Câmera termográfica FLIR, modelo C2. Foto: Autora. 

De acordo com a ASHRAE 55 (2017) e com o projeto de atualização da NBR 16.401-2, a 

temperatura operativa deve ser medida em locais onde os usuários costumam ficar no edifício, 

à uma altura do piso de 0,6m (para pessoas sentadas) ou 1,1m (para pessoas em pé) e a 

uma frequência que represente uma amostra das horas ocupadas em um determinado 

período (dia típico, estação ou ano). Essa medição deve durar no mínimo 2 horas, com 

intervalos de 5 minutos, ou menos, para medição da temperatura do ar e temperatura radiante 

média e de 3 minutos, ou menos, para velocidade do ar (ASHRAE, 2017; ABNT, 2017). 

Contudo, os acessórios utilizados para os anemômetros possibilitaram medições com 

intervalos de 1 minuto ao longo de 3 dias (Apêndice A), sendo esse o tempo e o intervalo 

definidos para medição dos demais parâmetros também. 

Ao utilizar o modelo adaptativo da ASHRAE 55 é necessário verificar se o ambiente atende 

aos critérios de aplicabilidade definidos no item 5.4 desta norma, que são: ser um ambiente 

naturalmente condicionado controlado pelos usuários, sem sistemas artificiais de 

condicionamento instalados; a temperatura média predominante externa deve ser maior do 

que 10ºC e menor do que 33,5ºC; a taxa metabólica dos usuários deve ser entre 1 e 1,3 met; 

e o isolamento de suas vestimentas devem poder variar no mínimo entre 0,5 e 1 clo (ASHRAE, 
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2017). Desse modo, foi necessário verificar esses aspectos para avaliar a aplicabilidade do 

modelo. O resultado desta avaliação é apresentado a seguir:  

 Quanto às características de condicionamento do ambiente, sabe-se, pelo projeto, que 

as áreas de descompressão não possuem nenhum sistema de climatização artificial 

instalado, funcionando apenas com ventilação natural.  

 Com relação ao controle do ambiente pelos usuários, sabe-se, pelo projeto, que as 

áreas de descompressão são fechadas com brises e cobogós fixos, porém, os 

usuários possuem a liberdade de escolher o local de permanência nesse ambiente, 

devido ao modelo organizacional da empresa ser o clean desk.  

 Quanto às características climáticas locais, foi verificado no item 3.1, que a 

temperatura média externa varia entre 26ºC e 28ºC.  

 O nível de isolamento da vestimenta dos usuários foi calculado com base nos dados 

de referência fornecidos pela Tabela 5.2.2.2 B da ASHRAE 55 (2017). Após esse 

cálculo, constatou-se que o nível de isolamento da vestimenta de homens e mulheres 

era diferente e poderia variar entre 1,1 a 0,41 clo e entre 1,02 e 0,38 clo, 

respectivamente. Contudo, verificou-se que a maioria dos homens e mulheres utilizam 

vestimentas de 0,66 e 0,60 clo, respectivamente. Desse modo, foi calculado um nível 

de isolamento da vestimenta médio para todos os usuários, considerando o valor 

médio entre homens e mulheres, e obteve-se um valor de 0,63 clo. 

 O cálculo da taxa metabólica foi realizado com base nos dados referentes às 

atividades de escritório definidos na tabela 5.2.1.2 da ASHRAE 55 (2017). De acordo 

com essa norma, esse cálculo deve ser realizado com base em uma média ponderada 

das atividades realizadas de acordo com o tempo dedicado a cada uma delas 

(ASHRAE, 2017). Durante as visitas ao edifício, foi observado que as principais 

atividades realizadas, que possuem exemplos na respectiva tabela, são: ler, digitar e 

caminhar pelo edifício. Essas atividades possuem valores de: 1; 1,1; 1,7 met, 

respectivamente. O tempo estimado para cada uma dessas atividades foi: 3 min 

caminhando, 7 min lendo e 20 min digitando. Desse modo, o valor resultante da taxa 

metabólica média foi de 1,14 met.   

Após esses cálculos e verificações, foi possível constatar que o modelo adaptativo pode ser 

aplicado para avaliar as condições térmicas das áreas de descompressão, pois os valores 

encontrados estão de acordo com os definidos no item 5.4 da ASHRAE 55 (2017). 

Quanto ao período das medições, decidiu-se realizá-las em duas estações do ano, verão e 

“inverno”, por possibilitar a investigação e comparação desse desempenho tanto em um 

período crítico, quanto em um período ameno.   



62 
 

4.1.2. Avaliação do desempenho lumínico 

Como a avaliação do desempenho lumínico possui como foco as estratégias bioclimáticas 

utilizadas, decidiu-se coletar apenas dados de iluminação natural. Desse modo, foram 

selecionados dois critérios para a avaliação do desempenho lumínico do edifício: o DF e o 

UDI. O primeiro foi selecionado por ter sido utilizado na etapa de projeto, possibilitando 

conferir se o que foi previsto nessa etapa realmente acontece durante a fase de uso da 

edificação, e também por ser o critério sugerido pela NBR 15.215-3. O segundo foi escolhido 

por possibilitar quantificar a contribuição da iluminação natural no interior do edifício, e assim 

verificar se as estratégias bioclimáticas utilizadas foram bem-sucedidas.  

O dado necessário de ser coletado para avaliar o desempenho lumínico de acordo com esses 

critérios, é a iluminância (lux) no plano de trabalho (ABNT, 2005; NABIL; MARDALJEVIC, 

2005). A NBR 15.215-4 recomenda que o método para medição da iluminância ocorra da 

seguinte forma: na altura da superfície de trabalho, estando paralela ou sobre esta; a cada 2 

horas, a partir do início das atividades no edifício; de preferência em dois períodos do ano, 

próximo aos solstícios de inverno e verão; e que a iluminância interna e externa sejam 

medidas simultaneamente para possibilitar a avaliação do DF (ABNT, 2005). Essa norma 

também define os erros máximos aceitáveis dos instrumentos para medição de iluminância 

(luxímetros) (Tabela 3). 

 

Tabela 3 - Erros máximos aceitáveis para os luxímetros. Fonte: ABNT, 2005. 

Os instrumentos utilizados para coletar esse dado foram os luxímetros: Konica Minolta, 

modelo T-10; Instrutemp, modelo ITLD 270; e Minipa, modelo MLM 1020 (Figura 18). O 

primeiro possui as seguintes características: faixa de medição de 0 a 299.000lux; acurácia de 

-0,5%; resposta espectral dentro de 6%; resposta ao efeito cosseno dentro de 3%; resposta 

à linearidade de ±2% ±1 dígito do valor exibido (Konica Minolta Inc., 2013). O segundo possui 

uma escala de medição de 0 a 200.000lux e uma precisão de ±(3% + 5 díg.), não sendo 

informadas as demais características (INSTRUTEMP..., 2019). O terceiro possui uma faixa de 

medição de 20 a 20.000lux e uma precisão de ±(3% + 8 díg.) (MINIPA..., 2011), também não 

sendo informadas as demais características. Desse modo, os instrumentos estão dentro das 

características especificadas, em relação às informações fornecidas pelos fabricantes. O 

primeiro luxímetro pertence ao Departamento de Arquitetura e Urbanismo da Universidade 
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Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) e os dois últimos foram adquiridos para a pesquisa 

“Arquitetura de Performance para Eficiência Energética em Edificações”. 

 

Figura 18 - Luxímetros utilizados nas medições de iluminância. Esquerda: Konica Minolta, T-10. 
Centro: Instrutemp, ITLD270. Direita: Minipa, MLM 1020. Foto: Autora. 

Quanto aos locais para avaliação do desempenho da iluminação natural, foi decidido 

investigar tanto as áreas de descompressão e circulação, quanto as áreas de trabalho 

climatizadas artificialmente, pois esses ambientes foram projetados para funcionar, boa parte 

do tempo, com contribuição da iluminação natural.  

Os pontos a serem medidos nas áreas de trabalho climatizadas artificialmente foram definidos 

com base nas recomendações da NBR 15.215-4. De acordo com essa norma, deve-se criar 

uma malha em cada ambiente medido, buscando obter áreas de mesma dimensão (Figura 19 

e 20). A quantidade de pontos dessa malha é definida pelo valor K apresentado na Equação 

1, que envolve a largura e o comprimento desses ambientes. Após definido o valor de K, 

encontra-se a quantidade de pontos na Tabela 4. Assim, foram definidos 36 pontos em cada 

área de trabalho climatizada artificialmente. 

𝑲 =
𝐂 × 𝐋

𝑯𝒎×(𝑪+𝑳)
     (1) 

Onde:  

𝐋 = é a largura do ambiente em metros; 

𝐂 = é o comprimento do ambiente em metros; 

𝑯𝒎 = é a distância vertical em metros entre a superfície de trabalho e o topo da janela, em metros; 

 

Tabela 4 - Quantidade mínima de pontos a serem medidos por ambiente. Fonte: ABNT, 2005. 
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Figura 19 – Malha criada para definição dos pontos a serem medidos na sala de trabalho Sudeste. 
Fonte: Autora. 

 

Figura 20 – Malha criada para definição dos pontos a serem medidos na sala de trabalho Noroeste. 
Fonte: Autora. 

A definição dos pontos nas áreas de descompressão e circulação foi realizada de modo 

simplificado, devido à complexidade do formato desses ambientes, pois as normas vigentes 

são voltadas para ambientes ortogonais. Desse modo, foram selecionados pontos centrais 

em cada ambiente de permanência prolongada das áreas de descompressão e nas 

circulações, como sugere a NBR 15.575 (Figura 21), totalizando 11 pontos.  
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Figura 21 – Definição dos pontos a serem medidos nas áreas de descompressão e circulação. Fonte: 
Autora. 

O total de pontos definidos para realizar as medições no edifício como um todo, foram 83, 

sem considerar o ponto medido fora do edifício, para possibilitar a avaliação do DF. 

4.1.3. Avaliação da percepção dos usuários 

Decidiu-se avaliar o ponto de vista dos usuários quanto às condições térmicas e lumínicas 

das áreas de trabalho do edifício através de uma pesquisa de satisfação de longo prazo 

realizada por meio de um questionário. Essas decisões foram tomadas por serem 

recomendações do PMP da ASHRAE (2010); da ASHRAE 55 (2017) e do projeto de 

atualização da NBR 16.401-2 e por serem utilizadas por importantes sistemas de pesquisa 

internacionais que estudam o desempenho de edificações, como o CBE, o BUS e o BOSSA.  

As perguntas e as opções de respostas desenvolvidas foram baseadas nos modelos de 

questionários propostos por essas normas e por esses sistemas de pesquisa, levando em 

consideração também as especificidades da edificação estudada. O questionário foi 

elaborado por meio da ferramenta Google Forms, devido ao fato de ser gratuita e por também 

auxiliar no tratamento dos dados coletados. Foram elaboradas 16 perguntas, 15 fechadas e 

1 aberta. Dessas perguntas, 4 são sobre informações gerais dos usuários, 5 são relacionadas 

às condições térmicas das áreas de trabalho, 5 são referentes as condições lumínicas das 

áreas de trabalho e 2 são direcionadas ao edifício de modo geral. As questões fechadas 

relacionadas ao nível de satisfação dos usuários possuem 7 opções de respostas, de “muito 

satisfeito” a “muito insatisfeito”, passando pelo “neutro”. As perguntas referentes às áreas de 

descompressão continham opções de resposta para cada um dos 6 pontos de permanência 

prolongada, já que esses possuem características térmicas e lumínicas diferentes (Figura 22). 

No caso desses pontos, foi incluída mais uma opção de resposta a “não sei informar”, por ter 
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sido considerada a possibilidade de alguém nunca ter utilizado algum desses pontos. Além 

das questões sobre o nível de satisfação dos usuários, também foram elaboradas perguntas 

de opinião para investigar as causas de possíveis insatisfações (Apêndice B).  

 

Figura 22 – Seis pontos de permanência prolongada da área de descompressão. Fonte: Autora. 

As questões foram direcionadas aos usuários das principais áreas de trabalho do edifício 

(Figura 23), por possuir a maior quantidade de pessoas e possibilitar a não identificação dos 

respondentes, garantindo o anonimato das respostas. As outras salas de trabalho de menor 

porte, como diretoria, arquivo e secretaria, possuem no máximo dois usuários, possibilitando 

a identificação dos respondentes. Devido a isso, os usuários destes locais não foram 

considerados.  

 

Figura 23 – Planta baixa da edificação com marcação (em amarelo) das salas onde os usuários 
considerados trabalham: 1 - sala Noroeste, 2 - sala Sudeste. Fonte: Autora. 
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Decidiu-se por aplicar os questionários duas vezes ao longo de um ano, considerado os 

últimos seis meses em cada aplicação, para possibilitar a verificação das diferenças climáticas 

entre o período mais quente (verão) e o ameno (“inverno”). 

Além dos questionários, também foram realizadas conversas informais com os usuários a fim 

de buscar informações complementares que auxiliassem no entendimento do uso do edifício 

e da percepção dos usuários.  

4.2. Descrição da coleta de dados 

Nesta parte, os procedimentos utilizados para coleta de dados no edifício são descritos. Esses 

dados foram separados em três grupos: observação direta, medições in loco e pesquisa de 

satisfação com os usuários. 

4.2.1. Observação direta 

A atividade de observação direta ocorreu durante visitas realizadas ao edifício antes e durante 

as medições e a aplicação dos questionários. Esta etapa teve o objetivo de analisar: como o 

edifício está sendo utilizado; o nível de isolamento da vestimenta (clo) e o tipo de atividade 

física dos usuários (met), para verificar a aplicabilidade do modelo adaptativo da ASHRAE 55 

(2017); e se havia sido realizada alguma modificação no processo de construção ou de uso 

que interferisse no desempenho das estratégias bioclimáticas.  

Essa atividade iniciou em julho de 2017, quando a edificação estava em uso por menos de 

seis meses e finalizou em janeiro de 2019, com o edifício sendo utilizado por 

aproximadamente dois anos, totalizando um ano e meio de observações. Durante esse tempo, 

foram realizadas várias visitas que possibilitaram acompanhar as mudanças realizadas no 

edifício, tanto pelos usuários, quanto pelos gestores, ao longo do tempo e observar as 

características do edifício e o comportamento dos usuários em diferentes períodos climáticos. 

Foram realizados relatórios de visitas para auxiliar no registro dessas observações. 

Durante essa atividade, observou-se que foram instaladas cortinas microperfuradas atrás dos 

brises da fachada Sudeste (Figura 24). Notou-se que isso interferiu na ventilação natural que 

entra no edifício, o que tem potencial de alterar as condições de conforto térmico nas áreas 

de descompressão. Foi observado também que essas cortinas reduziram significativamente 

a entrada de iluminação natural, o que pode interferir no desempenho lumínico do edifício. 

Além disso, verificou-se que no período chuvoso são colocadas lonas acima das aberturas 

zenitais, o que interfere bastante o aproveitamento da iluminação natural. Os motivos para a 

colocação dessas cortinas e lonas são explicados nos resultados dessa atividade, no item 5.3.  
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Figura 24 - Cortinas instaladas atrás dos brises da fachada Sudeste. Fonte: Autora. 

Devido a percepção de que essas alterações afetaram a entrada de ventilação e a iluminação 

natural no edifício, elas foram consideradas para a criação de cenários durante a coleta de 

dados térmicos e lumínicos. Esses cenários possibilitaram avaliar e comparar o desempenho 

do edifício como foi projetado e como está sendo usado, além de possibilitarem também a 

investigação da contribuição de cada estratégia para o aproveitamento de iluminação natural 

isoladamente. 

4.2.2.  Medições in loco 

Os procedimentos utilizados para medição das variáveis ambientais térmicas e lumínicas do 

edifício são apresentadas neste item.  

Antes das medições oficiais serem iniciadas, os instrumentos foram aferidos para verificar se 

havia diferença entre os valores medidos por instrumentos semelhantes (Apêndice C). Vale 

ressaltar que esses instrumentos eram novos e foram usados pela primeira vez. Após essa 

aferição foi realizado um pré-teste das medições in loco, para verificar a existência de 

possíveis problemas e possibilitar a realização de ajustes antes de iniciar as medições oficiais. 

 

A avaliação do desempenho térmico do edifício foi realizada por meio de procedimentos 

diferentes de acordo com cada critério de referência selecionado (a comparação da 

temperatura do ar interno e externo e o modelo adaptativo). Desse modo, estes serão 

explicados separadamente.  

4.2.2.1. Coleta de dados térmicos 
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a. Monitoramento da temperatura do ar interno e externo 

A temperatura do ar interno e externo foi monitorada simultaneamente durante três dias em 

dois períodos climáticos, verão e “inverno”. O sensor para medição da temperatura interno foi 

colocado em uma área de descompressão localizada no centro do edifício e o da temperatura 

externa foi instalado no jardim ao Sul do edifício (Figura 25). 

 

Figura 25 - Localização dos sensores de temperatura do ar interno (i) e externo (e). Fonte: Autora. 

O sensor interno foi instalado em um tripé e o externo foi colocado em um poste de iluminação, 

ambos a 1,20m do piso (Figura 26). O sensor externo é resistente a intempéries e foi protegido 

da radiação solar direta por meio de uma caixa de poliestireno expandido, que possui uma 

parte aberta, possibilitando o contato direto do equipamento com o ar e com a ventilação 

natural. Durante o monitoramento realizado no verão, quando o sol está mais a Sul da linha 

do Equador, essa abertura foi posicionada para Norte. No monitoramento feito no “inverno”, 

quando o sol está mais a Norte da linha do Equador, essa abertura foi voltada para Sul. Isso 

fez com que o equipamento ficasse protegido da radiação solar direta nos dois períodos.   
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Figura 26 - Fotos dos locais onde foram colocados os sensores de temperatura do ar. Esquerda: 
sensor externo. Direita: sensor interno. Fotos: Autora. 

O primeiro monitoramento foi realizado no “inverno”, entre os dias 29 de junho a 01 de julho 

de 2018 e o segundo, no verão, entre os dias 25 e 27 de janeiro de 2019. Essas medições 

foram realizadas no final de semana, de modo a evitar interferência de cargas térmicas dos 

usuários e de equipamentos. O intervalo das medições foi de 30min, sendo maior do que 1,5 

vezes o tempo de resposta dos aparelhos, como sugerido pela ABNT, 2017. 

b. Monitoramento da temperatura, velocidade do ar e 

temperatura de globo internas  

As medições da temperatura do ar, temperatura de globo e velocidade do ar foram realizadas 

em dois períodos climáticos verão e “inverno” e em 3 pontos no interior do edifício, ao longo 

de 3 dias e em intervalos de 1 minuto. Esses pontos foram selecionados por serem bastante 

utilizados pelos usuários e por estarem em locais com características ambientais diferentes, 

como próximos às fachadas com orientações solares distintas (Noroeste e Sudeste) e no 

centro do edifício (Figura 27). 

