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RESUMO 

Recomendações projetuais baseadas no clima são fontes importantes de diretrizes 

para os arquitetos. Uma das formas de obtenção dessas recomendações é por meio 

de normas, como a NBR 15220 (ABNT, 2005), que agrupa as cidades em zonas 

homogêneas quanto as estratégias sugeridas. O zoneamento bioclimático brasileiro 

divide o território do Rio Grande do Norte em duas zonas, a ZB 7 e ZB 8, que possuem 

algumas recomendações distintas, como aberturas grandes e vedações leves para a 

região litorânea contra aberturas pequenas e vedações pesadas para a região 

semiárida. Entretanto, outras configurações climáticas estão presentes no RN e não 

possuem clara recomendação. Este é o caso das regiões serranas e das regiões 

intermediárias entre o litoral e a região semiárida. Em virtude disso, este estudo visa 

encontrar recomendações bioclimáticas para habitações de interesse social nessas 

quatro condições climáticas. Para tanto, utilizou-se ferramenta computacional para 

realização de simulações das condições térmicas de três tipos de habitações 

populares – alongada, ramificada e compacta – e das seguintes estratégias: presença 

ou ausência de ventilação natural e sombreamento, massa térmica leve ou pesada, e 

Fator de Calor Solar (FCS) alto ou baixo. Essas simulações foram realizadas para 

quatro condições climáticas do estado, representadas pelas cidades de Natal, 

Mossoró, Caicó e Areia/PB. Foram analisados os desempenhos de cada caso para 

identificar as estratégias e tipos de habitação recomendados para cada clima. De 

maneira geral, nos climas de Natal, Mossoró e Caicó viu-se que habitações com FCS 

baixo e com presença de ventilação natural possuem os melhores desempenhos. No 

clima de Areia, a ausência de ventilação aliada ao baixo FCS é que produziu os 

melhores desempenhos. O sombreamento melhora o desempenho nas cidades de 

clima quente, mas aumenta as horas com desconforto ao frio em Areia. 

Diferentemente do que recomenda a NBR 15220 (ABNT, 2005), verificou-se que a 

massa térmica é uma estratégia que pode resultar em bons desempenhos em Natal, 

assim como vedações leves também podem ter bons desempenhos em Caicó. Para 

Areia, a massa térmica é recomendada. 

 

Palavras-chave: Arquitetura bioclimática; Habitação; Recomendações 

Projetuais  
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1 INTRODUÇÃO 

Em habitações, os parâmetros arquitetônicos têm maior peso no consumo de 

energia que em grandes edifícios. Desde a década de 1950, Everetts (1950) já havia 

verificado que cerca de 90% do consumo para resfriamento nas habitações era devido 

às condições climáticas externas, contra 60% para os edifícios comerciais. Como a 

relação entre a área da envoltória e o volume interno é maior nas habitações, as trocas 

térmicas realizadas pela envoltória aquecem ou resfriam o volume interno mais 

rapidamente. Nas habitações de interesse social a influência da envoltória no 

desempenho térmico é ainda mais nítida, já que essas trocas são mais intensas devido 

a uma grande relação entre a área da envoltória e seu volume. 

Programas habitacionais para população de baixa renda são implementados 

em todo o país independentemente da condição climática da região. No Rio Grande 

do Norte essa condição também é observada. As soluções arquitetônicas e os 

sistemas construtivos adotados causam respostas diferentes em cada clima, 

resultando em redução da qualidade de vida dos ocupantes, aumento do consumo de 

sistemas de condicionamento artificial, aumento no consumo de energia e possível 

inadimplência dos consumidores de baixa renda (PEDRINI, MASCARENHAS et al., 

2009). 

A adequação ambiental dos projetos arquitetônicos contribui para a solução 

desses problemas. Os projetos adequados ao clima são também chamados de 

projetos bioclimáticos, que é uma abordagem que tira vantagem do clima por meio da 

aplicação correta de elementos de projeto e tecnologia para economia de energia, 

mantendo o conforto dos ocupantes na edificação (GOULART e PITTA, 1994; ERG, 

1999). Se esta abordagem é considerada desde os primeiros estágios do projeto, tem-

se um potencial ainda mais elevado de conservação de energia e bem-estar dos 

usuários. 

Segundo Lima (2012), um dos principais instrumentos de auxílio à tomada de 

decisões empregado pelos projetistas são as normas que definem recomendações 

projetuais. Para auxiliar os projetistas a obter as diretrizes para adequação ambiental 

dos projetos de habitação de interesse social em diferentes cidades do país foi 

desenvolvida a NBR 15220 (ABNT, 2005). Nesta norma é apresentado o Zoneamento 

Bioclimático Brasileiro, que divide o território nacional em oito zonas homogêneas, 

onde o território do Rio Grande do Norte contempla duas dessas zonas: a ZB 7 e ZB 
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8. Cada uma dessas zonas está voltada para climas bem distintos. A ZB 7 estabelece 

recomendações para projetos residenciais em cidades de clima quente e seco. A ZB 

8 aplica-se a habitações em cidades de clima quente e úmido. Existe, entretanto, 

outras condições climáticas no estado que não estão contempladas neste panorama. 

Este é o caso de cidades cujos climas apresentam situações intermediárias entre o 

quente e seco e o quente e úmido, e também das regiões serranas, cujas 

temperaturas são mais amenas que o restante do estado. 

Para Ferreira et al. (2014), o zoneamento bioclimático realiza uma classificação 

mais simplista em comparação com outras classificações climáticas, desconsiderando 

as diferenças no clima em função dos padrões de circulação atmosférica e os padrões 

de umidade e seca mensais. Da mesma maneira, Martins et al. (2005), informa que o 

uso de médias mensais pelo zoneamento bioclimático pode produzir distorções na 

definição das zonas, sobretudo em regiões que apresentem grandes amplitudes 

térmicas diárias e sazonais, como o semiárido nordestino. Além disso, os autores 

destacam que “a ausência de estações de monitoramento, em muitos dos municípios 

brasileiros, impede uma maior precisão nos resultados de interpolação” (MARTINS, 

BITTENCOURT et al., 2005). 

Propostas para ampliação das zonas bioclimáticas estão em desenvolvimento 

para tentar corrigir essas distorções (RORIZ, 2012). Além da ampliação das zonas, a 

proposta fundamenta-se em dados meteorológicos mais atuais e que abrangem mais 

cidades. Porém, não está definida a quantidade de novas zonas ou as recomendações 

para cada uma delas. 

Um dos instrumentos de auxílio na definição de recomendações são as 

ferramentas de simulação termoenergéticas. Segundo Lima (2012), o objetivo de 

ferramentas de análise climática é o de fornecer informações para a identificação de 

estratégias para o projeto arquitetônico a partir de arquivos climáticos horários que 

representam o clima de determinada localidade.  

As simulações permitem recriar as condições ambientais as quais uma 

edificação estaria exposta nas condições controláveis do ambiente virtual. Permitem 

ainda configurar os elementos da edificação, seus usos, ganhos térmicos e elemento 

de condicionamento. Com isso, é possível a alterações de variáveis onde se pode 

verificar o impacto de cada estratégia, quantificando os valores de temperatura, 

umidade do ar, renovações de ar, ganhos térmicos de cada elemento, etc. 
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1.1 OBJETIVOS 

Esta pesquisa foi desenvolvida com o objetivo de obter recomendações 

bioclimáticas para habitações de interesse social nas diferentes condições climáticas 

do Rio Grande do Norte. 

Os objetivos específicos são:  

 Classificar o desempenho térmico das habitações; 

 Identificar as estratégias projetuais mais influentes sobre o desempenho; 

 Comparar os resultados com as recomendações bioclimáticas trazidas 

na literatura; 

 Verificar a viabilidade do método de simulação na obtenção de 

recomendações bioclimáticas. 

1.2 UNIVERSO DE ESTUDO 

O universo de estudo desta pesquisa abarca todo o território do estado do Rio 

Grande do Norte, com enfoque nas cidades que foram selecionadas a partir da 

caracterização climática do estado. Outro enfoque são as habitações de interesse 

social unifamiliar, onde as decisões arquitetônicas influenciam diretamente as 

condições de conforto e o consumo de energia da edificação.  

1.3 JUSTIFICATIVA 

As recomendações obtidas nesta pesquisa contribuem para embasar a NBR 

15220 (ABNT, 2003) nesse processo de revisão do zoneamento bioclimático. Essas 

recomendações também servirão como base para a criação de um zoneamento 

bioclimático que retrate com maior fidelidade as condições climáticas do Rio Grande 

do Norte. Com isso, arquitetos possuirão maior suporte na escolha de soluções para 

adequação das habitações ao clima local desde as primeiras etapas de projeto. 

Outra contribuição da dissertação está no fato de que os resultados fornecem 

subsídios para futuras políticas habitacionais no Estado, com projetos arquitetônicos 

adaptados a cada região. Isso contribui na melhoria da qualidade de vida dos 

moradores, auxilia na fixação das famílias às habitações, valoriza os imóveis e 

contribui na redução da dependência de aparelhos de ar condicionado ou 

ventiladores, baixando o consumo de energia. 
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1.4 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

Para atender ao que é proposto, a dissertação está estruturada em cinco 

capítulos, cujo primeiro é a introdução. O capítulo 2 é referente à discussão teórica, 

que deve respaldar a elaboração de recomendações e a execução da pesquisa. O 

capítulo está dividido em três partes, onde são discutidos o clima e as habitações do 

RN, as recomendações bioclimáticas para os climas do Estado e métodos de 

avaliação de desempenho e de simulação. 

O capítulo 3 aborda à descrição dos procedimentos metodológicos da 

pesquisa. São apresentadas as características dos modelos de simulação, os 

parâmetros selecionados para análise nas simulações e a sistemática de análise dos 

resultados.  

O capítulo 4 apresenta os resultados obtidos nas simulações e as 

recomendações identificadas para cada tipo de habitação e cada cidade. Por fim, o 

capítulo 5 traz as conclusões. Neste capítulo é realizada a discussão das 

recomendações encontradas com aquelas trazidas no referencial, onde também são 

informadas as limitações do trabalho e indicadas abordagens para pesquisas futuras.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO-CONCEITUAL (REVISÃO DA 

LITERATURA) 

A fundamentação teórica está concentrada em três temas. Primeiramente, são 

abordados os aspectos mais generalistas da arquitetura bioclimática. Em seguida, 

apresenta-se as recomendações bioclimáticas para o estado do Rio Grande do Norte, 

com o objetivo de identificar as variáveis projetuais e características de habitações 

recomendáveis, trazendo aspectos do clima e edificações locais. No terceiro ponto 

abordam-se os métodos de avaliação de desempenho térmico com base no conforto 

adaptativo, para analisar os resultados das simulações. Também se apresenta uma 

discussão acerca das simulações de desempenho térmico, para embasar os 

procedimentos de simulação, e é feita uma breve descrição da ferramenta 

computacional empregada nas simulações. Por fim, é realizada uma discussão sobre 

as contribuições desse referencial para a dissertação. 

2.1 ARQUITETURA BIOCLIMÁTICA 

A arquitetura bioclimática é tão antiga quando a própria arquitetura, já que o 

projeto do edifício visa proporcionar proteção física e conforto fisiológico aos usuários, 

recorrendo à otimização do uso dos recursos naturais e do clima. Sendo assim, a 

edificação, fruto da arquitetura, pode ser entendida como a separação material entre 

interior e exterior, regulando a energia natural e incontrolável do exterior para uma 

modulação cuidadosa do mundo interior (LIMA, 1995). 

Até o início do século XX, a única maneira de controlar o clima e promover 

iluminação dentro das edificações advinha dessa integração do interior com o exterior 

para aproveitamento dos recursos naturais. Com o advento dos equipamentos de 

condicionamento e iluminação artificiais, a função de atender às necessidades 

fisiológicas dos usuários foi facilitada, e essa atribuição migrou do arquiteto para os 

engenheiros. O grande aumento no consumo de energia provocado pelo uso dos 

sistemas artificiais foi negligenciado enquanto a energia elétrica tinha custo irrisório 

(CORBELLA; YANNAS, 2009). 

Forçada pelo aumento do preço do combustível fóssil na década de 1970, uma 

contrapartida a esse modo de produção da edificação se estabeleceu por meio da 

chamada arquitetura solar passiva. “Esta se preocupou fundamentalmente em 
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incorporar a energia solar aos edifícios para contribuir à sua calefação, poupando o 

consumo de energia convencional” (CORBELLA; YANNAS, 2009). A partir daí a 

arquitetura preocupada com a integração com o clima local ganhou força, e o termo 

arquitetura bioclimática, ou projeto bioclimático, passou a designar o projeto que 

considera as condições climáticas do local e manutenção das condições de conforto 

ambiental do usuário da edificação (OLGYAY, 1963). 

Para Givoni (1976), o projeto bioclimático deve utilizar a edificação como um 

filtro para as condições climáticas do local a fim de proporcionar conforto ambiental 

para o usuário. A preocupação em reduzir o consumo de energia com o uso de 

sistemas ativos dos edifícios foi incorporada ao seu conceito, e atualmente o projeto 

bioclimático é entendido como uma abordagem que tira vantagem do clima através da 

aplicação correta de elementos de projeto e de tecnologia para controle dos processos 

de transferência de calor. Consequentemente, este controle contribui para 

conservação de energia, assim como para assegurar condições confortáveis nos 

edifícios (GOULART e PITTA, 1994). 

A realização do projeto bioclimático depende do entendimento, pelo arquiteto, 

das forças e fatores envolvidos na relação entre o interior da edificação e o meio 

ambiente. Entretanto, segundo Oliveira (2006), o projetista tem negligenciado o 

desempenho térmico e energético na sua rotina. A falta de entendimento do impacto 

das decisões projetuais e dos fenômenos físicos envolvidos na relação entre clima, 

edificação e usuário é apontada como uma das causas dessa negligência. Falta ao 

arquiteto uma base teórica adequada para lidar com os fenômenos físicos que 

ocorrem no ambiente construído (Broadbent, 1982, apud MACIEL, 2006). Para Lima 

(1995) o projeto bioclimático 

Envolve o entendimento de sistemas ativos e o impacto deles para a 
manutenção do ambiente interno sob diferentes condições. As 
variáveis ambientais consideradas incluem a temperatura do ar, 
radiação solar, velocidade do ar, umidade relativa, qualidade do ar 
interno, níveis de iluminação, ruído, etc. (LIMA, 1995, p.10). 

Outra razão dessa negligência é a preocupação com outras questões do 

projeto, em especial a estética. De acordo com Lima (1995), a aparência de uma 

edificação é colocada à frente de sua utilidade e desempenho energético, onde a 

estética fornece uma desculpa para as limitações do projeto. 
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Como consequência dessa falta de entendimento dos fenômenos físicos 

envolvidos na arquitetura, o projetista recorre ao uso dos sistemas de 

condicionamento de ar e iluminação artificial para atender às necessidades térmicas 

e lumínicas do usuário, e não consideram os impactos dessa decisão: perda do bem-

estar físico e mental, baixa produtividade, ou até mesmo comprometimento da saúde 

(OLIVEIRA, 2006). Também a adoção de estilos inapropriados a determinados climas, 

como o uso de pele de vidro em climas quentes, é uma consequência desse problema. 

Controlar os fluxos de energia é a essência da arquitetura bioclimática (LIMA, 

1995, p. 10). É necessário considerar as trocas de calor entre a pessoa, a edificação 

e seu entorno para projetar a edificação no sentido de minimizar a necessidade de 

equipamentos de climatização e reduzir, consequentemente, o consumo de energia. 

Para isso, as características mais influentes no conforto térmico e no consumo de 

energia do condicionador de ar devem ser consideradas, como propriedades 

termofísicas da envoltória e seus recursos de sombreamento ou exposição solar, 

ventilação ou estanqueidade, massa térmica, dentre outras.  

As escolhas das características físicas e espaciais do edifício podem advir das 

recomendações projetuais. Existem normas estabelecendo essas recomendações, 

que são voltadas para o desempenho térmico e energético de edificações e avaliação 

do desempenho condizentes com o clima do lugar, como a NBR 15220 (ABNT, 2005), 

a NBR 15575 (ABNT, 2008) e o Regulamento Técnico da Qualidade do Nível de 

Eficiência Energética de Edifícios Residenciais (INMETRO, 2010). Ainda que 

diretrizes e normas sejam um dos principais recursos projetuais, os “princípios” são 

ainda mais populares entre os arquitetos, conforme pesquisa de Pedrini (2003). 

Normas que definem recomendações projetuais são um dos principais 

instrumentos de auxílio à tomada de decisões empregado pelos projetistas (Lima, 

2012). A NBR 15220 (ABNT, 2005) apresenta o zoneamento bioclimático brasileiro e 

estabelece recomendações bioclimáticas para diferentes cidades brasileiras. Esse 

zoneamento é apresentado no próximo tópico. 

A aplicação das ferramentas de simulação computacional também ajuda a 

contribuir para trazer essa compreensão. Essa temática também é abordada nesse 

referencial. 
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2.2 RECOMENDAÇÕES BIOCLIMÁTICAS PARA O RN 

O estado do Rio Grande do Norte apresenta duas zonas bioclimáticas segundo 

a NBR15.220-1 (ABNT, 2005): uma para o clima quente e seco (ZB7) e outra para o 

quente e úmido (ZB8). Devido às limitações inerentes ao método de determinação das 

estratégias, o zoneamento apresenta algumas limitações no estado, pois existem 

climas diferentes dos dois apontados e condições climáticas intermediárias que 

precisam ser consideradas. 

2.2.1 Zoneamento bioclimático 

Os estudos para o zoneamento bioclimático brasileiro iniciaram-se com o 

Instituto de Pesquisas Tecnológicas de São Paulo (IPT) em 1985, onde foi 

desenvolvido um documento com o objetivo de avaliar o desempenho de habitações 

unifamiliares, apresentando requisitos e critérios de desempenho para os 

componentes da edificação (MADEIRA, 1999). Foram definidas duas situações, uma 

para verão e outra para inverno, onde o zoneamento de verão possuía 11 zonas, e o 

zoneamento de inverno possuía 9 zonas.  

Na década seguinte, Silva (1994) elabora o Zoneamento Bioclimático para Fins 

de Edificação. Neste trabalho o autor emprega dados de 204 estações meteorológicas 

e ainda utiliza a zona de conforto e as estratégias bioclimáticas de resfriamento 

estabelecidas por Givoni (1992). O zoneamento proposto era composto por três 

grandes zonas que eram divididas em subzonas, resultando em 13 zonas 

bioclimáticas. 

Roriz, Lamberts e Ghisi desenvolveram, em 1998, uma proposta de 

zoneamento para o território brasileiro com oito zonas bioclimáticas, cuja metodologia 

baseia-se na aplicação de uma carta bioclimática adaptada da carta de Givoni (1992). 

Para a classificação das cidades brasileiras foram utilizados dados climáticos de 330 

cidades divulgados pelo INMET, aplicando o método de interpolação para estimar os 

dados das demais cidades. Com esses dados, o território brasileiro foi dividido em 

6500 células, e, para cada célula, foi aplicada a carta adaptada (RORIZ, et al. 1999).  

A NBR 15220 (ABNT, 2005) é baseada no zoneamento bioclimático brasileiro 

desenvolvido por Roriz et al. (1999), no qual divide o território brasileiro em oito zonas 

que se diferenciam pelas estratégias bioclimáticas. Há três grupos de recomendações 

para cada zona. Um sugere limites para transmitância térmica, atraso térmico e fator 
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de calor solar de coberturas e paredes. Outro indica as dimensões de abertura para 

ventilação e a presença de sombreamento de janelas. O último aponta estratégias 

bioclimáticas que otimizem as condições térmicas das habitações (RORIZ, et al. 

1999), que são: 

 sistema de aquecimento artificial; 

 aquecimento solar da edificação; 

 massa térmica para aquecimento; 

 desumidificação (renovação de ar); 

 resfriamento evaporativo; 

 massa térmica de refrigeração; 

 ventilação; 

 sistema artificial de refrigeração; 

 umidificação do ar. 

Nesse zoneamento, o território do Rio Grande do Norte está dividido em duas 

zonas bioclimáticas, a ZB 7 e ZB 8, conforme Ilustração 2-1. A ZB 7 estabelece 

recomendações para habitações situadas em clima semiárido - quente e seco. Para 

condicionamento térmico passivo é recomendado que se utilize resfriamento 

evaporativo, massa térmica para resfriamento e ventilação seletiva – para os períodos 

em que a temperatura interna seja superior à externa. Como diretrizes construtivas 

são indicadas aberturas pequenas para ventilação, desde que sombreadas, e 

vedações pesadas em cobertura e parede (ABNT, 2005). A Ilustração 2-1 apresenta 

o zoneamento bioclimático, e cada região do país está identificada com uma cor 

específica para facilitar a visualização. 
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Ilustração 2-1: Zoneamento Bioclimático brasileiro. 

 

Fonte: ABNT, 2005. 
Nota: sobreposição de mapas realizada por Duarte (2013). 

A ZB 8 corresponde a cidades com clima quente e úmido (ABNT, 2005). 

Recomenda-se ventilação cruzada permanente para condicionamento passivo da 

edificação. Também é recomendado aberturas com grandes áreas para possibilitar 

essa ventilação, e que sejam sombreadas. As paredes e coberturas devem ser leves 

e refletoras. 

Embora não esteja presente no RN, a ZB 5 corresponde a cidades serranas de 

Pernambuco e Ceará, com características similares às cidades serranas do RN. As 

recomendações da NBR 15220 (ABNT, 2003) para a ZB 5 são ventilação cruzada no 

verão e vedações internas pesadas (inércia térmica) nos meses mais frios, para 

condicionamento térmico, e aberturas médias e sombreadas. As paredes externas 

devem ser leves refletoras e as coberturas isoladas.  

Em uma das propostas de revisão do zoneamento bioclimático brasileiro 

(RORIZ, 2012), atualmente em discussão, o número de zonas é ampliado para 16, 

das quais quatro estão presentes no RN (Ilustração 2-2). Este novo zoneamento é 
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mais sensível às condições climáticas do RN, porém ainda não existem estudos 

conclusivos para as recomendações projetuais para as novas zonas. 

Ilustração 2-2: Proposta para novo zoneamento bioclimático brasileiro 

 

Fonte: RORIZ, 2012. 

