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RESUMO 

A mudança de ritmo da atividade urbana vem variando o microclima dos grandes 

centro urbanos – temperaturas médias mais elevadas, modificação dos regimes de 

chuvas, além de problemas relacionados com ruído urbano, o qual tem se agravado, 

causando sérios transtornos à população. Contribui com essa variação no microclima, 

a verticalização da cidade, apesar de ser a solução encontrada para solucionar os 

problemas do aglomerado de pessoas que nela vivem, impulsionou o 

desenvolvimento de técnicas construtivas que garantissem mais agilidade no tempo 

de construção e menores custos. Esses fatores muitas vezes refletem no desempenho 

e qualidade das edificações, além da interferência na escala urbana. Desde 2013, as 

edificações residenciais no Brasil, devido a publicação da Norma de Desempenho 

NBR 15.575/2013, devem ser planejadas visando atender diversos requisitos e 

critérios, dentre eles o desempenho ambiental – térmico, acústico e lumínico - do 

edifício.  Diante desse contexto, pretende-se a partir do desenvolvimento de um 

projeto habitacional multifamiliar, compatibilizar e incluir os requisitos técnicos de 

conforto ambiental (térmico, acústico e lumínico) da Norma de Desempenho NBR 

15.575/2013 no processo de projeto.  

 

Palavras chaves: Norma de Desempenho; Desempenho ambiental; Conforto 

Ambiental; Projeto de Arquitetura; Habitação multifamiliar. 
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ABSTRACT 

The change of pace of urban activity has been changing the microclimate of large 

urban centers - higher average temperatures, modification of rainfall regimes, and 

problems related to urban noise, which has worsened, causing serious disturbances 

to the population. It contributes to this variation in the microclimate, the verticalization 

of the city, despite being the solution found to solve the problems of the population of 

people living in it, encouraged the development of constructive techniques that ensure 

more agility in construction time and lower costs. These factors often reflect the 

performance and quality of buildings, as well as interference on the urban scale. Since 

2013, residential buildings in Brazil, due to the publication of Performance Standard 

NBR 15.575/2013, should be planned to meet various requirements and criteria, 

including the environmental performance - thermal, acoustic and lighting - of the 

building. In view of this context, it is intended to develop a multifamily housing project, 

to harmonize and include the technical requirements of environmental comfort 

(thermal, acoustic and lighting) of the Performance Standard NBR 15.575/2013 in the 

design process. 

 

Key words: Performance Standard; Environmental performance; Environmental 

comfort; Architectural design; Multifamily housing. 
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1 INTRODUÇÃO 

A Arquitetura, assim como outras áreas das ciências sociais, considera que um 

dos grandes problemas detectados nas grandes cidades brasileiras é a demanda 

social por habitação. Diante deste problema, diretrizes de planejamento urbano 

multiplicaram-se indicando o adensamento como uma maneira de amenizar tal déficit. 

O adensamento é considerado uma intensificação na ocupação do solo urbano 

via verticalização. A diminuição de espaços livres para construções de novas 

habitações nas grandes cidades impulsiona a tendência de verticalização das 

residências.  

O processo de verticalização é entendido como um dos símbolos mais 

importantes da modernização urbana de uma cidade, coincidindo, dessa forma com 

profundas mudanças relacionadas aos aspectos social e cultural das moradias e ao 

estilo de vida tradicional das diversas classes sociais (MELO, ROMANCINI, 2013). 

Também interagem nesse contexto, aspectos como o medo da violência, ou seja, o 

desejo de sentir-se seguro. Atualmente, o avanço da criminalidade, faz com que, mais 

do que nunca, os habitantes das médias e grandes cidades desejem fortalecer a 

segurança do seu abrigo (DUARTE, 2006). 

Portanto, as mudanças na estrutura das cidades e o consequente aumento da 

densidade demográfica levaram à otimização e ao aproveitamento do espaço urbano, 

com a verticalização das estruturas edificadas, impulsionando o desenvolvimento de 

novas tecnologias na construção civil. Assim, a busca por técnicas construtivas e 

materiais que proporcionassem maior agilidade no tempo da construção associada a 

menores custos, se tornou inevitável. Estes fatores, muitas vezes refletem no 

desempenho e na qualidade das edificações (REZENDE; RODRIGUES; VECCI, 

2014). 