 

Figura 27 - Planta baixa da edificação com a indicação dos 3 pontos internos monitorados. Fonte: 

Autora. 
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Os sensores para medição dessas variáveis térmicas foram colocados acima das mesas de 

trabalho nos pontos selecionados, as quais estão a aproximadamente 0,70m do piso (Figura 

28). Desse modo, o sensor de temperatura do ar e de globo ficou a aproximadamente 0,90m 

de altura do piso e o anemômetro foi colocado um pouco mais acima, a 1,10m, para que o 

termômetro de globo não barrasse a ventilação incidente neste. Essas alturas foram 

escolhidas pois ficam próximas à altura do tórax, região intermediária entre as partes do corpo 

descobertas dos usuários, braços e cabeça, pois estas que recebem mais a influência da 

ventilação natural. Posicionar os sensores na altura do tórax também é algo sugerido pelo 

manual do equipamento Protemp 2 (CRIFFER, 2017). 

   

Figura 28 – Fotos dos equipamentos para medição das variáveis térmicas no interior do edifício. 
Pontos 1, 2 e 3 da esquerda para a direita. Fonte: Autora. 

Como informado na descrição da atividade de observação direta, as cortinas instaladas atrás 

dos brises da fachada Sudeste interferem na ventilação natural. Desse modo, foram 

realizadas medições tanto com as cortinas abaixadas, quanto com as cortinas levantadas, 

configurando-se dois cenários de medição. Isso permitiu avaliar o desempenho térmico do 

edifício de acordo com o que havia sido definido em projeto (sem cortinas) e levando em 

consideração a alteração realizada durante sua fase de uso e o modo como o edifício é 

utilizado na maior parte do tempo (com as cortinas abaixadas). Realizar medições nesses dois 

cenários possibilitou também verificar se o uso das cortinas fechadas prejudicou o 

desempenho térmico do edifício. Contudo, as medições considerando esses dois cenários só 

foi possível de ocorrer no primeiro período monitorado, pois no segundo algumas cortinas não 

estavam funcionando (seu acionamento é automático) e as medições tiveram que ocorrer 

apenas com as cortinas abaixadas. 

O primeiro período de monitoramento foi o “inverno”, inicialmente com as cortinas abertas 

(cenário 1) e posteriormente com as cortinas fechadas (cenário 2). As medições no cenário 1 

ocorreram entre os dias 26 de junho a 02 de julho de 2018, e no cenário 2, entre os dias 03 a 
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09 de julho de 2018. O segundo período monitorado foi no verão entre os dias 22 a 28 de 

janeiro de 2019 (cortinas abaixadas). O tempo de monitoramento se deve à quantidade de 

equipamentos disponíveis, que possibilitava a medição de apenas dois pontos 

simultaneamente, e à necessidade de realizar medições mais de uma vez em alguns pontos, 

devido a problemas que ocorreram durante a coleta dos dados. 

Quanto as medições da ventilação natural, foi utilizado o acessório do tipo 2 no primeiro 

período de monitoramento e do tipo 1 no segundo, devido a problemas ocorridos no 

funcionamento do tipo 2 (Apêndice A). Contudo, foi realizada uma comparação entre esses 

dois tipos para verificar a existência de diferenças entre eles e possibilitar ajustes nos dados 

coletados (Apêndice A). 

O monitoramento da temperatura do ar externo, para o cálculo da Tmpa(ext), também foi 

realizada nos dois períodos. No inverno, esse dado foi monitorado entre os dias 19 de junho 

a 10 de julho, e no verão, entre os dias 5 a 27 de janeiro de 2019. 

Além do monitoramento desses dados, também foram realizadas medições instantâneas de 

temperatura superficial, durante o período de monitoramento com uma câmera termográfica, 

para verificar as possíveis fontes de calor ou frio e colaborar com a análise térmica do edifício.  

 

A avaliação do desempenho lumínico do edifício ocorreu por meio da medição dos níveis de 

iluminância, considerando apenas a iluminação natural, na altura do plano de trabalho nos 

pontos selecionados, a cada duas horas, durante o horário de funcionamento do edifício, de 

07:30 a 16:30, totalizando cinco medições por dia. Foram realizadas medição da iluminância 

externa simultaneamente às internas, para possibilitar a avaliação do DF. Os luxímetros da 

marca Minipa foram utilizados para as medições internas e os da Konica Minolta e Instrutemp 

para as medições externas, por possuírem uma faixa de medição com alcance maior. Desses 

dois últimos, o Konica Minolta foi utilizado no primeiro período de medições e o Instrutemp no 

segundo período, devido a não disponibilidade do primeiro nesse segundo momento. 

Após a atividade de observação direta, constatou-se a necessidade de realizar medições em 

cenários diferentes, devido às alterações realizadas durante a fase de uso terem interferido 

no aproveitamento de iluminação natural. Desse modo, dividiu-se a coleta de dados lumínico 

em duas partes: uma que teve o objetivo de verificar o desempenho lumínico do edifício tal 

como projetado, ou seja, sem cortinas atrás dos brises e sem lonas acima das aberturas 

zenitais (parte 1), e outra que teve o objetivo de investigar o desempenho lumínico do edifício 

levando em consideração as alterações realizadas durante seu uso, possibilitando também 

4.2.2.2. Coleta dos dados lumínicos 
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avaliar e comparar a contribuição de cada estratégia para aproveitamento de iluminação 

natural isoladamente (parte 2). Essas partes ocorreram em períodos, locais e cenários 

diferentes. Desse modo, serão explicadas separadamente. 

a. Avaliação do desempenho lumínico - parte 1 

As medições dos níveis de iluminância para avaliação do desempenho lumínico do edifício do 

modo como foi projetado, ou seja, sem cortinas atrás dos brises e sem lonas acima das 

aberturas zenitais, ocorreram em dois períodos do ano: verão e inverno, de modo a possibilitar 

a investigação do desempenho da iluminação natural em diferentes posições do sol.  

As medições no verão ocorreram nos 83 pontos selecionados nas áreas de descompressão, 

circulação e salas de trabalho climatizadas artificialmente, em um sábado, dia 03 de março 

de 2018, relativamente próximo ao equinócio de outono, com condições de céu parcialmente 

nublado. Decidiu-se medir em um sábado, pois é um dia em que o edifício não é utilizado e 

assim seria possível apagar toda a iluminação artificial e avaliar apenas a iluminação natural, 

além de evitar sombreamento nos luxímetros pelos usuários. As medições no inverno 

ocorreram em condições de céu semelhante, contudo não foi mais possível coletar esses 

dados em um sábado. Desse modo, as medições ocorreram dia 12 de julho de 2018, próximo 

ao solstício de inverno, apenas nas áreas de descompressão e circulação, totalizando 11 

pontos. As datas para realizar essas medições dependiam da disponibilidade dos 

equipamentos, da autorização para entrar no edifício e de pessoas para auxiliar na coleta dos 

dados, já que era necessário realizar medições internas e externas simultaneamente, 

configurando-se como uma limitação da pesquisa. 

b. Avaliação do desempenho lumínico – parte 2 

As medições dos níveis de iluminância para avaliar os impactos das alterações realizadas 

durante a fase de uso do edifício e a contribuição de cada estratégia de iluminação natural 

isoladamente, foram feitas em três cenários diferentes: um com as cortinas atrás do brises 

fechadas e com lonas acima das aberturas zenitais (cenário 1), que é o modo como o edifício 

é utilizado normalmente; outro com as cortinas abertas e com lonas acima das aberturas 

zenitais (cenário 2), que possibilita avaliar a contribuição apenas das aberturas laterais, brises 

e cobogós; e outro com as cortinas abertas e sem lonas acima das aberturas zenitais (cenário 

3), que é o modo como o edifício foi projetado.  

Essas medições ocorreram apenas em um período do ano, inverno, e somente nos pontos da 

área de descompressão e circulação. Em todos os cenários, todas as lâmpadas estavam 

apagadas, exceto as das salas de trabalho climatizadas, pois essas medições foram 
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realizadas em dia de funcionamento normal do edifício. Desse modo, foram realizadas 

medições em três dias diferentes (29 de junho, 03 de julho e 12 de julho), cada um com um 

tipo de cenário.  

4.2.3.  Pesquisa de satisfação com os usuários 

Antes da aplicação oficial do questionário com os usuários, foram realizados pré-testes para 

verificar se as perguntas e respostas estavam sendo bem compreendidas. Estes foram 

bastante úteis para o aprimoramento do questionário elaborado. 

Foi realizado um levantamento junto a empresa sobre a quantidade de usuários que utilizam 

as duas salas selecionadas do edifício, a fim de definir a quantidade de respondentes 

necessária. Obteve-se a informação de que havia 47 pessoas. O PMP da ASHRAE (2010) 

sugere que haja uma taxa de respostas de no mínimo 40% do total de ocupantes do edifício. 

A ASHRAE 55 (2017) propõe que a taxa de resposta seja acima de 35% quando há mais de 

45 ocupantes. E o projeto de atualização da NBR 16.401-2 define que a taxa de resposta seja 

de, no mínimo, 50%. Não havendo assim, um consenso sobre essa quantidade mínima de 

respostas necessárias. Desse modo, foi definido que uma taxa de resposta confiável seria de 

no mínimo 35% e de preferência, acima de 50%.  

O questionário foi aplicado com os usuários após as medições das variáveis térmicas e 

lumínicas, nos mesmos dois períodos “inverno” e verão. A primeira aplicação ocorreu em julho 

de 2018, com o edifício estando em uso a mais de um ano. Os questionários foram 

inicialmente enviados por e-mail e foi dado o prazo de uma semana para as pessoas 

responderem. Contudo, quando estava chegando próximo ao fim do prazo, e ainda não havia 

sido atingido a quantidade de respostas necessárias para possibilitar uma análise estatística 

confiável, os questionários foram impressos e entregues pessoalmente aos usuários. Foi 

percebido que desse modo houve uma taxa de adesão consideravelmente maior. Assim, no 

segundo período, janeiro de 2019, os questionários foram entregues impressos e obteve-se a 

quantidade de respostas necessárias em apenas um dia. No primeiro período, foi conseguido 

31 respostas, correspondendo a 66% do total, e no segundo, obteve-se 34 respostas, que 

equivale a 72% do total. Obtendo-se amostras representativas nos dois casos.  

4.3. Análise dos dados 

Nesse item são explicados os procedimentos utilizados para a análise de cada tipo de dado 

coletado, quantitativo (térmico e lumínico) e qualitativo (pesquisa de satisfação com os 

usuários). 
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4.3.1. Dados térmicos 

A avaliação do desempenho térmico de acordo com o critério de comparação da 

temperatura interna e externa ocorreu da seguinte forma: os dados coletados ao longo dos 

três dias monitorados foram organizados em uma planilha, de modo a possibilitar uma 

comparação direta entre os dados medidos no mesmo horário. A partir disso, foram gerados 

gráficos de linhas, para comparar visualmente o comportamento da temperatura interna e 

externa em todas as horas medidas. Em seguida, foram calculadas as diferenças entre os 

valores de temperatura máxima, média e mínima interna e externa de cada dia monitorado e 

por fim, foi calculada a média das diferenças dos três dias. 

A análise de acordo com o modelo adaptativo ocorreu inicialmente com o cálculo da 

temperatura média predominante do ar externo (Tmpa(ext)) por meio de uma média 

ponderada de acordo com a distância dos dias ao dia a ser analisado, considerando as 24hrs, 

dos sete dias anteriores, de acordo com o proposto pela NBR 16.401-2. Como pode ser visto 

na Equação 2 a seguir:  

𝑡𝑚𝑝𝑎(𝑒𝑥𝑡) = 0,34𝑡𝑜𝑑−1 +  0,23𝑡𝑜𝑑−2  + 0,16𝑡𝑜𝑑−3  +  0,11𝑡𝑜𝑑−4  + 0,08𝑡𝑜𝑑−5  + 0,05𝑡𝑜𝑑−6  + 0,03𝑡𝑜𝑑−7 (2) 

Onde: 

𝑡𝑚𝑝𝑎(𝑒𝑥𝑡) = é a temperatura média predominante do ar externo; 

𝑡𝑜𝑑−1    = é a temperatura média do dia anterior ao dia analisado; 

𝑡𝑜𝑑−2    = é a temperatura média do dia anterior ao 𝑡𝑜𝑑−1; e assim por diante   

Em seguida, foram calculadas as médias horárias das variáveis térmicas internas medidas 

(temperatura do ar, temperatura de globo e velocidade do ar) em cada ponto monitorado, 

considerando o horário de funcionamento do edifício (de 07:30 a 16:30).  

Sabe-se que tanto a ASHRAE 55 (2017), quanto a NBR 16401-2, informam que a velocidade 

média do ar deve ser calculada em um intervalo de tempo acima de 1 minuto e até 3 minutos, 

e que valores medidos acima disso, devem ser considerados como múltiplos valores 

diferentes. Entretanto, como a análise também tinha o objetivo de avaliar o percentual de 

horas ocupadas em conforto térmico (POC), foi realizada a simplificação de adotar médias 

horárias. A partir dessas médias, foi possível calcular a temperatura radiante média (TRM), 

mas antes foi necessário calcular o coeficiente de troca de calor por convecção do globo 

(Hcg), usando a equação da convecção natural (Equação 3) e da convecção forçada 

(Equação 4), para verificar qual o coeficiente de maior valor e assim poder definir que equação 

utilizar para o cálculo da TRM.  



76 
 

ℎ𝑐𝑔 = 1,4  √
Δ𝑡

𝐷

4
         (3)                ℎ𝑐𝑔 = 6,3

𝑣𝑎
0,6

𝐷0,4
          (4) 

Onde: 

hcg é o coeficiente de troca de calor por convecção do globo (W/(m2.ºC);  

∆t é a diferença de temperatura (tg - ta) (ºC);  

D é o diâmetro do globo (m) (normalmente 0,15m);  

va é a velocidade média do ar (m/s). 

Após esse cálculo foi verificado que a TRM deveria ser calculada com base na equação da 

convecção forçada, por esta ter um coeficiente de maior valor. A equação utilizada para 

calcular a TRM foi a seguinte:  

𝑡𝑟 =  √(𝑡𝑔 + 273)4 + (2,5 × 108) × 𝑣𝑎
0,6  × (𝑡𝑔 − 𝑡𝑎) − 273

4
   (5) 

Onde: 

𝑡𝑟  = Temperatura radiante média 

𝑡𝑔 = Temperatura de globo 

𝑡𝑎  = Temperatura do ar 

𝑣𝑎  = Velocidade média do ar 

Após encontrada a TRM de cada hora de ocupação do edifício, foi possível calcular a 

temperatura operativa (To) dessas mesmas horas, com base na Equação 6: 

                            𝑡0 = 𝐴𝑡𝑎 + (1 − 𝐴)𝑡�̅�                       (6) 

Onde: 

𝑡0  = Temperatura operativa 

𝑡𝑎 = Temperatura média do ar 

𝑡𝑟   = Temperatura radiante média 

𝐴   = Valor que depende da velocidade média do ar 

O valor de “A” deve ser encontrado utilizando a seguinte tabela: 

 
Tabela 5 – Valor de "A" de acordo com a velocidade do ar. Fonte: ASHRAE 55 (2017). 

Após encontrada a temperatura operativa de cada hora de ocupação do edifício, nos dias 

monitorados, foram calculados os limites superiores e inferiores de aceitabilidade térmica para 
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80% e 90% dos ocupantes, conforme as equações 7 e 8. Os valores referentes à 90% de 

aceitabilidade foram avaliados apenas a nível de informação, como a norma sugere. 

Limite Superior da “To” para 80% de aceitabilidade (°C) = 0,31 Tmpa(ext) + 21,3      (7) 

Limite Inferior da “To” para 80% de aceitabilidade (°C) = 0,31 Tmpa(ext) + 14,3    (8) 

Foi possível ampliar o limite superior de aceitabilidade térmica para os valores da temperatura 

operativa maiores do que 25°C, com base na seguinte tabela: 

 
Tabela 6 - Ampliação do limite superior da temperatura operativa aceitável devido à contribuição da 

velocidade do ar. Fonte: ABNT, 2017 e ASHRAE 55 (2017). 

Contudo, para estimar essa ampliação, levando em consideração valores de velocidade do ar 

intermediários aos informados pela Tabela 6, foi gerado um gráfico de dispersão. Desse 

gráfico gerou-se uma linha de tendência, que pode ser representada por uma equação 

polinomial (Gráfico 7). Essa equação então foi utilizada como regra de interpolação para 

definir os valores intermediários aos informados por esta tabela. 

 
Gráfico 7 – Equação que representa a linha de tendência formulada com base nos dados da 

AHSRAE 55 (2017), utilizada para definir o aumento do limite superior da temperatura operativa 
aceitável, de acordo com valores de velocidade do ar intermediários aos informados por esta norma. 

Fonte: Autora. 

Os limites máximo e mínimo de ampliação da temperatura com base na velocidade do ar, 

definidos pela ASHRAE 55 (2017), foram respeitados, ou seja, para valores de velocidade do 

ar inferiores a 0,3m/s, não foi considerada ampliação do limite máximo de aceitabilidade 

térmica; e para valores superiores a 1,2m/s, foi considerada uma ampliação máxima de 2,2°C. 
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A partir desses dados, foram gerados gráficos para cada ponto analisado e para cada dia 

monitorado, a fim de possibilitar e facilitar a visualização das temperaturas operativas medidas 

em relação aos níveis de aceitabilidade definidos. 

A análise térmica do edifício foi complementada com: uma comparação entre a temperatura 

do ar e a temperatura operativa em cada ponto, cenário e período monitorado, a fim de 

verificar se a temperatura operativa apresenta valores maiores ou menores do que a 

temperatura do ar; uma comparação entre a velocidade do ar com as cortinas abertas e 

fechadas, para averiguar se o uso das cortinas fechadas realmente reduziu e velocidade do 

ar e, se sim, saber o nível dessa redução; e com informações referentes às temperaturas 

superficiais capturadas com a câmera termográfica, a fim de auxiliar no entendimento das 

possíveis fontes de calor ou frio que podem interferir na temperatura operativa. 

Por fim, foi calculado o percentual de horas ocupadas em conforto (POC) dos pontos medidos, 

levando em consideração os três dias monitorados. Foram gerados gráficos de barra para 

apresentar essa avaliação.  

4.3.2. Dados lumínicos 

A avaliação do desempenho lumínico (parte 1) ocorreu por meio da análise dos pontos 

medidos nos dois períodos (verão e inverno) de acordo com os parâmetros de DF e UDI. 

A avaliação de acordo com o DF ocorreu por meio da relação entre as iluminâncias internas 

e externas medidas simultaneamente de acordo com a Equação 9. Os resultados dessa 

relação foram comparados com o valor encontrado na literatura como adequado para 

ambientes de escritório e utilizado na etapa de projeto (2%).  

                                                 𝑫𝑭 =  
𝑬𝒑

𝑬𝑬
× 𝟏𝟎𝟎%   (9) 

Onde: 

𝐸𝑝 = iluminância no ponto interno 

𝐸𝐸  = iluminância no ponto externo  

A partir disso, foi avaliado o percentual de pontos com DF maior ou igual a 2% por ambiente 

e para o edifício como um todo, em cada horário medido. Essa avaliação foi complementada 

com a geração de imagens da planta baixa da edificação com a indicação do nível de DF 

médio alcançado no dia em cada ponto da área de descompressão e circulação, de modo 

simplificado, devido ao formato complexo do ambiente, para possibilitar uma comparação 

visual com a simulação realizada na etapa de projeto. 
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A avaliação do desempenho lumínico de acordo com o UDI foi realizada por meio da 

verificação da a porcentagem de pontos internos que apresentavam níveis de iluminância 

dentro de cada uma das 3 faixas definidas por esse critério: iluminância insuficiente (0 < 

100lux); iluminância útil (100 ≤ 2000lux); e iluminância excessiva (acima de 2000lux). 