Para algumas regiões não se observa correspondência entre as 

recomendações da norma e as condições climáticas locais. Para Martins et al. (2005), 

o uso de médias mensais pode produzir distorções, sobretudo em regiões que 

apresentem amplitudes térmicas diárias e sazonais importantes, como o semiárido 

nordestino. Além disso, os autores destacam que “a ausência de estações de 

monitoramento, em muitos dos municípios brasileiros, impede uma maior precisão nos 

resultados de interpolação” (MARTINS, BITTENCOURT et al., 2005). 

Muitos trabalhos abordam as limitações da norma. Pereira e Assis (2005) 

apontaram discrepâncias entre as recomendações da norma e o desempenho térmico 

de edificações em Belo Horizonte. Bastos et al. (2007) mostram limitações nas 

diretrizes quanto à desconsideração da altitude no processo de interpolação de dados 

e, assim como Rocha, Assis e Gonçalves (2009) discutiram a inadequação quanto à 

aplicação efetiva da ventilação natural como estratégia bioclimática recomendada pela 

norma, ante a indisponibilidade desse recurso em determinadas regiões brasileiras. 
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2.2.2 Caracterização Climática do RN 

O Rio Grande do Norte está localizado na região Nordeste do território brasileiro 

(Ilustração 2-3), totalmente inserido no Hemisfério Sul Ocidental. Segundo o Instituto 

de Defesa do Meio Ambiente (IDEMA, 2013) tal posição é decisiva para a configuração 

climática do estado, que é caracterizado pelas altas temperaturas, com exceção das 

regiões serranas, em amarelo na Ilustração 2-3. 

Ilustração 2-3: Localização e topografia do Rio Grande do Norte. 

 

Fonte: IBGE (2013). 

Apesar de quase metade das divisas do RN serem marítimas, as altas 

umidades das regiões litorâneas contrastam com as regiões semiáridas do interior. A 

umidade torna-se a principal definidora desse clima. Conforme Ilustração 2-4, o clima 

do Estado apresenta as seguintes características: úmido – na porção sul do litoral 

oriental, onde os índices médios de pluviosidade entram-se acima de 1.200 mm ao 

ano; sub-úmido – no litoral oriental, nas áreas serranas do interior e região sudoeste 



24 
 

do estado, onde a pluviosidade média anual está entre 800 a 1.200 mm; sub-úmido 

seco - na faixa de transição entre o litoral oriental e a região central e na porção 

noroeste do estado; semiárido – parte da porção central e do litoral norte do estado, 

que apresenta pluviosidade média de 400 a 600 mm anuais; e semiárido rigoroso – 

na porção central e centro-sul do estado, com pluviosidade média inferior à 400 mm 

(IDEMA, 2013). As regiões serranas estão localizadas em climas distintos: umas no 

centro do estado, em região de clima semiárido e semiárido rigoroso; e outras no oeste 

do estado, em região de clima sub-úmido. 

 Ilustração 2-4: Zonas climáticas do RN. 

 

Fonte: IDEMA, 2014. 

Com relação às temperaturas médias do ar, observa-se a influência da 

continentalidade, da dinâmica atmosférica e do perfil altimétrico do estado na 

distribuição das temperaturas. A Ilustração 2-5 mostra essa distribuição e a variação 

sazonal da temperatura média mensal do ar, onde se vê que as temperaturas são 

mais baixas nas regiões serranas do estado.  
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Ilustração 2-5: Distribuição da temperatura média nos meses de junho e dezembro. 

 

Junho 

 

Dezembro 

Fonte: SILVA, 2009. 

As regiões próximas ao litoral sofrem pouca variação ao longo do ano, em 

especial no litoral oriental, devido à atuação de sistemas atmosféricos oriundos da 

Bacia do Atlântico Sul que amenizam as temperaturas e mantêm elevada umidade 

relativa do ar, como as Ondas de Leste (SILVA, 2009). Sem a atuação dos mesmos 

sistemas atmosféricos, o litoral norte apresenta maior elevação das temperaturas do 

ar no verão. 

Constata-se também que as temperaturas médias mais elevadas são 

registradas na porção oeste do estado, principalmente no verão. São regiões 

continentais com baixa altitude, onde o aquecimento da superfície terrestre favorece 

a elevação da temperatura do ar e a redução da umidade (SILVA, 2009). Nessas 



26 
 

regiões, a variação sazonal observada temperatura (Ilustração 2-5) e a umidade 

(Ilustração 2-6) estão diretamente ligadas aos efeitos atmosféricos da Zona de 

Convergência Intertropical1 (ZCIT), que promove chuvas entre os meses de fevereiro 

a maio, correspondendo a aproximadamente 80% da precipitação anual (ALVES e 

REPELLI, 1992, apud SOUZA, ALVEZ et al., 1998). No litoral oriental, o período mais 

chuvoso é no quadrimestre de abril a julho, correspondendo a aproximadamente 60% 

da precipitação anual (RAO et al. 1993, apud SOUZA, ALVEZ et al., 1998). 

Ilustração 2-6: Distribuição da umidade relativa do ar em abril e outubro. 

 

Abril 

 

Outubro 

Fonte: SILVA, 2009. 

                                            
1 Zona limítrofe entre as duas principais correntes de ar dos trópicos. Sua estrutura e 

características variam de região para região, dependendo de fatores tais como a topografia e a 
distribuição das superfícies terrestres e marítimas, entre outros. Ela se movimenta para o norte durante 
o verão no hemisfério setentrional, e para o sul durante o verão no hemisfério meridional, estando sua 
posição média pouco acima do Equador (AYOADE, 2004). 
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A partir da Ilustração 2-6 vê-se que o litoral leste do estado é a região que 

apresenta maiores valores de umidade relativa do ar ao longo de todo o ano. Mesmo 

no mês mais seco, o mês de outubro, a umidade relativa do ar encontra-se acima dos 

70%, em média. No restante do estado existem variações sazonais na umidade 

relativa do ar, onde existem valores de umidade do ar baixos, inferior a 50%, mas que 

se aproxima de 70% na estação chuvosa. 

As características de radiação solar são obtidas do Atlas Brasileiro de Energia 

Solar (PEREIRA, MARTINS et al., 2006) e são baseados no projeto SONDA, que 

contou com a calibração de imagens de satélite a partir do monitoramento de estações 

solarimétricas, como a de Caicó no RN (implantada no projeto SWERA e incorporada 

ao projeto SONDA em 2005). Conforme Ilustração 2-7, metade do RN apresenta as 

maiores incidências de radiação solar global horizontal média do Brasil, enquanto que 

o litoral apresenta as maiores incidências de radiação solar difusa (Ilustração 2-8).  
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Ilustração 2-7: Radiação solar global horizontal média anual no território nacional e no 
RN. 

  

 

Ilustração 2-8: Radiação solar difusa média, no território nacional e no RN. 

  

 

2.2.3 Estratégias bioclimáticas para o RN 

As estratégias bioclimáticas para o RN podem ser encontradas na arquitetura 

vernacular2, na moderna e nas normas e diretrizes. Os primeiros registros de 

estratégias bioclimáticas feitos pelo I.P.H.A.N3. (P.H.A.N., na época) são das casas 

piauiense do norte e do sudeste do estado. As estratégias observadas para o 

Nordeste, em geral, remontam (BARRETO, 1938), que descreve a preocupação 

                                            
2 A definição de arquitetura vernacular adotada é a da Carta da UNESCO: “importante, por ser 

a expressão fundamental da cultura de uma coletividade, de suas relações com o território e, ao mesmo 
tempo, a expressão da diversidade cultural do mundo. (...) A construção vernacular é o meio tradicional 
e natural pelo qual as comunidades criam seu hábitat” (TELLES, 2006) 

3 Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. 
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máxima com a ventilação, por meio da permeabilidade, e o cuidado com o 

sombreamento por meio de varandas, implantações adequadas e o uso da 

arborização. A produção arquitetônica do modernismo, à exemplo de Acácio Gil 

Borsoi, Carneiro da Cunha, dentre outros (SCOCUGLIA, MONTEIRO et al., 2005), 

também faz uso intensivo da ventilação natural e sombreamento, por meio da 

permeabilidade da envoltória e layout, uso de elementos perfurados, varandas, 

proteções solar, dentre outros recursos. 

Os exemplares de habitações coloniais encontradas no RN mostram a 

incorporação, segundo Feijó (2013), de algumas recomendações para o clima quente 

e seco. Essas casas possuem paredes externas espessas, no qual Feijó (2013) atribui 

essa característica aos esforços estruturais, mas que proporciona o efeito da inércia 

térmica para retardar a entrada do calor, segundo estudos de Nascimento et al. (2013). 

Nessa época, as casas urbanas eram construídas quase sempre geminadas 

nas duas laterais, com plantas alongadas (FEIJÓ, 2013), reduzindo a superfície 

exposta à radiação, com aberturas apenas na face frontal e posterior, que geralmente 

eram pequenas. Não possuem pátio central, diferente do que é recomendado por 

Olgyay (1963). Ao invés disso, os ambientes centrais são enclausurados. Por serem 

inseridos sob cumeeiras elevadas e telhados permeáveis aos ventos, existe o 

movimento convectivo dos ventos, o que proporciona temperaturas amenas no interior 

das casas (NASCIMENTO et al., 2013). 

Nas casas de fazenda era comum a presença de alpendres para sombrear, 

principalmente, a fachada principal. Nos exemplares urbanos, a varanda era rara, e 

ao pequeno beiral que existe em algumas casas é atribuída a função de proteger a 

fachada do escoamento da água da chuva, e não da radiação solar (FEIJÓ, 2013). 

No século XX é comum a construção de habitações através de conjuntos 

habitacionais. Como é sabido, os conjuntos habitacionais reproduzem exemplares de 

casas populares sem adequação ao clima (MASCARENHAS, et al. 2009). O projeto 

modelo do Programa Minha Casa Minha Vida (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, 

2015), por exemplo, traz casas com paredes de alvenaria simples, com pelo menos 

uma abertura por cômodo e oitões livres. Esse projeto proporciona a ventilação natural 

dos ambientes e reduz o acumulo de calor nas vedações, recomendações voltadas 

para o clima quente e úmido. 

Outro tipo de implantação presente nos projetos de habitação popular, comum 

na década de 1970, trazia a casa geminada em uma das laterais, o que reduzia a 
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superfície exposta à radiação, mas também as aberturas para captação dos ventos. 

Entretanto, esses mesmos projetos eram construídos tanto no litoral quanto no 

semiárido potiguar. Outro caso é o de residências mais recentes e destinadas às 

classes mais abastadas. As aberturas são amplas e possuem mais elementos de 

sombreamento como marquises, varandas e mãos-francesas. 

De maneira geral, tanto a produção arquitetônica potiguar moderna quanto a 

colonial apresentam exemplares em todo o território potiguar, conforme informações 

obtidas em conversa com os professores Paulo Heider Forte Feijó e Edja Bezerra 

Farias Trigueiro. Atualmente, não existem estudos apontando para uma adaptação 

das habitações populares de um mesmo estilo arquitetônico aos diferentes climas do 

RN até o século XX. Por exemplo, os mesmos elementos que indicam a adaptação 

ao clima de uma casa colonial no clima semiárido são também observados em 

exemplares no litoral. Da mesma forma, habitações com recomendações ao clima 

quente e úmido – paredes leves e aberturas para ventilação – existem em todo o 

estado. Com isso, nos tópicos a seguir são apresentadas as estratégias bioclimáticas 

para habitações no clima quente e úmido e quente e seco. 

2.2.3.1. Clima Quente e Úmido 

Segundo Szokolay (2014), climas quentes e úmidos são os mais difíceis de se 

projetar porque não se pode contar com o efeito da massa térmica nem com o 

resfriamento evaporativo, devido às temperaturas elevadas com pouca variação diária 

e à alta umidade. O resfriamento evaporativo indireto pode ser usado desde que não 

aumente a umidade do ar. O clima quente e úmido corresponde à zona bioclimática 8 

e as principais recomendações da NBR 15220 (ABNT, 2005) são a ventilação cruzada 

permanente para a remoção do calor do interior das edificações e o sombreamento 

das aberturas, para evitar o ganho por radiação solar. 

Szokolay (2014) destaca a ventilação como a principal estratégia de 

resfriamento passivo possível no clima quente e úmido. A ventilação pode 

proporcionar a remoção de calor interno da edificação e o aumento da perda de calor 

dos indivíduos devido ao movimento do ar, influenciando na sensação de conforto ou 

desconforto dos ocupantes de uma edificação (NEGREIROS, 2010). Os mecanismos 

de resfriamento por ventilação natural se baseiam no aumento da troca de calor entre 

o ar, o ambiente construído e a pessoa. Por isso, a ventilação natural resfria o 

ambiente quando a temperatura do ar externo for menor do que a temperatura do ar 
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interno e resfria os ocupantes quando a temperatura do ar for menor do que a 

temperatura da pele da pessoa (BITTENCOURT e CÂNDIDO, 2010). Quanto menor 

for a temperatura do ar em relação à pele da pessoa, e quanto maior for a velocidade 

do ar, maior será o resfriamento. A ventilação natural é eficaz entre temperaturas de 

20°C a 32°C, pois a partir daí os ganhos por convecção funcionariam mais como 

aquecimento do ambiente que como resfriamento; abaixo de 20°C a ventilação 

remove muito calor do corpo, provocando sensação de desconforto ao frio nos 

usuários. Em temperaturas entre 27°C e 32°C, a ventilação só é eficiente se a umidade 

relativa do ar tiver valores entre 15% e 75% (LAMBERTS, DUTRA et al., 2014b). 

Entretanto, o impacto da ventilação no conforto dos usuários depende do método de 

análise que é aplicado na avaliação (NEGREIROS, 2010). 

A ventilação natural é mais eficaz quando há movimento do ar no nível do 

usuário e quando provém o mesmo com ar mais fresco (BITTENCOURT e CÂNDIDO, 

2010). Existem várias maneiras de explorar a ventilação natural no projeto 

arquitetônico. A ventilação cruzada é uma das técnicas mais eficientes num ambiente 

(LAMBERTS, DUTRA et al., 2014a).  

A ventilação cruzada apresenta melhor resultado quando as entradas de ar são 

localizadas na área de alta pressão – pressão maior ou área que recebe os ventos – 

e as saídas de ar localizadas na área de sucção – pressão menor (BROWN e DEKAY, 

2001). As aberturas de entrada e saída podem estar situadas em paredes opostas, 

adjacentes ou na mesma parede. Mesmo com aberturas situadas em paredes opostas 

pode não ocorrer a movimentação do ar nos ambientes, pois as duas aberturas podem 

ter a mesma pressão. O projetista deve observar a velocidade e direção dos ventos 

ao elaborar seu projeto. Para Szokolay (2014), a abertura de entrada deve estar com 

inclinação de 45° em relação à direção dos ventos dominantes nos períodos mais 

quentes, para facilitar essa captação dos ventos. O projetista também pode se valer 

de elementos direcionadores de ventos para facilitar a entrada dos ventos. Aberturas 

numa mesma fachada podem proporcionar ventilação ao ambiente se for criado, com 

o auxílio dos defletores, pressões diferentes em cada abertura. 

Os projetistas podem se valer de outros elementos para favorecer a entradas 

dos ventos. Rasgos sob as janelas (peitoril ventilado), junto ao rodapé (rodapé 

ventilado), ou junto aos forros, além de portas e paredes vazadas aumentam a área 

de entrada e saída dos ventos nas paredes. A circulação de ar sobre o forro e sob o 

piso auxiliam na remoção do calor das superfícies adjacentes aos ambientes. Os 
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telhados vazados e os coletores de vento na coberta, além de auxiliarem na entrada 

e saída dos ventos também ajudam a promover a ventilação por convecção, onde o 

ar quente se eleva e promove circulação do ar. Inclusive, os “captadores” atuam com 

mais eficiência como exaustores para a saída do ar (ARAÚJO, 2011). 

Além de remover o calor interno dos ambientes, é necessário evitar a entrada 

de calor pela envoltória (CORBELLA e YANNAS, 2003), como: 

 dificultar a chegada da radiação às superfícies opacas do edifício e; 

 posicionar o edifício de maneira a obter a mínima carga térmica devido 

à energia solar; 

 proteger as aberturas contra a entrada da radiação; 

 minimizar a absorção da radiação e a transmissão do calor pelas 

superfícies externas. 

Para reduzir a incidência de radiação sobre a edificação, Olgyay (1963) propõe 

o formato alongado, no sentido leste-oeste, como melhor opção para as regiões com 

clima quente e úmido, já que a radiação nessas direções é intensa. A implantação no 

meio do lote, proporcionando à edificação recuos, é recomendada por potencializar a 

percolação dos ventos (SZOKOLAY, 2014). 

O sombreamento é uma estratégia recomendada pela NBR 15220 (ABNT, 

2005) para a maior parte do território brasileiro, por causa dos verões quentes e de 

muito sol em várias regiões. Como o clima quente e úmido ocorrem na região próxima 

da Linha do Equador, onde a trajetória solar está perto do seu zênite, os telhados 

recebem radiação muito intensa. Os sistemas com uma segunda pele são estratégias 

de redução dos ganhos térmicos aplicáveis aos climas quentes nas superfícies de 

cobertura e fachadas leste e oeste, principalmente quando expostas à radiação solar 

de verão (BROWN e DECAY, 2001). A segunda pele externa fornece sombra para a 

cobertura, paredes ou janelas da outra pele, enquanto a ventilação da câmara de ar 

remove o calor excessivo que passa entre as peles. 

O uso de cores claras, de baixa absortância, também reduzem a radiação solar 

absorvida. Por isso a NBR 15220 (ABNT, 2005) recomenda vedações externas leves 

e claras, para refletir grande quantidade de radiação e evitar que o calor fique 

acumulado nos elementos de vedação. Analisando a absortividade, pode-se dizer que 

os materiais de construção são seletivos à radiação de onda curta (radiação solar) e 

a principal determinante dessa característica é a cor superficial do material.  
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Outra propriedade térmica dos materiais é sua capacidade em resistir à 

passagem do calor. Quanto maior a espessura e menor a condutividade térmica do 

material, maior é a resistência que esse material oferece à passagem de calor. O 

inverso da resistência térmica é a transmitância térmica (ABNT, 2005a). Sistemas 

construtivos com baixa transmitância térmica, com isolantes térmicos como isopor, lã 

de vidro, câmara de ar no interior do elemento construtivo e superfícies com baixa 

emissividade voltadas para a câmara de ar, também retardam a transmissão. 

Materiais de baixa emissividade (com emissividade entre 0,05 e 0,30, como materiais 

polidos) são equivalentes, em norma, a aumentar a resistência térmica das câmaras 

de ar (ABNT, 2005c).  

Na prática, para evitar o ganho de calor pelas coberturas, Szokolay (2014) 

propõe soluções como: telhado com superfície refletora; forro separado, formando um 

sótão; ventilação adequada no espaço do sótão; superfície refletora, com baixa 

emissividade, para o lado de dentro do telhado; isolamento no forro ou sob a coberta. 

2.2.3.2. Clima Quente e Seco 

O clima quente e seco corresponde à zona bioclimática 7 e a NBR 15220 

(ABNT, 2005b) enfatiza o uso de fechamentos pesados, com atrasos térmicos 

superiores a 6,5 horas e a NBR 15.575 (ABNT, 2013) limita a capacidade térmica 

mínima a 130 kJ/m²K  para paredes. O papel da inércia térmica em uma edificação 

seria o de promover condições mais estáveis internamente em situações de “stress” 

térmico externo (ANDRADE, 1996). 

Em geral, para os climas quentes e secos, a temperatura externa pode ser 

muito alta durante o dia e muito baixa durante a noite, caracterizando grandes 

amplitudes térmicas diárias. A volumetria adequada para o clima sugerida por Olgyay 

(1963) é um formato compacto, de base quadrada, para diminuir a exposição ao clima, 

ou alongada com pátio. Segundo Szokolay (2014), o pátio é a melhor solução para se 

ter uma casa introspectiva em regiões com clima externo, que é frequentemente hostil, 

quente e árido. Para um melhor microclima, esse pátio deve ser sombreado e ter 

resfriamento do ar, com planta livre (OLGYAY, 1963). A massa de ar enclausurada 

pelo edifício pode ser resfriada através da evaporação de água aspergida ou em 

espelho d’água, criando um “colchão” de ar fresco para suprir a casa. Com vegetação 

adequada o pátio pode tornar-se bastante agradável como um espaço de lazer. 

Szokolay (2014), entretanto, faz uma ressalva informando que um pátio sem 
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sombreamento, sem água, pode ser inabitável, mais quente que o ambiente externo, 

não só no “inverno” como também nos períodos mais quentes. Os pátios tradicionais, 

com sombra, árvores e algum elemento com água podem ser substancialmente mais 

frios que o meio externo, até mesmo no auge do verão. 

Para Szokolay (2014), a característica mais importante para esse clima é a 

massa térmica para criar um atraso do fluxo de calor proveniente do exterior. Este 

atraso térmico corresponde ao “tempo transcorrido entre uma variação térmica em um 

meio e sua manifestação na superfície oposta de um componente construtivo 

submetido a um regime periódico de transmissão de calor” (ABNT, 2005a). A intenção 

é criar um microclima interno mais aprazível que o do exterior, principalmente durante 

o dia, reduzindo a amplitude da temperatura interior em relação à exterior. Grande 

parte do fluxo de calor inicial (de fora para dentro) aquece a própria massa da 

envoltória, e o calor armazenado atinge o ambiente somente à noite, quando as 

temperaturas externas diminuem (ANDRADE, 1996). De forma complementar, 

Lamberts (2014) destaca que a estrutura resfriada durante a noite se mantém fria 

durante maior parte do dia, reduzindo as temperaturas interiores nestes períodos. A 

temperatura do ambiente eleva-se à noite, mas nunca atinge o valor máximo externo, 

diminuindo, desta forma, a amplitude térmica interna. Sob essas condições é possível 

reduzir a temperatura média do ar no ambiente em relação ao ar externo durante o 

dia. 