Em função da mudança do ritmo da atividade humana, os grandes centros 

urbanos estão assistindo uma variação importante no seu microclima: os milhares de 

deslocamentos diários dos automóveis, sistemas de refrigeração (ou o aquecimento) 

e a iluminação artificial intensiva dos edifícios e dos locais públicos, além da própria 

presença dos milhares de seres humanos, constituem fonte de calor e de tipos 

diversos de poluição (ruídos, poeiras, e vários produtos das combustões) (BARROSO-

KRAUSE et al, 2005).   
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Consequentemente, ao concentrar suas atividades em um só lugar – a cidade 

– o homem acaba por modificar seu microclima: temperaturas médias mais elevadas, 

modificação dos regimes de chuvas, aumento da nebulosidade devido à poluição do 

ar. As chuvas, devido ao excesso de solo impermeável, são rapidamente evacuadas 

para o sistema de esgoto, sem tempo de refrescar o solo e o ar, salvo perto dos 

parques e jardins.  

As antigas regras de dormir de janelas escancaradas, cerca-se de muros 
baixos, se modificam: por medo ou ruído ou chuva, não se permite a livre 
circulação de ar no interior das construções; os muros, cada vez mais altos e 
impenetráveis, afastam os ventos de todo o terreno. Construções em 
“paredão” como em Copacabana, impedem também o acesso dos ventos 
locais aos quarteirões internos (BARROSO-KRAUSE et al, 2005).    

Os problemas relacionados ao ruído urbano e a acústica de um modo geral têm 

se agravado, principalmente nos centros urbanos, onde são mais frequentes e 

intensos. Isso porque tais problemas causam sérios transtornos às pessoas, tanto a 

sua saúde quanto a sua produtividade.  

A arquitetura tem um papel importante na atenuação destes problemas e, 

consequentemente, na melhoria da qualidade de vida nas cidades. Portanto, é 

recomendado que os projetos estejam alinhados com o meio ambiente, a fim de 

reduzir os impactos negativos sobre esse (SOUZA, 2012). 

São os arquitetos e urbanistas capazes de intervir sobre as variáveis do meio 

para melhorar a qualidade térmica dos espaços. A forma e orientação dos volumes, a 

utilização de dispositivos de controle de radiação, a seleção adequada de materiais e 

procedimentos e a previsão da ventilação adequada, influenciam diretamente no 

ganho térmico que a edificação terá e consequentemente nas trocas de calor entre 

esta e o indivíduo que a ocupa (RIVERO, 1985 apud RIBEIRO, 2008). A correta 

utilização dos princípios bioclimáticos pode promover conforto aos ocupantes sem 

que, necessariamente, se faça uso de mecanismos artificiais (RIBEIRO, 2008). 

Para promover conforto em um ambiente, de acordo com Oliveira (2013), é 

preciso que sejam considerados diversos aspectos inerentes à construção, além de 

aspectos psicológicos, capazes de permitir que o lugar seja adequado ao 

desenvolvimento das atividades as quais se destina a abrigar e ao público alvo. 

Considera-se, então, que um ambiente cumpre sua função quando permite a todos os 

usuários realizar suas atividades sem desconforto, ou seja, quando apresenta 

iluminação, temperatura, ventilação e propriedades acústicas adequadas. 
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Desde 2013, as edificações residenciais no Brasil, devido a publicação da NBR 

15.575/2013: Edificações habitacionais – Desempenho, devem ser planejadas 

visando atender diversos requisitos e critérios, dentre eles o desempenho ambiental 

– térmico, acústico e lumínico - do edifício. Ela exige que todos os sistemas que 

compõem os edifícios habitacionais (estrutura, cobertura, paredes de vedação, 

instalações prediais, etc.) atendam um nível mínimo de desempenho ao longo de uma 

vida útil determinada em projeto. Isto é, garantir que os sistemas e componentes que 

integram os imóveis residenciais sejam especificados, projetados e executados 

visando assegurar durabilidade e condições adequadas de uso e ocupação 

(INSTITUTO BRASILEIRO DE IMPERMEABILIZAÇÃO, 2015). 

Dessa forma, é importante o desenvolvimento de materiais e técnicas 

construtivas que atendam aos níveis de desempenho de conforto ambiental exigidos 

pela norma e proporcionem conforto aos usuários, exigindo de engenheiros e 

arquitetos a busca por tais soluções. A utilização de novos sistemas construtivos 

implica na necessidade de adoção de critérios de monitoramento e avaliação dos 

materiais componentes, também mais intensa, especialmente com relação a sua 

adequação ao fim a que se destinam, ou seja, a habitação humana (POLL, 2009).  