Posteriormente, foi verificada a quantidade de horas que os pontos apresentaram iluminância 

natural útil. Para isso, foi calculado o percentual de pontos que estavam dentro da faixa de 

iluminância natural útil ao longo de todos os horários medidos, ou pelo menos, mais da metade 

destes. Além disso, foi calculado também o percentual de horas que cada ponto de 

permanência prolongada da área de descompressão apresentou iluminância natural útil, para 

possibilitar uma comparação com as respostas dos usuários quanto às condições de 

iluminação desses locais. Por fim, foram geradas imagens da planta baixa da edificação com 

indicações do nível de iluminância alcançado em cada ponto e em cada horário medido, nos 

dois períodos, para proporcionar uma análise visual do desempenho desses pontos e também 

para possibilitar uma comparação direta entre os níveis de iluminância alcançados e as 

respostas de satisfação dos usuários com as condições de iluminação.   

A avaliação do desempenho lumínico (parte 2) ocorreu por meio da comparação do percentual 

de pontos da área de descompressão e circulação dentro da faixa de iluminância natural útil, 

ao longo de todos os horários medidos, ou pelo menos, mais da metade destes, entre cada 

um dos três cenários definidos.  

4.3.3. Dados qualitativos 

Algumas respostas dos questionários foram tratadas automaticamente pela plataforma do 

Google Forms, que gerou gráficos com o percentual de respostas dadas para cada pergunta. 

Outras, que continham dados mais estratificados, como as que são relacionadas a cada ponto 

da área de descompressão, foram tratadas em planilha com a geração de gráficos com o 

percentual de respostas dadas para cada item.  

A aceitabilidade térmica foi analisada com base no percentual de pessoas que responderam 

entre “neutro” e “muito satisfeito”, como propõe a NBR 16.401-2 e a ASHRAE 55 (2017). As 

respostas referentes às condições de iluminância foram analisadas de acordo com esse 

mesmo critério, por não existir uma orientação específica para esse quesito. A nível de 

informação, foi realizada também uma análise mais restrita, considerando apenas o 

percentual de respostas entre “satisfeito” e “muito satisfeito” para os dois quesitos, térmico e 

lumínico. Ao fim de cada análise foi realizada uma comparação entre as respostas dadas em 

cada período climático (verão e “inverno”).  
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No item de discussão dos resultados, esses dados foram então comparados com os 

resultados do POC e das medições de iluminância. 

4.4. Quadro resumo dos procedimentos metodológicos 

Nesse item é apresentado um quadro resumo com um fluxograma dos procedimentos 

metodológicos utilizados (Figura 29). 

 

Figura 29 - Fluxograma dos procedimentos metodológicos utilizados. Fonte: Autora. 
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5. RESULTADOS 

Neste item são apresentados os resultados referentes à observação direta, às medições in 

loco e à pesquisa de satisfação com os usuários. 

5.1. Observação direta 

A atividade de observação direta possibilitou identificar as seguintes questões: se soluções 

arquitetônicas bioclimáticas foram construídas tal como projetadas; como os ocupantes 

utilizam o edifício; se foram realizadas modificações ao longo desse uso; e o tipo de 

vestimenta e atividades físicas dos usuários.  

5.1.1.  Comparação entre o edifício construído e o projetado 

Foi verificado que algumas soluções arquitetônicas bioclimáticas foram construídas tal como 

projetadas, mas outras foram alteradas durante a obra. As que foram construídas tal como o 

projeto foram: a implantação do edifício no terreno (Figura 30); o formato do edifício (Figura 

30); os jardins acima da laje (Figura 31); as fachadas permeáveis (Figura 32); os espaços 

contínuos na área de descompressão e circulação; os brises da fachada Sudeste com 

espaçamentos diferentes ao longo da fachada (Figura 32a); o ático ventilado (Figura 33); a 

vedação das áreas de trabalho climatizadas artificialmente em vidro do piso ao teto (Figura 

33); e os jardins internos próximos às maiores fachadas (Figura 34). 

 

Figura 30 – Imagem com a implantação do edifício no terreno e destaque para o seu formato. Fonte: 
Autora com base em imagem de satélite do Google Earth. 
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Figura 31 – Jardins acima da laje. Foto: Autora. 

 a) 

 b) 

Figura 32 – Fachadas permeáveis. a) fachada Sudeste. b) fachada Noroeste. Foto: Autora. 

 

Figura 33 – Ático ventilado e vedação das áreas de trabalho climatizadas artificialmente em vidro do 
piso ao teto. Foto: Autora. 
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Figura 34 – Jardins internos próximos às maiores fachadas. Esquerda: fachada Noroeste. Direita: 
fachada Sudeste. Foto: Autora. 

Os elementos que foram alterados durante a obra foram: os cobogós, os anteparos reflexivos, 

a laje e as aberturas zenitais. Os cobogós da fachada Noroeste foram instalados apenas com 

a maior dimensão de abertura, ao invés de 3 dimensões, como havia sido proposto no projeto 

(Figura 32b). Isso prejudicou a capacidade de proteção solar desse elemento, pois verificou-

se que, no período do “inverno”, quando o sol está mais à Norte, há incidência de iluminação 

solar direta na área de descompressão mais próxima a essa fachada e em uma parte da sala 

de trabalho Noroeste, próximo ao final da tarde (Figura 35 e 36). Além disso, esses elementos 

foram executados com espessura maior do que a projetada (antes era 3cm e ficou com 7cm), 

o que aumentou consideravelmente a área opaca dessa fachada. A justificativa para essa 

alteração foi a existência de limitações construtivas, pois foi informado que os cobogós com 

dimensões e espessura menores ficavam pouco resistentes. 

   

Figura 35 - Alteração no cobogó ocasionou entrada de iluminação solar direta. Esquerda: área de 
descompressão. Direita: sala de trabalho Noroeste. Fotos: Autora. 
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Figura 36 - Planta baixa da edificação com marcação (em amarelo) das áreas afetadas pela entrada 
de iluminação solar direta no “inverno”. Fonte: Autora. 

Os anteparos reflexivos foram executados em gesso acartonado, material diferente e menos 

reflexivo do que o especificado em projeto, que era uma chapa de alumínio composto (ACM) 

espelhado na parte superior e branco na inferior (Figura 37). Além disso, foram executados 

sem isolamento térmico e sem uma camada dupla de revestimento, deixando exposta a 

estrutura que os sustenta na laje, o que causa acúmulo de poeira e reduz ainda mais a 

refletância desse elemento. A justificativa para essa alteração foi redução de custos da obra. 

 

Figura 37 – Anteparos reflexivos. Foto: Autora. 

A laje foi construída sem isolamento térmico, devido ao objetivo de reduzir custos da obra; e 

as aberturas zenitais foram executadas sem junta de dilatação e sem vedação contra 

infiltrações (Figura 38). Não houve justificativa para essa alteração. Posteriormente houve 

uma tentativa de correção desse fato, mas não proporcionou uma vedação completa. Além 

disso, foi aplicado um vidro simples para vedar as aberturas zenitais, ao invés de um vidro 

com fator solar 0,3, como havia sido especificado em projeto. O motivo para essa alteração 

foi redução de custos. 
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Figura 38 – Abertura zenital. Esquerda: sem vedação. Direita: com vedação posteriormente aplicada. 

Foto: Autora. 

5.1.2.  Modificações realizadas durante a fase de uso 

Quanto às modificações realizadas no edifício durante sua fase de uso foram identificadas: a 

colocação de cortinas microperfuradas atrás do brises da fachada Sudeste (Figura 39), e de 

lonas acima das aberturas zenitais, nos períodos de chuva, como informado no item 4.2.1.; a 

aplicação de películas foscas nos vidros que vedam algumas salas de trabalho; e a colocação 

de armários altos em um dos pontos da área de descompressão.  

Figura 39 - Imagem à esquerda: fachada Sudeste sem cortinas. Imagem à direita: fachada Sudeste 
com cortina. Fotos: Autora. 

As justificativas para a instalação das cortinas atrás do brises da fachada Sudeste, de acordo 

com informações coletadas por meio de conversas informais com funcionários responsáveis 

pela manutenção do edifício, foram reduzir: a entrada de água da chuva, a entrada de poeira, 

a velocidade do vento e o ofuscamento. A primeira e a segunda justificativas foram 

confirmadas durante as visitas realizadas ao edifício. A terceira e quarta justificativas foram 

investigadas por meio de perguntas no questionário aplicado na pesquisa de satisfação. Os 

resultados dessas perguntas serão apresentados no item 5.3. 
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A aplicação de película fosca do piso ao teto nos vidros de vedação das “cápsulas” ocorreu 

principalmente nas salas de reunião, a fim de promover privacidade para esses ambientes. 

Isso interferiu no aproveitamento da iluminação natural nesses ambientes e em locais 

próximos a esses vidros nas salas de trabalho 1 e 2. Essas películas também foram aplicadas 

em dois panos de vidro de vedação na sala de trabalho 2. Observou-se que, nesse caso, as 

películas foram aplicadas para esconder a parte de trás dos armários altos que foram 

colocados no ponto 4 das áreas de descompressão (Figura 40).  

a) b) c) 

Figura 40 – Ponto 4 da área de descompressão. a) Obra em fase de conclusão. Vidro de vedação 
das “cápsulas” sem película, área de descompressão sem armários e iluminação zenital sem lonas. b) 

Edifício em uso. Aplicação de película no vidro de vedação das “cápsulas” e de armários altos na 
área de descompressão, e iluminação zenital sem lona. C) Semelhante a “b”, mas com lonas acima 

da iluminação zenital. Foto: Autora. 

A colocação de lonas acima das aberturas zenitais ocorreu devido às infiltrações que 

aconteciam nos períodos de chuva, em consequência da má vedação realizada nessas 

aberturas. 

Como pode ser observado nas fotos da Figura 40, essas alterações reduziram a entrada de 

iluminação natural na parte central do edifício. A quantificação dessa redução, principalmente 

no que se refere ao uso de lonas acima das aberturas zenitais, pode ser verificada no item 

5.2.2. 

5.1.3.  Comportamento dos usuários 

Foi observado que as áreas de descompressão são utilizadas para diversos fins, como: 

trabalhos individuais, trabalhos em equipe, reuniões rápidas, descanso e confraternizações. 

Dentre esses, os mais recorrentes são descanso e reuniões rápidas (Figura 41). Notou-se que 

o período do dia em que esses espaços são mais utilizados é após o horário de almoço, 

principalmente para descanso, seguido do período da tarde, para trabalho. Quando essas 

áreas são usadas para trabalho individual ou em equipe, geralmente são utilizados notebooks, 

ao invés de papéis. 
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Figura 41 - Usos das áreas de descompressão: a) trabalhos individuais; b) trabalho em equipe; c) 
reuniões; d) descanso; e) confraternização. Fotos: Autora. 

Dentre os seis pontos da área de descompressão, observou-se que quatro eram mais 

utilizados (2, 4, 5 e 6) (Figura 42).  

 

Figura 42 - Pontos mais utilizados da área de descompressão, marcados em amarelo. Fonte: Autora. 

Ainda quanto ao uso das áreas de descompressão, notou-se que a iluminação artificial ficava 

acionada o dia todo, mesmo em espaços que recebiam bastante iluminação natural. Porém, 

foi realizada uma medição do nível de iluminância dessas lâmpadas à noite e constatou-se 
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que é muito baixo, aproximadamente 10lux, contribuindo pouco para a iluminação desses 

ambientes durante o dia. O uso constante dessas lâmpadas acesas foi percebido 

principalmente no primeiro ano de ocupação do edifício, pois, após esse período, observou-

se que muitas lâmpadas da área de descompressão estavam sem funcionar. Desse modo, o 

uso dessas áreas passou a ser predominantemente com iluminação natural. 

Quanto a utilização das salas de trabalho climatizadas artificialmente, foi observado que a 

sala Noroeste possuía aproximadamente o dobro de usuários da sala Sudeste. Com base em 

conversas informais com os funcionários do edifício, compreendeu-se que essa diferença 

ocorreu devido ao fato destas salas serem ocupadas por empresas diferentes. 

Com relação aos locais de trabalho utilizados nessas salas, verificou-se que alguns usuários 

têm mais liberdade para escolher onde trabalhar do que outros. Por exemplo, os usuários da 

sala Sudeste têm mais flexibilidade para escolher seu posto de trabalho do que os da sala 

Noroeste. Com base em conversas informais, constatou-se que isso ocorre porque os 

usuários da sala Noroeste são organizados por atividade desempenhada. Esse fato interferiu 

em um dos princípios do projeto que havia sido solicitado pela própria empresa, a organização 

clean desk, pois fez com que pontos prejudicados pela alteração nos cobogós da fachada 

Noroeste, por exemplo, fossem ocupados mesmo havendo incidência de radiação direta sobre 

os usuários; e resultou também no posicionamento de usuários com alta sensibilidade à luz 

em postos de trabalho voltados às fachadas externas, mesmo havendo outros postos de 

trabalho com orientações diferentes disponíveis (Figura 43). 

 

Figura 43 - Planta baixa da edificação com marcação (em amarelo) dos postos de trabalho voltados à 
fachada externa. Fonte: Autora. 

No caso da figura 43, um usuário que utiliza um desses postos informou possuir alta 

sensibilidade à luz e sentir-se ofuscado pela refletância da face interna do guarda-corpo da 

rampa externa do edifício, que foi pintada na cor branca, e pelo reflexo do corrimão da rampa, 

que é metálico (Figura 44).  
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Figura 44 – Ofuscamento causado pela alta refletância do guarda-corpo e corrimão da rampa externa 
do edifício. Foto: Autora. 

Foi observado também que, mesmo na sala de trabalho Sudeste, onde os usuários possuem 

maior flexibilidade para escolher seu posto de trabalho, alguns não mudavam de posição, 

mesmo considerando que havia refletância da iluminação natural na tela do computador, 

quando as cortinas ficavam levantadas, e mesmo havendo outros postos de trabalho 

disponíveis na sala (Figura 45).  

 

Figura 45 - Planta baixa da edificação com marcação (em amarelo) do local afetado pelo reflexo da 
iluminação natural na tela do computador. Fonte: Autora. 

Ainda quanto ao uso das salas de trabalho climatizadas artificialmente, observou-se que a 

iluminação artificial fica acionada ao longo de todo o dia, mesmo em locais com bastante 

iluminação natural; e que o ar-condicionado fica mantido em temperaturas baixas (18 ou 

19°C). Observou-se também, em visitas que se estenderam até o período da noite e em uma 

visita realizada em um sábado, que mesmo nesses momentos em que o edifício não estava 

sendo utilizado, os sistemas artificiais (iluminação e ar-condicionado) estavam ligados.  

Quanto à manutenção do edifício, verificou-se que há necessidade de uma limpeza constante 

nas áreas de descompressão, devido a entrada de poeira, mesmo com as cortinas fechadas. 

Porém, essa limpeza constante não ocorre com os vidros das aberturas zenitais, mesmo 
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quando não está com lonas acima (Figura 46). Algo que atrapalha significativamente o 

aproveitamento de iluminação natural.  

 

Figura 46 - Pouca manutenção, quanto à limpeza, dos vidros de vedação das aberturas zenitais. 
Foto: Autora. 

5.2. Medições in loco 

Os resultados da avaliação do desempenho térmico e lumínico do edifício do ponto de vista 

técnico, ou seja, de acordo com as medições das variáveis ambientais coletadas diretamente 

no edifício são apresentados neste item. 

5.2.1.  Desempenho térmico 

Neste item são apresentados os resultados da avaliação do desempenho térmico do edifício 

de acordo com os três critérios adotados: comparação da temperatura interna e externa, 

modelo adaptativo e POC. 

 

As comparações da temperatura interna e externa ao edifício realizadas nos dois períodos do 

ano (verão e “inverno”) demonstram que a amplitude térmica externa é de aproximadamente 

9°C, sendo quase o dobro da interna, que é de aproximadamente 4°C, nos dois períodos 

(Gráfico 8 e 9 e Tabela 7 e 9) e que há uma diferença significativa principalmente entre as 

temperaturas máximas alcançadas (Tabela 8 e 10).  

5.2.1.1.Comparação da temperatura interna e externa 
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Gráfico 8 - Comparação entre a temperatura do ar interna e a externa nos três dias monitorados no 
“inverno”. Fonte: Autora. 

 

Tabela 7 -  Comparação das temperaturas medidas interna e externamente ao edifício nos três dias 
monitorados no “inverno”. Fonte: Autora. 

 

Tabela 8 - Diferença entre a temperatura externa e interna medidas nos três dias monitorados no 
“inverno”. Fonte: Autora. 
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Gráfico 9 - Comparação entre a temperatura do ar interna e a externa nos três dias monitorados no 

verão. Fonte: Autora. 

 

Tabela 9 -  Comparação das temperaturas medidas interna e externamente ao edifício nos três dias 
monitorados no verão. Fonte: Autora. 

 

Tabela 10 - Diferença entre a temperatura externa e interna medidas nos três dias monitorados no 
verão. Fonte: Autora. 

Com base nesses dados, é possível observar que no “inverno” houve um amortecimento 

térmico de até 3,5°C da temperatura máxima alcançada internamente, em relação à alcançada 

externamente, e esse amortecimento térmico foi em média de 3,3°C, ao considerar os três 

dias monitorados (Tabela 7). No verão o amortecimento térmico da temperatura máxima 

alcançada internamente foi de até 4,1°C, e em média de 3,6°C, ao levar em consideração os 

três dias monitorados (Tabela 9). Nota-se também que nos dois períodos a temperatura 

mínima interna se manteve mais alta do que a externa, havendo uma diferença média de 

1,2°C nos dois períodos.  
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Ao analisar os dados coletados no período do “inverno” com as cortinas abertas e fechadas 

(cenário 1 e 2), foi possível verificar que todos os pontos ficaram dentro da zona de conforto 

em todos os dias monitorados e que, nos horários mais quentes, isso foi possível devido ao 

aumento do limite máximo da temperatura operativa aceitável em consequência da velocidade 

do ar (Gráficos 10 a 15 e Apêndice D). 

  

  

Gráficos 10, 11 e 12 - Avaliação da temperatura operativa em relação à zona de conforto do modelo 
adaptativo nos pontos 1, 2 e 3, respectivamente, com as cortinas abertas em um dos dias 

monitorados no “inverno”. Fonte: Autora. 

5.2.1.2. Avaliação dos dados térmicos de acordo com o 

modelo adaptativo 
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Gráficos 13, 14 e 15 - Avaliação da temperatura operativa em relação à zona de conforto do modelo 
adaptativo nos pontos 1, 2 e 3, respectivamente, com as cortinas fechadas em um dos dias 

monitorados no “inverno”. Fonte: Autora. 

Essa análise foi complementada com a comparação entre a temperatura operativa e a 

temperatura do ar em cada um deles. A partir dessa comparação, foi possível verificar que a 

temperatura operativa apresenta valores mais baixos do que a temperatura do ar em todos os 

pontos, cenários, dias e os horários medidos (Gráficos 16 a 21). 
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Gráficos 16, 17 e 18 – Exemplos da comparação entre temperatura do ar e temperatura operativa nos 
pontos 1, 2 e 3 com as cortinas abertas em um dos dias monitorados no “inverno”. Fonte: Autora.
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Gráfico 19, 20 e 21 - Exemplos da comparação entre temperatura do ar e temperatura operativa nos 
pontos 1, 2 e 3 com as cortinas fechadas em um dos dias monitorados no “inverno”. Fonte: Autora. 