Como princípio geral, pode ser estimado que, nas regiões com a amplitude 

térmica diária no verão de 15 a 20°C, a redução esperada na máxima interna pode 

ser de 6 a 8°C em relação à máxima externa (GIVONI, 1992). Em dias muito quentes, 

onde usualmente tem-se uma amplitude diária muito elevada, a diferença entre a 

temperatura máxima interna e a externa pode ser superior a 10°C. Para Aroztegui 

(1995, apud ANDRADE, 1996) a inércia térmica é uma estratégia recomendada para 

edificações quando as amplitudes diárias são maiores que 14°C. Já para 10°C de 

amplitude ou menos a massa torna-se dispensável.  

No caso do interior do RN, na região rural de Caicó, (NASCIMENTO, BORGES 

et al., 2013), constatou-se que a contribuição das pesadas paredes de tijolos de 

adobe, com 40cm de espessura, não são suficientes para alterar a temperatura interna 

devido à ocorrência de ventilação natural. Entretanto, as temperaturas superficiais 

internas são mais baixas que a temperatura do ar interior, contribuindo para reduzir a 

temperatura operativa e causar conforto térmico. Destaca-se também o cuidado das 
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casas de fazenda com o sombreamento da massa térmica por meio de varandas e o 

uso de cores claras para reduzir a absorção de calor. Esse tipo de estratégia é 

explorado por Goulart (2004), que recomenda superfícies reflexivas, com cores claras, 

para reduzir a radiação absorvida pelos elementos opacos. A autora destaca o 

cuidado, principalmente, em ambientes de uso noturno, tais como quartos, pois o calor 

acumulado na estrutura pode provocar desconforto nesses ambientes. 

Para potencializar a massa térmica, recomenda-se a ventilação noturna nos 

ambientes (GOULART, 2004). Como a temperatura externa é amena nesse a 

ventilação contribui na remoção das cargas térmicas acumuladas na estrutura da 

edificação. Em contrapartida, a ventilação diurna é indesejável nos períodos mais 

quentes devido ao ar externo ser seco e quente (GIVONI, 1992). A ventilação noturna 

é aplicada, principalmente, nas regiões áridas e desérticas, onde as temperaturas 

máximas estão próximas de 36°C. Acima dessa temperatura a ventilação noturna 

sozinha pode não manter a temperatura interna em um nível aceitável, onde outras 

estratégias de resfriamento passivo devem ser aplicadas durante as horas mais 

quentes, como o resfriamento evaporativo. Mas, mesmo nesses casos, a aplicação 

da ventilação noturna pode reduzir significativamente o período e a duração do tempo 

em que os sistemas de resfriamento auxiliares estarão em funcionamento (GIVONI, 

1992). O emprego da ventilação noturna é comprovado por Goulart (2004), onde é 

demonstrado que seu uso é positivo em todos as situações analisadas. Ela 

recomenda grandes taxas de ventilação para permitir uma dissipação suficiente. 

Lamberts (2014) destaca que esta estratégia é aplicável principalmente em regiões 

áridas, onde a temperatura diurna é de 30°C a 36°C e a temperatura noturna se situa 

por volta de 20°C. 

Além da ventilação noturna, é possível utilizar ventilação permanente nesse 

clima no período de chuvas, conforme comprovou Correia e Barbirato (2013). Através 

das janelas é possível fazer o controle da ventilação, permitindo a entrada dos ventos 

nos períodos propícios e fechando as janelas de dia para impedir a entrada do ar 

quente. 

Outra forma de reduzir a temperatura interna nas regiões de clima quente e 

seco é através do resfriamento evaporativo. Como a umidade relativa do ar é muito 

baixa (inferior a 20%), a secura do ar pode causar desconforto fisiológico – 

ressecamento de mucosas, princípio de desidratação, dentre outros. Com a baixa 

umidade, a evaporação da água é facilitada. No processo de evaporação, a energia 
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consumida pela água reduz a temperatura do ar e da pele dos usuários (GIVONI, 

1992). 

O resfriamento evaporativo pode ser utilizado de duas maneiras distintas. Uma 

maneira é através do resfriamento evaporativo direto, que ocorre dentro do ambiente. 

Na evaporação da água a temperatura do ar é reduzida e a umidade absoluta é 

elevada, mantendo constante a temperatura de bulbo úmido (GIVONI, 1992). Este 

pode ser realizado tanto por sistemas mecânicos – com umidificadores de ar dentro 

dos ambientes ou umedecendo o ar externo antes de entrar na edificação – quanto 

por estratégias passivas – espelhos d’água ou vegetação dentro das edificações. Altas 

taxas de fluxo de ar são necessárias para remover o excesso de umidade nos 

ambientes oriunda da evaporação da água (GIVONI, 1992). Com baixa renovação de 

ar o potencial da estratégia é limitado, e o excesso de umidade pode provocar 

desconforto nos usuários. A eficiência desta estratégia é comprovada por uma relação 

determinada por Givoni (1992), segundo a qual a redução de temperatura obtida 

encontra-se em torno de 70 a 80% da diferença entre a TBS e TBU. 

A segunda maneira é através do resfriamento indireto, onde a evaporação da 

água não se dá dentro dos ambientes, não aumentando a umidade interna (ALMEIDA, 

1996). A água evapora em um espaço adjacente ao ambiente interno, resfriando o 

elemento da edificação em contato com ele, que passa a agir como elemento de 

resfriamento passivo do ambiente adjacente. A principal aplicação é nas coberturas, 

sobre os forros, com o uso de lâminas d’água. Segundo Givoni (1992), o forro, 

resfriado pelo calor conduzido para a água, age como um painel refrigerador 

radiante/convectivo para o espaço sob ele. Assim, a temperatura do ar e a radiante 

do ambiente são reduzidas sem elevação da umidade. 

Cruz e Krüger (2013) comprovaram a aplicabilidade da lâmina d’água no forro 

para diversas cidades nordestinas, tanto as cidades de clima quente e úmido quanto 

as de clima quente e seco. O sistema reduziu a temperatura média interna em 

comparação com a externa em todas as cidades analisadas. As máximas também 

foram reduzidas, com diferenças de 6,6°C em Teresina, 5,7°C em Petrolina, 3,4°C em 

Fortaleza e 4,0°C em Natal entre a máxima interna e a externa. Entretanto, conforme 

GIVONI e MILNE (1979, apud ALMEIDA, 1996), esta é uma estratégia que, apesar de 

destinar-se a regiões quentes e secas, necessita da disponibilidade de água em 

abundância, o que é uma questão limitante no nordeste brasileiro, restringindo a 

aplicação dessa estratégia. 
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2.3 AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO TÉRMICO 

A avaliação de desempenho térmico de edificações prescinde da definição de 

um ou mais critérios de desempenho. A escolha desses critérios no projeto e operação 

de edificações é importante não só no sentido de tornar a edificação confortável 

termicamente para seus ocupantes como implica na forma como a energia será 

utilizada (NICOL; HUMPHREYS, 2002). Nos países de clima frio e temperado, a 

avaliação de desempenho térmico das habitações está associada ao consumo de 

energia, já que o uso de calefação nas residências é comum (SANTAMOURIS, 2005). 

O critério do consumo de energia é influenciado pelas cargas térmicas de resfriamento 

ou aquecimento, por isso seu emprego na avaliação de desempenho. Entretanto, o 

emprego desse critério em edificações naturalmente ventiladas é limitado, já que 

grande parte do consumo advém da iluminação e eletrodomésticos. 

Nos países de clima tropical, onde as habitações são comumente ventiladas 

naturalmente, a avaliação de desempenho térmico pode ser realizada através da 

verificação do conforto térmico por meio da temperatura interna do ar. Essa segunda 

forma de avaliação, por exemplo, é o método indicado no Regulamento Técnico da 

Qualidade do Nível de Eficiência Energética de Edifícios Comerciais, de Serviços e 

Públicos – RTQ-C (INMETRO, 2009). 

Em sua dissertação, Negreiros (2010) faz a comparação entre diferentes 

formas de quantificação do desempenho, apontando deficiências no método que 

utiliza curva de distribuição de frequência de temperatura do ar, no que utiliza 

contagem das horas de desconforto anual e no que emprega a contagem de graus-

hora de resfriamento e aquecimento. 

Na curva de distribuição de frequência de temperatura do ar não é possível a 

contagem das horas em desconforto. Na contagem das horas de desconforto anual, 

que expressa o número total de horas com temperatura interna fora de zona de 

conforto, as temperaturas do ar podem “ter excedido em muitos graus a temperatura 

do ar limite, causando grande desconforto, como também podem exceder em poucos 

graus, não provocando grande desconforto ao usuário” (NEGREIROS, 2010). No 

método de contagem de graus-hora, que representa a contagem em graus das 

diferenças entre a temperatura interna e a temperatura de conforto, em todas as horas 

do ano, a contagem de horas em desconforto mostra a intensidade do nível de 

desconforto, porém a distribuição das temperaturas atingidas ao longo do ano não é 
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percebida, podendo ter um ambiente que atinja temperaturas bem mais elevadas que 

outro, mesmo os dois tendo o mesmo valor de graus-hora (NEGREIROS, 2010). Esse 

índice é geralmente utilizado para estimar a energia gasta com o sistema de 

condicionamento de ar. Devido a essas deficiências, a autora desenvolveu um método 

de exibição de dados (Ilustração 2-9) para visualizar a distribuição das faixas de 

temperatura atingidas ao longo do dia durante todo o ano – identificando os horários 

de pico –, a intensidade do nível de desconforto e fazer a contagem percentual do 

total de horas do ano dentro de cada faixa de temperatura (NEGREIROS, 2010).  

 

Ilustração 2-9: Gráfico de avaliação de desempenho térmico desenvolvido por 
Negreiros (2010). 

Fonte: NEGREIROS, 2010 

Segundo Negreiros (2010) os modelos adaptativos são expressos em 

equações que associam a temperatura de conforto com a temperatura externa 

mensal. Além da temperatura de conforto, é sugerida uma faixa de conforto, com 

temperaturas adicionadas ou subtraídas dos valores mensais encontrados. Nessa 

faixa de conforto os usuários também se encontrariam em conforto de acordo com as 

possibilidades de adaptação ou aceitabilidade destes às condições de estresse 

térmico. Na sua pesquisa, Negreiros (2010) comparou os métodos adaptativos de 

Auliciems (1997), de Nicol e Humphreys (2002) e de De Dear e Brager (2002), além 

do método graus-hora e do modelo Fanger estendido (FANGER e TOFTUM, 2002). 

O modelo Fanger estendido, também conhecido como modelo reformulado do PMV, 

foi adotado por ser mais tolerante às condições de adaptabilidade do ocupante de 

habitações que o modelo de Fanger de 1972. Desses, ela identificou que o índice de 
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Dear e Brager (2002) é o mais recomendado para análise de desempenho para 

habitações populares no clima de Natal/RN – clima tropical quente e úmido. Além de 

ser um índice adaptativo, que leva em consideração o princípio de acomodação do 

indivíduo às condições do ambiente, considera também a influência da temperatura 

radiante média, utilizando a temperatura operativa para cálculo de conforto, e utiliza a 

velocidade do ar para definir o limite superior da zona de conforto. Uma faixa de 

conforto térmico é proposta para relacionar a temperatura média do ar externo com 

um intervalo de temperatura operativa interna. 

A norma ASHRAE Standard 55 incorporou o princípio de adaptabilidade 

proposto por de Dear e Brager (2002). O modelo é representado pela Equação 2-1 e 

seu limite de conforto para 90% de pessoas satisfeitas é de ± 2,5ºC na temperatura 

de conforto e de ± 3,5ºC para 80% de pessoas satisfeitas. 

Equação 2-1 

Onde: 

Tc é a temperatura de conforto, em °C 

Te é a temperatura média mensal externa, em °C 

 

A norma especifica condições de conforto ambiental aceitáveis para adultos 

saudáveis, ocupando espaços internos por, pelo menos, 15 minutos, e com pressão 

atmosférica equivalente e altitudes de até 3.000m. Ela traz condições de conforto 

térmico, conformidade e métodos de avaliação para os ambientes internos. 

O método para determinar condições térmicas aceitáveis em espaços 

ocupados é descrito no item 5 da ASHRAE Standard 55 (ASHRAE, 2010) e este item 

é dividido em duas parte: parte um é para espaços com ar condicionado e a parte dois 

para ambientes naturalmente ventilados. Para espaços naturalmente ventilados, a 

temperatura interna aceitável é vinculada à temperatura média externa. A Ilustração 

2-10 mostra os limites máximos e mínimos de temperatura interna, com níveis de 

aceitabilidade de 80% a 90%. O gráfico toma por base a Equação 2-1. 
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Ilustração 2-10: Intervalo aceitável da temperatura operativa em espaços naturalmente 
ventilados. 

Fonte: ANSI/ASHRAE 55, 2010.  

De acordo com Lamberts et al. (2013), LAMBERTS, CÂNDIDO et al. (2013)se 

a temperatura operativa é maior que 25°C, então permite-se um incremento 1,2°C no 

limite superior da temperatura da Ilustração 2-10 caso haja velocidade do ar de 0,6m/s. 

Este aumento do limite pode ser de até 1,5°C se houver um movimento de ar de 

0,9m/s e de 2,2°C para velocidade de 1,2m/s. Para Lamberts et al. (2013) essa relação 

não é tão clara, tanto que não está mostrado na Ilustração 2-10. Além disso, seria de 

se esperar que quanto maior fosse a temperatura operativa, mais elevada a 

velocidade do ar permitida. 

O método de determinação das condições térmicas aceitáveis para ambientes 

naturalmente ventilados tem uma sólida base científica e tem sido criticamente testado 

e verificado em muitos estudos de campo em edificações reais em todo o mundo 

(PESSOA, GHISI et al., 2013). Para este método a norma traz ainda o cálculo da 

temperatura média funcional, baseado nos estudos de Nicol e Humphreys (2010), que 

leva em conta a adaptação dos usuários ao longo de um período com determinada 

variação da temperatura externa, considerando a temperatura de cada dia. Uma 

simplificação à equação trazida na norma é a equação proposta por De Dear (2011, 

apud LAMBERTS et al., 2013), Equação 2-2, que traz a temperatura média funcional 

de uma semana.  
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Equação 2-2: Cálculo da temperatura média funcional 

𝑇𝑟𝑚 = 0,34𝑇𝑜𝑑−1 + 0,23𝑇𝑜𝑑−2 + 0,16𝑇𝑜𝑑−2 + 0,11𝑇𝑜𝑑−4 + 0,08𝑇𝑜𝑑−5 + 0,05𝑇𝑜𝑑−6 + 0,03𝑇𝑜𝑑−7 

Onde: Tod-1 é a temperatura do dia anterior, Tod-2 refere-se ao dia anterior a este, e 

assim por diante. 

Fonte: DE DEAR, 2011, apud LAMBERTS, et al. 2013.  

Ao analisar a nova versão da norma, Lamberts et al. (2013) informa que as 

alterações mais importantes desta nova versão são a implementação de maiores 

velocidades do ar com controle local e a substituição da média mensal da temperatura 

externa pela temperatura média diária ponderada, conforme demonstrada na Equação 

2-2. 

No Brasil, uma das normas de desempenho é a NBR 15575 (ABNT, 2013), que 

estabelece requisitos e critérios de desempenho que se aplicam tanto às edificações 

habitacionais como um todo integrado quanto à sistemas específicos. O atendimento 

aos requisitos de desempenho térmico segue determinação específica para cada zona 

bioclimática, conforme definida na NBR 15220 (ABNT, 2005). 

O desempenho de edifícios também é tratado na etiqueta PBE Edifica, que faz 

parte do Programa Nacional de Etiquetagem (PBE), sendo voltada para a avaliação 

da eficiência energética das edificações. Existem dois regulamentos para avaliar as 

edificações. As avaliações de edificações comerciais são regidas pelo RTQ-C – 

Regulamento Técnico da Qualidade para o Nível de Eficiência Energética de Edifícios 

Comerciais, de Serviços e Públicos (INMETRO, 2009) e as edificações residenciais 

pelo RTQ-R – Regulamento Técnico da Qualidade para o Nível de Eficiência 

Energética de Edificações Residenciais (INMETRO, 2010). Estes determinam critérios 

de desempenho para as edificações de acordo com as zonas bioclimáticas existentes 

no país. 

A avaliação do desempenho se dá por dois métodos: método prescritivo, mais 

simplificado, que emprega equações e tabelas; e o método de simulação, onde o 

edifício é modelado em um programa de simulação termoenergética. No método de 

simulação de edificações residenciais, a metodologia de avaliação do regulamento 

compara os indicadores de graus-hora de resfriamento (GHR) e consumo relativo para 

aquecimento (CA) dos ambientes com tabelas contendo os níveis de eficiência para 

cada zona bioclimática. Para o regulamento, a temperatura base é de 26°C 

(INMETRO, 2010). Nele são estabelecidos critérios a respeito da ventilação natural 

das unidades, padrão de uso e ocupação, cargas térmicas internas e cálculo da 
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temperatura do solo. No RTQ-C, a comparação é feita através do Percentual de Horas 

Ocupadas em Conforto (POC). 

2.3.1 Simulação de Desempenho Térmico 

A simulação busca prever o funcionamento da edificação para atender a uma 

das preocupações mais prementes na atualidade, que é o consumo energético. A 

base de cálculos numéricos presente nos programas de simulação visa aproximar a 

solução, ou projeto, a um modelo real, com a complexidade do mundo real. Com isso, 

o desempenho do produto pode ser testado antes da sua construção e operação 

(LAMBERTS & HENSEN, 2011, p. 2). 

Para Lima (2012), o método de simulação computacional presume a 

elaboração de um modelo virtual imitando as características da edificação para 

estimar o suposto desempenho do edifício conforme determinado escopo de análise. 

Os procedimentos de simulação consistem num procedimento laboratorial 

consolidado: a manipulação das variáveis dependentes (causa) para a verificação do 

efeito produzido. Entretanto, as variáveis manipuladas consistem em diferentes 

soluções de projetos. No caso, a manipulação dessas variáveis é realizada sobre um 

modelo virtual (VENÂNCIO, 2007). 

Ainda segundo Lima (2012), o objetivo de ferramentas de análise climática é o 

de fornecer informações compreensíveis a partir de arquivos climáticos horários que 

representam o clima de determinada localidade. O uso de análise climática é 

fortemente vinculado às estratégias que podem ser identificadas antes do processo 

de tomada de decisões. 

Ao se buscar predizer e analisar o futuro funcionamento da edificação é mais 

viável resolver os possíveis problemas ainda no projeto do que quando a edificação 

já está em funcionamento. Infelizmente, na maioria dos processos projetivos de hoje, 

a simulação de desempenho está restrita às últimas fases da projetação. Para os 

autores, o impacto das simulações será maior quanto mais cedo esse recurso for 

empregado no processo projetual (LAMBERTS & HENSEN, 2011, p. 8). As fases de 

definição de programa, forma e funcionamento também devem contemplar a 

simulação. 

As informações obtidas a partir das simulações são relevantes no processo 

decisório, pois adicionam o critério de desempenho no conjunto de critérios subjetivos 

e objetivos que estão associados a determinado problema de projeto. Permitem 
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identificar o impacto de cada estratégia considerando as especificidades de cada 

situação e melhorar o desempenho dessa estratégia ao longo de testes sucessivos 

(LIMA, 2012). Os arquitetos, por exemplo, podem utilizar as ferramentas de simulação 

energética ao identificarem as variáveis mais influentes no desempenho do edifício, 

seguindo com análises simplificadas para facilitar o entendimento (PEDRINI, 2003). 

O nível de complexidade necessária para elaborar um modelo de simulação 

detalhado nem sempre pode ser atingido durante fases iniciais ou intermediárias do 

processo projetual, visto que essas fases carecem de informações importantes à 

simulação detalhada (LIMA, 2012). Por isso a simplificação do uso da interface é 

necessária. A simplificação pode gerar rápidos retornos ao projetista sobre os 

impactos energéticos e ambientais do edifício ainda nas primeiras fases de projeto 

(MORBITZER et al., 2001). Lima (2012) informa ainda que o uso de modelos 

simplificados em ferramentas mais complexas pode produzir informações mais 

consistentes devido à possibilidade de manipular características e representar de 

forma mais precisa as características de cada projeto. 

Com o intuito de facilitar a entrada de dados, algumas ferramentas apresentam 

vastas bibliotecas de templates ou até permitem a adoção de informações mais 

simplificadas para caracterizar projetos em fases iniciais. Entretanto, a simplificação 

das informações do modelo requer conhecimento sobre aspectos relevantes para 

responder questões específicas. De acordo com Lima (2012) 

 

Na medida em que o arquiteto identifica as informações essenciais para cada 
questão, o processo de modelagem e entrada de dados é facilitado, pois o 
modelo não busca representar uma edificação real, mas uma hipótese de 
projeto. A adoção de templates básicos para caracterizar grupos de variáveis 
também facilita a modelagem. (LIMA, 2012). 

 
 

Existe, no entanto, grande receio por parte dos projetistas em utilizar a 

simulação e na simplificação dos modelos, visto que temem que o modelo virtual não 

apresente o desempenho esperado. A resistência ao uso de modelos simplificados 

certamente tem relação com o maior grau de incerteza. De acordo com Donn (1999, 

apud LIMA, 2012) essa insegurança pode ser acentuada pela falta de proficiência 

técnica e torna-se um obstáculo ao uso de simulações em fases iniciais ou 

intermediárias do projeto. Além de compreender as informações essenciais para a 

questão que necessita de resposta, o projetista também deve compreender os 
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resultados obtidos e avaliar se os benefícios de cada alternativa compensam sua 

aplicação no projeto ou não. 

Ao verificar a integração entre as simulações e o processo projetual, Rodrigues 

(2014) conclui que o êxito da simulação depende de uma modelagem que considere 

um bom entendimento da programação arquitetônica. O conhecimento sobre o 

comportamento termoenergético da edificação é necessário e com ele é possível 

escolher as variáveis mais influentes e para quais serão utilizados padrões. Essas 

questões influenciarão na otimização do tempo de modelagem, complexidade e 

ajustes dos modelos. O domínio da ferramenta também é importante para a 

identificação da fonte de eventuais inconsistências nos resultados (RODRIGUES, 

2014)). 

Rodrigues (2014) também identificou que as diretrizes para melhorar o 

desempenho para cada caso giraram em torno de apenas duas variáveis, as quais 

serão determinadas de acordo com cada caso. Nesse aspecto, os resultados do 

trabalho vão de encontro ao resultado obtido por Lima (2007) no que diz respeito ao 

direcionamento das soluções. 