Ao comparar a velocidade do ar nos dois cenários observados no “inverno” (cortinas abertas 

e fechadas) é possível notar que o uso das cortinas fechadas realmente reduziu a velocidade 

do ar no interior do edifício. Essa comparação foi feita por meio de um gráfico de frequências, 

baseado nos intervalos de velocidade do ar definidos para o modelo adaptativo da ASHRAE 

55 (2017) (Gráfico 22). No cenário 2 (cortinas fechadas) há uma frequência maior de 

velocidade do ar de 0 a 0,6m/s, do que no cenário 1 (cortinas abertas), que, por sua vez, 

apresenta maior frequência de velocidades de 0,6 a 1,2m/s do que o cenário 2. 
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Gráfico 22 - Comparação da velocidade do ar entre os cenários 1 e 2, por meio de um gráfico de frequências. 
Fonte: Autora. 

Quanto à avaliação dos dados térmicos coletados no verão, que foi realizado apenas com as 

cortinas fechadas, foi possível constatar que todos os pontos também ficaram dentro da zona 

de conforto em todos os dias monitorados (Gráficos 23 a 25 e Apêndice D). 

  

 

Gráficos 23, 24 e 25 - Avaliação da temperatura operativa em relação à zona de conforto do modelo adaptativo 
nos pontos 1, 2 e 3, respectivamente, com as cortinas fechadas em um dos dias monitorados no verão. Fonte: 

Autora. 
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Ao comparar a temperatura operativa com a do ar, verificamos que, no verão, a primeira ficou 

mais baixa do que a segunda em todos os pontos e em todos os dias monitorados também 

(Gráficos 26 a 28). 

  

 

Gráfico 26, 27 e 28 - Exemplos da comparação entre temperatura do ar e temperatura operativa nos 
pontos 1, 2 e 3 em um dos dias monitorados no verão. Fonte: Autora. 

A investigação do comportamento térmico desses pontos também foi complementada pela 

análise das temperaturas superficiais próximas a eles nos dois períodos. A partir das imagens 

capturadas com a câmera termográfica, foi possível perceber que a superfície com 

temperaturas mais elevadas foi a laje e as com temperaturas mais baixas foram os vidros de 

vedação das “cápsulas” climatizadas artificialmente e os jardins internos (Figura 47). Porém, 

foi constatado que a temperatura da laje só ficava mais elevada nos trechos em que não há 

jardim acima (Figura 48). 
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Figura 47 - Imagens geradas com a câmera termográfica. Pontos 1, 2 e 3 da esquerda para a direita. 
Fonte: Autora. 

 

Figura 48 - Imagem gerada com a câmera termográfica, onde é possível ver a diferença de 
temperatura da laje com e sem jardim acima. Fonte: Autora. 

O percentual de horas em conforto (POC) ficou 100% em todos os pontos, pois todos os dias, 

cenários e períodos monitorados ficaram dentro da zona de conforto de acordo com o modelo 

adaptativo da ASHRAE 55 (2017) durante o horário de uso do edifício (Gráfico 29 a 31). 

5.2.1.3. Avaliação do percentual de horas ocupadas em 

conforto  
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Gráficos 29, 30 e 31 – Resumo do POC de todos os dias, cenários e períodos nos 3 pontos 
monitorados, ponto 1, 2 e 3 da esquerda para a direita. Fonte: Autora. 

5.2.2. Desempenho lumínico 

Neste item são apresentados os resultados da avaliação do desempenho lumínico do edifício 

de acordo com os critérios e cenários definidos em cada período analisado. 

 

As medições realizadas nos dois períodos apresentaram as seguintes condições de 

iluminância externa e interna, ao longo dos horários medidos, em cada ambiente analisado: 

 

Tabela 11 - Resumo das condições de iluminância nas medições realizadas nos dois períodos. 

A partir da tabela 11 verifica-se que, no verão, a iluminância máxima alcançada externamente 

foi de aproximadamente 27.000lux e as máximas internas não ultrapassaram 1800lux, 

considerando todos os ambientes medidos. A mínima externa ficou abaixo de 7000lux e a 

mínima interna foi de apenas 16lux. Nesse período a sala Sudeste foi a que apresentou 

maiores níveis de iluminância interna. Enquanto a Noroeste foi a que apresentou os menores. 

A área de descompressão/circulação (A.d./circ.) possui níveis intermediários às duas salas. 
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5.2.2.1.Avaliação do desempenho lumínico – parte 1 
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No inverno a iluminância máxima externa alcançou níveis bem mais elevados do que no verão 

(40.000lux), mas a máxima interna não ultrapassou 1054lux na área de 

descompressão/circulação. A mínima externa ficou abaixo de 10.000lux e a interna foi de 

apenas 35lux. 

a. Avaliação do Daylight Factor (DF) 

A avaliação dos pontos medidos de acordo com o DF demonstrou que, dos ambientes 

observados no verão, a sala de trabalho Sudeste foi a que apresentou mais pontos com 

valores de DF iguais ou acima de 2%, principalmente no período da manhã (61%). Enquanto 

isso, a sala Noroeste não obteve nenhum ponto igual ou acima de 2%, exceto no final da 

tarde, quando apenas 6% dos pontos alcançaram essa porcentagem. A área de 

descompressão/circulação foi o segundo ambiente que apresentou mais pontos com DF 

nessa porcentagem, principalmente no final da tarde (45%). Com relação a todos os pontos 

observados de todos os ambientes selecionados, verifica-se que aproximadamente 20% a 

30% alcançaram um DF igual ou superior a 2% (Gráfico 32). 

 

Gráfico 32 – Porcentagem de pontos com DF ≥ 2% no verão. Fonte: Autora. 

No inverno, a porcentagem de pontos na área de descompressão/circulação com DF maior 

ou igual a 2% foi menor do que no verão, pois apenas 9% a 27% encontraram-se nessa faixa 

em todos os horários medidos (Gráfico 33). 
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Gráfico 33 - Porcentagem de ponto com DF ≥ 2% na área de descompressão/circulação no inverno. 
Fonte: Autora. 

Ao comparar as condições de iluminância externa e interna nos dois períodos (Tabela 11) e 

os níveis de DF encontrados em cada um deles (Gráfico 32 e 33), é possível constatar que, 

no verão, apesar de apresentar iluminâncias externas menores, foram obtidos níveis de DF 

maiores do que no inverno na área de descompressão e circulação. Assim como, ao comparar 

os níveis de DF alcançados ao longo de um dia, verifica-se que os momentos que possuem 

iluminância externa mais baixas, como manhã e final da tarde, apresentam níveis de DF 

maiores do que os horários que possuem iluminância externa mais altas, como próximo ao 

meio-dia (Gráfico 32 e 33).  

Ao comparar o DF medido com o simulado na etapa de projeto, que levou em consideração 

apenas a área de descompressão/circulação, é possível verificar que, nos dois períodos 

observados, o desempenho na fase de uso foi inferior ao simulado na fase de projeto, 

principalmente nos pontos mais centrais (Figura 12, 49 e 50).  
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Figura 49 - Planta baixa da edificação com indicações do nível de DF alcançados nos pontos medidos 
na área de descompressão e circulação, no verão. Fonte: Autora. 

 

Figura 50- Planta baixa da edificação com indicações do nível de DF alcançados nos pontos medidos 
na área de descompressão e circulação, no inverno. Fonte: Autora. 

b. Avaliação do Usefull Daylight Illuminance (UDI) 

Ao verificar o nível de iluminância alcançado em cada ponto e em cada horário medido, 

observa-se que os pontos com maiores níveis de iluminância são os mais próximos à fachada 

Sudeste, tanto na área de descompressão e circulação, nos dois períodos medidos, quanto 

da sala de trabalho Sudeste, no verão. Por outro lado, os pontos que apresentam menores 

níveis de iluminância são os centrais e os mais próximos a fachada Noroeste, com exceção 

de um dos pontos da área de descompressão (E4) que fica próximo a essa fachada, mas que 

apresenta níveis intermediários entre os da fachada Sudeste e os centrais, como pode ser 

visto nas figuras 51, 52 e no apêndice E.  



104 
 

 

Figura 51 - Planta baixa da edificação com indicação do nível de iluminância alcançado por ponto às 

8hrs, no verão. Fonte: Autora. 

 

Figura 52 - Planta baixa da edificação com indicação do nível de iluminância alcançado por ponto às 

8hrs, no inverno. Fonte: Autora. 

Quanto a avaliação do desempenho lumínico do edifício de acordo com o UDI, é possível 

constatar que a sala de trabalho Sudeste foi a que obteve mais pontos com iluminância natural 

útil, nas medições realizadas no verão, pois 100% dos pontos ficaram nessa faixa entre oito 

horas da manhã até o meio-dia, e 97%, no restante do dia (Gráfico 34). Por outro lado, a sala 

de trabalho Noroeste foi a que apresentou menos pontos dentro da faixa de iluminância natural 

útil, estando a maioria (78% a 97%) com iluminância natural insuficiente todo o dia (Gráfico 

35). Na área de descompressão e circulação a maior parte dos pontos (55% a 91%) alcançou 

uma iluminância natural útil, principalmente ao meio dia (Gráfico 36). Ao considerar todos os 

pontos medidos, a maioria (52% a 65%) ficou dentro da faixa de iluminância natural útil, 

principalmente no período da tarde (Gráfico 37). Foi verificado também que nenhum dos 

pontos apresentou iluminância natural excessiva (Gráfico 34 a 37). 
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Gráfico 34, 35, 36 e 37 - Avaliação do UDI nos pontos selecionados da sala Sudeste, sala Noroeste, 
área de descompressão/circulação e em todos os pontos medidos, respectivamente, no verão. Fonte: 

Autora. 

Nas medições realizadas no inverno na área de descompressão e circulação, observa-se que 

mais da metade dos pontos (55% a 73%) ficaram dentro da faixa de iluminância natural útil 

ao considerar todos os horários medidos (Gráfico 38). 
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Gráfico 38 - Avaliação do UDI nos pontos da área de descompressão e circulação no inverno. Fonte: 
Autora. 

Na análise do percentual de pontos que apresentam iluminância natural útil durante todos, ou 

mais da metade, dos horários medidos no verão, é possível verificar que: na sala Sudeste 

97% dos pontos possuem iluminância natural útil durante todos os horários medidos e 100%, 

em mais da metade desses horários; a sala Noroeste, no entanto, possui um desempenho 

oposto ao da sala Sudeste, pois apenas 14% dos pontos possuem iluminância natural útil em 

mais da metade dos horários medidos e nenhum ponto mantém essa faixa de iluminância 

durante todos esses horários; a área de descompressão/circulação, por sua vez, possui mais 

da metade dos pontos (55%) com iluminância natural útil em todos os horários medidos e 64% 

em mais da metade desses horários. Ao considerar todos os pontos observados, percebe-se 

que aproximadamente metade (49%) está dentro da faixa de iluminância natural útil ao longo 

de todos os horários medidos e a maioria (58%) está dentro dessa faixa em mais da metade 

desses horários (Gráfico 39).  
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Gráfico 39 - Porcentagem de pontos com iluminância natural útil durante todos, ou mais da metade, 
dos horários medidos, em cada ambiente no verão. Fonte: Autora. 

Nos dados coletados no inverno, verifica-se que o desempenho da área de descompressão e 

circulação foi semelhante ao observado no verão, pois 55% dos pontos apresentaram 

iluminância natural útil em todos os horários medidos e 64% em mais da metade desses 

horários (Gráfico 40).  

 

Gráfico 40 - Porcentagem de pontos com iluminância natural útil durante todos, ou mais da metade, 
dos horários medidos no inverno. Fonte: Autora. 
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Ao considerar apenas os seis pontos de permanência prolongada da área de descompressão, 

verifica-se que três deles (1, 2 e 6) possuem iluminância natural útil ao longo de todas as 

horas medidas, nos dois períodos. Os pontos 3 e 5 têm comportamentos invertidos em cada 

período, pois no verão o ponto 3 possui iluminância natural útil em todos os horários medidos, 

mas no inverno apresenta essa característica apenas em 60% das horas medidas. O ponto 

5, por sua vez, mantém iluminância natural útil ao longo de todos os horários medidos no 

inverno, mas apresenta-se nessa faixa em 80% do tempo no verão. O ponto 4 possui níveis 

de iluminância muito baixos, apresentado iluminância natural útil em apenas 20% dos horários 

medidos no verão e em nenhum momento no inverno (Gráfico 41 e 42). 

 

Gráfico 41 - Porcentagem de horas com iluminância natural útil nos pontos de permanência 
prolongada da área de descompressão, no verão. Fonte: Autora. 

 

Gráfico 42 - Porcentagem de horas com iluminância natural útil nos pontos de permanência 
prolongada da área de descompressão, no inverno. Fonte: Autora. 
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A partir da comparação entre os três cenários definidos (cortinas fechadas e lonas acima das 

aberturas zenitais - cenário 1; cortinas abertas e lonas acima das aberturas zenitais - cenário 

2; e cortinas abertas, sem lonas acima das aberturas zenitais - cenário 3) é possível constatar 

que o cenário 3 é o que possui mais pontos com iluminância natural útil ao longo de todos os 

horários medidos, seguido do cenário 2 e, por último, do cenário 1 (Gráfico 43). Vale lembrar 

que esta avaliação foi realizada no período de inverno e somente na área de circulação e 

descompressão. 

 

Gráfico 43 - Porcentagem de pontos com iluminância natural útil em cada cenário ao longo dos 
horários medidos. Fonte: Autora. 

Com base no gráfico 43 é possível verificar que o cenário 3 possui 33% de pontos com 

iluminância natural útil a mais do que o cenário 2 e 83% a mais do que o cenário 1, ao longo 

de todos os horários medidos. Verifica-se também que o cenário 2 possui 75% a mais de 

pontos com iluminância natural útil do que o cenário 1, ao longo desses horários também.  

5.3. Pesquisa de satisfação 

Neste item são apresentados os resultados da pesquisa de satisfação realizada com os 

usuários do edifício, no verão e no “inverno”, em relação às condições termo-lumínicas das 

salas de trabalho e das áreas de descompressão, bem como às características do edifício de 

modo geral. 
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5.3.1.  Condições térmicas  

Ao analisar as respostas das pesquisas de satisfação aplicadas quanto às condições térmicas 

das salas de trabalho climatizadas artificialmente, verifica-se que, na sala 1 (sala de trabalho 

Noroeste) 80% dos respondentes informaram estar “satisfeito” ou “muito satisfeito” e 96% 

entre “um pouco satisfeito” a “muito satisfeito” no “inverno” (Gráfico 44). No verão, 82% 

responderam entre “satisfeito” ou “muito satisfeito” e 91% entre “neutro” e “muito satisfeito” 

nesta sala (Gráfico 45). No “inverno”, apenas uma pessoa informou estar “insatisfeita” com as 

condições térmicas dessa sala e justificou informando que acha a sala quente logo após o 

almoço. No verão, uma pessoa informou estar “um pouco insatisfeita” e outra “insatisfeita” 

com as condições térmicas dessa mesma sala. Essas duas pessoas marcaram três opções 

como justificativa para as suas respostas: “a temperatura do ar é mais alta do que o desejado”, 

“há superfícies quentes próximas a mim” e “há incidência de radiação solar direta em mim”.  

       

Gráfico 44 e 45 - Nível de satisfação dos usuários com as condições térmicas da sala 1 (sala de 
trabalho Noroeste). Esquerda: “inverno”. Direita: verão. Fonte: Autora. 

Na sala 2 (sala de trabalho Sudeste) todos os respondentes informaram estar entre “um pouco 

satisfeito” e “satisfeito” com as condições térmicas desse ambiente no “inverno” (Gráfico 46) 

e todos responderam estar “satisfeito” ou “muito satisfeito” no verão (Gráfico 47).  

       

Gráfico 46 e 47 - Nível de satisfação dos usuários com as condições térmicas da sala 2 (sala de 
trabalho Sudeste). Esquerda: “inverno”. Direita: verão. Fonte: Autora. 



111 
 

Com relação às áreas ventiladas naturalmente, no “inverno”, 77% a 97% responderam entre 

“satisfeito” e “muito satisfeito” com condições térmicas desses ambientes (Gráfico 48 e 49) e 

90% a 100% dos respondentes informaram estar entre “neutro” a “muito satisfeito” (Gráfico 

48 e 50). Os pontos 2 e 6 foram os que tiveram melhor avaliação, com 100% das respostas 

entre “neutro” e “muito satisfeito” (Gráfico 50), e os pontos 1 e 3 foram os únicos que 

receberam voto de “um pouco insatisfeito” (Gráfico 48), da mesma pessoa, o qual foi 

justificado por meio da informação de que “a velocidade do ar é mais baixa do que o desejado”. 

 

Gráfico 48 - Nível de satisfação dos usuários com as condições térmicas das áreas ventiladas 
naturalmente no “inverno”. Fonte: Autora. 

  

Gráfico 49 e 50 – Percentual de respostas entre “satisfeito” e “muito satisfeitos” e entre “neutro” e 
“muito satisfeito” com as condições térmicas das áreas ventiladas naturalmente no “inverno”, 

respectivamente. Fonte: Autora. 
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Houve também quem respondesse que estava “um pouco satisfeito” com os pontos 3, 4 e 5, 

mas que acha “a temperatura do ar mais alta do que o desejado”; e quem informasse que 

acha “a velocidade do ar mais baixa do que o desejado” no ponto 5, mesmo havendo 

respondido que estava “um pouco satisfeito”. 

Na pesquisa realizada no verão, mais de 90% (91% a 97%) dos respondentes informaram 

estar entre “neutro” e “muito satisfeito” com as condições térmicas das áreas ventiladas 

naturalmente. Dessas áreas, o ponto 2 foi o que obteve a porcentagem mais alta e os pontos 

1, 4 e 5 a mais baixa (Gráfico 51 e 53). Quanto o percentual de “satisfeitos” ou “muito 

satisfeitos”, 64% a 82% marcaram essas opções. Dentre essa faixa, o ponto 2 obteve a 

porcentagem mais alta e o ponto 4 recebeu a mais baixa novamente (Gráfico 51 e 52). Nesse 

período, todos os pontos receberam pelo menos um voto de “um pouco insatisfeito” (Gráfico 

51). Duas pessoas marcaram essa opção para todos os pontos, informando que acha “a 

temperatura do ar é mais alta do que o desejado”, com exceção do ponto 2 que teve a opção 

“neutro” marcada por uma delas; e uma pessoa marcou a opção “um pouco insatisfeito” para 

o ponto 4, mas não informou o motivo. Desse modo, o ponto 2 recebeu apenas um voto de 

“um pouco insatisfeito”, o ponto 4 teve essa opção marcada por três pessoas e os demais 

pontos tiveram essa opção marcada por duas pessoas.  

 

Gráfico 51 - Nível de satisfação dos usuários com as condições térmicas das áreas ventiladas 
naturalmente no verão. Fonte: Autora. 
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Gráfico 52 e 53 - Percentual de respostas entre “satisfeito” e “muito satisfeitos” e entre “neutro” e 
“muito satisfeito” com as condições térmicas das áreas ventiladas naturalmente no no verão, 

respectivamente. Fonte: Autora. 

Ao comparar os dois períodos, considerando todos os pontos da área de descompressão, é 

possível verificar que o total de respostas entre “satisfeito” e “muito satisfeito” com as 
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(Gráfico 54). Ao realizar essa comparação por ponto, observa-se que o ponto 6 foi o que 

obteve uma diferença maior (17%) de respostas de “satisfeito” ou “muito satisfeito” entre os 

dois períodos, e o ponto 3 foi o que apresentou a menor diferença (7%) (Gráfico 49 e 52). 

Porém, se comparar as respostas entre “neutro” e “muito satisfeito” o ponto 1 é o que tem a 

menor diferença (1%), mas o 6 continua tendo a maior diferença (6%) (Gráfico 50 e 53).  
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Gráfico 54 – Total de satisfeitos com todos os pontos das áreas ventiladas naturalmente em cada 
período. Fonte: Autora. 

Na pergunta referente às condições térmicas das áreas ventiladas naturalmente quando as 

cortinas estão levantadas, 77% dos respondentes marcaram a opção “acho agradável”, e 20% 

respondeu “não sei informar”. Ninguém respondeu “acho desagradável, pois a ventilação fica 

mais forte do que o desejado”. Apenas uma pessoa respondeu “outro” e informou que “o que 

incomoda é a iluminação com as cortinas levantadas” (Gráfico 55).  

 

Gráfico 55 - Opinião dos usuários quanto às condições térmicas das áreas ventiladas naturalmente 
quando as cortinas estão levantadas. Fonte: Autora. 
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que o motivo da insatisfação estava relacionado à iluminação natural, duas responderam que 

ela gera reflexo na tela do computador, causa ofuscamento e que a luz do sol incide 

diretamente sobre seu local de trabalho, e uma respondeu que “a iluminação é mais forte do 

que o necessário”.  

        

Figura 53 e 54 - Nível de satisfação dos usuários com as condições lumínicas no inverno. Esquerda: 
sala 1 (Noroeste). Direita: sala 2 (Sudeste). Fonte: Autora 

No verão, 64% informou estar “satisfeito” ou “muito satisfeito” e 82% marcou entre “um pouco 

satisfeito” e “muito satisfeito” com a sala 1 (Gráfico 55). Duas pessoas marcaram a opção “um 

pouco insatisfeito” e outras duas, a opção “insatisfeito” nessa sala. Dessas quatro pessoas, 

duas informaram se sentir ofuscadas pela iluminação natural e outras duas informaram que 

há incidência da luz do sol em seu local de trabalho. Uma dessas pessoas também marcou 

as opções “a iluminação é mais forte do que o necessário” e “a iluminação natural gera reflexo 

na tela do computador” e outra marcou opções relacionadas à iluminação artificial, como: “me 

sinto ofuscada pela iluminação artificial” e “a iluminação artificial gera reflexo na tela do 

computador”. Na sala 2, 92% respondeu entre “satisfeito” e “muito satisfeito” e uma pessoa 

marcou a opção “um pouco insatisfeito” (Gráfico 56). Essa pessoa justificou informando que 

a iluminação natural gera reflexo na tela do seu computador. 

       

Figura 55 e 56 - Nível de satisfação dos usuários com as condições lumínicas no verão. Esquerda: 
sala 1 (Noroeste). Direita: sala 2 (Sudeste). Fonte: Autora. 
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Duas pessoas marcaram a opção “um pouco satisfeito”, mas na pergunta seguinte, uma 

respondeu que acha a “iluminação mais fraca do que o necessário” e outra informou que a 

“iluminação é mais forte do que o necessário” e que se sente ofuscada pela iluminação natural. 

Ambas trabalham na sala 1. Houve também uma pessoa que marcou a opção “muito 

satisfeito”, mas em seguida informou que “a iluminação natural gera reflexo na tela do 

computador”, ela trabalha na sala 2.    

Ao comparar as respostas nos dois períodos, verifica-se que no “inverno” houve mais 

respostas positivas do que no verão. Porém essa diferença é pequena, apenas 7% entre 

“satisfeito” e “muito satisfeito” e aproximadamente 5% entre “neutro” a “muito satisfeito”. 

Quanto às condições de iluminação das áreas de descompressão, no “inverno”, a maioria 

(74% a 94%) das pessoas informaram estar entre “satisfeito” e “muito satisfeito” (Gráfico 56 e 

57), e acima de 87% a 97% marcaram entre “neutro” e “muito satisfeito” (Gráfico 56 e 58).  

 

Gráfico 56 -- Nível de satisfação dos usuários com as condições de iluminação das áreas ventiladas 
naturalmente no “inverno”. Fonte: Autora. 
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Gráfico 57 e 58 - Percentual de usuários entre “satisfeito” e “muito satisfeito” e entre “neutro” e “muito 
satisfeito” com as condições lumínicas das áreas ventiladas naturalmente no “inverno”, 

respectivamente. Fonte: Autora. 

Todos os pontos receberam pelo menos um voto de “um pouco insatisfeito”, tendo o ponto 3 

e o 4 recebido três e dois votos com essa resposta, respectivamente (Gráfico 56). Com relação 

aos motivos das insatisfações, duas pessoas informaram achar “a iluminação mais fraca do 

que o necessário” no ponto 3; três pessoas deram essa mesma resposta para o ponto 4; e 

uma pessoa teve a mesma opinião quanto ao ponto 5. Uma das pessoas que deram essa 

resposta, para os pontos 3, 4 e 5, informou estar “um pouco satisfeita” com às condições de 

iluminação desses pontos. Houve uma pessoa que informou estar “muito satisfeita” com todos 

os pontos, mas que acha “a iluminação mais forte do que o necessário” em todos eles. Outra 

pessoa respondeu que “há incidência de luz solar direta” em todos eles. Porém, é possível 

afirmar, por meio das observações diretas que foram realizadas por mais de um ano no 

edifício, que essa última informação só ocorre no ponto 5 e apenas durante o “inverno”. Nos 

demais pontos não há incidência de luz solar direta. 

Na pesquisa realizada no verão, 74% a 88% responderam estar entre “satisfeito” e “muito 

satisfeito” com as condições de iluminação das áreas de descompressão (Gráfico 59 e 60), e 

94% a 91% responderam entre “neutro” e “muito satisfeito” (Gráfico 59 e 61).  
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Gráfico 59 - Nível de satisfação dos usuários com as condições de iluminação das áreas ventiladas 
naturalmente no verão. Fonte: Autora. 

  

Gráfico 60 e 61 - Percentual de usuários entre “satisfeito” e “muito satisfeito” e entre “neutro” e “muito 
satisfeito” com as condições lumínicas das áreas ventiladas naturalmente no verão, respectivamente. 

Fonte: Autora. 

Apenas duas pessoas responderam estar “um pouco insatisfeito”. Dessas duas, uma marcou 

essa opção para os pontos 3 e 4 e a outra para todos os pontos. A primeira não informou o 

motivo da insatisfação e a segunda respondeu que a “iluminação é mais forte do que o 

necessário” em todos os pontos. Houve uma pessoa que marcou a opção “um pouco 

satisfeito”, mas respondeu que acha “a iluminação mais fraca do que o necessário” no ponto 

4; e outra que respondeu estar “satisfeito”, mas informou que acha “a iluminação mais forte 
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do que o necessário” nos pontos 1, 2, 5 e 6 e que se sente “ofuscada pela iluminação natural” 

nos pontos 3 e 4. 

Ao comparar as respostas sobre as condições de iluminação considerando todos os pontos 

das áreas ventiladas naturalmente nos dois períodos, é possível observar que no “inverno” 

houve 5% a mais de respostas de “satisfeito” e “muito satisfeito” do que no verão, mas o 

oposto acontece quando verificadas as respostas entre “neutro” e “muito satisfeito”, pois no 

verão houve 1% a mais de respostas desse tipo do que no inverno (Gráfico 62). Contudo, 

constata-se que a diferença entre os níveis de satisfação nos dois períodos é muito baixa.   

 

Gráfico 62 – Total de satisfeitos com as condições de iluminação de todos os pontos das áreas 
ventiladas naturalmente nos dois períodos. Fonte: Autora. 

Ao fazer essa comparação por ponto, verifica-se que o ponto que possui uma diferença maior 

entre os dois períodos é o 2, tendo recebido 9% a mais de votos entre “satisfeitos” e “muito 

satisfeito” no “inverno” do que no verão, e o ponto que teve menor diferença entre os períodos 

foi o 3, que recebeu 2% a mais de votos entre “satisfeitos” e “muito satisfeito” no verão do que 

no “inverno” (Gráfico 57 e 60). Ao considerar as respostas entre “neutro” e “muito satisfeito” a 

situação fica invertida o ponto 3 passa a ter a maior diferença, 7% a mais no verão do que no 

“inverno” (Gráfico 58 e 61).   

Quando perguntados sobre as condições de iluminação quando as cortinas atrás dos brises 

estão levantadas, 71% respondeu que acha agradável, mas 22% acha desagradável e 9% 

não soube informar. Dos que acham desagradável, 6% acha que “a iluminação fica mais forte 

do que o desejado”, 13% se sente “ofuscado pela iluminação natural”, e apenas 3% acha que 

“a iluminação gera reflexo na tela do computador” (Gráfico 60). 
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Gráfico 63 -- Opinião dos usuários com as condições de iluminação das áreas ventiladas 
naturalmente quando as cortinas atrás dos brises estão levantadas. Fonte: Autora. 

5.3.3.  Condições do edifício de modo geral 

Quando perguntados sobre o nível de satisfação com o edifício de modo geral, no “inverno”, 

94% dos respondentes informaram estar “satisfeito” ou “muito satisfeito”, e 100% entre “um 

pouco satisfeito” a “muito satisfeito”, e, no verão, 88% respondeu estar “satisfeito” ou “muito 

satisfeito” e 97% marcou entre “neutro” e “muito satisfeito”, havendo apenas 3% de diferença 

entre os dois períodos, no caso de pessoas que marcaram entre “neutro” e “muito satisfeito” 

(Gráfico 61). No verão, houve uma pessoa que marcou a opção “um pouco insatisfeito” e os 

motivos para a sua insatisfação são as condições térmicas e lumínicas da sala em que 

trabalha, que é a sala 1, devido à incidência de iluminação solar direta. 

   

Gráfico 64 - Nível de satisfação dos usuários com o edifício, de modo geral. Esquerda: “inverno”. 
Direita: verão. Fonte: Autora.  

Por fim, quanto aos comentários solicitados na última pergunta, dezesseis pessoas 

responderam, ao considerar os dois períodos. Esses comentários foram referentes a 

basicamente 6 temas: iluminação natural, sensação térmica, acabamentos, acústica, poeira e 
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acúmulo de água em alguns pontos. A iluminação natural foi ressaltada em 50% dos 

comentários, dentre os quais: 25% reforçou o fato de haver reflexo na tela do computador, 

19% considera a iluminação natural excessiva e 6% salientou o fato de haver incidência de 

radiação solar direta na sala 1. Duas pessoas (13%) comentaram sobre a questão térmica, 

uma informou que sente calor na sala 1 após o almoço e outra informou considerar que sua 

sensação de calor não está relacionada ao edifício, mas sim a uma característica pessoal 

dela, pois isso é recorrente em outros locais que frequenta. Duas pessoas reclamaram do 

excesso de poeira nas áreas de descompressão. Outras duas, comentaram que os 

acabamentos do edifício poderiam ser melhores. Uma pessoa (6%) salientou a existência de 

acúmulo de água em alguns pontos do edifício quando chove, e outra solicitou melhorar a 

acústica das salas de trabalho. 

 

Gráfico 65 - Porcentagem de comentários sobre cada tema levantado pelos usuários. Fonte: Autora. 

Desse modo, é possível notar que o principal tema levantado pelos usuários foi relacionado 

ao conforto ambiental (térmico, lumínico e acústico), abrangendo 69% dos comentários, e que 

dentre esse tema, o conforto lumínico foi o que teve mais relatos de insatisfação. 

5.4. Tabela resumo dos resultados 

Foi elaborada uma tabela para apresentar de forma resumida os resultados encontrados, 

realizando um rebatimento com as estratégias bioclimáticas de projeto propostas. 

Estratégias 
bioclimáticas 

Soluções 
arquitetônicas 

utilizadas 
Resultados encontrados 

Aproveitamento 
da ventilação 
natural 

Implantação 
do edifício no 
terreno 

Essas estratégias realmente proporcionaram um 
aproveitamento satisfatório da ventilação natural. Porém 
essa ventilação tem como lado negativo permitir a 
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Formato do 
edifício 

entrada de poeira, que em uma área industrial é algo 
considerável. Esse foi um dos fatores que ocasionou a 
necessidade de utilizar cortinas microperfuradas atrás 
dos brises da fachada Sudeste, o que reduziu a 
velocidade do ar que entra no edifício, mas não 
prejudicou seu desempenho térmico. 

Fachadas 
permeáveis 

Espaços 
contínuos 

Sombreamento Proteção solar 

A proteção solar promovida pelos brises da fachada 
Sudeste e pelos anteparos reflexivos foram bem-
sucedidos, pois realmente evitaram a entrada de 
iluminação solar direta no edifício em todo o ano. Porém 
o mesmo não ocorreu com os cobogós, que, por ter sido 
aplicado apenas com a maior dimensão de abertura, 
ocorreu entrada de iluminação solar direta em ambientes 
de permanência prolongada. 

Microclima 
interno 

Jardins 
internos 

Os resultados encontrados indicam que os jardins 
internos contribuíram para a criação de um microclima 
interno, por possuírem temperaturas superficiais mais 
baixas do que a do ar. Contudo, há indícios também de 
que os vidros de vedação das “cápsulas”, as quais 
possuem ar-condicionado, contribuíram para a criação 
desse microclima, por possuírem temperaturas 
superficiais muito baixas. 

Amortecimento 
térmico 

Jardins acima 
da cobertura 

A colocação de jardins acima da cobertura realmente 
auxiliou no amortecimento térmico, pois a elevada 
capacidade térmica desse elemento contribuiu para 
redução da transmitância térmica geral da cobertura. 

Isolamento 
térmico na 
cobertura Essas soluções não foram executadas tal como 

projetadas, pois não foram colocados isolamentos 
térmicos na cobertura e nos anteparos reflexivos, e o 
vidro instalado foi o simples. Contudo, percebeu-se que 
essas alterações não prejudicaram de forma significativa 
o desempenho térmico do edifício, devido à contribuição 
das estratégias de ático ventilado e pé-direito elevado. 

Vidro com fator 
solar baixo 

Isolamento 
térmico dos 
anteparos 
reflexivos 

Ático ventilado 
Os resultados encontrados indicam que o ático ventilado 
auxiliou na remoção do calor proveniente da laje. 

Pé-direito 
elevado 

Os resultados encontrados indicam que o pé-direito 
elevado auxiliou no amortecimento do calor proveniente 
da laje. 

Zona de 
amortecimento 
térmico 

As áreas de descompressão realmente funcionaram 
como zona de amortecimento térmico entre o ambiente 
externo e as salas climatizadas artificialmente, por 
apresentar temperaturas intermediárias a esses 
ambientes. 
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Aproveitamento 
da iluminação 
natural indireta 

Aberturas 
zenitais com 
proteção solar 
reflexiva 

O aproveitamento da iluminação natural zenital foi 
prejudicado por alguns fatores: 

a) Necessidade de usar lonas acima das aberturas 
zenitais nos períodos de chuva, devido à má execução 
das vedações dessas aberturas; 

b) Execução dos anteparos reflexivos com material de 
refletância menor do que o especificado; 

c) Pouca limpeza dos vidros de vedação dessas 
aberturas quando estão sem as lonas; 

d) Acúmulo de poeira acima dos anteparos reflexivos 
devido à sua estrutura de sustentação ter ficado 
aparente. 

Aberturas 
laterais com 
proteções 
solares 

 

O aproveitamento da iluminação natural lateral da 
fachada Sudeste foi bem-sucedido, mas o mesmo não 
acontece na fachada Noroeste,pois a utilização de 
cobogós com espessura bem maior do que a 
especificada aumentou consideravelmente a área opaca 
dessa fachada. 

A vedação das salas climatizadas com vidro realmente 
auxiliou no aproveitamento da iluminação natural, mas 
poderia ter sido colocada a opção de cortinas internas 
microperfuradas para evitar possíveis casos de 
ofuscamento. 

Tabela 12 - Tabela com os resumos dos resultados relacionados às soluções bioclimáticas de projeto. 
Fonte: Autora. 

5.5. Discussão dos resultados 

Nesse item são discutidos os resultados, com o objetivo de cruzar os dados técnicos e 

subjetivos coletados, e de levantar hipóteses das possíveis causas que produziram esses 

resultados. Essa discussão será organizada de acordo com a estrutura utilizada para a 

apresentação dos resultados realizada no item 5. 

5.5.1.  Observação direta 

As discussões apresentadas aqui concentram-se nos seguintes resultados: comparação entre 

o edifício construído e o projetado; modificações realizadas durante a fase de uso; e 

comportamento dos usuários. A análise realizada sobre o isolamento da vestimenta e a taxa 

metabólica dos usuários não será discutida aqui, pois esses dados foram coletados apenas 

para verificar a aplicabilidade do modelo adaptativo da ASHRAE 55 (2017). 
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As alterações realizadas em algumas soluções arquitetônicas bioclimáticas, com a justificativa 

de redução dos custos da obra, pode indicar um distanciamento dos projetistas quanto ao 

custo das suas decisões de projeto. Contudo, pode indicar também uma consequência do 

curto prazo fornecido para execução do projeto, que solicitou a elaboração de um orçamento 

ainda no início do estudo preliminar, antes de muitas decisões do projeto serem tomadas.  

A justificativa para as alterações realizadas nos cobogós da fachada Noroeste pode ser 

questionada, pois é possível encontrar, em outros edifícios construídos, cobogós com 

dimensões e espessuras menores às executadas. Isso indica que a necessidade dessa 

alteração pode não ter sido ocasionada por um problema de projeto ou exequibilidade, mas 

sim para gerar redução de custos e para facilitar a execução da obra. Contudo, essas 

alterações prejudicaram significativamente: o sombreamento promovido por esses elementos 

no “inverno”; o desempenho termo-lumínico dos ambientes próximos à essa fachada; e o nível 

de satisfação dos usuários quanto às condições de iluminação dos ambientes de trabalho 

próximos à essa fachada. Constata-se que não basta apenas propor elementos de proteção 

solar, estes devem ser locados e dimensionados de maneira adequada e personalizada para 

cada tipo de situação. 

A não execução de vedação nos fechamentos das aberturas zenitais tal como prevista em 

projeto ocasionou problemas de infiltração o que exigiu a utilização de lonas acima dessas 

aberturas e prejudicou o aproveitamento da iluminação zenital. Isso demonstra como soluções 

arquitetônicas bioclimáticas podem ser prejudicadas devido ao não cumprimento do projeto. 

Soluções posteriores (muitas vezes paliativas), de correção de obra, podem ter efeito 

prejudicial ao desempenho esperado, como foi o caso da situação observada. Além de 

representar um conflito entre projeto e execução, estes problemas podem ainda significar que, 

apesar de existir a intenção de produzir edificações com melhor desempenho termo-lumínico, 

ainda não há um entendimento da relevância de seguir fielmente o projeto por parte dos 

executores. Isso se reverte em alterações do projeto que acabam por comprometer o 

desempenho inicialmente pretendido. 