No tocante à utilização das simulações para responder questões 

termoenergéticas, as ferramentas podem calcular fluxos térmicos, cargas de 

aquecimento/resfriamento e o consumo energético e também podem predizer 

variáveis ambientais no interior das edificações. Os cálculos usam arquivo climático 

horário e o modelo é feito de inúmeras variáveis que buscam representar uma 

edificação no que se refere à geometria, ocupação/uso, materiais e sistemas (LIMA, 

2012). De acordo com Vittorino e Akutsu (2004, apud NEGREIROS, 2010) a utilização 

de softwares permite grande refinamento quanto às trocas térmicas entre o meio 

interno e externo, que ocorrem pelos elementos de envoltória opacos e translúcidos. 

Devido a isso, Lima (2012) informa que as simulações térmicas e energéticas 

necessitam de uma quantidade maior de informações em comparação a outros tipos 

de análise. 

Utilizando as simulações para verificar diferenças quanto aos ganhos e perdas 

térmicas através dos componentes construtivo, Batista et al (2005, apud 

NEGREIROS, 2010) verificaram os elementos que mais contribuem para os ganhos 

térmico, como coberta, paredes e janelas. As perdas de calor foram identificadas 

ocorridas principalmente através da infiltração e do piso da edificação. 
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Krüger e Lamberts (2000, apud NEGREIROS, 2010) utilizaram a simulação 

para avaliar o impacto de diversas estratégias em relação aos horários de ventilação 

e sistemas de aberturas em casas populares e verificaram uma redução de 

temperatura de até 6,2K com o aumento de ventilação no ático da habitação. Além 

disso, concluíram que uma maior ventilação noturna, aliada à redução da radiação 

solar diretamente transmitida pelas aberturas para o interior, contribui para a melhoria 

do conforto térmico dentro do envelope de habitações. Viram também que dobrar a 

área de abertura das janelas (de 50% para 100%) não foi relevante para a melhoria 

do conforto térmico. 

Já Tenório e Pedrini (2002, apud NEGREIROS, 2010), demonstram que a 

utilização das estratégias de sombreamento da envoltória e ventilação em habitações 

diminuem o consumo energético da habitação aumentando seu desempenho para o 

clima quente e úmido. O uso apenas do sombreamento, apesar de diminuir o consumo 

energético, tem seu potencial bastante elevado quando utilizado em conjunto com a 

ventilação. 

Alguns estudos utilizando simulações termoenergéticas foram realizados para 

o clima de Natal-RN. Em um deles, Venâncio (2007) identificou quais as que mais 

influenciavam no consumo de energia nos prédios tipo da Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte (UFRN): orientação predominante norte-sul, uso de proteção 

solar nas aberturas, uso de cobertas leves e baixa absortância tanto na coberta quanto 

na fachada. Lima (2007), estudando os hotéis de Natal, identificou que as variáveis 

mais importantes eram: sombreamento, fator solar do vidro, área de vidro, absortância 

da cobertura e transmitância da cobertura. 

2.3.2 Programa 

O DesignBuilder (DESIGNBUILDER SOFTWARE LTD, 2000-2009; 2007) é um 

programa desenvolvido para utilizar os algoritmos de cálculo do EnergyPlus, porém 

com interface gráfica que possibilita ao usuário a modelagem da edificação em 

formato tridimensional para reprodução de sua geometria (Ilustração 2-11). Além 

disso, permite ao usuário inserir dados relativos a sistemas construtivos, instalação 

predial e rotinas de uso e ocupação. 
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Ilustração 2-11: Interface principal do DesignBuilder 

 

Fonte: Lima, 2012. 

Os dados são inseridos segundo níveis hierárquicos estabelecidos pelo 

software, sendo o terreno o primeiro nível, no qual a edificação está localizada. Em 

seguida vem a edificação, que é composta por blocos (a exemplo dos pavimentos), 

que, por sua vez, são conformados por zonas térmicas. Já as zonas, são formadas 

por superfícies (paredes ou divisórias), nas quais se encontram as aberturas 

(Ilustração 2-12). O usuário pode navegar entre esses níveis a qualquer momento, 

inserindo as informações específicas de cada nível. Segundo Rodrigues (2014), esse 

conceito de hierarquia também pode ser utilizado para visualizar os resultados da 

simulação, com exceção do consumo de energia, que é exibido apenas no nível do 

edifício. 



47 
 

Ilustração 2-12: Hierarquia de elementos no DesignBuilder. 

 

Fonte: Rodrigues, 2014. 

As variáveis não-geométricas são configuradas de acordo com uma sequência 

de abas que representam grupos de variáveis. Cada grupo de variável pode ser 

automaticamente extraído de templates (que podem ser criados ou editados pelo 

usuário) ou os dados podem ser inseridos separadamente, nos campos específicos. 

De acordo com Lima (2012), os dados atribuídos a níveis hierárquicos superiores 

(edifícios e blocos) são automaticamente herdados por níveis inferiores (zonas e 

superfícies). 

Para caracterizar a envoltória do edifício, devem ser inseridos dados relativos 

à geometria, orientação, zonas térmicas, áreas envidraçadas, configuração das 

aberturas (tipo de vidro, forma de abertura e percentual de área envidraçada aberta 

para ventilação natural e suas rotinas de uso), proteção solar e materiais da cobertura 

e das paredes (RODRIGUES, 2014). Também é necessário inserir o arquivo climático 

horário, a atividade desenvolvida, a ocupação média, a rotina de ocupação (horas), a 

densidade de carga interna de equipamento (W/m²) e de iluminação (W/m²), com suas 

respectivas rotinas de uso (horas), e os dados do sistema de condicionamento de ar. 

Além dos sistemas de condicionamento artificiais (resfriamento e aquecimento) 

o programa calcula as renovações de ar por meio das dimensões das aberturas e a 

diferença de pressão do ar entre elas (VENÂNCIO, 2007). Os dados de saída podem 
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ser utilizados em outros programas, a exemplo do Excel. Dessa forma, vários 

trabalhos fazem uso de planilhas específicas para trabalhar as informações 

desejadas, como foi o caso de Negreiros (2010). Os relatórios de saída reproduzem 

as trocas térmicas do edifício ou das zonas separadamente, assim como de paredes, 

pisos, tetos, aberturas, partições internas, portas, infiltrações, ventilação, ocupação, 

além de temperatura do ar interno, externo, temperatura radiante média, consumo de 

energia, dentre outros (VENÂNCIO, 2007). 

2.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

2.4.1 Recomendações bioclimáticas 

É possível apontar algumas limitações à aplicação das recomendações vistas 

nas habitações populares do RN. O resfriamento evaporativo tem aplicação 

restringida pela escassez de água na região semiárida. Além disso, a utilização de 

grandes aberturas sombreadas em habitações populares na ZB 8 é limitada pelo baixo 

orçamento disponível para sua construção. O orçamento baixo também inviabiliza a 

construção de coberturas com massa térmica pesada. Vê-se que a recomendação de 

massa térmica deve estar associada ao ganho de calor solar, uma vez que um 

acumulo de grande quantidade de calor nos elementos opacos, provocado pela 

grande absorção da radiação, pode proporcionar temperaturas internas elevadas nos 

períodos noturnos. 

Em virtude dessas limitações, esta pesquisa não abordou o resfriamento 

evaporativo, e a massa térmica foi considerada apenas nas paredes. Também foi 

considerado o Fator de Calor Solar dos elementos opacos, para se estabelecer a 

correlação entre o ganho e o acúmulo de calor nesses elementos para o desempenho 

das edificações. 

Nas habitações populares encontradas no RN, observa-se que os tipos de 

habitações não possuem restrição territorial – pois estão localizados em todo o 

território do estado – e sim temporal – obedecem às técnicas construtivas e estilos da 

época da construção. Com isso, tem-se alguns tipos de habitação incorporam 

recomendações para clima quente e seco, como é o caso das habitações urbanas 

coloniais, mas que estão presentes também nas cidades de clima quente e úmido. 

Elas possuem massa térmica nos elementos construtivos, poucas aberturas, alguns 

ambientes enclausurados e poucas superfícies em contado com o meio externo. 
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Considerando os conjuntos habitacionais construídos no século XX, as 

habitações possuem vedações leves, o que é recomendado para clima quente e 

úmido. As aberturas é que não correspondem com o recomendado, pelas questões 

de custos já mencionadas. Elas variam de aberturas pequenas – 10% da área do piso 

– ou médias – 20% da área do piso – (ABNT, 2005b). 

Para a pesquisa, além desses dois tipos de habitação, um terceiro tipo foi 

escolhido para representar uma edificação com grandes aberturas, também com 

muitas fachadas expostas à radiação, mas com grande possibilidade de percolação 

dos ventos. 

2.4.2 Zoneamento bioclimático 

A divisão do RN em ZB 7 e ZB 8, onde estas zonas sugerem algumas 

recomendações opostas, leva ao entendimento de que o Estado apesenta apenas 

duas condições climáticas: uma quente e seca; e outra quente e úmida. Entretanto, 

essa barreira que separa o clima seco do úmido inexiste na prática. O que existe é 

uma gradação das médias anuais de umidade ao longo do território e, mesmo nas 

regiões mais secas, a umidade tem variação sazonal. Com isso, tanto as 

recomendações para o clima o quente e úmido quanto para o clima quente e seco 

podem ser úteis para quase todas as localidades, a depender do período do ano, o 

que sugere a adoção de elementos flexíveis para adequação da edificação variações 

das condições climáticas para quase todo o Estado. A recomendação que funciona 

na maior parte do ano em um determinado lugar pode causar desconforto ao calor ou 

frio no restante do ano. 

Outra condição climática encontrada no RN, mas que não é contemplada pelo 

zoneamento bioclimático, é o clima das regiões serranas. A ZB 5 é a zona voltada 

para condições climáticas mais próximas às encontradas nessas regiões, já que na 

ZB 5 estão contempladas outras regiões serranas nordestinas, como as do Ceará e 

de Pernambuco. 

Diante do exposto, quatro condições climática podem ser elencadas para 

serem exploradas na pesquisa: uma condição considerando a maior média de 

umidade do RN; uma condição considerando a menor média de umidade do RN; uma 

condição intermediária entre as duas primeiras; e uma considerando o clima das 

regiões serranas do RN. 
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3 MÉTODO 

O método consiste em avaliar o impacto das recomendações bioclimáticas em 

habitações de quatro cidades do Rio Grande do Norte, por meio da simulação 

computacional. Conforme Ilustração 3-1, com base na revisão bibliográfica de artigos 

e documentos, o método inicia com a seleção de cidades com características 

climáticas distintas suficientes para influenciar no comportamento térmico das 

edificações. Foram analisados os comportamentos de temperatura de bulbo seco e 

umidade relativa do ar de regiões do território potiguar, para que fosse possível 

identificar regiões distintas e selecionar uma cidade representativa, quanto ao clima, 

para se realizar as simulações. A escolha da cidade também prescindia a existência 

de um arquivo climático em formato aceito pelo programa de simulação. 

As características mais relevantes dos modelos simulados foram obtidas na 

segunda etapa do método, onde foram definidas as características presentes nos 

modelos e ainda as “variáveis de simulação”, como estratégias bioclimáticas e os tipos 

arquitetônicos. Foram analisados casos que representam residências populares 

unifamiliares encontradas em todo o estado e que incorporassem, em maior ou menor 

intensidade, as estratégias de condicionamento passivo.  

As simulações foram realizadas no programa DesignBuilder 

(DESIGNBUILDER SOFTWARE LTD, 2000-2009) e o procedimento consistiu em criar 

um modelo para cada combinação possível das variáveis relacionadas às estratégias 

bioclimáticas, para três tipos de habitação, e para cada cidade selecionada. Os 

resultados foram analisados com base no critério de ocorrências de conforto e 

desconforto térmicos horários ao longo do ano, pelo método adaptativo (DE DEAR; 

BRAGER, 2002). 
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Ilustração 3-1: Fluxograma dos procedimentos metodológicos 

 

Fonte: elaborado pelo autor 

Foram realizadas combinações de quatro climas, três tipos de habitações e 

quatro recomendações, resultando 192 casos simulados (Ilustração 3-2) no programa 

DesignBuilder (DESIGNBUILDER SOFTWARE LTD, 2000-2009). 
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Ilustração 3-2: Esquema das combinações das variáveis nas simulações 

 

Fonte: elaborado pelo autor 

3.1 DEFINIÇÃO DAS CIDADES REPRESENTATIVAS 

A definição das cidades representativas foi obtida a partir do agrupamento 

climático em que se dividiu o território potiguar em quatro grupos – quente e úmido, 

quente e seco, quente e sub-úmido e região serrana – e dos arquivos climáticos no 

formato EPW4 disponíveis para representar cada agrupamento.  

A análise das condições climáticas por meio da distribuição mensal de 

temperatura e umidade (SILVA, 2009), constata-se que há quatro características 

distintas: 

 Regiões com altas taxas de umidade relativa do ar ao longo de todo o 

ano, como a porção do litoral oriental, e cujas médias mensais de 

temperatura são próximas dos 26°C durante quase todo o ano; 

                                            
4 EnergyPlus Weather File (EPW) é um arquivo de texto que consiste num banco de dados 

meteorológicos, de radiação solar e iluminância celeste, separados por vírgulas. Possui como 
diferencial dos antigos formatos usados em programas como o DOE-2, a utilização das unidades no 
Sistema Internacional, possibilidade de inserção de maior número de dados, como de iluminância da 
abóbada celeste (PEREIRA, et al, 2004).  
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 Regiões com taxas de umidade baixas em quase todo o ano – cerca de 

nove meses apresentam umidade relativa do ar inferior a 50%, onde 

apenas nos meses chuvosos a umidade relativa do ar se eleva para 

próximo dos 70% - e temperaturas médias mensais variando ao longo 

do ano entre 25°C e 30°C, a depender da estação chuvosa; 

 Regiões com baixa ou alta umidade distribuídas quase que 

uniformemente ao longo do ano – devido ao período chuvoso se 

estender entre três a seis meses – e cujas médias mensais de 

temperatura também acompanham os períodos de seca e chuva, 

variando entre 26°C a 30°C; e, 

 Regiões serranas, com temperaturas mais amenas, entre 22°C e 25°C 

de média anual. 

Essa divisão difere do zoneamento climático do estado feita pelo IDEMA 

(2014), Ilustração 2-4, por agrupar as áreas serranas em uma mesma zona, por 

agrupar municípios do litoral norte do estado junto às áreas de clima sub-úmido, 

devido à proximidade dos índices de umidade relativa do ar, e por ampliar a faixa de 

clima úmido no litoral oriental do RN. A divisão difere também do Zoneamento 

Bioclimático Brasileiro (ABNT, 2005b) ao propor duas novas conformações climáticas 

para o estado: uma região intermediária entre o quente e úmido (ZB 8) e o quente e 

seco (ZB 7) e também uma região serrana potiguar. 

As regiões climáticas foram separadas em microrregiões e seus respectivos 

municípios (Tabela 3-1). A microrregião Vale do Açu foi dividida em duas porções, 

uma porção norte e outra ao sul, pois foi verificado nos estudos climáticos e em dados 

climáticos que as condições climáticas eram divergentes dentro da microrregião 

(SILVA, 2009). A porção norte apresenta índices pluviométricos e valores de umidade 

relativa bem maiores que os valores da porção sul. A Ilustração 3-3 mostra a divisão 

das microrregiões no território do Rio Grande do Norte e os tipos climáticos em que 

elas estão inseridas.  
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Tabela 3-1: Quadro da divisão climática do RN para simulação. 

TIPOS 

CLIMÁTICOS 
MICRORREGIÕES CARACTERÍSTICAS 

Quente e sub-

úmido 

Inclui as microrregiões do oeste 

(Mossoró, Chapada do Apodi, Pau 

dos Ferros, Médio Oeste, Serra de 

São Miguel, Umarizal e Seridó 

Ocidental) e parte do litoral 

setentrional do estado (Microrregião 

de Macau e Angicos). 

Temperaturas elevadas 

durante todo o ano e umidade 

elevada apenas nos meses 

chuvosos. 

Quente e úmido Porção norte do Vale do Açu, Baixa 

Verde, Litoral Nordeste, Agreste 

Potiguar, Macaíba, Natal e Litoral 

Sul. 

Temperaturas elevadas e alta 

umidade durante todo o ano. 

Quente e seco Porção sul do Vale do Açu, Serra de 

Santana, Seridó Oriental e 

Borborema Potiguar. 

Temperaturas elevadas e 

baixa umidade durante quase 

todo o ano. 

Serras Serras do Seridó e do Alto Oeste. Temperaturas baixas e 

umidades elevadas apenas 

nos meses chuvosos. 

Fonte: elaborado pelo autor. 
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Ilustração 3-3: Divisão das microrregiões do RN entre os tipos climáticos 
estabelecidos. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
Nota: editado a partir de mapa do IDEMA, 2014. 

É importante destacar que essa nova divisão parte de um levantamento 

preliminar, que visa apenas dar entendimento a respeito das condições climáticas do 

estado, sem necessariamente fazer inferências precisas sobre o clima como um todo. 

Para um zoneamento bioclimático mais preciso seriam necessários estudos e dados 

mais aprofundados. 

Foram escolhidas as cidades mais populosas em cada agrupamento que 

apresentam arquivo climático disponível para acesso público, no formato EPW obtido 

pelo método TRY (Tabela 3-2). No caso das regiões serranas, não foi encontrada uma 

cidade do RN e por isso optou-se pela cidade de Areia, na Paraíba, que apresenta 

similaridade climática com o agrupamento serrano potiguar. 
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Tabela 3-2: Cidades representativas de cada agrupamento climático 

Agrupamento climático Cidade escolhida 
Ano do arquivo 

climático 

Quente e úmido Natal/RN 2009 

Quente e sub-úmido Mossoró/RN 2008 

Quente e seco Caicó/RN 2008 

Serras Areia/PB 2009 

Fonte: elaborado pelo autor 

3.2 SELEÇÃO DAS ESTRATÉGIAS BIOCLIMÁTICAS 

Foram escolhidas as estratégias de condicionamento térmico passivo e as 

diretrizes construtivas da NBR 15220 (ABNT, 2005) correspondentes ao RN Tabela 

3-3). 

Tabela 3-3: Recomendações projetuais para cada Zona Bioclimática do RN 

Recomendações 
Zonas 

Bioclimáticas 

Ventilação cruzada permanente 5 e 8 

Ventilação seletiva 7 

Resfriamento evaporativo 7 

Sombreamento das aberturas 5, 7 e 8 

Vedações internas pesadas 5 e 7 

Vedações externas leves e refletoras 5 e 8 

Vedações externas pesadas 7 

 
Fonte: ABNT, 2005 

O resfriamento evaporativo, conforme dito anteriormente, é uma estratégia de 

difícil implementação em habitações populares do semiárido potiguar, devido à 

escassez de água nos períodos em que essa estratégia se faz necessária, os períodos 

de seca. Por esse motivo, essa estratégia não foi incorporada ao escopo de variáveis 

de simulação desta pesquisa. Assim, as variáveis de análise são: ventilação, 

sombreamento, massa térmica das vedações e o fator de calor solar das vedações 

opacas, detalhadas a seguir. 

3.2.1 Ventilação 

Foram consideradas duas variações: com ventilação natural controlada e sem 

ventilação. No caso da ventilação natural controlada, as portas e janelas são 

totalmente abertas sempre que a temperatura do ar externo é menor que o ar interno 
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e quando a temperatura externa é superior à 20°C, de acordo com as recomendações 

do RTQ-R (INMETRO, 2010). Esse controle procura retratar a condição em que o 

usuário altera a entrada dos ventos a partir do seu conforto térmico. Entretanto, esta 

configuração permite que as janelas sejam acionadas mesmo sem usuários na 

residência ou no período em que os mesmos estão dormindo. Mesmo ciente dessas 

limitações, este controle automático foi adotado conforme recomendado pelo RTQ-R 

(INMETRO, 2010). 

Na situação sem ventilação foi adotada para retratar casos em que o projeto ou 

o entorno não possibilitem a entrada dos ventos no interior da edificação, o que 

poderia ocorrer em orientações inadequadas, recuos insuficientes entre as habitações 

ou mesmo quando existirem elementos edificados ou elevações naturais – barrancos, 

conjuntos vegetais, formações rochosas, entre outros – que bloqueiem a ventilação.  

O modelo de entorno adotado foi o de regiões suburbanas (“entorno normal” do 

modelo do DesignBuilder). Os coeficientes de pressão dos ventos variam segundo o 

ângulo de incidência dos ventos e da inclinação horizontal da superfície (Tabela 3-4).  

Tabela 3-4: Coeficientes de pressão do modelo de exposição normal da edificação 

 Inclinação horizontal da superfície 

Direção do vento em relação 
à normal da superfície 

>10° 11-30° 31-89° Vertical 

0° - 0,6 - 0,35 0,3 0,4 

45° - 0,5 - 0,45 - 0,5 0,1 

90° - 0,4 - 0,55 - 0,6 - 0,3 

135° - 0,5 - 0,45 - 0,5 - 0,35 

180° - 0,6 - 0,35 - 0,5 - 0,2 

Fonte: Modelo do programa DesignBuilder (DESIGNBUILDER SOFTWARE LTD, 2000-2009) com 
base em AIVC (2005). 

As taxas de infiltração por frestas adotadas seguiram o modelo de infiltração do 

programa denominado “muito pobre” – de estanqueidade – (very poor). Esse modelo 

representa sistemas de esquadrias que possibilitam taxas de infiltração elevadas, 

correspondente ao empregado nas residências populares potiguares. Os valores de 

coeficiente de fluxo de ar por frestas (CQ) e expoente de fluxo de ar desse modelo são 

apresentados na Tabela 3-5. 
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Tabela 3-5: Coeficiente e expoente de fluxo de ar por frestas do modelo de infiltração 
very poor 

Elementos 
Coeficiente de Fluxo de Ar 

por Frestas (CQ) – kg/s.m 

Expoente de Fluxo de Ar 

(n) 

Paredes internas 0,019 0,75 

Paredes externas 0,0004 0,70 

Janelas 0,003 0,60 

Portas internas 0,02 0,60 

Portas externas 0,003 0,66 

Cobertura 0,0002 0,70 

Fonte: Modelo do programa DesignBuilder (DESIGNBUILDER SOFTWARE LTD, 2000-2009) 

3.2.2 Sombreamento 

O sombreamento das aberturas foi tratado de duas maneiras: com 

sombreamento e sem sombreamento. O sombreamento consistiu no emprego de 

aletas horizontais e verticais à frente das janelas, como mostrado na Ilustração 3-4. 