 

A entrada de água da chuva através dos brises da fachada Sudeste, que foi um dos motivos 

relatados para instalação de cortinas atrás desses elementos, pode acontecer devido a três 

características: o grande espaçamento entre as peças dos brises; à pouca inclinação dessas 

peças; e à pouca profundidade (40cm) relativa destas. Essas características foram adotadas 

em projeto para evitar a entrada de radiação solar direta sem reduzir a velocidade do vento 

5.5.1.1.Comparação entre construção e projeto 

5.5.1.2.Modificações realizadas durante o uso 
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incidente. Porém, quando chove e a velocidade do vento é muito elevada, a água da chuva 

alcança alguns lugares da área de descompressão e circulação mais próximos à fachada 

Sudeste, mesmo havendo área de jardim entre os brises e esses lugares. Essa área de jardim 

foi posicionada nesse local também para evitar que isso acontecesse, mas a profundidade 

proposta não foi suficiente, indicando assim um problema de projeto. 

Outro motivo informado para instalação de cortinas na fachada Sudeste foi a entrada de 

poeira, devido a presença de muito pó e areia nas proximidades do edifício. Esse fato havia 

sido considerado durante a etapa de projeto por se tratar de uma área industrial e arenosa. 

Soluções que reduzissem a entrada de poeira foram pensadas para a fachada Sudeste, mas 

todas afetavam significativamente a ventilação natural. Desconsiderou-se esse tipo de 

problema após execução de testes da qualidade do ar, que atestaram a inexistência de 

material particulado no local, de forma que a solução que privilegiava a ventilação natural foi 

adotada. Entretanto, durante a fase de uso, a poeira levada por essa ventilação foi 

considerada excessiva exigindo alterações na fachada para reduzir sua entrada. Esse aspecto 

da ventilação natural é relevante e pode comprometer o desempenho térmico e lumínico de 

edifícios, ilustrando um lado negativo da estratégia bioclimática de aproveitamento da 

ventilação natural. 

O incômodo causado pela alta velocidade do ar, que foi outro motivo relatado para instalação 

de cortinas na fachada Sudeste, não se confirmou na pesquisa de satisfação aplicada com os 

usuários. Esta pesquisa apontou que a maioria (77%) dos respondentes marcou a opção 

“acho agradável” e ninguém respondeu “acho desagradável, pois a ventilação fica mais forte 

do que o desejado” quando as cortinas estão levantadas. Isso indica que os usuários do local 

não se incomodam com as condições de ventilação das áreas de descompressão do modo 

como o edifício foi projetado, sem cortinas na fachada Sudeste, mesmo com a velocidade do 

ar alcançando níveis maiores do que 1,2m/s em alguns momentos. Isso pode ocorrer devido 

à flexibilidade que os usuários têm de escolher o local onde preferem permanecer na área de 

descompressão. Pode-se inferir a partir disso, que o limite máximo da velocidade do ar 

definido pela ASHRAE 55 (2017) para ambientes de escritório pode estar restritivo, para 

edifícios localizados em clima quente e úmido. 

A informação de que as cortinas foram colocadas também para reduzir incômodos causado 

pela iluminação natural proveniente da fachada Sudeste se confirmou parcialmente na 

pesquisa de satisfação, pois aproximadamente 23% dos respondentes marcaram alguma das 

opções de “acho desagradável”. Esse fato demonstra que, mesmo com os brises protegendo 

totalmente o interior do edifício da incidência de radiação solar direta, houve desconfortos 

causados pela iluminação natural. Esses desconfortos podem ocorrer por causa de 
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características do entorno do edifício, como alta refletância de superfícies externas, que 

recebem incidência de radiação solar direta, visíveis a partir do interior do edifício.  

A demanda por privacidade nas salas de reunião, não solicitados no programa de 

necessidade, resultaram na instalação de películas em alguns vidros de vedação das 

“cápsulas”. Essa modificação interferiu no aproveitamento de iluminação natural, 

principalmente na área de descompressão localizada na parte central do edifício. Esse fato 

demonstra a relevância do programa de necessidades ser definido de modo completo e 

detalhado, pois informações não passadas durante essa fase podem interferir negativamente 

no desempenho de edifícios. 

 

O fato das áreas de descompressão serem frequentemente utilizadas pelos usuários como 

espaços para trabalho e reuniões demonstra o potencial que há em adotar a ventilação natural 

em ambientes de permanência prolongada em edifícios de escritório, localizados em clima 

quente e úmido, mesmo essa tipologia possuindo uma cultura de climatização artificial muito 

forte. 

Quanto à constatação de que os pontos 1 e 3 são os menos utilizados da área de 

descompressão, acredita-se que a justificativa para isso não esteja em questões térmicas ou 

lumínicas, mas sim de privacidade e facilidade de acesso. Essa hipótese é levantada porque, 

durante as visitas e medições das variáveis ambientais internas realizadas, foi possível 

observar que as características térmicas e lumínicas desses pontos eram semelhantes às do 

ponto 2. Desse modo, acredita-se que esses pontos são menos utilizados pelos seguintes 

motivos: por ser mais distante das salas de trabalho e mais próximo da sala da diretoria (ponto 

1); e por estar em um local de passagem, que proporciona pouca privacidade (ponto 3). 

Porém, entende-se que esse fato não seja necessariamente um problema, pois a intenção do 

projeto foi proporcionar ambientes com diferentes características térmicas, lumínicas e 

também de privacidade. 

O fato de alguns usuários não poderem escolher onde preferem trabalhar, por serem 

organizados pela atividade que desempenham, os impede de escolher os locais que melhor 

atendem às suas necessidades térmicas e lumínicas, entre outras. Algo que não condiz com 

o modelo organizacional “clean desk” informado pela empresa durante a etapa de projeto. 

Como foi visto na observação direta e nos dados subjetivos, esse problema interferiu no nível 

de satisfação dos usuários quanto ao desempenho térmico e principalmente lumínico do 

edifício, especialmente da sala de trabalho Noroeste. Em contraponto, outros usuários, 

mesmo podendo escolher onde sentar e havendo outras mesas disponíveis, permanecem em 

5.5.1.3.Comportamento dos usuários 
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locais onde relatam incômodo devido à refletância da iluminação natural no computador. Isso 

pode indicar que a seleção do local de trabalho, para algumas pessoas, não leva em 

consideração aspectos térmicos e lumínicos do ambiente. Contudo, esses aspectos acabam 

interferindo no nível de satisfação desses usuários quanto ao desempenho do ambiente.   

O ofuscamento relatado por um usuário da sala de trabalho Noroeste, causado pelo reflexo 

da iluminação natural na face interna do guarda-corpo da rampa e no corrimão da rampa 

foram problemas não previstos em projeto. Essas características interferiram no nível de 

satisfação quanto ao desempenho lumínico dessa sala. Desse modo, salienta-se a 

importância de atentar para as cores e materiais de acabamento, sugerindo-se dar preferência 

a cores escuras e a materiais opacos para elementos externos que recebam incidência de 

radiação solar direta e possam ser vistos a partir de ambientes de permanência prolongada 

internos.  

O fato da iluminação artificial e do ar-condicionado permanecerem ligados em momentos em 

que o edifício não está em uso, como à noite e em finais de semana, indica ausência de ações 

que visem a eficiência energética de alguns usuários do edifício. Isso reforça o argumento de 

que, mesmo que sejam utilizadas estratégias bioclimáticas visando edifícios energeticamente 

eficientes, o modo como ele é utilizado pode comprometer seu desempenho energético. 

5.5.2.  Desempenho térmico 

Quanto à comparação da temperatura interna com a externa, o fato do ambiente interno do 

edifício apresentar uma amplitude térmica menor e temperaturas máximas menores do que o 

ambiente externo demonstra o efeito das soluções arquitetônicas bioclimáticas utilizadas para 

gerar amortecimento térmico no edifício. Isso indica que, apesar de algumas destas soluções 

terem sido alteradas durante a obra, as que foram construídas tal como projetadas foram 

suficientes para promover esse amortecimento térmico.  

Com relação à análise dos ambientes ventilados naturalmente quanto aos critérios do modelo 

adaptativo da ASHRAE 55 (2017), o fato de todos os pontos terem ficado dentro da zona de 

conforto em todos os horários, dias, períodos e cenários monitorados, indica que as soluções 

arquitetônicas bioclimáticas utilizadas para promover um microclima interno, sombreamento, 

amortecimento térmico e aproveitamento da ventilação natural foram bem-sucedidas. 

O efeito das estratégias utilizadas para aproveitamento da ventilação natural pode ser 

observado na ampliação do limite máximo de aceitabilidade térmica, que, em alguns dias, nos 

horários mais quentes, possibilitou que a temperatura operativa alcançada internamente 

ficasse dentro da zona de conforto térmico. Contudo, foi possível observar que o 
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aproveitamento da ventilação natural realmente foi impactado pelo uso das cortinas na 

fachada Sudeste, pois estas reduziram a velocidade do ar no interior do edifício. Porém, 

mesmo havendo essa redução, as medições realizadas no cenário com as cortinas fechadas 

também apresentaram temperatura operativa dentro da zona de conforto. 

O fato da temperatura operativa ter apresentado valores mais baixos do que a temperatura 

do ar em todos os pontos monitorados da área de descompressão indica que estes podem 

estar sendo influenciados pelas temperaturas mais baixas de superfícies próximas, como os 

vidros de vedação das “cápsulas”, que são resfriados pelo ar condicionado. A partir disso, é 

possível inferir também que, mesmo a laje apresentando temperatura superficial mais alta, 

em locais onde não há jardim na cobertura, esse calor não é transferido com muita intensidade 

para esses pontos da área de descompressão. Isso pode ocorrer devido ao elevado pé-direito 

e ao ático ventilado, que faz com que esse calor seja levado para fora do edifício.  

Ao analisar o POC é possível constatar que o desempenho atingido durante a fase de uso foi 

melhor do que o previsto na etapa de projeto, pois na simulação realizada os pontos possuíam 

POC acima de 80%, mas não chegaram a alcançar 100%. Isso pode ocorrer porque na 

simulação foram considerados todos os dias do ano e as medições in loco só puderam ser 

realizadas em três dias de dois períodos climáticos, sendo assim, mais simplificadas.   

Ao comparar o resultado do POC com o nível de satisfação dos usuários com as condições 

térmicas das áreas de permanência ventiladas naturalmente, verifica-se que, no “inverno”, o 

percentual de respostas entre “neutro” e “muito satisfeito” ficou bem próximo ao percentual de 

horas ocupadas em conforto calculadas. No caso do ponto 2 (próximo à fachada Sudeste), 

esses resultados foram iguais (100% de respondentes nessa faixa de satisfação e 100% de 

POC); e nos pontos 4 e 5 (ponto central e ponto próximo à fachada Noroeste, 

respectivamente) houve uma diferença de apenas 3% (aproximadamente 97% de 

respondentes nessa faixa de satisfação e 100% de POC). No verão, esses resultados foram 

muito próximos também. No ponto 2, houve uma diferença de apenas 3% entre esses 

resultados (97% de respondentes nessa faixa de satisfação e 100% de POC) e nos pontos 4 

e 5 houve uma diferença de aproximadamente 9% (91% de respostas nessa faixa de 

satisfação e 100% de POC). Os pontos 1, 3 e 6 não tiveram o POC calculado, mas obtiveram 

mais de 90% de respostas entre “neutro” e “muito satisfeito” nos dois períodos analisados. 

Esses resultados indicam que: a avaliação do desempenho térmico pelo modelo adaptativo 

da ASHRAE 55 (2017) foi adequada ao edifício estudado; e as soluções arquitetônicas 

bioclimáticas utilizadas para promover um desempenho térmico satisfatório ao edifício foram 

bem-sucedidas tanto do ponto de vista técnico quanto subjetivo. 
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Quanto ao desempenho térmico das salas de trabalho climatizadas artificialmente, a sala 2 

(Sudeste) alcançou um excelente desempenho, pois todos os respondentes informaram estar 

entre “um pouco satisfeito” e “muito satisfeito” com as condições térmicas desse ambiente nos 

dois períodos analisados. A sala 1 (Noroeste), também obteve um ótimo desempenho, pois 

mais de 90% dos respondentes marcaram as opções entre “neutro” e “muito satisfeito” nos 

dois períodos climáticos. Porém, nesta sala, três pessoas responderam “um pouco 

insatisfeito” ou “insatisfeito” com suas condições térmicas. Devido a justificativa dada de que 

“há incidência de radiação solar direta em mim”, essas pessoas devem trabalhar na parte 

dessa sala que recebe incidência de radiação solar direta no “inverno”. Isso demonstra como 

elementos de proteção solar não executados com dimensões adequadas podem prejudicar o 

desempenho térmico de edifícios e consequentemente o nível de satisfação dos usuários. 

5.5.3.  Desempenho lumínico 

Quanto a avaliação realizada de acordo com o DF, a verificação de que horários com 

iluminância externa menores apresentaram valores de DF maiores pode ocorrer devido à 

posição do sol em relação às fachadas. Os períodos de início da manhã e final da tarde 

possuem níveis de iluminância externa menores do que ao meio-dia, mas há mais incidência 

de sol nas fachadas, o que colabora para o aumento da relação entre a iluminância interna e 

a externa. Isso demonstra também que a contribuição para o aproveitamento da iluminação 

natural promovido pelas aberturas laterais das fachadas foi maior do que o das aberturas 

zenitais.  

A constatação de que o DF medido obteve valores menores do que o simulado durante a 

etapa de projeto, principalmente nos pontos centrais da área de descompressão e circulação, 

nos dois períodos observados, indica que as alterações realizadas nos anteparos reflexivos 

durante a obra e a pouca manutenção, quanto à limpeza dos vidros de vedação das aberturas 

zenitais, realmente prejudicaram o desempenho dessa solução de projeto e 

consequentemente o desempenho lumínico desses espaços internos e centrais. 

A verificação de que as medições realizadas no verão obtiveram valores de DF e iluminância 

natural útil maiores do que no inverno pode ser explicada devido ao fato do sol ficar 

posicionado mais a Norte no inverno e a fachada Noroeste ter ficado com uma área opaca 

bem maior do que a fachada Sudeste, principalmente após as alterações sofridas pelos 

cobogós durante a obra. 

O fato dos pontos localizados próximos à fachada Noroeste possuírem níveis de DF e de 

iluminância natural útil muito mais baixos do que os próximos à fachada Sudeste são um forte 

indício de que as alterações realizadas nos cobogós da fachada Noroeste, durante a obra, 
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prejudicaram o desempenho dessa solução arquitetônica e consequentemente o 

aproveitamento de iluminação natural nessa parte do edifício. 

A constatação de que praticamente todos os pontos próximos à fachada Sudeste obtiveram 

iluminância natural útil em todos os horários medidos indica que a solução arquitetônica 

proposta para aproveitamento da iluminação natural promovido pelas aberturas da fachada 

Sudeste foi bem-sucedido. Contudo, duas pessoas que utilizam essa sala informaram que a 

iluminação natural gera reflexo na tela do computador. Isso pode estar relacionado ao layout 

da sala, pois estes usuários ficam posicionados em mesas paralelas à fachada Sudeste. 

Desse modo, ressalta-se a importância da posição das mesas de trabalho, que 

preferencialmente devem estar perpendiculares à fonte de iluminação natural, pois, como 

pôde ser visto nesse caso, esse aspecto pode interferir no nível de satisfação dos usuários 

quanto ao desempenho lumínico de edifícios.   

Por outro lado, a sala Noroeste apresentou a maior parte dos pontos com iluminância natural 

insuficiente ao longo de todos os horários medidos no verão. Entretanto, alguns usuários 

dessa sala reclamaram de excesso de iluminação natural e de incidência de radiação solar 

direta em alguns pontos no inverno. A partir disso, é possível constatar que a utilização de 

cobogós na fachada Noroeste, do modo como foram construídos, não promoveu um 

desempenho lumínico satisfatório para o ambiente. 

A área de descompressão e circulação, por sua vez, apresentaram a maior parte dos pontos 

com iluminância natural útil, ao longo de mais da metade do dia, o que indica que há um 

potencial de redução do uso de iluminação artificial nesses ambientes. Ao considerar apenas 

os seis pontos de permanência prolongada da área de descompressão, quatro destes 

possuem iluminância natural útil ao longo de 100% dos horários medidos, no verão (pontos 1, 

2, 3 e 6) e no inverno (pontos 1, 2, 5 e 6). A diferença que ocorre nos pontos 3 e 5 pode 

demonstrar o efeito da posição do sol em cada período. Isso porque, no verão, o sol está mais 

a Sul e o ponto 5, que está próximo à fachada Noroeste, tem sua porcentagem de horas com 

iluminância natural útil reduzida para 80%. O inverso ocorre com o ponto 3 no inverno, que, 

por estar mais próximo à fachada Sudeste e o sol estar mais voltado à Norte, tem seu 

percentual de horas com iluminância natural útil reduzido para 60%. O ponto 4, por sua vez, 

possuí um percentual de horas com iluminância natural útil muito baixo, apenas 20% no verão 

e 0% no inverno. Isso pode demonstrar a pouca contribuição das aberturas zenitais e dos 

anteparos reflexivos, do modo como foram construídos e estão sendo mantidos, e da pouca 

contribuição da iluminação proveniente das aberturas laterais nesse ponto central do edifício, 

que pode ter sido prejudicada pelo uso de armários altos e películas foscas nos vidros das 

cápsulas. Porém, o fato de quatro, dos seis pontos de permanência prolongada da área de 
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descompressão apresentarem iluminância natural útil em 100% dos horários medidos 

demonstra o satisfatório desempenho das soluções arquitetônicas bioclimáticas adotadas 

para aproveitamento da iluminação natural nesses locais. 

Ao comparar o percentual de horas com iluminância natural útil dos seis pontos de 

permanência prolongada da área de descompressão com as respostas dos usuários em 

relação às condições de iluminação desses espaços, verifica-se que, os pontos que estiveram 

nessa faixa de iluminância em 100% dos horários medidos, obtiveram 94% a 97% de 

respostas entre “neutro” e “muito satisfeito”, demonstrando uma alta correlação entre esses 

resultados. Entretanto, cabe apontar alguns pontos que apresentaram pouca correlação. O 

ponto 3, obteve iluminância natural útil em 60% dos horários medidos no inverno, e 87% de 

respondentes entre “neutro” e “muito satisfeito”. O ponto 5, obteve iluminância natural útil em 

80% dos horários medidos no verão, e 94% de respostas nessa mesma faixa de satisfação. 

Sobretudo, o ponto 4 apresentou níveis de iluminância natural útil em 20% dos horários 

medidos no verão, e 0% no inverno, e mesmo assim obteve 94% de respostas entre “neutro” 

e “muito satisfeito” nos dois períodos. Essa diferença considerável pode ser decorrente de 

alguns fatores, como: a realização de diferentes atividades nesses locais, dentre as quais, 

não necessariamente há necessidade de muita iluminação, como descanso, 

confraternizações e reuniões rápidas; e a utilização de notebooks, quando esses espaços são 

usados para trabalho, o que, para muitos, pode reduzir a necessidade de ter uma iluminação 

mais forte no ambiente. 

Por fim, verificou-se que a utilização de lonas acima das aberturas zenitais, associada ao 

fechamento das cortinas na fachada Sudeste, reduziu a iluminância natural útil em 

aproximadamente 83% dos pontos nas áreas de descompressão e circulação. Essas 

alterações realizadas ao longo do uso comprometeram significativamente o desempenho 

lumínico do edifício. Ao comparar a contribuição de cada estratégia para aproveitamento da 

iluminação natural, é possível constatar também que as aberturas laterais das fachadas 

proporcionam um aproveitamento maior da iluminação natural do que as aberturas zenitais, 

do modo como foram construídas e estão sendo mantidas. 

5.5.4.  Desempenho do edifício de modo geral 

As questões relacionadas ao conforto ambiental foram as mais comentadas pelos 

respondentes na questão aberta, referente ao edifício de modo geral. Devido a esta 

constatação, ressalta-se a relevância desse tema e como este interfere no nível de satisfação 

dos usuários de edifícios. Quanto ao nível de satisfação com o edifício de modo geral, o fato 

de 97% e 100% das pessoas terem respondido estar entre “neutro” a “muito satisfeito”, no 
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verão e no inverno, respectivamente, indica que as soluções de projeto de modo geral foram 

bem-sucedidas. Contudo, também pode indicar que usuários de edifícios que sabidamente 

possuem a intenção de serem “verdes” podem ser mais tolerantes com suas características, 

algo internacionalmente denominado de “forgiveness factor” (Goçer, Hua e Goçer, 2015).  
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6. CONCLUSÃO 

Após a análise de todos os dados técnicos e subjetivos, foi possível concluir quais soluções 

arquitetônicas bioclimáticas foram bem ou malsucedidas e quais os principais aprendizados 

adquiridos neste estudo de caso. 

Com base nesses resultados, é possível concluir que as soluções arquitetônicas bioclimáticas 

construídas tal como projetadas realmente colaboraram para proporcionar um desempenho 

térmico satisfatório ao edifício, tanto para as áreas climatizadas, quanto para as ventiladas 

naturalmente, e tanto do ponto de vista técnico, quanto do ponto de vista dos usuários. 

Contudo, as alterações realizadas nos cobogós da fachada Noroeste prejudicaram a proteção 

solar que deveria ser promovida por esse elemento e consequentemente comprometeram o 

desempenho térmico de uma parte da sala de trabalho Noroeste, no “inverno”. 

O fato das áreas de permanência prolongada ventiladas naturalmente serem bastante 

utilizadas pelos usuários e terem alcançado um desempenho térmico satisfatório, do ponto de 

vista técnico e principalmente do ponto de vista dos usuários, indica que essa solução tem o 

potencial de ser mais explorada em edifícios de escritório localizados em clima quente e 

úmido. Contudo, foi aprendido que é importante levar em consideração alguns fatores ao 

propor ambientes de permanência prolongada ventilados naturalmente, como: verificar se há 

presença de poeira em excesso ou material particulado no ar do local onde o edifício será 

construído, pois isso pode prejudicar a satisfação dos usuários e até causar problemas de 

saúde; e dimensionar adequadamente elementos que protejam os ambientes internos tanto 

da entrada de radiação solar direta, quanto da entrada de água da chuva. 

Além das soluções arquitetônicas bioclimáticas utilizadas para promover um desempenho 

térmico satisfatório ao edifício, foi possível constatar também que houve uma decisão de 

projeto que não foi tomada com essa intenção, mas que colaborou com o desempenho térmico 

das áreas de descompressão. Essa decisão foi a de vedar as salas climatizadas com vidro do 

piso ao teto, pois esse material contribuiu para reduzir a temperatura operativa nas áreas de 

descompressão e gerar um microclima interno. Desse modo, fica o aprendizado de que essa 

solução de projeto pode auxiliar no desempenho térmico de ambientes condicionados 

naturalmente. 

Quanto às soluções arquitetônicas bioclimáticas utilizadas para promover aproveitamento de 

iluminação natural é possível afirmar que estas proporcionaram desempenhos diferentes. As 

aberturas entre os brises da fachada Sudeste, que foram construídas de acordo com o projeto, 

realmente proporcionaram altos níveis de iluminância natural útil e ótimos níveis de satisfação 

dos usuários dos ambientes próximos a ela, como a sala de trabalho Sudeste e alguns pontos 
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da área de descompressão. Porém, as que sofreram alterações durante a obra, como os 

cobogós, as aberturas zenitais e os anteparos reflexivos, tiveram seu desempenho 

comprometido, pois os ambientes centrais e próximos à fachada Noroeste alcançaram baixos 

níveis de iluminância natural útil. Além disso, principalmente a alteração dos cobogós, 

prejudicou o nível de satisfação de alguns usuários da sala Noroeste, devido a entrada de 

iluminação natural direta. 

Como já comentado, as alterações realizadas nos cobogós e nos anteparos reflexivos tiveram 

como justificativa a exequibilidade e a redução de custos da obra. O primeiro motivo foi 

questionado na discussão dos resultados, onde foi levantada a hipótese de que ao invés de 

exequibilidade a justificativa pode ter sido de praticidade e redução de custos também. A 

alteração realizada nas aberturas zenitais, por sua vez, não foi justificada e prejudicou tanto 

o desempenho lumínico das áreas de descompressão centrais, quanto a estanqueidade do 

edifício. A partir dessas constatações, ficam os seguintes aprendizados: a relevância dos 

projetistas adquirirem mais conhecimento sobre o custo de suas decisões de projeto; maior 

consciência dos contratantes do tempo necessário para elaborar um projeto com soluções 

arquitetônicas bioclimáticas simuladas e otimizadas, principalmente se o objetivo for que estas 

soluções sejam inovadoras, como foi o caso; e da extrema importância dos construtores 

seguirem o projeto de modo fiel, evitando alterações ao longo da obra. 

Outros fatores que impactaram no aproveitamento de iluminação natural foram a colocação 

de armários altos no ponto central da área de descompressão e de películas foscas nos vidros 

das salas de reunião. Acredita-se que esse impacto poderia ter sido previsto e evitado, caso 

essas informações tivessem sido passadas no programa de necessidades na etapa de 

projeto. Desse modo, fica o aprendizado da relevância de elaborar um programa de 

necessidades o mais detalhado possível. 

Entretanto, ao considerar apenas o nível de satisfação dos usuários, a maioria dos 

respondentes informou estar entre “neutro” a “muito satisfeito” com as condições de 

iluminação das salas de trabalho e dos pontos de permanência prolongada das áreas de 

descompressão, com poucos relatos de desconforto. Uma das causas de desconforto 

relatada, que foi a entrada de iluminação natural direta em alguns pontos próximos à fachada 

Noroeste, havia sido prevista em projeto e poderia ter sido evitada, caso a execução tivesse 

seguido as dimensões especificadas para os cobogós. Porém, duas delas não haviam sido 

previstas, como: o reflexo da iluminação natural em telas de alguns computadores da sala de 

trabalho Sudeste e o ofuscamento causado pelo material reflexivo do corrimão e a parte 

interna do guarda-corpo da rampa. Desse modo, ficam os aprendizados de que: deve-se 

elaborar o layout das salas de modo a evitar reflexo nas telas dos computadores; e que deve-

se dar preferência para materiais opacos e escuros para elementos externos que recebam 
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incidência de radiação solar direta e que possam ser visualizados a partir de ambientes 

internos de permanência prolongada. Outra solução que poderia reduzir ou evitar esses 

desconfortos seria dar a opção para os usuários acionarem cortinas internas, pelo menos na 

altura do seu campo de visão, mas que não fossem totalmente opacas, para ainda possibilitar 

o aproveitamento da iluminação natural e visão do ambiente externo.  

Contudo, foi identificado outro fator não previsto na etapa de projeto que também afetou o 

nível de satisfação de alguns usuários quanto ao desempenho térmico e principalmente 

lumínico do edifício. Este foi o fato de alguns funcionários não terem a liberdade de 

escolherem seu posto de trabalho, diferentemente do modelo organizacional clean desk que 

havia sido informado na etapa de projeto. A partir disso, fica o aprendizado de que é 

importante buscar informações de diferentes fontes, entre funcionários e gestores que irão 

utilizar o edifício, para possibilitar a construção de um programa de necessidades completo e 

que envolva diferentes realidades.    

Quanto a avaliação do edifício, de modo geral, é possível concluir que este obteve um ótimo 

desempenho, pois, ao considerarmos o nível de satisfação dos usuários, em relação aos 

aspectos termo-lumínicos, e quanto ao edifício como um todo, a grande maioria informou estar 

“satisfeito” ou “muito satisfeito”. O que possibilita concluir que as soluções de projeto adotadas 

foram, na sua maior parte, bem-sucedidas. 
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7. LIMITAÇÕES DA PESQUISA 

Algumas limitações ocorreram durante esta pesquisa: 

 Um dos objetivos iniciais da pesquisa, além de avaliar o desempenho térmico e 

lumínico do edifício, era avaliar também seu desempenho energético (geral e por uso 

final). Porém, não foi instalado um medidor de consumo energético no edifício, durante 

sua execução. Esse problema seria resolvido com a medição desse consumo por meio 

de equipamentos específicos, como registradores de grandezas elétricas, por, pelo 

menos, um mês, e em dois períodos climáticos diferentes. Foi possível realizar uma 

medição do consumo geral ao longo de um dia, contudo ocorreu um problema com o 

equipamento e este não pôde mais ser usado. Devido a isso, esse objetivo teve que 

ser retirado do trabalho. 

 Os anemômetros disponíveis para medição da ventilação natural não eram 

omnidirecionais. Em decorrência dessa limitação, foi necessário desenvolver alguns 

acessórios para possibilitar a medição da velocidade do ar incidente a partir de 

diferentes direções; 

 O tipo de acessório utilizado para auxiliar nas medições de ventilação natural no 

“inverno” apresentou problemas algum tempo depois das medições realizadas. Devido 

a isso, não foi possível utilizá-los novamente nas medições no verão e foi necessário 

utilizar outro tipo de acessório. 

 Não foi possível realizar medições com as cortinas abertas no verão, pois algumas 

delas estavam danificadas e, como seu acionamento é automático, não foi possível 

abri-las. 

  Não foi possível realizar medições de iluminância nas salas de trabalho climatizadas 

artificialmente nos dois períodos, devido a: limitações de acesso, pois seria necessário 

coletar esses dados em um sábado, dia em que o edifício não funciona; e a 

indisponibilidade de auxílio para as medições. 
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APÊNDICE A – Acessórios utilizados para os anemômetros 

Foram utilizados três acessórios para os anemômetros, um para possibilitar o registro dos 

dados medidos por vários dias e dois para viabilizar a medição do vento em diferentes 

direções, os quais foram denominados de tipo 1 e tipo 2.  

O primeiro acessório é composto por uma caixa iluminada internamente por uma fita de LED 

com uma tampa. A caixa serve para abrigar a parte do anemômetro que possui o visor, o qual 

apresenta o valor medido pelo sensor. A função da tampa é vedar a caixa para evitar a entrada 

de iluminação natural e sustentar um equipamento capaz de capturar e registrar imagens 

desse visor através de uma pequena abertura. O equipamento escolhido para a captura e 

registro dos dados foi um celular com câmera (Figura 57).  

 

Figura 57 - Acessório desenvolvido para possibilitar o registro dos dados dos anemômetros. Foto: 
Autora. 

Foi instalado um aplicativo no celular para permitir o acionamento da câmera em intervalos 

constantes e pré-definidos, por muitas horas consecutivas. O aplicativo utilizado foi o “Tina 

Time-lapse”. As imagens capturadas foram transformadas em números por meio de uma 

ferramenta computacional desenvolvida para realizar reconhecimento óptico de caracteres 

(OCR). Desse modo, foi possível realizar o registro da velocidade do ar em intervalos de 

tempo de 1 minuto, por até 3 dias consecutivos. A quantidade de dias foi definida com base 

no pré-teste realizado, pelo qual foi possível observar que esse foi o tempo máximo resistido 

pela fita de LED instalada no interior da caixa. Essa fita de LED é essencial para possibilitar 

a visualização da imagem do visor e proporcionar uma iluminação constante ao longo do 

tempo, algo importante para a identificação dos números da imagem pelo programa OCR 

desenvolvido. 

Na falta de um sensor omnidirecional, é possível utilizar 3 sensores unidirecionais 

perpendiculares entre si (LAMBERTS et al., 2013) e, a partir da medição de cada um, realizar 

uma composição do vetor resultante, como pode ser visto na Equação 10: 
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𝑽𝒂 = √𝑽𝒙
𝟐 +  𝑽𝒚

𝟐 + 𝑽𝒛
𝟐      (10) 

Cálculo para composição do vetor resultante da velocidade do ar, onde: 

Va = é a velocidade do ar 

Vx = é a velocidade do ar no eixo x 

Vy = é a velocidade do ar no eixo y 

Vz = é a velocidade do ar no eixo z 

O acessório tipo 1 possibilita a sustentação dos sensores dos anemômetros perpendiculares 

entre si e assim permite a composição dos vetores resultantes. Contudo, devido a quantidade 

de equipamentos disponíveis, quatro no total, esse acessório foi desenvolvido para sustentar 

apenas dois sensores, direcionados nos eixos horizontais “x” e “y” e assim poder monitorar 

dois pontos do edifício simultaneamente (Figura 58).  

 

Figura 58 – Acessório tipo 1 utilizado para suporte de dois anemômetros perpendiculares entre si. 
Foto: Autora. 

O acessório tipo 2 foi utilizado por possibilitar a colocação de apenas um anemômetro por 

ponto, o que viabilizaria o monitoramento dos 3 pontos simultaneamente. Isso seria possível 

devido ao fato desse acessório permitir um ajuste instantâneo do sensor para a direção do 

vento incidente por meio uma veleta, que se move de acordo com a ação do vento e aciona 

um braço robótico que gira o sensor para a mesma direção (Figura 59). Esses acessórios 

foram desenvolvidos na pesquisa “Arquitetura de Performance para Eficiência Energética em 

Edificações”. 
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Figura 59 – Acessório tipo 2 utilizado para mover o sensor do anemômetro de acordo com a direção 
do vento. Foto: Autora. 

Foram realizados testes para comparar os resultados das medições com cada tipo de 

acessório e com valores de referência. Esses valores de referência foram obtidos por meio da 

composição do vetor resultante das medidas de 3 sensores unidirecionais perpendiculares 

entre si. Para isso, os equipamentos foram colocados acima de uma mesa, lado a lado, em 

um mesmo local do edifício estudado, estando assim sujeitos as mesmas condições de 

ventilação.  

Os dados coletados nesses testes foram analisados pelas médias de grupos de 60 

observações. A quantidade de observações foi definida com base no que foi realizado nas 

medições oficiais, pois estas foram compostas por médias horárias com observações a cada 

minuto (60 observações por hora). A partir disso, foi gerado um gráfico de linha para 

possibilitar a comparação visual dos resultados (Gráfico 56). Foram calculadas as médias das 

diferenças e o coeficiente de correlação entre cada tipo de medição (Tabela 13).   

 

Gráfico 66 – Comparação entre os tipos de acessórios para medição da ventilação natural. Fonte: 
Autora. 
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Tabela 13 - Comparação entre os tipos de acessórios para medição da ventilação natural. Fonte: 
Autora. 

Como resultado, foi possível verificar que o comportamento da ventilação natural captada 

pelos 3 tipos de medição é muito semelhante. Contudo há uma diferença na intensidade dessa 

ventilação capturada por cada tipo de acessório, sendo o que permite calcular a resultante 

dos 3 eixos (x, y e z) apresenta maiores valores de velocidade do ar do que a resultante de 2 

eixos (x e y - acessório tipo 1) e o braço robótico (acessório tipo 2) (Gráfico 66). A média das 

diferenças entre a resultante de 3 eixos e o acessório tipo 1 é de 0,22m/s, com um desvio 

padrão de 0,02, possuindo uma diferença média de 16% e apresentando um coeficiente de 

correlação de 0,98. A diferença entre a resultante de 3 eixos e o braço robótico e o acessório 

tipo 2 é em média 0,48m/s, com 0,05 de desvio padrão, apresentando uma diferença média 

de 36% e um coeficiente de correlação de 0,91. A diferença entre o acessório tipo 1 e o tipo 

2 é em média 0,26m/s, com desvio padrão de 0,04, obtendo uma diferença média de 24% e 

um coeficiente de correlação de 0,94 (Tabela 13).  

Apesar de haver diferenças entre os valores resultantes de cada tipo de acessório para 

medição da ventilação natural, verifica-se que estes possuem um elevado coeficiente de 

correlação. A partir disso, é possível ajustar os valores medidos com cada tipo de acessório 

para os valores de referência (resultante de 3 eixos), com um alto nível de confiabilidade 

(Gráfico 67 e Tabela 14). 
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Gráfico 67 – Comparação entre os tipos de acessórios para medição da ventilação natural ajustados. 
Fonte: Autora. 

 

Tabela 14 - Comparação entre os tipos de acessórios para medição da ventilação natural ajustados. 
Fonte: Autora. 

Após os ajustes realizados com base na média das diferenças entre os valores de referência 

e os valores medidos com a utilização dos acessórios constata-se que a velocidade do ar 

ficou com comportamento e intensidade semelhantes, possuindo uma diferença média nula e 

desvios padrões baixos. 
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APÊNDICE B – Questionário utilizado na pesquisa de satisfação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Pesquisa de Satisfação
Esta pesquisa tem o objetivo de avaliar seu nível de satisfação com as condições Térmicas e 
Luminosas das Áreas de Trabalho deste edifício.  
- Favor, informe sua opinião, levando em consideração os últimos 6 (seis) meses e as condições em 
que o edifício se encontra na maior parte do tempo. 
- Esta pesquisa é anônima e sua participação é voluntária. 
- Estas informações serão utilizadas apenas para fins de pesquisa. 
Desde já agradecemos sua participação! 

*Obrigatório

Informações inicias

1. Qual seu gênero? *
Marcar apenas uma oval.

 Feminino

 Masculino

2. Qual a sua faixa etária *
Marcar apenas uma oval.

 menos de 30 anos

 30 a 39 anos

 40 a 49 anos

 50 a 59 anos

 60 anos ou mais

3. Há quanto tempo você trabalha neste edifício? *
Marcar apenas uma oval.

 a menos de 3 mês

 de 3 a 6 meses

 de 6 a 9 meses

 de 9 meses a 1 ano

 a mais de 1 ano

4. Em qual sala você trabalha? *

Marcar apenas uma oval.

 Sala 1 (Administrativo)

 Sala 2
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Condições TÉRMICAS
EXPLICAÇÃO: as CONDIÇÕES TÉRMICAS estão relacionadas às características de um local que 
interferem na sua SENSAÇÃO TÉRMICA, como a TEMPERATURA, UMIDADE e VELOCIDADE DO AR 
e a TEMPERATURA DE SUPERFÍCIES (como piso, parede e teto) e OBJETOS (como equipamentos, 
máquinas...) próximos a você.

5. Qual seu nível de satisfação com as condições TÉRMICAS da sala em que trabalha? *
Marcar apenas uma oval.

 Muito satisfeito Após a última pergunta desta seção, ir para a pergunta 7.

 Satisfeito Após a última pergunta desta seção, ir para a pergunta 7.

 Um pouco satisfeito Após a última pergunta desta seção, ir para a pergunta 7.

 Neutro Após a última pergunta desta seção, ir para a pergunta 7.