Para simplificação dos modelos foi adotado um único tipo de sombreamento para 

todas as aberturas, independentemente de sua orientação, já que nos modelos 

compacto e ramificado existem aberturas para todas as orientações. O sombreamento 

de aberturas para o norte ocorre na maioria das horas do dia (Ilustração 3-5 a), o 

mesmo acontecendo com a orientação sul, devido à simetria da baixa latitude. O 

sombreamento para leste ocorre após 9h e para oeste ocorre até 15h. 

Ilustração 3-4: Proteções solares das aberturas 

 

Fonte: elaborado pelo autor 
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Ilustração 3-5: Diagramas de máscara de sombra dos elementos de proteção das 
aberturas nos modelos 

  

(a) 

Diagrama para orientação norte 

(b) 

Diagrama para orientação leste 

Fonte: elaborado pelo autor 

Para que se verificasse o impacto da simplificação de uma única proteção para 

todas as fachadas, o desempenho desse sombreamento adotado foi comparado com 

o desempenho de outras duas situações de sombreamento, todas elas simuladas no 

software DesignBuilder (DESIGNBUILDER SOFTWARE LTD, 2000-2009). As outras 

situações analisadas foram: 

1. Aberturas com elementos de proteção cobrindo toda a radiação solar 

direta e indireta, onde toda a abóboda celeste ficou encoberta (Ilustração 

3-6 a); 

2. Aberturas com elementos de proteção cobrindo toda a radiação solar 

direta (Ilustração 3-6 b). 
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Ilustração 3-6: Outras proteções analisadas. 

  

(a) (b) 

Proteção com sombreamento de toda a abóboda 

celeste 

Proteção cobrindo toda a radiação solar direta 

Fonte: elaborado pelo autor 

Com o sombreamento utilizado nos modelos houve uma redução de cerca de 

45% da carga térmica advinda da radiação solar que passa através das janelas. A 

situação com toda a abóboda celeste encoberta apresenta uma redução em torno de 

70% dos ganhos térmicos. E a situação com proteções barrando apenas a radiação 

direta apresentou uma redução de, aproximadamente, 58% dos ganhos térmicos. 

Como o objetivo desta etapa é verificar a recomendação da estratégia 

sombreamento para habitações nos diversos climas, a comparação entre uma 

situação sem sombreamento algum com outra situação com sombreamento já atende 

ao que se pretende. Isso justifica a escolha de uma proteção simplificada. Além disso, 

as maiores proteções têm custo mais elevado, fator importante em habitações de 

interesse social, e também reduzem o contato visual com o exterior. 

3.2.3 Massa Térmica 

Foram adotadas duas alternativas quanto à massa térmica: leve e pesada. 

Foram selecionadas duas composições de paredes externas: 

1. Leve: tijolo cerâmico oito furos, assentados na menor dimensão com 

argamassa sem revestimento, com espessura total de 9 cm. Essa 

vedação possui carga térmica de 45 kJ/(m².K) e transmitância de 2,44 

W/m².K. 
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2. Pesada: dupla camadas de tijolos, assentados na maior dimensão, 

assentamento, reboco interno e externo em argamassa, resultando em 

uma parede de 39 cm. Essa vedação possui carga térmica de 255 

kJ/(m².K) e transmitância de 1,52 W/m².K. 

Para cobertura foi definido apenas o tipo leve, já que não há correspondência 

na prática construtiva do RN e porque não há solução viável para implementação em 

habitações de baixo custo. 

3.2.4 Fator de Calor Solar 

Foram definidas duas alternativas para o Fator de Calor Solar5: uma alternativa 

com FCS alto nas vedações e outro com FCS baixo. Nas simulações, quando se 

desejava alterar o FCS das vedações, os materiais das paredes e das coberturas eram 

alterados conjuntamente.  

Para as paredes foram adotados FCS de 2%, para representar um FCS baixo, 

e FCS de 6%, para representar um FCS alto. Uma vez que os valores de transmitância 

já estavam definidos quando se definiu os materiais constituintes das paredes, a 

obtenção dos valores de FCS foram alcançados com a alteração das cores das 

superfícies externas. Utilizaram-se cores claras para se alcançar o FCS baixo e cores 

escura para se obter o FCS alto. Com isso, foram definidos quatro tipos de paredes 

(Tabela 3-6). 

Tabela 3-6: Tipos de paredes  

 
CT 

kJ/(m².K) 

U 

W/(m².K) 
Tipos das paredes α FCS 

Paredes 

leves 
45,00 2,44 

Parede 1: Leve e baixo FCS 0,20 2,00 

Parede 2: Leve e alto FCS 0,61 6,00 

Paredes 

pesadas 
255,00 1,52 

Parede 3: Pesada e baixo FCS 0,33 2,00 

Parede 4: Pesada e alto FCS 0,98 6,00 

Fonte: elaborado pelo autor 

Foram definidas duas alternativas de coberta, ambas leves, diferenciadas 

apenas pelo FCS: 6,4 e 14,6%. As coberturas são de telha cerâmica com 1 cm de 

espessura, câmara de ar de 10 cm e forro de madeira de 1 cm de espessura, típicas 

                                            
5 Fator de Calor Solar de um elemento opaco é igual a cem veze o produto de sua transmitância pela 
absortância e resistência de sua superfície externa, ou seja: 

𝐹𝐶𝑆 = 100 ∙  𝑈 ∙ 𝛼 ∙ 𝑅𝑠𝑒   →    𝐹𝐶𝑆 =  4 ∙ 𝑈 ∙ 𝛼 
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no estado do RN. Uma alternativa utilizou telha de barro com a cor original (α = 0,80) 

e a outra utilizou telha branca (α = 0,20), conforme Tabela 3-7. 

Tabela 3-7: Propriedades térmicas das coberturas dos modelos 

Tipos de cobertura 
U 

(W/(m².K)) 
α FCS (%) 

Cobertura 1: alto FCS 2,00 0,80 14,6 

Cobertura 2: baixo FCS 2,00 0,20 6,4 

Fonte: elaborado pelo autor 

A FCS baixo das vedações pode se dar através de algumas soluções: 

 clareamento da superfície externa, como utilização de pinturas ou 

revestimentos de cores claras; 

 aumento da resistência térmica das vedações, como inserção de 

camadas de materiais isolantes ou aumento da espessura das camadas 

com materiais que conduzem pouco calor; 

 sombreamento das superfícies externas, como por meio de elementos 

arquitetônicos ou de paisagismo. 

O alto FCS deve ser sempre evitado e frequentemente ocorre acidentalmente, 

por meio do escurecimento das superfícies como cobertas, e redução da resistência 

térmica das vedações devido à degradação dos materiais pela ação de U.V., fungos, 

infiltração de água, dentre outros. 

3.3 MODELAGEM DAS HABITAÇÕES 

Foram modeladas três habitações unifamiliares de aproximadamente 60m² de 

área construída, do tipo alongado, compacto e ramificado (Ilustração 3-7). Suas 

características foram baseadas nessas habitações populares potiguares com 

possibilidade das mesmas serem adotadas em programas habitacionais, e com 

ênfase nas geometrias mais impactantes no desempenho térmico da edificação, ao 

invés de recorrer à análise estatística de casos.  
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Ilustração 3-7: Tipos selecionados para a confecção dos modelos 

 
  

Tipo Alongado Tipo Compacto Tipo Ramificado 

Fonte: elaborado pelo autor 

A geometria das plantas e a implantação no terreno também seguiram 

recomendações da literatura ou as condições que os tipos apresentam (Tabela 3-8). 

Tabela 3-8: Quadro das características dos tipos selecionados. 

Tipo Alongado Tipo Compacto Tipo Ramificado 

 

Referência: habitações 

vernaculares de centros 

urbanos. 

Formato: retangular alongado, 

com dimensões 5 x 12 m. 

Implantação: geminada nas 

duas laterais 

Aberturas: apenas nas 

fachadas frontal e posterios. 

Área de abertura: pequena, 

10% da área do piso. 

 

Referência: habitações de 

conjuntos habitacionais. 

Formato: retangular levemente 

alongado, com dimensões 7 x 

8,33 m. 

Implantação: geminada em 

uma lateral 

Aberturas: nas fachadas livres. 

Área de abertura: média, 20% 

da área do piso. 

 

Referência: recomendações 

da literatura para o clima quente 

e úmido. 

Formato: ramificado 

Implantação: livre 

Aberturas: na maioria das 

faces. 

Área de abertura: grande, 40% 

da área do piso. 

 

Fonte: elaborado pelo autor 

3.3.1 Tipo 1: Alongado 

Esse tipo apresenta planta alongada (proporção de testada e profundidade 

acima de 1:2) e implantação com duas laterais geminadas e fachadas frontal e lateral 
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livres (Ilustração 3-8). Essas habitações costumam apresentar os quartos 

enclausurados, no centro da edificação, e a sala e cozinha localizados na frente e 

fundos da edificação, respectivamente. Sendo assim, as aberturas são situadas 

apenas nas fachadas frontal e posterior, possuindo pouca área de abertura. Outra 

característica desse tipo é uma cumeerira bastante elevada. Esse tipo de planta com 

pouca área de envoltória exposta, poucas aberturas e pouco permeável tende a 

potencializar a estratégia de massa térmica e minimizar as demais. 

O modelo representativo deste tipo de habitação apresenta as seguintes 

características: 

 Planta baixa alongada, com 5m de largura por 12m de profundidade, 

resultando em 60m²; 

 Paredes laterais foram consideradas adiabáticas, para indicar que a 

edificação é vizinha à edificações com mesmas características nas 

laterais; 

 Aberturas com 10% da área do piso, equivalente a 6m²; 

 Aberturas altas nas paredes internas dos quartos, para representar as 

paredes que nos quartos não chegam ao telhado. No modelo foi adotado 

pé-direito de apenas 3m, para uniformizar com os demais modelos; 

 Orientação da fachada frontal para sul. 

Ilustração 3-8: Modelo representando o tipo de habitação alongada 

 

Fonte: elaborado pelo autor 
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3.3.2 Tipo 2: Compacto 

O tipo compacto é caracterizada pela planta de base quase quadrada e 

geminada em uma lateral. Apresenta aberturas nas fachadas livres, em geral uma 

abertura por ambiente, com área de abertura na proporção de 1/6 da área do piso. 

Trata-se de um tipo recorrente em plantas de habitações populares devido a baixa 

razão de área de envoltória por volume, que negligencia o potencial de ventilação 

natural, e exposta à radiação solar. 

O modelo apresenta as seguintes características: 

 Planta baixa compacta, com 7m de largura por 8,57m de profundidade, 

resultando em, aproximadamente, 60m²; 

 Parede lateral oeste considerada adiabática, para indicar que a 

edificação é geminada em uma lateral; 

 Aberturas com 20% da área do piso, equivalente a 12m²; 

 Pé-direito de 3m, para uniformizar com os demais modelos; 

 Orientação da fachada frontal para sul. 

Ilustração 3-9: Modelo representando o tipo de habitação compacta 

 

Fonte: elaborado pelo autor 
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3.3.3 Tipo 3: Ramificado 

O modelo ramificado apresenta uma configuração com planos e volumes 

variados e implantação livre no centro do lote (Ilustração 3-10). São encontrados em 

todo o estado. 

Esse tipo é potencializa as estratégias bioclimáticas para o clima quente e 

úmido, desde que implantado adequadamente. A ventilação natural é potencializada 

pela área de envoltória e aberturas com diferentes potenciais de ventilação. Os 

volumes destacados também possibilita o autossombreamento da própria edificação. 

As características do modelo são: 

 Planta baixa ramificada, com 11m de profundidade por 8m de largura, 

resultando em, aproximadamente, 60m²; 

 todas as paredes externas estão expostas; 

 Aberturas com 40% da área do piso, equivalente a 24m²; 

 Pé-direito de 3m, para uniformizar com os demais modelos; 

 Orientação das fachadas com maiores aberturas para norte e sul; 

Ilustração 3-10: Modelo representando o tipo de habitação ramificada 

 

Fonte: elaborado pelo autor 

3.3.4 Características Comuns aos Modelos 

As características comuns a todos os três tipos são elementos construtivos, 

área construída, padrão de ocupação, potência instalada de equipamentos e 

iluminação. As características de elementos construtivos e área construída foram 
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adaptadas de Tavares (2006), enquanto que os dados de uso e ocupação foram 

extraídas do RTQ-R (INMETRO, 2010). Os dados adaptados por Tavares (2006) 

estão descritos na Tabela 3-9. Os dados relativos às cargas térmicas internas foram 

definidas com base nas recomendações para simulações de residências dentro do 

Programa Brasileiro de Etiquegem de Edifícios - PBE Edifica, através do Regulamento 

Técnico da Qualidade para Edifícios Residenciais – RTQ-R (INMETRO, 2010).  

Tabela 3-9: Características gerais dos modelos 

Características comuns aos três tipos 

Ambientes Sala de estar e jantar, dois quartos, banheiro e cozinha 

Área Aproximadamente 60m² 

Nº de habitantes 4 pessoas 

Climatização Naturalmente ventiladas 

Cobertura Telha cerâmica com forro de madeira 

Janelas Vidro e alumínio 

Portas 
Portas em madeira: externas com 0,80 x 2.10m; internas com 

0,70 x 2,10m 

Piso Piso cerâmico 

Acabamento das paredes Reboco interno e externo em argamassa 

Fonte: elaborado pelo autor. 

3.3.4.1. Taxa Metabólica 

A taxa metabólica dos ocupantes segue as recomendações do RTQ-R 

(INMETRO, 2010), conforme Tabela 3-10. 

Tabela 3-10: Taxas metabólicas para cada atividade 

 

Fonte: INMETRO, 2010. 

3.3.4.2. Padrão de Ocupação 

O RTQ-R (INMETRO, 2010) recomenda que a ocupação das habitações seja 

de duas pessoas para cada dormitório, enquanto que a sala deva ser utilizada por 

todos os usuários dos dormitórios. Por estar conectada às salas, as cozinhas foram 
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consideradas com a mesma ocupação das salas. Não é especificada ocupação para 

os banheiros, sendo assim considerados sem ocupação. 

A rotina de ocupação para os ambientes de permanência prolongada – quartos 

e salas – seguiu recomendações do RTQ-R (INMETRO, 2010), conforme Tabela 3-11. 

Neste documento é exigido que haja diferenciação entre o fim de semana e os demais 

dias da semana.  

Tabela 3-11: Rotina de ocupação para dias de semana e final de semana. 

 

Fonte: INMETRO, 2010. 

3.3.4.3. Densidade de Potência de Iluminação 

A densidade de potência de iluminação (DPI) foi de 6,0 W/m² na sala e de 5,0 

W/m² nos demais ambientes, conforme indicação do RTQ-R (INMETRO, 2010). 
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3.3.4.4. Rotina de Iluminação 

A rotina de iluminação para os ambientes de permanência prolongada – quartos 

e salas – também seguiu recomendações do RTQ-R (INMETRO, 2010), conforme 

Tabela 3-12. Também é exigida a diferenciação entre o fim de semana e os demais 

dias da semana. Mesmo observando que na rotina informada pelo RTQ-R (INMETRO, 

2010) existe acionamento diurno das lâmpadas dos quartos e da sala, foi adotada a 

rotina do RTQ-R devido este ser um método consolidado. Cozinha e banheiro foram 

considerados, nesta pesquisa, com a mesma rotina de acionamento de lâmpadas que 

a sala.  

Tabela 3-12: Padrão de uso da iluminação 

 

Fonte: INMETRO, 2010. 

3.3.4.5. Cargas Internas de Equipamentos 

Foram considerados equipamentos apenas na sala, para seguir as indicações 

do RTQ-R (INMETRO, 2010). O regulamento indica uma distribuição de 1,5 W/m² na 

sala, por um período de 24h. Entretando o programa escolhido para as simulações 
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não admite casas decimais nesse item, sendo, portanto, adotado o número inteiro 

imediatamente superior, 2 W/m².  

3.3.4.6. Temperatura Mensal do Solo 

Para caracterizar a temperatura do solo dos modelos foi utilizado a ferramenta 

Slab, do EnergyPlus. No programa, o cálculo dessa temperatura considera a 

temperatura interna da edificação e da temperatura do ar externo. Com isso, cada um 

dos 192 casos resultaria em temperaturas de solo diferentes. Como este é um 

procedimento demorado, esta etapa foi simplificada, buscando-se adotar apenas um 

valor de temperaturas mensais do solo por cidade. Utilizou-se apenas o tipo 2, com 

características intermediárias, e a combinação de variáveis adotada foi selecionada 

após a simulação de todos os casos de habitações tipo 2 na cidade de Natal. Nestas 

simulações foram consideradas as superfícies de contato com o solo como sendo 

adiabáticas. 

O resultado dessas simulações indicou que a combinação que aliou ventilação, 

vedações leves, FCS alto e aberturas não sombreadas foi a que apresentou 

desempenho intermediário entre todos os casos. Por isso, essa combinação foi a 

escolhida para o cálculo da temperatura do solo para cada cidade. A tabela abaixo 

mostra os valores de temperatura mensal do solo para cada cidade. 

Tabela 3-13: Temperaturas mensais do solo adotadas para cada cidade. 

 NATAL CAICÓ MOSSORÓ AREIA 

Janeiro 29,57 31,58 30,07 24,30 

Fevereiro 29,41 31,48 30,32 23,86 

Março 29,12 29,71 28,67 24,27 

Abril 28,88 28,66 28,14 24,12 

Maio 28,78 28,50 28,15 23,49 

Junho 28,33 28,13 27,49 22,58 

Julho 28,04 28,08 27,55 22,03 

Agosto 28,09 28,94 27,89 22,01 

Setembro 28,49 29,85 28,68 22,60 

Outubro 28,43 30,80 29,19 23,44 

Novembro 28,98 31,64 29,66 23,67 

Dezembro 29,55 32,12 30,03 24,26 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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3.4 ANÁLISE DE RESULTADOS 

Os resultados de cada cidade foram apresentados separadamente. 

Primeiramente foi realizada uma descrição das ocorrências do clima externo da 

cidade, verificando as ocorrências de desconforto ao frio, ao calor, conforto e conforto 

com movimentação de ar. Também foram elaboradas rosas dos ventos para verificar 

as condições de ventilação em cada cidade. 

Em seguida, realizou-se a análise comparativa do impacto de cada combinação 

de estratégias bioclimáticas para um mesmo tipo de habitação de uma mesma cidade, 

baseado nas ocorrências de desconforto ao frio, conforto sem movimento de ar, 

conforto com movimento de ar e desconforto ao calor (Ilustração 3-11). Para a 

determinação das condições de conforto foi utilizado o método de avaliação da 

ASHRAE Standard 55 (2010), onde temperatura de conforto é determinada pela 

Equação 2-1. 

Ilustração 3-11. Exemplo de gráfico para comparação de impacto de estratégias 
bioclimáticas para um mesmo tipo de habitação e para uma mesma cidade. 

 

Fonte: elaborado pelo autor 

Para o cálculo da temperatura externa de referência de cada dia utilizou-se a 

Equação 2-2, que leva em conta a adaptabilidade dos usuários às condições 
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climáticas decorridas nos últimos dias. Essa temperatura externa de referência é a 

que define a zona de conforto dos usuários com base na adaptação dos mesmos. 

Considerou-se um incremento de ± 3,5°C para a definição dos limites superior e 

inferior da zona de conforto – equivalente a 80% dos usuários em conforto – e uma 

velocidade do ar de 1,2 m/s, que estabelece o limite superior da zona de conforto com 

movimentação de ar em 2,2°C acima do limite da zona de conforto. Essa velocidade 

dos ventos pode ser obtida por ventilação natural ou por ventilação mecânica com um 

ventilador simples. 

As temperaturas limites das zonas de conforto para os climas de Natal, Caicó 

e Mossoró não tiveram variação (Tabela 3-14). Apenas para a cidade de Areia/PB é 

que esses limites variaram, sendo inferiores aos das demais cidades.  

Tabela 3-14: Médias anais das temperaturas limites da zona de conforto de cada 
cidade 

 
Limite superior da 

zona de conforto (C°) 
Limite inferior da 

zona de conforto (C°) 

Areia 28,3 21,3 

Caicó 29,6 22,6 

Mossoró 29,6 22,6 

Natal 29,6 22,6 

Fonte: elaborado pelo autor 

Os casos foram ordenados de acordo com os percentuais de horas ocupadas 

em conforto somados aos percentuais de conforto com movimentação de ar, para que 

o ordenamento mostrasse primeiro os casos com menores percentuais de desconforto 

e os últimos casos os maiores percentuais de desconforto (Ilustração 3-11). Os casos 

sem desconforto foram ordenados a partir das horas ocupadas em conforto sem a 

necessidade de movimentação do ar. 

O procedimento seguinte consistiu na comparação entre o desempenho dos 

tipos (Ilustração 3-12). Com isso, buscou-se verificar os tipos mais adequados a cada 

clima e o desempenho dos mesmos frente às recomendações. No gráfico, os casos 

foram ordenados a partir da média do percentual de horas em conforto dos três tipos 

de habitação para cada combinação de estratégias. 
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Ilustração 3-12: Exemplo da comparação de cada conjunto de recomendações em 
cada tipo de habitação 

 

Fonte: elaborado pelo autor 

Em seguida, procedeu-se à organização das estratégias de conforto por meio 

da quantificação dos percentuais de horas ocupadas em conforto, visando a 

identificação das combinações de estratégias mais eficazes em geral e por tipo, se 

houver. As combinações foram classificadas como recomendações “Ótimas”, “Boas”, 
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“Regulares” e “Ruins”, de acordo com os critérios de ocorrência de conforto térmico 

da Tabela 3-15 e da Tabela 3-16. Para facilitar a visualização, foram adotadas 

associações das classificações com cores, tal qual mostrado nas tabelas: “Ótimas” – 

verde escuro, “Boas” – verde claro, “Regulares” – amarelo; “Ruins” – vermelho. Esse 

padrão de cores é adotado nas demais tabelas que seguem (Tabela 3-17 e Tabela 

3-18). Os critérios apresentados na Tabela 3-15 foram obtidos a partir de uma avalição 

geral dos resultados das cidades de Natal, Caicó e Mossoró. 