 Um pouco insatisfeito

 Insatisfeito

 Muito insatisfeito

6. Se respondeu "Um pouco insatisfeito", "Insatisfeito" ou "Muito insatisfeito", na questão
anterior, marque o que você acha insatisfatório sobre as condições TÉRMICAS desse local. *
Pode marcar mais de uma opção, se necessário. Caso você tenha respondido entre "Muito
satisfeito" a "Neutro", pode pular essa pergunta.
Marque todas que se aplicam.

 A temperatura do ar é mais quente do que o desejado

 A temperatura do ar é mais fria do que o desejado

 A velocidade do ar é mais alta do que o desejado

 A velocidade do ar é mais baixa do que o desejado

 A umidade do ar é mais alta do que o desejado

 A umidade do ar é mais baixa do que o desejado

 Há superfícies quentes próximas a mim

 Há superfícies frias próximas a mim

 Há equipamentos quentes próximos a mim

 Há equipamentos frios próximos a mim

 Há incidência de radiação solar direta em mim

 Não sei informar

 Outro: 
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7. Qual seu nível de satisfação com as condições TÉRMICAS das áreas VENTILADAS
naturalmente deste edifício? *

Marcar apenas uma oval por linha.

Muito
satisfeito Satisfeito

Um
pouco

satisfeito
Neutro Um pouco

insatisfeito Insatisfeito Muito
insatisfeito

Não sei
informar

1
2
3
4
5
6

8. Se respondeu "Um pouco insatisfeito", "Insatisfeito" ou "Muito insatisfeito", na questão
anterior, marque o que você acha insatisfatório sobre as condições TÉRMICAS dessas
áreas? Pode marcar mais de uma opção, se for o caso.
Caso você tenha respondido entre "Muito satisfeito" a "Neutro", pode pular essa pergunta.
Marque todas que se aplicam.

A
temperatura

do ar é
mais

quente do
que o

desejado

A
temperatura

do ar é
mais fria do

que o
desejado

A
velocidade

do ar é
mais alta
do que o
desejado

A
velocidade

do ar é
mais baixa
do que o
desejado

Há
superfícies

quentes
próximas

a mim

Há
superfícies

frias
próximas

a mim

Outra

1
2
3
4
5
6
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9. O que você acha das condições TÉRMICAS das áreas VENTILADAS naturalmente quando as
cortinas estão LEVANTADAS? *
EXPLICAÇÃO: Cortinas localizadas atrás dos elementos de proteção solar da fachada Sudeste do
edifício.
Marcar apenas uma oval.

 Acho agradável

 Acho desagradável, pois a ventilação fica mais forte do que o desejado

 Não sei informar

 Outro: 

Condições de ILUMINAÇÃO
EXPLICAÇÃO: as CONDIÇÕES de ILUMINAÇÃO de um local de trabalho estão relacionadas a dois 
aspectos: um é a QUANTIDADE DE ILUMINAÇÃO que ele recebe, ou seja, se essa quantidade é 
ADEQUADA para a realização das atividades que você precisa desempenhar; e a outra é o 
CONFORTO VISUAL, ou seja, se NÃO há INCÔMODOS VISUAIS causados pela iluminação (natural ou 
artificial), como: ofuscamento, reflexos, incidência da luz do sol direta, dentre outros.

10. Qual seu nível de satisfação com as condições de ILUMINAÇÃO da sala em que trabalha? *
Marcar apenas uma oval.

 Muito satisfeito Após a última pergunta desta seção, ir para a pergunta 12.

 Satisfeito Após a última pergunta desta seção, ir para a pergunta 12.

 Um pouco satisfeito Após a última pergunta desta seção, ir para a pergunta 12.

 Neutro Após a última pergunta desta seção, ir para a pergunta 12.

 Um pouco insatisfeito

 Insatisfeito

 Muito insatisfeito

11. Se respondeu "Um pouco insatisfeito", "Insatisfeito" ou "Muito insatisfeito", na questão
anterior, marque o que você acha insatisfatório sobre as condições de ILUMINAÇÃO desse
local. *
Pode marcar mais de uma opção, se necessário Caso você tenha respondido entre "Muito
satisfeito" a "Neutro", pode pular essa pergunta.
Marque todas que se aplicam.

 A iluminação é mais forte do que o necessário

 A iluminação é mais fraca do que o necessário

 Me sinto ofuscado(a) pela iluminação artificial

 Me sinto ofuscado(a) pela iluminação natural

 A iluminação artificial gera reflexo na tela do computador

 A iluminação natural gera reflexo na tela do computador

 Há incidência da luz do sol direta no meu local de trabalho

 Uma ou mais de uma lâmpada está piscando

 Uma ou mais de uma lâmpada está queimada

 A cor da iluminação artificial é desagradável

 Não sei informar

 Outro: 
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12. Qual seu nível de satisfação com as condições de ILUMINAÇÃO das áreas VENTILADAS
naturalmente deste edifício? *

Marcar apenas uma oval por linha.

Muito
satisfeito Satisfeito

Um
pouco

satisfeito
Neutro Um pouco

insatisfeito Insatisfeito Muito
insatisfeito

Não sei
informar

1
2
3
4
5
6

13. Se respondeu "Um pouco insatisfeito", "Insatisfeito" ou "Muito insatisfeito", na questão
anterior, marque o que você acha insatisfatório sobre as condições de ILUMINAÇÃO dessas
áreas.
Pode marcar mais de uma opção, se necessário Caso você tenha respondido entre "Muito
satisfeito" a "Neutro", pode pular essa pergunta.
Marque todas que se aplicam.

A
iluminação

é mais
forte do
que o

necessário

A
iluminação

é mais
fraca do
que o

necessário

Me sinto
ofuscado(a)

pela
iluminação

natural

A
iluminação
natural gera
reflexo na

tela do
computador

Há
incidência

de luz
solar
direta

sobre o
local

Uma ou
mais de

uma
lâmpada
não está

funcionando

Outro

1
2
3
4
5
6
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14. O que você acha das condições de ILUMINAÇÃO das áreas de trabalho deste edifício quando
as cortinas estão LEVANTADAS? *
EXPLICAÇÃO: Cortinas localizadas atrás dos elementos de proteção solar da fachada Sudeste do
edifício.
Marcar apenas uma oval.

 Acho agradável

 Acho desagradável, pois a iluminação fica mais forte do que o desejado

 Acho desagradável, pois me sinto ofuscado pela iluminação natural

 Acho desagradável, pois a iluminação natural gera reflexo na tela do computador

 Não sei informar

 Outro: 

Informações gerais

15. Qual seu nível de satisfação com o edifício, de modo geral? *
Marcar apenas uma oval.

 Muito satisfeito

 Satisfeito

 Um pouco satisfeito

 Neutro

 Um pouco insatisfeito

 Insatisfeito

 Muito insatisfeito

16. Gostaria de fazer algum comentário sobre o edifício, de modo geral?
Opcional.
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APÊNDICE C – Aferição equipamentos 

Os equipamentos utilizados para as medições das variáveis térmicas e lumínicas do edifício 

foram aferidos a fim de verificar se havia diferença entre as medições realizadas por sensores 

da mesma marca e modelo, e por sensores de marcas e modelos diferentes, mas que mediam 

a mesma variável, estando estes submetidos às mesmas condições ambientais. Este esforço 

pretendia, caso encontradas diferenças, verificar a possibilidade de realização de ajustes. 

C.1. Aferição equipamentos para medição de variáveis térmicas 

Nesse item são apresentadas as aferições realizadas nos equipamentos utilizados para 

medição das variáveis térmicas do edifício: sensores de temperatura de bulbo seco, 

temperatura de globo e velocidade do ar. 

C.1.1. Aferição sensores de temperatura de bulbo seco 

Os sensores para medição de temperatura de bulbo seco (Protemp e HOBO) foram colocados 

acima de uma mesa em uma sala fechada e vazia, com ar-condicionado desligado. Esses 

equipamentos foram programados para realizar medições simultâneas a cada 30 minutos, 

respeitando o tempo de resposta do HOBO para ambientes externos. Os dados de 

temperatura do ar coletados foram comparados entre aparelhos iguais e diferentes. Os 3 

equipamentos da marca Protemp foram comparados entre si. Em seguida, os mesmos 3 

equipamentos e o HOBO para ambientes internos (UX 100-011) foram comparados com o 

HOBO para ambientes externos (MX 2301). Cada equipamento foi numerado para permitir 

sua identificação. Os dados coletados pelo Protemp de número 1 (Protemp-1) foram tomados 

como referência, pois este indicava ter sido calibrado mais recentemente pelo fabricante. Após 

a coleta de dados foi gerado um gráfico de linha do comportamento das medições de cada 

equipamento (Gráfico 65) e calculada a média das diferenças, o desvio padrão e o coeficiente 

de correlação entre elas (Tabela 15), para verificar a necessidade de ajustes. 
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Gráfico 68 – Comparação entre sensores de temperatura de bulbo seco. Fonte: Autora. 

 

Tabela 15 - Comparação entre sensores de temperatura de bulbo seco. Fonte: Autora. 

Com base no gráfico 65, é possível constatar que o Protemp-1 é o sensor que mede 

temperaturas mais altas e o HOBO para ambientes externos (HOBO externo) é o que mede 

temperaturas mais baixas. Entre os equipamentos da marca Protemp, a maior diferença está 

entre o 1 e o 3, e entre os HOBOs, observa-se os valores medidos são muito próximos entre 

si. 

 A partir da Tabela 15, é possível observar que todos os equipamentos possuem um 

coeficiente de correlação máximo ou bem próximo ao máximo. É possível verificar também 

que a diferença média entre os Protemp 1 e 2 está dentro da margem de erro informada pelo 

fabricante, mesmo considerando dois desvios padrões para mais e para menos, o que 

abrange aproximadamente 95% das ocorrências (Triola, 1999). Porém, o mesmo não ocorre 

com os equipamentos de número 1 e 3, onde a diferença média é 0,74ºC. Devido a isso, os 

valores medidos pelo Protemp-3 foram ajustados com base na diferença média entre este e 

o Protemp-1.  
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A comparação entre o HOBO interno e externo demonstra que há uma diferença média de 

0,16ºC, o que significaria estar dentro da faixa de erro informada pelo fabricante. Contudo, se 

for acrescido duas margens de erro a esse valor, ele fica fora da margem de erro, mas ainda 

fica abaixo do limite máximo de 0,5ºC definido pela ISO 7726. Desse modo, não houve 

necessidade de realizar ajustes nas medições desses equipamentos.  

Ao comparar o Protemp-1 com o HOBO externo, é possível constatar que há uma diferença 

média significativa (1,40ºC). Assim, os dados medidos pelo HOBO externo foram ajustados 

com base na diferença média entre este e o Protemp-1 (Gráfico 69). 

 

Gráfico 69 – Comparação entre sensores de temperatura de bulbo seco ajustados. Fonte: Autora. 

Após os ajustes realizados nas medições do Protemp-3 e do HOBO externo, estes ficaram 

com valores bem próximos aos do Protemp-1, podendo ser comparados com mais 

confiabilidade, como pode ser visto na Tabela 16. 

 

Tabela 16 – Comparação entre sensores de temperatura do ar diferentes. Fonte: Autora. 
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C.1.2. Aferição sensores de temperatura de globo 

Os dados de temperatura de globo coletados pelos equipamentos de modelo Protemp durante 

as medições anteriores (para a aferição da temperatura de bulbo seco) foram aferidos, 

tomando como referência os valores medidos pelo Protemp-1, pelo motivo informado no item 

anterior. Desse modo, foi gerado um gráfico de linha com os valores medidos (Gráfico 70) e 

foram calculadas a diferença média, o desvio padrão e o coeficiente de correlação destes 

(Tabela 17).  

 

Gráfico 70 – Comparação entre sensores de temperatura de globo. Fonte: Autora. 

 

Tabela 17 – Cálculo da diferença entre sensores de temperatura de globo. Fonte: Autora. 

Ao analisar o gráfico 70, é possível observar que os valores de temperatura de globo medidos 

pelos 3 equipamentos (Protemp 1, 2 e 3) são muito próximos entre si. Quanto à diferença 

média dos valores medidos pelos Protemp 2 e 3 em relação ao sensor de referência (Protemp 

1), percebe-se que esta é de apenas 0,12ºC, com um desvio padrão de 0,1, estando dentro 

da margem de erro do equipamento (Tabela 17). Nesta tabela também é possível verificar que 

o coeficiente de correlação entre os equipamentos é o mais alto possível. Desse modo, não 

foi necessário realizar ajustes na temperatura de globo medida por esses equipamentos. 
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C.1.3. Aferição anemômetros 

Os 4 anemômetros foram colocados lado a lado em cima de uma mesa, em um mesmo 

ambiente, submetidos às mesmas condições de ventilação natural. Os quatro anemômetros 

foram numerados (an1, an2, an3 e an4), de modo a possibilitar a identificação de cada um 

deles. Os valores medidos foram comparados entre si por meio de gráfico de linha (Gráfico 

71), cálculo do coeficiente de correlação, média das diferenças e desvio padrão (Tabela 18). 

 

Gráfico 71 – Comparação entre os anemômetros. Fonte: Autora. 

 

Tabela 18 -  Cálculo da diferença de medição entre os anemômetros. Fonte: Autora. 

É possível verificar que os anemômetros se comportam de modo semelhante e medem 

valores bem próximos entre si (Gráfico 71). Com base na tabela 18, constata-se que o 

coeficiente de correlação entre os anemômetros é bastante elevado e que a maior diferença 

média e desvio padrão ocorre entre os anemômetros 1 e 2. Contudo, se considerarmos dois 

desvios padrões para mais ou para menos sobre a diferença média desses dois aparelhos, 

verificamos que essa diferença ainda fica dentro da margem de erro do equipamento. Desse 

modo, não foi necessário realizar ajustes nos valores medidos por esses equipamentos. 
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C.2. Aferição equipamentos para medição de variáveis lumínicas 

Os luxímetros de mesma marca e modelo (Minipa, MLM 1020) foram comparados entre si e 

estes foram comparados com os de marca e modelos diferentes (Konica Minolta, T-10 e 

Instrutemp, ITLD 270), os quais também foram comparados entre si, de modo a possibilitar 

ajustes nos valores medidos, caso necessário. Para essa comparação, os luxímetros foram 

colocados lado a lado acima de uma mesa, submetidos às mesmas condições de iluminação 

natural. 

Os valores de iluminância coletados foram tratados em gráficos de linha (Gráfico 72) e foram 

calculadas a diferença média, o desvio padrão, o coeficiente de correlação e a porcentagem 

da diferença entre eles (Tabela 19). Os valores resultantes da comparação entre 

equipamentos iguais foram confrontados com a margem de erro informada pelos fabricantes 

desses equipamentos, a fim de verificar se a diferença entre eles estava dentro dessa 

margem. Ao comparar luxímetros de marcas diferentes, tomou-se como referência o da marca 

Instrutemp, por este possuir certificado de calibração vigente.  

 

Gráfico 72 – Comparação entre luxímetros da mesma marca e modelo. Fonte: Autora. 

 

Tabela 19 – Cálculo da diferença de medição entre luxímetros da mesma marca e modelo. Fonte: 
Autora. 
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Na comparação entre luxímetros iguais, da marca Minipa, é possível observar que o 

comportamento e os valores medidos são muito semelhantes (Gráfico 72). A partir da análise 

da Tabela 19, verifica-se que eles possuem um coeficiente de correlação máximo e a média 

de suas diferenças, considerando dois desvios padrões para mais ou para menos, estão 

dentro da margem de erro do equipamento. Desse modo, não foi necessário realizar ajustes 

nas medições desses aparelhos. 

Ao comparar luxímetros de marcas diferentes, percebe-se pelo Gráfico 73 que o da marca 

Minipa mede valores muito superiores aos da marca Instrutemp e Konica e que esses últimos 

tem comportamentos e valores muito próximos entre si.  

 

Gráfico 73 – Comparação entre luxímetros diferentes. Fonte: Autora. 

Ao avaliar a Tabela 20, é possível constatar que o coeficiente de correlação entre esses 

equipamentos é bastante elevado, principalmente entre os da marca Konica e Instrutemp. 

Porém, é possível verificar que a diferença média entre os aparelhos da marca Minipa e 

Instrutemp é muito alta, passando da margem de erro do equipamento de referência. Desse 

modo, foi necessário realizar um ajuste nos valores medidos pelo sensor da marca Minipa. 

 

Tabela 20 – Cálculo da diferença das medições entre luxímetros diferentes. Fonte: Autora. 
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O ajuste foi realizado com base na diferença média em porcentagem entre o luxímetro da 

marca Minipa e o da Instrutemp, que era de 31%. Após o ajuste verifica-se que os valores 

ficaram bem próximos entre si (Gráfico 74), com um coeficiente de correlação elevado e com 

uma diferença média bem menor (Tabela 21).  

 

Gráfico 74 – Comparação entre o luxímetro da marca Instrutemp com o da marca Minipa ajustado. 
Fonte: Autora. 

 

Tabela 21 – Cálculo das diferenças de medição entre luxímetros diferentes. Fonte: Autora. 

Porém, se considerarmos dois desvios padrões para mais ou para menos, o valor fica acima 

da margem de erro do equipamento. Devido a isso, foi realizado um teste de hipótese com 

base na margem de erro de cada equipamento para verificar se era possível confirmar a 

hipótese alternativa (Triola, 1999), ou seja, que os valores medidos pelos equipamentos, após 

o ajuste do Minipa, são diferentes (Gráfico 75). 
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Gráfico 75 – Comparação entre luxímetros diferentes, considerando as margens de erro dos 
equipamentos. Fonte: Autora. 

A partir do teste de hipótese, não foi possível confirmar a hipótese alternativa. Portanto, foi 

assumido que os valores ajustados do luxímetro Minipa estão adequados e podem ser 

comparados diretamente com o equipamento de referência. 
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APÊNDICE D – Gráficos com resultados da avaliação térmica com 

base no modelo adaptativo 

 

  

 

     

Gráfico 76, 77, 78, 79, 80 e 81 - Avaliação da temperatura operativa em relação à zona de conforto 
do modelo adaptativo nos pontos 1, 2 e 3 com as cortinas abertas nos outros 2 dias monitorados no 

“inverno”. Fonte: Autora. 
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Gráfico 82, 83, 84, 85, 86 e 87 - Avaliação da temperatura operativa em relação à zona de conforto 
do modelo adaptativo nos pontos 1, 2 e 3 com as cortinas fechadas nos outros 2 dias monitorados no 

“inverno”. Fonte: Autora. 
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Gráfico 88, 89, 90, 91, 92, 93 - Avaliação da temperatura operativa em relação à zona de conforto do 
modelo adaptativo nos pontos 1, 2 e 3 com as cortinas fechadas nos outros 2 dias monitorados no 

verão. Fonte: Autora. 
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APÊNDICE E – Imagens com indicação do nível de iluminância 

alcançado por ponto em cada período observado 

 

 

 

 

Figura 60, 61, 62 e 63 - Planta baixa da edificação com indicação do nível de iluminância alcançado 
por ponto às 10hrs, 12hrs, 14hrs e 16hrs, de cima para baixo, no verão. Fonte: Autora. 
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Figura 64, 65, 66 e 67 - Planta baixa da edificação com indicação do nível de iluminância alcançado 
por ponto às 10hrs, 12hrs, 14hrs e 16hrs, de cima para baixo, no inverno. Fonte: Autora. 