Tabela 3-15. Critérios de classificação de recomendação das estratégias para Natal, 
Mossoró e Caicó. 

 Classificação das combinações de 
estratégias quanto à recomendação para 

projeto 

Ótimas Boas Regulares Ruins 

Conforto térmico sem movimento de 
ar (% de horas do ano) 

≥ 80% ≥ 50% ≥ 30% < 30% 

Conforto térmico com movimento de 
ar (% de horas do ano) 

- ≥ 75% ≥ 50% < 50% 

Fonte: elaborado pelo autor 

Já os critérios apresentados na Tabela 3-16 foram obtidos a partir de uma 

avaliação geral dos resultados da cidade de Areia/PB. Essa diferenciação dos critérios 

foi necessária pois os resultados para a cidade apresentaram valores muito próximos, 

não possibilitando a leitura clara das recomendações quando utilizado o critério 

adotado para as demais cidades. Com isso, os critérios para esta cidade foram mais 

rigorosos. 

Tabela 3-16. Critérios de classificação de recomendação das estratégias para 
Areia/PB. 

 Classificação das combinações de 
estratégias quanto à recomendação para 

projeto 

Ótimas Boas Regulares Ruins 

Conforto térmico sem movimento de 
ar (% de horas do ano) 

≥ 90% ≥ 75% ≥ 60% < 60% 

Conforto térmico com movimento de 
ar (% de horas do ano) 

100% ≥ 90% ≥ 80% < 80% 

Fonte: elaborado pelo autor 

As ocorrências de combinações estão organizadas a partir da frequência de 

conforto com movimentação de ar, apenas para exibição dos resultados. As 

ocorrências das estratégias bioclimáticas são resumidas por meio de dois símbolos: 
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  = presente (ventilação ou sombreamento) ou alto (FCS e massa térmica); 

 = ausente (ventilação ou sombreamento) ou baixo (FCS e massa térmica). 

 

A análise dos resultados de Natal (Tabela 3-17), por exemplo, demonstram que 

há quatro agrupamentos com desempenhos diferenciados nas habitações compacta 

e ramificada, e três agrupamentos no tipo alongado 

Tabela 3-17. Exemplo de qualificação de estratégias bioclimáticas para uma mesma 
cidade. 

 

Fonte: elaborado pelo autor 

As estratégias que são pré-requisitos para atender a classificação do 

desempenho foram agrupadas, conforme Tabela 3-18.  

Tabela 3-18. Exemplo de recomendações. 

 Combinações 

Tipo Ótimas Boas Regulares Ruins 
T1  Ventilar e reduzir 

o FCS das 
vedações  Ventilar ou 

 Reduzir o FCS 
das vedações 

- 
 Aumentar o FCS 

das vedações T2 
 Sombrear e 

reduzir a massa 

T3 

 Ventilar, reduzir 
o FCS das 
vedações e 
sombrear 

 Reduzir a massa 
e não ventilar 

 Aumentar o FCS 
e a massa das 
vedações 

Fonte: elaborado pelo autor 

As recomendações foram organizadas por cidades, com o objetivo de destacar 

as estratégias que são recomendadas sem restrições e as que são específicas para 

um determinado tipo. 

Vent. 

Natural

Massa 

térmica
FCS Sombra

Vent. 

Natural

Massa 

térmica
FCS Sombra

Vent. 

Natural

Massa 

térmica
FCS Sombra

T1 T2 T3
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O último procedimento consistiu em verificar as horas do dia em que a 

ventilação natural é recomendada em cada cidade. São as horas em que a 

temperatura do ar externo é inferior à do ar interno e também quando a temperatura 

do ar externo é superior a 20°C. Além disso, são horários em que os usuários estão 

em condições de conforto e também são horários que comprovadamente possuem 

taxas de renovação de ar superiores às renovações oriundas da infiltração por frestas, 

ou seja, existe de fato ventilação natural, e não apenas renovação de ar. A taxa de 

infiltração por frestas observada nas simulações não foram superiores a 5 ac/h. Nessa 

análise foi utilizado o tipo de habitação compacto, tido como um desempenho 

intermediário, sendo selecionado o caso com melhor desempenho dentre os que 

possuíam ventilação natural como estratégia. 

O gráfico escolhido para este tipo de análise traz os percentuais de horas com 

ventilação e sem ventilação para cada hora do ano. No exemplo da Ilustração 3-13 

vê-se que os períodos mais quentes do dia não favorecem a ventilação natural, 

quando a temperatura do ar externo é superior à do ar interno. 

Ilustração 3-13: Exemplo de gráfico do percentual anual de horas com ventilação no 
interior das habitações. 

 

Fonte: elaborado pelo autor 

0

20

40

60

80

100

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 Anual

fr
e

q
u

ê
n

ci
a 

(%
)

horas do dia e anual

VENTILAÇÃO SEM VENTILAÇÃO



77 
 

4 RESULTADOS 

Os resultados são apresentados para cada cidade, começando com a análise 

do clima, seguidos das combinações por tipos, das comparações entre tipos e das 

recomendações projetuais. 

4.1 NATAL 

A análise do clima com base no ano de referência para Natal/RN (Ilustração 

4-1) comprova que há ocorrência de conforto térmico na maior parte do tempo (86%) 

e que o movimento do ar é necessário apenas em 12% das horas, principalmente 

durante o meio do dia. Há apenas 1% de desconforto ao calor, entre 10:00 e 17:00 

horas, e 1% de ocorrência de desconforto ao frio, nas últimas horas da madrugada – 

antes do nascente. 

Ilustração 4-1: Temperatura externa de Natal/RN 

 
Fonte: elaborado pelo autor 

Os ventos em Natal/RN possuem orientação leste, sudeste e sul, a depender 

da época do ano (Ilustração 4-2). No verão, os ventos têm orientação leste e sudeste. 

No inverno, que corresponde ao período chuvoso na cidade, a orientação dos ventos 

é sudeste e sul. 
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Ilustração 4-2: Rosa dos ventos de Natal/RN 

 

Fonte: RORIZ, 2012. 
Nota: Ilustração elaborada pelo autor com base no arquivo climático da cidade. 

Os resultados das simulações confirmam que é possível obter edificações: 

confortáveis termicamente em praticamente todas as horas do ano, inclusive com 

desempenho superior ao clima externo; confortáveis termicamente com necessidade 

de movimento do ar (ventilação natural ou mecânica, como ventilador de teto) em 

parte das horas do ano; desconfortáveis ao calor na maior parte do tempo, 

necessitando o uso de condicionador de ar. 

Para todos os tipos de habitação observa-se que os casos com ventilação e 

FCS baixo resultam em melhores desempenhos. Para o sombreamento observa-se 

que os casos com presença de sombreamento nas aberturas são melhores que os 

casos semelhantes em que apenas o sombreamento não está presente. Observa-se 

ainda que a massa térmica tem relação direta com o FCS e a ventilação. Quando o 

FCS é alto e não existe ventilação natural, os casos com massa térmica baixa são 

melhores que os casos com massa térmica alta. Já quando o FCS é baixo e existe 

ventilação natural, a massa térmica alta resulta em desempenhos melhores que os 

casos com vedações leves. 
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Na habitação alongada é possível obter um desempenho melhor que o clima 

externo, com conforto térmico em todas as horas do ano, assim como casos com 

desconforto na maior parte do ano (Ilustração 4-3), a depender das combinações das 

recomendações. Não há ocorrência de desconforto ao frio nas combinações. 

Ilustração 4-3: Desempenho para habitações alongadas, tipo 1, em Natal/RN 

 
Fonte: elaborado pelo autor 

Os melhores desempenhos do tipo alongado são obtidos por meio de 

ventilação e baixo FCS nas vedações, podendo ter massa térmica leve ou pesada, 

com aberturas sombreadas ou expostas. Os piores casos são os não ventilados e com 

alto FCS. Considerando apenas o pior caso, que não possui ventilação nem 

sombreamento e possui vedações pesadas e FCS alto, se houver mudança apenas 

no FCS, o percentual de horas em desconforto ao calor reduz de 76% para nenhuma 

hora em desconforto. Na hipótese de se proporcionar apenas ventilação natural esse 

percentual passa para 1%. Com mudança apenas na massa das vedações de pesada 

para leve, tem-se um percentual de desconforto ao calor de 59%. E inserindo 

sombreamento nas proteções tem-se uma redução para 62%. Vale salientar que este 

comportamento é para este caso em específico, com essa combinação de variáveis. 

 

 

Tipo 1 
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É possível obter desempenhos intermediários sem ventilação ou com alto FCS, 

porém depende das demais variáveis. Por exemplo, FCS alto requer ventilação, 

sombreamento e massa térmica alta; sem ventilação, requer baixo FCS e 

sombreamento na abertura. 

A influência do FCS nesse tipo de habitação é alta também devido à 

configuração da edificação. Sem trocas térmicas pelas paredes laterais, com maiores 

áreas que as paredes frontal e posterior, as trocas térmicas pela cobertura são bem 

mais impactantes no desempenho que as trocas pelas paredes, fazendo com que a 

variação do FCS da coberta de 6,4 para 14,6 nesta edificação resulte em variações 

no desempenho maiores que nos demais tipos.  

Os resultados do tipo compacto (Ilustração 4-4) e do tipo ramificado (Ilustração 

4-5) indicam que é necessário o movimento de ar para proporcionar conforto 

integralmente, e que na maioria das combinações ocorre desconforto ao calor. O baixo 

FCS e a ventilação são imprescindíveis para evitar o desconforto ao calor. Os casos 

sem ventilação natural só não apresentam desconforto ao calor se possuírem 

sombreamento nas aberturas e vedações com FCS baixo. Os casos que aliam FCS 

alto nas vedações e ausência de ventilação apresentam, pelo menos, mais de 30% 

das horas ocupadas em desconforto ao calor. 
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Ilustração 4-4: Desempenho para habitações compactas, tipo 2, em Natal/RN 

 
Fonte: elaborado pelo autor 

Para o tipo compacto (Ilustração 4-4) o pior caso é o que apresenta ausência 

de ventilação natural, vedações pesadas, FCS alto e ausência de sombreamento. 

Para este caso, por exemplo, se houvesse incremento de ventilação natural, o 

percentual de horas em desconforto ao calor passaria de 59% para 2%. Com mudança 

no FCS, esse percentual passa para 1%. A mudança na massa térmica resulta num 

percentual de horas com desconforto ao calor de 45%. E a inserção do sombreamento 

nas aberturas proporciona uma redução para 40% das horas de desconforto. 
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Ilustração 4-5: Desempenho para habitações ramificadas, tipo 3, em Natal/RN 

 
Fonte: elaborado pelo autor 

Como nos demais tipos, o pior caso do tipo ramificado é o que apresenta 

ausência de ventilação natural, massa térmica pesada, FCS alto e ausência de 

sombreamento. Na hipótese deste caso ser naturalmente ventilado, o percentual de 

horas em desconforto ao calor cai de 48% para 5%. Com mudança no FCS, esse 

percentual passa para 7%. A mudança na massa térmica resulta num percentual de 

horas com desconforto de 40%. E a inserção do sombreamento nas aberturas 

proporciona uma redução para 30% das horas de desconforto ao calor. 

A comparação dos desempenhos dos três tipos (Ilustração 4-6) demonstra que 

o tipo de edificação é mais influente nos casos com piores desempenhos, que 

apresentam maiores ocorrências de desconforto ao calor. O tipo alongado apresenta 

comportamento extremo: quando o desempenho é bom, ele se sobressai como o 

melhor; quando o desempenho é ruim, ele se sobressai como o pior. 

O ramificado é o que mais precisa do movimento de ar para atingir conforto 

térmico nos melhores casos. Também é o que apresenta mais casos com desconforto 

ao calor, devido a maior área de envoltória e aberturas envidraçadas. Em 

contrapartida, as ocorrências desconforto ao calor não superam 50% das horas, onde 

essas ocorrências são menores do que os demais casos, para as piores combinações. 
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Verificou-se que a maior área de abertura também resulta em maiores infiltrações de 

ar pelas frestas, o que contribui para remover as cargas térmicas internas. 

O tipo compacto apresenta um comportamento intermediário entre o alongado 

e o ramificado, na maioria dos casos. Apenas em poucos casos é que esse tipo 

apresenta melhor desempenho. 

Ilustração 4-6: Comparação dos desempenhos por tipos de habitação em Natal/RN 
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Fonte: elaborado pelo autor 

A aplicação dos critérios de classificação do desempenho possibilita 

categorizar os casos e identificar as estratégias mais adequadas para obter conforto 

térmico (Ilustração 4-7). Ventilação natural combinada com FCS baixo proporcionam 

desempenhos “ótimos” em todos os tipos de habitação. Os desempenhos “ótimos” são 

os que apresentam mais de 80% das horas em conforto sem a necessidade de 

movimentação de ar. 

Nas situações classificadas como “boas”, pelo menos uma das duas 

estratégias, ventilação natural e FCS baixo, está presente. As situações “boas” são os 

que apresentam mais de 50% das horas em conforto sem movimentação de ar e mais 

de 75% das horas em conforto com movimentação de ar. Nas combinações “ruins” o 

FCS alto está presente junto com a ausência da ventilação. Nestas situações as horas 

em conforto sem movimentação de ar são inferiores a 30% e com movimentação de 

ar inferiores a 50%. 

Ilustração 4-7: Qualificação das estratégias bioclimáticas para Natal/RN. 

 

 Presença (ventilação ou sombreamento) ou alto (FCS e 
massa térmica) 

 
 Ausência (ventilação ou sombreamento) ou baixo (FCS e 

massa térmica) 
Fonte: elaborado pelo autor 

Os tipos alongado e compacto compartilham as mesmas recomendações para 

desempenhos “Ótimo” e “Bom” (Tabela 4-1). O desempenho “Ótimo” é obtido apenas 
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com ventilação e baixo FCS. Já o tipo ramificado também querer sombreamento nas 

aberturas. O desempenho “Bom” é atingido apenas com ventilação ou redução do 

FCS. As recomendações quanto às características que devem ser evitadas são alto 

FCS aliado a ausência de ventilação para os tipos alongado e compacto, e alto FCS 

com massa térmica para o tipo ramificado. 

Tabela 4-1: Estratégias recomendadas para cada tipo de habitações em Natal/RN. 

 Combinações 

Tipo Ótimas Boas Regulares Ruins 
Alongado  Ventilar e reduzir 

o FCS das 
vedações  Ventilar; ou 

 Reduzir o FCS 
das vedações 

-  Aumentar o FCS 
das vedações e 
não ventilar 

Compacto 

 Vedações leves 
Ramificado 

 Ventilar, reduzir 
o FCS das 
vedações e 
sombrear 

 Aumentar o FCS 
e a massa das 
vedações 

Fonte: elaborado pelo autor 

A redução do FCS das vedações pode se dar através de três soluções: 

clareamento da superfície externa, como utilização de pinturas ou revestimentos 

claros; aumento da resistência térmica das vedações, como inserção de camadas de 

materiais isolantes ou aumento da espessura das camadas com materiais que 

conduzem pouco calor; ou através do sombreamento das superfícies externas, como 

por meio de elementos arquitetônicos ou de paisagismo.  

O alto FCS deve ser sempre evitado e frequentemente ocorre acidentalmente, 

por meio do escurecimento das superfícies como cobertas, e redução da resistência 

térmica das vedações devido à degradação das propriedades (ação de U.V., fungos, 

infiltração de água, dentre outros). 

A ventilação natural é uma das principais recomendações para o clima de 

Natal/RN e os horários favoráveis ao uso da ventilação são muitos. Analisando a 

habitação compacta com ventilação com melhor desempenho, a que apresenta 

sombreamento nas aberturas e vedações pesadas com baixo FCS, vê-se que na 

maior parte do dia, que vai do fim da tarde ao começo da manhã – de 16:00 às 6:00h 

– existem condições favoráveis à ventilação natural em mais de 50% das horas do 

ano (Ilustração 4-8), devido à temperatura do ar externo ser inferior à do ar interno. 

Em vários períodos da noite existem 100% horas com condições favoráveis à 

ventilação. Essa condição é observada em quase todo o ano, havendo pouca variação 

anual (Ilustração 4-9). 
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Ilustração 4-8: Percentual anual de horas com ventilação no interior das habitações 
em Natal/RN. 

 

Fonte: elaborado pelo autor 

Ilustração 4-9: Percentual de horas a cada mês com ventilação no interior das 
habitações em Natal/RN 

 

Fonte: elaborado pelo autor 
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4.2 CAICÓ 

A análise do clima com base no ano de referência para Caicó/RN (Ilustração 

4-10) comprova que há ocorrência de conforto térmico em 63% das horas. O conforto 

com movimento do ar apresenta 13% das horas. As horas em desconforto ao calor 

correspondem a 17% das horas, com ocorrências entre 10:00 e 19:00 horas. 

Considerando apenas as horas mais quentes do dia esse percentual é superior a 60%. 

Há apenas 6% de desconforto ao frio que ocorrem durante a madrugada e começo da 

manhã. 

Ilustração 4-10: Temperatura externa de Caicó/RN 

 

Fonte: elaborado pelo autor 

A orientação dos ventos em Caicó/RN varia de sudeste a nordeste, com 

maiores incidências na orientação leste (Ilustração 4-11). Existe pouca variação anual 

da orientação dos ventos na cidade. 
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Ilustração 4-11: Rosa dos ventos de Caicó/RN 

 

Fonte: RORIZ, 2012. 
Nota: Ilustração elaborada pelo autor com base no arquivo climático da cidade. 

As simulações indicam que é possível obter edificações com o desempenho 

superior ao clima externo, porém são poucas as combinações que permitem isso. No 

geral, o desconforto ao calor está presente em quase todas as configurações. 

Também se observa desconforto ao frio em alguns casos, mas com percentual de 

horas próximo a zero. 

Para todos os tipos de habitação, a presença de ventilação e o FCS baixo 

resultaram nos melhores desempenhos. Observa-se ainda que os casos com 

presença de sombreamento são melhores que os casos semelhantes em que o 

sombreamento não está presente. Também é observado que a massa térmica tem 

relação direta com o FCS. Quando o FCS é alto, os casos com massa térmica baixa 

são melhores que os casos com massa térmica alta. Quando se inverte o FCS, 

também se inverte a influência da massa térmica. Para FCS baixo, a massa térmica 

alta resulta em desempenhos melhores que os casos com massa térmica baixa. 

Na habitação alongada é possível obter desempenhos sem desconforto ao 

calor, mas também com desconforto ao calor em quase todas as horas do ano, a 

depender das recomendações (Ilustração 4-12). O FCS e a ventilação têm grande 
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impacto no desempenho dos casos. Os melhores casos são obtidos com ventilação 

natural e FCS baixo. E os piores casos são os que apresentam ausência de ventilação 

junto com FCS alto. Os casos intermediários resultam da combinação destas com as 

demais variáveis. O único caso com FCS alto que aparece entre os melhores possui 

sombreamento, ventilação e massa pesada. 

O melhor caso é o que apresenta ventilação, FCS baixo, sombreamento e 

massa térmica pesada. O pior caso apresenta ausência de ventilação e 

sombreamento, massa pesada e FCS alto. Tomando por base esse caso, se houver 

ventilação natural o percentual de horas em desconforto ao calor reduz de 89% para 

19%. Se houver apenas a mudança no FCS, de alto para baixo, esse percentual passa 

para 17%. Com mudança apenas na massa térmica de pesada para leve, tem-se um 

percentual de desconforto ao calor de 68%. E inserindo sombreamento nas proteções 

tem-se uma redução para 82%. 

Ilustração 4-12: Percentual de Horas Ocupadas em Conforto de cada caso das 
habitações alongadas – tipo 1 – em Caicó/RN 

 

Fonte: elaborado pelo autor 

Os tipos compactos (Ilustração 4-13) e ramificado (Ilustração 4-14) apresentam 

horas de conforto, sem precisar de movimentação do ar, em todos os casos. 

Entretanto, o tipo ramificado também apresenta desconforto ao calor em todos os 
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casos. Nesses dois tipos os melhores casos são os que apresentam FCS baixo e os 

piores são os que apresentam FCS alto e ausência de ventilação natural.  

Para o tipo compacto o pior caso é o que apresenta ausência de ventilação 

natural, massa térmica pesada, FCS alto e ausência de sombreamento. Para este 

caso, por exemplo, se houvesse incremento de ventilação natural, o percentual de 

horas em desconforto ao calor passaria de 81% para 20%. Com mudança no FCS, 

esse percentual passa para 21%. A mudança na massa térmica resulta num 

percentual de horas com desconforto ao calor de 61%. E a inserção do sombreamento 

nas aberturas proporciona uma redução para 70% das horas de desconforto. 

Ilustração 4-13: Percentual de Horas Ocupadas em Conforto de cada caso das 
habitações compactas – tipo 2 – em Caicó/RN 

 
Fonte: elaborado pelo autor 
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Ilustração 4-14: Percentual de Horas Ocupadas em Conforto de cada caso das 
habitações ramificadas – tipo 3 – em Caicó/RN 

 
Fonte: elaborado pelo autor 

Como nos demais tipos, o pior caso do tipo ramificado é o que apresenta 

ausência de ventilação natural, massa térmica pesada, FCS alto e ausência de 

sombreamento. Na hipótese deste caso ser naturalmente ventilado, o percentual de 

horas em desconforto ao calor cai de 73% para 23%. Com mudança no FCS, esse 

percentual passa para 27%. A mudança na massa térmica resulta num percentual de 

horas com desconforto de 52%. E a inserção do sombreamento nas aberturas 

proporciona uma redução para 59% das horas de desconforto ao calor. 

A comparação dos desempenhos dos três tipos (Ilustração 4-15) demonstra 

que o tipo de edificação é mais influente nos casos com piores desempenhos, que 

apresentam maiores ocorrências de desconforto ao calor. Tanto o tipo alongado 

quanto o tipo ramificado apresentam comportamentos extremos: quando o 

desempenho é bom, o tipo alongado se sobressai como o melhor; quando o 

desempenho é ruim, ele se sobressai como o pior. Esse tipo apresenta tanto casos 

sem desconforto ao calor como casos sem horas de conforto. 

Já o tipo ramificado comporta-se de maneira oposta. É o tipo com pior 

desempenho nas melhores combinações, mas é o melhor desempenho nos piores 
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casos. Em todas as situações há horas de desconforto ao calor e também horas com 

conforto. Percebe-se ainda que o tipo ramificado é o que apresenta menor 

dependência da ventilação natural, mas a maior dependência do sombreamento. Isso 

porque é o tipo que possui maior quantidade de janelas – elementos transparentes – 

e, consequentemente, maior quantidade de frestas para infiltração de ar. O tipo 

compacto apresenta um comportamento intermediário entre o alongado e o ramificado 

em todos os casos. 

Ilustração 4-15: Comparação dos desempenhos por tipos de habitação em Caicó/RN 
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Fonte: elaborado pelo autor 

A aplicação dos critérios de classificação do desempenho possibilita 

categorizar os casos e identificar as estratégias mais adequadas para obter conforto 

térmico (Ilustração 4-16). Ventilação natural combinada com FCS baixo proporcionam 

desempenhos “ótimos” nos tipos alongado e compacto. O tipo ramificado não 

apresenta nenhum caso com desempenho “ótimo”. Os desempenhos “ótimos” são os 

que apresentam mais de 80% das horas em conforto sem a necessidade de 

movimentação de ar. 

Nas situações classificadas como “boas”, o tipo alongado e o tipo compacto 

devem ser ventilados naturalmente ou ter vedações com baixo FCS junto com 

sombreamento das aberturas. O tipo ramificado precisa de ventilação junto com 

sombreamento ou junto com vedações com FCS baixo. As situações “boas” são os 

que apresentam mais de 50% das horas em conforto sem movimentação de ar e mais 

de 75% das horas em conforto com movimentação de ar. 

Ilustração 4-16: Qualificação das estratégias bioclimáticas para Caicó/RN. 

 

 Presença (ventilação ou sombreamento) ou alto (FCS e 
massa térmica) 

 
 Ausência (ventilação ou sombreamento) ou baixo (FCS e 

massa térmica) 
Fonte: elaborado pelo autor 

As combinações “regulares” possuem FCS baixo nos tipos alongado e 

compacto. Para ter desempenho “regular”, o tipo ramificado deve possuir pelo menos 

uma das três estratégias: sombreamento das aberturas, FCS baixo nas vedações ou 
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ventilação natural. Esse desempenho é determinado por mais de 30% das horas em 

conforto sem movimentação de ar e mais de 50% das horas em conforto com 

movimentação de ar. 

Nas combinações “ruins” o FCS alto está presente junto com a ausência da 

ventilação em todos os tipos. Nestas situações as horas em conforto sem 

movimentação de ar são inferiores a 30% e com movimentação de ar inferiores a 50%. 

As recomendações para obter desempenho “Bom”, “Regular” e “Ruim” são as 

mesmas para os tipos alongado e compacto (Tabela 4-2). Para o desempenho “Ótimo” 

as recomendações variam: o tipo compacto requer sombreamento das aberturas junto 

com ventilação e baixo FCS nas vedações; o tipo alongado requer ventilação e FCS 

baixo nas vedações. O tipo ramificado apresenta recomendações específicas para os 

desempenhos “Bom” e “Regular”, e compartilha das mesmas recomendações dos 

demais tipos nos desempenhos “Ruins”. 

Tabela 4-2: Estratégias recomendadas para cada tipo de habitações em Caicó/RN. 

 Combinações 

Tipo Ótimas Boas Regulares Ruins 

Alongado 
 Ventilar e reduzir 

o FCS das 
vedações. 

 Ventilar; 

 Reduzir o FCS 
das vedações e 
sombrear. 

 Reduzir o FCS 
das vedações. 

 Aumentar o FCS 
das vedações e 
não ventilar. 

Compacto 

 Ventilar, reduzir 
o FCS das 
vedações e 
sombrear. 

Ramificado - 

 Reduzir o FCS 
das vedações e 
ventilar; 

 Ventilar e 
sombrear. 

 Reduzir o FCS 
das vedações; 

 Ventilar; 

 Sombrear. 

Fonte: elaborado pelo autor 

Apesar das vantagens da ventilação natural para habitações em Caicó/RN, são 

poucos os horários favoráveis ao uso dessa estratégia. Analisando a edificação 

compacta com ventilação com melhor desempenho, a que apresenta sombreamento 

nas aberturas e vedações pesadas com baixo FCS, vê-se que apenas a noite é que 

se encontram os horários mais favoráveis à ventilação – entre 19:00 e 6:00h – em 

mais de 50% das horas do ano (Ilustração 4-17), devido a temperatura do ar externo 

ser superior à do ar interno. Em vários períodos da noite existem 100% horas com 

condições favoráveis à ventilação. Essa condição é observada em quase todo o ano, 

havendo pouca variação anual (Ilustração 4-18).  
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Ilustração 4-17: Percentual anual de horas com ventilação no interior das habitações 
em Caicó/RN. 

 

Fonte: elaborado pelo autor 

Ilustração 4-18: Percentual de horas a cada mês com ventilação no interior das 
habitações em Caicó/RN 

 

Fonte: elaborado pelo autor 
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4.3 MOSSORÓ 

A análise do clima de Mossoró/RN com base no ano de referência (Ilustração 

4-19) comprova que há ocorrência de conforto térmico na maior parte do tempo (73%). 

Esta faixa de conforto pode ser ampliada para 88% das horas do ano se houver 

movimentação do ar. A necessidade de movimentação de ar ocorre nas horas mais 

quentes do dia, próximo ao meio dia. Existem 6% das horas do ano com desconforto 

ao calor, que ocorre entre 10:00 e 15:00 horas e 6% de ocorrência de desconforto ao 

frio, existente no período noturno e começo da manhã. 

Ilustração 4-19: Temperatura externa de Mossoró/RN 

 

Fonte: elaborado pelo autor 

A rosa dos ventos de Mossoró/RN indica ventos com orientação variando de 

sudeste a nordeste (Ilustração 4-20), com maiores incidências na direção nordeste. 

No verão os ventos deslocam-se de nordeste, que é o período de maiores 

precipitações na região, e no inverno a orientação dos ventos possui variação de 

sudeste a nordeste. 
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Ilustração 4-20: Rosa dos ventos de Mossoró/RN 

 

Fonte: RORIZ, 2012. 
Nota: Ilustração elaborada pelo autor com base no arquivo climático da cidade. 

Os resultados das simulações indicam que é possível obter edificações com o 

desempenho superior ao clima externo, porém são poucas as combinações que 

permitem isso. No geral, o desconforto ao calor está presente em quase todas as 

configurações. Também se observa desconforto ao frio em alguns casos, mas com 

percentual de horas próximo a zero. 

De maneira semelhante a Natal e Caicó, todos os tipos de habitação tiveram 

melhores desempenhos com a presença de FCS baixo nas vedações, com a presença 

da ventilação natural e sombreamento. Também é observado que a massa térmica 

tem relação direta com o FCS e a ventilação. Quando o FCS é alto e inexiste 

ventilação natural, os casos com massa térmica baixa são melhores que os casos 

com massa térmica alta. Quando se inverte o FCS e a condição de ventilação, também 

se inverte a influência da massa térmica. Para FCS baixo e presença de ventos, a 

massa térmica alta resulta em desempenhos melhores que os casos com massa 

térmica baixa. 



98 
 

Na habitação alongada é possível obter desempenhos sem desconforto ao 

calor, mas também com desconforto ao calor em quase todas as horas do ano, a 

depender das recomendações (Ilustração 4-21). O FCS e a ventilação têm grande 

impacto no desempenho dos casos, quando os melhores casos são obtidos com 

ventilação natural e FCS baixo e os piores casos são os que apresentam ausência de 

ventilação e FCS alto. Os casos intermediários resultam da combinação destas com 

as demais variáveis. 

Ilustração 4-21: Percentual de Horas Ocupadas em Conforto de cada caso das 
habitações alongadas – tipo 1 – em Mossoró/RN 

 

Fonte: elaborado pelo autor 

O melhor caso do tipo alongado é o que apresenta ventilação, FCS baixo, 

sombreamento nas aberturas e massa térmica pesada. Já o pior caso apresenta 

ausência de ventilação, massa pesada, FCS alto e ausência de sombreamento nas 

aberturas. Neste caso, se houver ventilação natural, o percentual de horas em 

desconforto ao calor reduz de 83% para 7%. Se houver apenas a mudança no FCS, 

de alto para baixo, esse percentual passa para apenas 2%. Com mudança apenas na 

massa das vedações de pesada para leve, o percentual de desconforto ao calor passa 

para 67%. E inserindo sombreamento nas aberturas tem-se uma redução desse 

percentual para 74%. 
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Os tipos compactos (Ilustração 4-22) e ramificado (Ilustração 4-23) apresentam 

horas de conforto, sem precisar de movimentação do ar, em todos os casos. Nesses 

dois tipos os melhores casos são os que apresentam FCS baixo, ventilação e 

vedações com massa térmica alta e os piores são os que apresentam FCS alto e 

ausência de ventilação natural. Também existem casos com desconforto ao frio, mas 

esse percentual não é superior a 2%. Esse desconforto surge nos casos em que existe 

ventilação natural aliada a vedações com baixa massa térmica. 

Para o tipo compacto o pior caso é o que apresenta ausência de ventilação 

natural e sombreamento e massa térmica e FCS alto nas vedações. Para este caso, 

por exemplo, se houvesse presença de ventilação natural, o percentual de horas em 

desconforto ao calor passaria de 73% para 9%. Com mudança no FCS, o desconforto 

ao calor passa para 7%. A mudança na massa térmica resulta num percentual de 

horas com desconforto ao calor de 52%. E a inserção do sombreamento nas aberturas 

proporciona uma redução para 54% das horas de desconforto. 

Ilustração 4-22: Percentual de Horas Ocupadas em Conforto de cada caso das 
habitações compactas – tipo 2 – em Mossoró/RN 

 
Fonte: elaborado pelo autor 
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Ilustração 4-23: Percentual de Horas Ocupadas em Conforto de cada caso das 
habitações ramificadas – tipo 3 – em Mossoró/RN 

 
Fonte: elaborado pelo autor 

Como nos demais tipos, o pior caso do tipo ramificado é o que apresenta 

ausência de ventilação natural e sombreamento e vedações pesadas e com FCS alto. 

Adicionando a ventilação natural a esse caso, o percentual de horas em desconforto 

ao calor cai de 61% para 13%. A alteração do FCS alto para baixo resulta na redução 

desse percentual para 14%. Com mudança apenas na massa térmica, o percentual 

passa para 45%. E a inserção do sombreamento nas aberturas proporciona uma 

redução para 40% das horas de desconforto ao calor. 

A comparação dos desempenhos dos três tipos (Ilustração 4-24) demonstra 

que, nos piores casos, a diferença de desempenho entre os tipos é mais acentuada, 

destacando a maior influência na escolha do formato da habitação. Nestes casos, o 

tipo ramificado apresenta desempenho superior aos demais, sendo o tipo alongado o 

pior. 

Nos melhores casos a diferença de desempenho é reduzida, e o tipo alongado 

é o que apresenta o melhor desempenho. Em contrapartida, o tipo ramificado passa 

a ser o tipo com pior desempenho. Percebe-se ainda que o tipo ramificado é o que 

possui a menor variação de desempenho quando se altera a condição de ventilação 

natural, mas o que apresenta a maior variação quando de altera a condição de 
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sombreamento. Isso porque este é o tipo que possui maior área de janelas – 

elementos transparentes – e, consequentemente, maior quantidade de frestas para 

infiltração de ar. O tipo compacto apresenta um comportamento intermediário entre o 

alongado e o ramificado em todos os casos. 

Ilustração 4-24: Comparação dos desempenhos por tipos de habitação em 
Mossoró/RN 

 

Fonte: elaborado pelo autor 
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Com a aplicação dos critérios de classificação do desempenho (Ilustração 

4-25), percebe-se que o tipo alongado e o tipo compacto são os que apresentam a 

maior quantidade de casos com desempenho “ótimo”, mas também possui muitos 

casos classificados como “ruins”. O tipo ramificado tem um comportamento mais 

uniforme entre os casos, pois apresenta menos casos classificados como “ótimo” e 

também menos casos classificados como “ruins”. 

Ilustração 4-25: Qualificação das estratégias bioclimáticas para Mossoró/RN. 

 

 Presença (ventilação ou sombreamento) ou alto (FCS e 
massa térmica) 

 
 Ausência (ventilação ou sombreamento) ou baixo (FCS e 

massa térmica) 
Fonte: elaborado pelo autor 

A ventilação natural combinada com FCS baixo proporciona desempenhos 

“ótimos” em todos os tipos. O sombreamento também está presente nos 

desempenhos “ótimos” do tipo ramificado. As situações “ótimas” são as que 

apresentam mais de 80% das horas em conforto sem movimentação de ar. Nas 

situações classificadas como “boas”, todos os tipos devem ser ventilados 

naturalmente ou ter vedações com baixo FCS. As situações “boas” são as que 

apresentam mais de 50% das horas em conforto sem movimentação de ar e mais de 

75% das horas em conforto com movimentação de ar. 

O tipo alongado não possui combinações que possam atingir a condição 

“regular”. Para os tipos compacto e ramificado terem desempenhos classificados 

como “regular”, eles devem possuir alta massa térmica e FCS baixo nas vedações, 
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mas sem ventilação ou sombreamento nas aberturas. O tipo ramificado também pode 

atingir essa classificação possuindo FCS alto e baixa massa nas vedações, aliado a 

ausência de ventilação. Esse desempenho “regular” é obtido quando se tem mais de 

30% das horas em conforto sem movimentação de ar e mais de 50% das horas em 

conforto com movimentação de ar. 

Nas combinações “ruins” o FCS alto está presente junto com a ausência da 

ventilação em todos os tipos. O tipo ramificado atinge essa classificação quando 

possui FCS alto e ausência de ventilação aliados à alta massa térmica nas vedações. 

Nestas situações as horas em conforto sem movimentação de ar são inferiores a 30% 

e com movimentação de ar inferiores a 50%. A Tabela 4-3 resume as recomendações 

para cada tipo da cidade de Mossoró. 

Tabela 4-3: Estratégias recomendadas para cada tipo de habitações em Mossoró/RN. 

 Combinações 

Tipo Ótimas Boas Regulares Ruins 
Alongado 

 Ventilar e reduzir 
o FCS das 
vedações 

 Ventilar; 

 Reduzir o FCS 
das vedações. 

- 

 Aumentar o FCS 
das vedações e 
não ventilar. 

Compacto 

 Aumentar a 
massa térmica 
sem ventilar nem 
sombrear 

Ramificado 

 Ventilar, 
sombrear e 
reduzir o FCS 
das vedações 

 Aumentar a 
massa térmica 
sem ventilar nem 
sombrear; 

 Aumentar o FCS 
das vedações 
sem ventilar e 
com baixa 
massa térmica. 

 Aumentar o FCS 
e a massa das 
vedações sem 
ventilar. 

Fonte: elaborado pelo autor 

Apesar das vantagens da ventilação natural para habitações em Mossoró/RN, 

a situação dos horários favoráveis ao uso dessa estratégia é semelhante à situação 

de Caicó/RN, com poucas horas favoráveis. Analisando a edificação compacta com 

ventilação com melhor desempenho, a que apresenta sombreamento nas aberturas e 

vedações pesadas com baixo FCS, vê-se que apenas a noite é que se encontram os 

horários mais favoráveis à ventilação – entre 19:00 e 6:00h – em mais de 50% das 

horas do ano (Ilustração 4-26), devido à temperatura do ar externo ser superior à do 

ar interno. Em vários horários da noite existem 100% horas com condições favoráveis 

à ventilação. Essa condição é observada em quase todo o ano, havendo pouca 

variação anual (Ilustração 4-27). 
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Ilustração 4-26: Percentual anual de horas com ventilação no interior das habitações 
em Mossoró/RN. 

 

Fonte: elaborado pelo autor 

Ilustração 4-27: Percentual de horas a cada mês com ventilação no interior das 
habitações em Mossoró/RN 

 

Fonte: elaborado pelo autor 
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4.4 AREIA 

A análise do clima de Areia/PB com base no ano de referência (Ilustração 4-28) 

comprova que a ocorrência de conforto térmico é de 57%. A movimentação do ar eleva 

a faixa de conforto em menos de 1% das horas do ano, no período próximo ao meio 

dia. O clima da cidade não oferece horas de desconforto ao calor se houver 

movimentação do ar. Em contrapartida, o desconforto ao frio ocorre em 41% das horas 

do ano, especialmente no período noturno e começo da manhã, quando esse 

percentual é superior a 90% das horas entre às 4:00 e às 6:00 horas. O desconforto 

ao frio é superior aos 60% nos meses mais frios do ano (Ilustração 4-29), mas é inferior 

aos 20% nos meses mais quentes. 

Ilustração 4-28: Temperatura externa Areia/PB 

 
Fonte: elaborado pelo autor 
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Ilustração 4-29: Percentual de Horas em Conforto do clima externo de Areia/PB a cada 
mês 

 

Fonte: elaborado pelo autor 

A rosa dos ventos de Areia/PB mostra ventos com orientação variando de leste 

para sudeste (Ilustração 4-30), com maiores incidências para sudeste. É de sudeste 

também a direção principal dos ventos no quadrimestre mais chuvoso – de abril a julho 

– e no inverno. No verão os ventos têm maiores incidências da orientação leste. 

Ilustração 4-30: Rosa dos ventos de Areia/PB 

 
Fonte: RORIZ, 2012. 

Nota: Ilustração elaborada pelo autor com base no arquivo climático da cidade. 
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Os resultados das simulações indicam que se atinge desempenho superior ao 

clima externo em todos os casos na cidade de Areia/PB. Existem combinações que 

resultam em casos sem horas de desconforto nos três tipos de habitação, mas 

também são observados alguns casos com desconforto ao calor e outros ao frio em 

todos os tipos. Houve uma combinação de recomendações que resultou em 100% 

das horas em conforto nos três tipos de habitação, que é a combinação de vedações 

pesadas com FCS baixo, ausência de ventilação natural, mas com presença de 

sombreamento nas aberturas. O maior percentual desconforto ao frio verificado – 26% 

num dos casos do tipo ramificado – é inferior aos 41% obtidos no clima externo. Já o 

maior desconforto ao calor obtido foi de 20% num dos casos do tipo alongado. 

Diferentemente dos demais municípios, os melhores desempenhos de todos os 

tipos de habitação foram registrados sem ventilação natural, mas com a presença de 

FCS baixo nas vedações. Nos casos em que há a presença de ventilação sempre o 

desconforto ao frio está presente. Os piores desempenhos são obtidos quando se 

emprega conjuntamente a ventilação natural com FCS baixo, o que resulta em 

desconforto ao frio, ou quando se emprega FCS alto sem uso de ventilação, o que 

resulta em desconforto ao calor. 

No clima de Areia/PB, os casos com vedações externas pesadas tiveram 

desempenho sempre superior aos casos semelhantes com vedações leves. O tipo 

ramificado é o que sofre maior influência da massa térmica, visto que é o tipo com 

maiores superfícies de paredes externas. 

A presença do sombreamento nas aberturas ajuda a melhorar o desempenho 

dos casos que apresentam desconforto ao calor. Já nos casos com desconforto ao 

frio, a ausência de sombreamento é que melhora o desempenho da edificação. 

Na habitação alongada é possível obter três casos com todas as horas do ano 

em conforto (Ilustração 4-31). Nas habitações do tipo compacto (Ilustração 4-32) e 

ramificado (Ilustração 4-33) existe um caso com a totalidade das horas em conforto. 

Esses casos são obtidos sem ventilação natural e com FCS baixo. Os casos com 

ventilação e FCS alto também apresentam poucas horas de desconforto. 

Os piores casos do tipo alongado são os que possuem ventilação com FCS 

baixo ou FCS alto sem ventilação. Nos tipos ramificado e compacto os piores casos 

apresentam ventilação natural e vedações leves. 
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Ilustração 4-31: Percentual de Horas Ocupadas em Conforto de cada caso das 
habitações alongadas – tipo 1 – em Areia/PB 

 

Fonte: elaborado pelo autor 

Tomando por base o caso com o maior percentual de desconforto ao calor do 

tipo alongado – FCS alto e massa leve nas vedações e ausência de ventilação e 

sombreamento –, se o caso passar a ter ventilação natural, este deixa de possuir 

desconforto ao calor em 20% das horas e passa a ter desconforto ao frio em 9% das 

horas. Se houver apenas a mudança no FCS, de alto para baixo, a habitação passa a 

não apresentar horas de desconforto. Com mudança apenas na massa das vedações 

de leve para pesada, tem-se um percentual de desconforto ao calor de 18%. E 

inserindo sombreamento nas aberturas tem-se uma redução do percentual de calor 

para 16%. 

Por outro lado, no caso com o maior percentual de desconforto ao frio do tipo 

alongado – presença de ventilação e sombreamento e vedações leves e com FCS 

baixo – o percentual de desconforto ao frio passa de 19% para 17% se não houver 

sombreamento nas aberturas. Se as vedações fossem pesadas, o desconforto ao frio 

passaria para 14%. Com FCS alto, esse percentual seria de 10%. Por fim, sem 

ventilação, não haveria desconforto ao frio. 
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Ilustração 4-32: Percentual de Horas Ocupadas em Conforto de cada caso das 
habitações compactas – tipo 2 – em Areia/PB 

 
Fonte: elaborado pelo autor 

Para o tipo compacto o pior caso é o que apresenta ventilação natural, 

vedações leves, FCS baixo e sombreamento nas aberturas. Para este caso, por 

exemplo, se não houvesse sombreamento, o percentual de horas em desconforto ao 

frio passaria de 24% para 21%. Com mudança no FCS, esse percentual passa para 

17%. A mudança na massa térmica resulta num percentual de horas com desconforto 

ao frio de 16%. E a ausência de ventilação natural proporciona uma redução para 1% 

das horas de desconforto. 

O caso com o maior percentual de desconforto ao calor do tipo compacto possui 

FCS alto e massa leve nas vedações e ausência de ventilação e de sombreamento. 

Se esse caso passar a ter ventilação natural, este deixa de possuir desconforto ao 

calor em 16% das horas e passa a ter desconforto ao frio em 15% das horas. Se 

houver apenas a mudança no FCS, de alto para baixo, a habitação passa a não 

apresentar horas de desconforto. Com mudança apenas na massa das vedações de 

leve para pesada, o percentual de desconforto ao calor passa para 13%. E inserindo 

sombreamento nas aberturas esse percentual passa para 11%. 
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Ilustração 4-33: Percentual de Horas Ocupadas em Conforto de cada caso das 
habitações ramificadas – tipo 3 – em Areia/PB 

 
Fonte: elaborado pelo autor 

Na análise do tipo ramificado, o pior caso é aquele com ventilação natural, 

vedações leves, FCS baixo e sombreamento nas aberturas. Nessas condições, 

quando se altera o sombreamento, o percentual de horas em desconforto ao frio cai 

de 26% para 24%. Com mudança no FCS, esse percentual passa para 21%. A 

mudança na massa térmica resulta num percentual de horas com desconforto ao frio 

de 16%. E a ausência de ventilação natural proporciona uma redução para 5% desse 

percentual. 

O caso com o maior percentual de desconforto ao calor do tipo ramificado é o 

que possui vedações leves e com FCS alto e ausência de ventilação e de 

sombreamento. Se esse caso passar a ter ventilação natural, este deixa de possuir 

desconforto ao calor em 17% das horas e passa a ter desconforto ao frio em 20% das 

horas. Com mudança apenas na massa térmica de leve para pesada, o percentual de 

desconforto ao calor passa para 13%. Inserindo sombreamento nas aberturas esse 

percentual passa para 11%. E se houver apenas mudança no FCS, de alto para baixo, 

a habitação passa a apresentar 3% de horas de desconforto ao frio. 

Com isso, em todos os tipos a mudança do FCS alto para baixo é a que 

proporciona os maiores ganhos de desempenho para os casos com desconforto ao 
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calor. E nos casos com desconforto ao frio, a mudança da condição da ventilação, de 

ventilado para não ventilado, é a que proporciona os maiores ganhos de desempenho. 

Os três tipos apresentam desempenhos muito parecidos (Ilustração 4-34). 

Ainda assim, o tipo alongado tem desempenho melhor que os demais nas melhores 

situações e também na maioria dos casos com desconforto ao frio. Porém, em 

algumas situações que apresentam com desconforto ao calor, o tipo ramificado é 

superior aos demais. O tipo compacto tem desempenho intermediário. 

Ilustração 4-34: Comparação dos desempenhos por tipos de habitação em Areia/PB 

 



112 
 

Fonte: elaborado pelo autor 

A aplicação dos critérios de classificação do desempenho possibilita 

categorizar os casos e identificar as estratégias mais adequadas para obter conforto 

térmico na cidade de Areia/PB (Ilustração 4-35). A ausência de ventilação natural 

combinada com FCS baixo proporcionam desempenhos “ótimos” em todos os tipos. 

No tipo ramificado, a alta massa térmica também é necessária para se atingir a 

classificação máxima. Para esse clima serrano, os desempenhos “ótimos” são os que 

apresentam mais de 90% das horas em conforto sem a necessidade de 

movimentação de ar e 100% das horas em conforto com movimentação de ar. 

Nas situações classificadas como “boas”, o tipo alongado deve ser ventilado 

naturalmente e ter vedações com alto FCS. Os tipos compacto e ramificado precisam 

ter vedações pesadas e com alto FCS, aliado à ventilação ou ao sombreamento das 

aberturas. O tipo ramificado também pode atingir o desempenho “bom” se as 

vedações forem leves e com baixo FCS, além de não haver ventilação natural na 

habitação. As situações “boas” são as que apresentam mais de 75% das horas em 

conforto sem movimentação de ar e mais de 90% das horas em conforto com 

movimentação de ar. 

Ilustração 4-35: Qualificação das estratégias bioclimáticas para Areia/PB. 

 

 Presença (ventilação ou sombreamento) ou alto (FCS e 
massa térmica) 

 
 Ausência (ventilação ou sombreamento) ou baixo (FCS e 

massa térmica) 
Fonte: elaborado pelo autor 
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Para o tipo alongado, quaisquer outras combinações resultam em 

desempenhos “regulares”. Não existe nesse tipo de habitação desempenhos “ruins”. 

No tipo compacto, as combinações “regulares” possuem vedações leves e com alto 

FCS, ou possuem vedações pesadas com ventilação natural ou com alto FCS e 

sombreamento. Para ter desempenho “regular”, o tipo ramificado não deve ser 

ventilado e ter alto FCS, ou ser ventilado tendo vedações pesadas e FCS baixo. Esse 

desempenho é determinado por mais de 60% das horas em conforto sem 

movimentação de ar e mais de 80% das horas em conforto com movimentação de ar. 

Nas combinações “ruins” dos tipos ramificado e compacto a ventilação está 

presente junto com vedações leves. No tipo compacto, além das estratégias citadas, 

o FCS baixo também está presente nos desempenhos “ruins”. Nessas situações, as 

horas em conforto sem movimentação de ar são inferiores a 60% e com 

movimentação de ar inferiores a 80%. A tabela Tabela 4-4 resume das 

recomendações para cada tipo de habitação na cidade de Areia/PB. 

Tabela 4-4: Estratégias recomendadas para cada tipo de habitações em Areia/RN. 

 Combinações 

Tipo Ótimas Boas Regulares Ruins 

Alongado 

 Não ventilar 
e reduzir o 
FCS das 
vedações. 

 Ventilar e aumentar o 
FCS das vedações. 

 Todas as demais 
combinações. 

- 

Compacto 

 Aumentar a massa e o 
FCS das vedações 
com ventilação ou com 
sombreamento. 

 Reduzir a massa e 
aumentar o FCS das 
vedações; 

 Aumentar a massa 
das vedações. 

 Reduzir a 
massa e o 
FCS das 
vedações e 
ventilar. 

Ramificado 

 Não 
ventilar, 
reduzir o 
FCS e 
aumentar a 
massa das 
vedações. 

 Aumentar a massa e o 
FCS das vedações 
com ventilação ou com 
sombreamento; 

 Reduzir a massa e o 
FCS das vedações e 
não ventilar. 

 Não ventilar e 
aumentar o FCS das 
vedações; 

 Aumentar a massa e 
reduzir o FCS das 
vedações e ventilar. 

 Usar 
vedações 
leves e 
ventilar. 

Fonte: elaborado pelo autor 

Apesar da ventilação proporcionar desconforto ao frio na maioria dos casos 

analisados, nas habitações com desconforto ao calor, ou nos períodos mais quentes 

do ano, essa estratégia pode ser empregada. Analisando a edificação compacta com 

ventilação com melhor desempenho, a que apresenta ausência de sombreamento e 

vedações pesadas com alto FCS, vê-se que os períodos mais quentes do dia – de 

8:00 às 21:00h – oferecem condições à ventilação natural em mais de 80% das horas 

do ano (Ilustração 4-36). Essa condição favorável também é observada em mais de 

90% das horas dos meses de dezembro a maio (Ilustração 4-37). Em contrapartida, 
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os períodos frios não oferecem condições favoráveis para ventilação natural, já que a 

temperatura externa do ar é inferior à 20°C em boa parte das horas da madrugada e 

dos meses de inverno. Com isso, os desempenhos das habitações podem ser 

melhorados caso os usuários abram as janelas nos períodos de desconforto ao calor 

e fechem as janelas nos períodos de desconforto ao frio. 

Ilustração 4-36: Percentual anual de horas com ventilação no interior das habitações 
em Areia/PB 

 

Fonte: elaborado pelo autor 

Ilustração 4-37: Percentual de horas a cada mês com ventilação no interior das 
habitações em Areia/PB 

 

Fonte: elaborado pelo autor 
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5 CONCLUSÕES 

Os resultados possibilitaram a determinação de algumas recomendações 

projetuais comuns e outras distintas para os diferentes climas encontrados no Rio 

Grande do Norte. As recomendações para Natal, Caicó e Mossoró são semelhantes, 

porém o impacto no desempenho é maior para os climas mais quentes, como Caicó 

e Mossoró, enquanto que Natal permite maior flexibilidade de combinação de 

estratégias. O clima de Areia proporciona ocorrência de conforto maior que nas 

demais cidades e com menor dependência das estratégias bioclimáticas, devido ao 

clima mais ameno. Inclusive existe a necessidade de equilibrar as estratégias de 

aquecimento e resfriamento passivo para se atingir conforto, enquanto que nos outros 

climas há a necessidade de redução do desconforto ao calor. Mesmo negligenciando 

as soluções mais adequadas, a maior ocorrência de desconforto é de apenas 26% 

das horas do ano – desconforto ao frio. Em comparação, a maior ocorrência de 

desconforto em Caicó é 89% devido ao calor. 

Os desempenhos das habitações para Caicó também dependem mais do tipo 

de habitação, já que o tipo alongado consegue atingir níveis ótimos de desempenho 

e o tipo ramificado só atinge desempenhos bons. Projetar para Natal, Mossoró e Areia 

possibilita que qualquer das tipologias escolhidas consigam os melhores 

desempenhos, desde que dotadas das combinações corretas. 

Ventilação natural e Fator de Calor Solar das vedações são as variáveis com 

maior impacto no desempenho dos casos analisados. A presença conjunta da 

ventilação e baixo FCS nas paredes e coberta garante que as habitações atinjam os 

melhores desempenhos nas cidades de clima quente, independente das outras duas 

variáveis: sombreamento e massa térmica. Só em Areia é que a massa térmica tem 

influência similar às demais variáveis. 

Quanto ao método de simulação, foi possível: 

 estabelecer critérios de desempenho (conforto adaptativo com e sem 

movimento de ar); 

 adotar soluções projetuais generalizadas, regionais e diversificadas, 

com muitos rebatimentos no projeto arquitetônico (o FCS representa 

uma ampla gama de combinações arquitetônicas); 

 avaliar o impacto de diferentes tipos de geometria de habitações; 

 manipular as variáveis com facilidade; 
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 ter celeridade na obtenção dos resultados. 

As conclusões específicas quanto às estratégias bioclimáticas são 

apresentadas separadamente, a seguir. 

5.1 VENTILAÇÃO 

A ventilação natural é uma das variáveis com maior impacto na determinação 

do desempenho. Nas cidades de climas quentes – Mossoró, Caicó e Natal – seu uso 

resulta, em quase todos os casos, em desempenhos satisfatórios (tidos como ótimos 

ou bons). Existem casos em que, mesmo com a ausência da ventilação natural, têm-

se desempenhos bons, mas deve-se compensar sua ausência com outras estratégias, 

tais como: sombreamento das aberturas e vedações com FCS baixo. Nessas cidades, 

nenhum caso com ausência de ventilação natural resulta no desempenho ótimo. 

Neste estudo considerou-se que o usuário controla as aberturas para possibilitar a 

entrada dos ventos ou barrá-la, a depender das condições do clima externo. Com isso, 

tanto na cidade litorânea quanto na cidade de clima semiárido a ventilação melhora 

as condições de conforto interna. 

Ao contrário do que ocorre nas cidades de climas quentes, em Areia a ausência 

de ventilação resulta nos melhores desempenhos, desde que associada a vedações 

com baixo FCS. Isso porque a ventilação pode ocasionar desconforto ao frio em 

alguns casos, já que o critério de controle de abertura de janelas adotado limita o 

fechamento das janelas a temperaturas externas inferiores à 20°C. Isso permite que 

as janelas estejam aberturas, permitindo a ventilação, mesmo nos horários em que as 

temperaturas do ar estejam abaixo do limite de desconforto ao frio. 

Os melhores desempenhos de casos com ventilação advêm de seu uso 

associado com vedações com alto FCS, equilibrando a remoção das cargas térmica 

pela ventilação aos ganhos térmicos pelas vedações. 

De acordo com os critérios adotados, o horário mais favorável para a ventilação 

em Mossoró e em Caicó é no período noturno, onde a temperatura do ar externo é 

inferior a interna. Em Natal, esse período favorável à ventilação natural é mais 

extenso, abarcando também o fim de tarde. Em Areia, as temperaturas frias das 

madrugadas não favorecem a ventilação. O período mais favorável à ventilação nessa 

cidade é o período diurno. 
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5.2 FATOR DE CALOR SOLAR 

O Fator de Calor Solar é uma das variáveis com maior influência no 

desempenho das habitações. Vedações com FCS baixo garante que o desempenho 

não seja ruim nas cidades de clima quente, pois reduz a absorção de radiação solar 

e a transferência desse calor para o interior. Os casos com melhores desempenhos 

possuem FCS baixo em Natal, Mossoró e em Caicó. Essas recomendações estão de 

acordo com as indicações da literatura para essas cidades. 

No clima de Areia, o FCS baixo também garante os melhores desempenhos na 

ausência da ventilação natural. Com ventilação e baixo FCS nas vedações há a 

ocorrência de muitas horas de desconforto ao frio. Situações com alto FCS também 

podem ter bons desempenhos no clima serrano, desde que com ventilação natural 

para equilibrar os ganhos térmicos da envoltória e vedações pesadas para acumular 

calor do dia e reduzir o desconforto ao frio a noite. 

5.3 MASSA TÉRMICA 

O impacto da massa térmica é variável em Natal, Mossoró e Caicó. Nestas 

cidades ela tem relação direta com o FCS e a ventilação. Quando o FCS é alto e não 

existe ventilação natural, os casos com massa térmica baixa são melhores que os 

casos com massa térmica alta. Isso porque o calor ganho pela envoltória com alto 

FCS se acumula em excesso em paredes com massa térmica alta, causando grande 

desconforto nas horas em que essa radiação começa a ser transmitida para o interior 

da edificação. Com massa leve, rapidamente esse calor ganho é removido das 

paredes pela ventilação. 

Quando o FCS é baixo e existe ventilação natural, a massa térmica alta resulta 

em desempenhos melhores que o os casos com massa térmica baixa. Com FCS 

baixo, o calor ganho, e, consequentemente, acumulado, é menor nas paredes 

pesadas, mantendo a temperatura interna mais estável ao longo do dia. E com a 

presença da ventilação natural esse calor acumulado é removido. Portanto, não é 

necessário ter vedações leves em Natal ou vedações pesadas em Caicó, como 

recomenda a NBR 15220 (ABNT, 2005). O importante é que o calor acumulado nos 

elementos opacos consiga ser removido pela ventilação. A eficiência da massa 

térmica depende diretamente da presença de ventilação. Em Natal, essa remoção do 
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calor pode se dar na maior parte do dia. Em Caicó e Mossoró, devido às altas 

temperaturas diurnas e ao clima seco em boa parte do ano, a ventilação noturna 

aparece como melhor opção para a remoção das cargas térmicas acumuladas, 

conforme as recomendações de Goulart (2004), Givoni (1992) e da NBR 15220 

(ABNT, 2005). 

Em Areia, as habitações tiverem melhor desempenho com massa térmica alta 

nas vedações do que com vedações leves. O calor acumulado durante o dia ajuda a 

reduzir o desconforto ao frio à noite, especialmente nos casos ventilados. Nas 

habitações do tipo ramificado a influência da massa térmica é mais nítida. Isso ocorre 

devido aos maiores percentuais de desconforto ao frio registrados em função das 

maiores infiltrações de ar pelas frestas das aberturas. Vedações leves podem atingir 

bons desempenhos desde que não haja ventilação natural, e as vedações tenham 

baixo FCS. 

5.4 SOMBREAMENTO 

Quando se analisam casos semelhantes tendo apenas a variação do 

sombreamento nas aberturas, percebe-se que os casos com sombreamento têm 

sempre melhor desempenho que os casos sem sombreamento, tanto para Natal 

quanto para Caicó e Mossoró. Conforme esperado, o sombreamento reduz a entrada 

da radiação solar pelas aberturas, reduzindo as cargas térmicas no interior da 

edificação. Com relação aos tipos, as habitações com maiores aberturas são as que 

apresentam maior necessidade de sombreamento. 

Entretanto, com as condições adotadas nesta pesquisa, o sombreamento 

possui impacto menor que a ventilação natural e o Fator de Calor Solar, já que existem 

casos sem sombreamento com desempenhos considerados ótimos, assim como 

casos com sombreamento tendo desempenhos considerados ruins. Se a ventilação 

consegue remover os ganhos térmicos, ou se os ganhos pelos elementos opacos são 

baixos, os casos sem sombreamento podem ter desempenho satisfatório nas cidades 

de clima quente. 

Em Areia, a presença do sombreamento nas aberturas ajuda a melhorar o 

desempenho dos casos que apresentam desconforto ao calor. Nos casos com 

desconforto ao frio, a ausência de sombreamento melhora o desempenho da 

edificação. Isso induz à recomendação de proteções solares móveis ou ao estudo 
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minucioso da trajetória solar para a adoção de proteções fixas, de maneira que 

possibilite o aquecimento solar passivo no período mais frio do ano e ainda seja 

permitido o sombreamento das aberturas nos períodos mais quentes. 

No estudo foram considerados brises na frente das aberturas para proporcionar 

sombreamento. Contudo, sabe-se que esta solução apresenta elevado custo para 

aquisição, podendo ser inviável em habitações de interesse social. Portanto, outras 

soluções fazem-se necessárias para proporcionar esse sombreamento. Este pode 

advir de vegetação ou esquadrias com folhas opacas, nas fachadas leste e oeste, ou 

de beirais ou marquises de elementos pré-moldados nas fachadas norte e sul. 

5.5 TIPOS 

A escolha da geometria das habitações influencia no impacto das estratégias 

bioclimáticas. Quando se projeta seguindo as estratégias mais adequada ao clima, a 

escolha do formato da edificação tem pouca influência sobre seu desempenho, 

principalmente em Natal, Mossoró e Areia, onde todos os tipos atingiram 

desempenhos ótimos. Isso amplia as indicações da literatura de que as habitações 

em climas quente e úmido, como Natal, têm melhor desempenho com formatos 

ramificados e grandes aberturas. Outros formatos também permitem bons 

desempenhos. 

Em Caicó, mesmo com as melhores combinações, o tipo ramificado não atinge 

o desempenho ótimo. Apenas os tipos compacto e alongado atingem essa 

classificação, sendo o tipo alongado levemente superior ao compacto. Para esta 

cidade, a indicação de uma forma compacta e com pouca superfície externas 

expostas, tal qual recomendado por Olgyay (1963) para climas quente e seco. 

Portanto, o tipo ramificado, tal como está configurado neste trabalho, não é 

recomendado para Caicó, devido aos ganhos térmicos proporcionados pelas maiores 

aberturas e pela maior área de exposição à radiação. 

A escolha do tipo da habitação tem maior influência no desempenho à medida 

que a envoltória se torna menos adequada. Nos casos com envoltórias com 

combinações de estratégias inadequadas, o tipo alongado tem desempenho 

destacadamente inferior aos demais nas cidades de clima quente. Em Areia, nesses 

casos, o tipo alongado tem desempenho inferior, mas bem próximo aos demais tipos. 
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Nos modelos sem ventilação, onde as aberturas estavam fechadas, os 

melhores desempenhos das cidades de clima quente foram obtidos pelos tipos com 

maior área de abertura, que também possuem maiores frestas para a entrada de ar. 

Além de reduzir o desconforto ao calor, essas maiores frestas também aumentam o 

desconforto ao frio das habitações ramificadas em Areia. Portanto, a escolha do tipo 

mais recomendado para o clima do lugar depende também das estratégias que serão 

empregadas. 

5.6 LIMITAÇÕES DA PESQUISA E ESTUDOS FUTUROS 

Um dos obstáculos à pesquisa foi a escassez de referências para a definição 

dos parâmetros de classificação dos desempenhos das habitações. Algumas 

referências fazem essa classificação através das horas em conforto, como é o caso 

do RTQ-C (INMETRO, 2009). Mesmo considerando o modelo de conforto adaptativo, 

o uso do percentual de horas ocupadas em conforto com movimentação do ar não é 

garantido com ventilação natural. Mesmo assim, estabelecer critérios de classificação 

de desempenho bom e ruim teve caráter subjetivo, não se baseando em estudos 

estatísticos, opinião dos usuários, ou outros critérios de viabilidade. Recomenda-se o 

desenvolvimento de estudos para se obter esses parâmetros de classificação do 

desempenho baseado em tomada de dados reais. 

A pesquisa também se limitou a considerar o desempenho médio anual de cada 

caso, o que pode ter mascarado algumas condições climáticas mais desfavoráveis. 

Contudo, mesmo nos períodos mais desfavoráveis os usuários ainda podem usufruir 

de condições de conforto, ou mesmo de desconforto leve, quando a habitação oferece 

a possibilidade de o usuário controlar as aberturas para permitir ou barrar a ventilação 

ou radiação em diferentes horários, assim como o projeto possibilitar exaustão e 

renovação do ar. Mesmo assim, a análise das condições mais favoráveis à ventilação, 

seus horários e impacto no conforto dos usuários deve ser aprofundado em um estudo 

futuro. 

A massa leve adotada neste trabalho é a proporcionada por paredes de tijolo 

assentada na menor dimensão e sem revestimento. O desempenho com paredes 

mais leves, como as de drywall, não foram avaliadas. O que se realizou neste trabalho 

foi estabelecer indicações de que paredes mais leves teriam desempenho semelhante 
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ao obtido com a parede de alvenaria. Entretanto, recomendam-se pesquisas 

empregando paredes mais leves para avaliar o desempenho das mesmas.  

Outra limitação da pesquisa está no dimensionamento das proteções solares e 

na orientação das habitações. Nos modelos, o sombreamento não proporcionou 100% 

de obstrução à radiação direta em nenhuma orientação. Foi adotado o mesmo tipo de 

sombreamento para todas as orientações. Recomenda-se o estudo de sistemas com 

eficácia variável de acordo com a orientação visando um impacto mais significativo do 

sombreamento. 

Por fim, outras duas possibilidades de estudos são propostas. Um estudo mais 

detalhado sobre os climas e suas recomendações propiciariam um novo zoneamento 

bioclimático para o RN, o que auxiliaria os projetistas na adequação de seus projetos 

às condições climáticas locais. Outra possibilidade é a busca por recomendações 

adotando-se outros tipos de edificação ou outras estratégias de condicionamento 

passivo, como o resfriamento evaporativo direto ou indireto. 
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