Um aspecto importante a ser destacado diz respeito às janelas, que, na maioria 

das edificações, apresentam dimensões padronizadas, independente da área de piso 

do ambiente onde será instalada. Além disso, as janelas consistem em ponto de 

vulnerabilidade das edificações, visto que ao permitir a entrada de luz e visualização 

da paisagem, admitem radiação solar e perda de calor à noite, como também permite 

a entrada e saída de ruído.  

Quanto ao isolamento acústico, os países com o clima mais frio são, de certa 

forma, privilegiados, visto que, devido as baixas temperaturas, os ambientes 

necessitam de boa vedação térmica; logo, o isolamento acústico é privilegiado com 

essa vedação. Já em países como o Brasil, onde o clima é propício para que as 

janelas se mantenham abertas para proporcionar ventilação natural, obter um valor 

alto de isolamento acústico pode ser uma tarefa difícil (NETO, 2009).  

Portanto, é imprescindível a compatibilização do conforto ambiental nos três 

aspectos, pois para atender a um parâmetro acústico pode-se entrar em desacordo 

com alguma exigência de ventilação, por exemplo. 
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Ademais, algumas discussões acerca de divergências entre as legislações 

urbanísticas da cidade de Natal e a Norma de Desempenho devem ser levantadas, 

principalmente no que tange a área de ventilação considerada por uma abertura.   

A fim de atender às exigências da NBR 15.575, novas práticas nas etapas de 

projeto, seleção de materiais e sistemas construtivos, escolha de fornecedores, 

execução das obras e gestão de uso e manutenção são exigidas.  

1.1 JUSTIFICATIVA 

O desempenho de edifícios residenciais, antes somente discutido em países 

desenvolvidos, passou a ganhar importância no Brasil através da NBR 15.575 

“Edificações habitacionais – Desempenho”. Por ter sido desenvolvida através das 

principais exigências dos usuários, criando requisitos e critérios de desempenho, esta 

norma não busca substituir as normas prescritivas já existentes, mas complementá-

las (RIBEIRO, 2010). 

Por ser um tema instigante e atual, justifica-se o tema de estudo proposto, na 

tentativa de proporcionar uma contribuição significativa à questão, tanto com relação 

a aspectos técnicos como sua relevância na discussão de novos conceitos de projeto. 

Diante desse contexto, pretende-se a partir do desenvolvimento de um projeto 

residencial multifamiliar, decodificar a norma nos seus procedimentos, especificações, 

projetos e construção das edificações, discutindo e esmiuçando para demais 

arquitetos quais suas competências frente a Norma de Desempenho. Além de implicar 

em rediscussão de algum item da Norma e até resultar em recomendações projetuais. 

1.2 OBJETIVOS 

Este trabalho tem o objetivo de, por meio de um anteprojeto de um edifício 

habitacional multifamiliar em Natal/RN, incluir os requisitos técnicos de conforto 

ambiental (térmico, acústico e lumínico) da Norma de Desempenho NBR 15.575/2013 

no processo de projeto.  

Os objetivos específicos são:  

 Avaliar como a escala urbana pode influenciar no conforto ambiental do 

edifício; 

 Compreender os parâmetros de desempenho de conforto ambiental 

(térmico, acústico e lumínico) requisitados pela NBR 15.575; 
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 Analisar sistemas e elementos construtivos quanto ao desempenho do 

conforto ambiental; 

 Identificar as influências e conflitos dos parâmetros de conforto 

ambiental requisitados pela Norma de Desempenho no processo de 

projeto. 

1.3 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

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

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: conforto ambiental, que está subdividido em 

conforto térmico, acústico e lumínico; os parâmetros ambientais da Norma de 

Desempenho e uma discussão acerca da relação entre desempenho e conforto 

ambiental. 

O capítulo 3 aborda os estudos de referência, os quais consistem em estudos 

de referências projetuais. Já o capítulo 4, refere-se ao universo de estudo e seus 

condicionantes físicos e ambientais. 

O capítulo 5 apresenta a metodologia de projeto adotada abordando o conceito 

de projeto e a programação arquitetônica. 

Com apresentação da concepção da proposta projetual, o Capítulo 6 traz a 

proposta de projeto, desde a sua evolução até a proposta final. Por fim, o capítulo 7 

traz as conclusões. Neste capítulo é realizada a discussão, de como os aspectos de 

conforto ambiental (térmico, acústico e lumínico) da Norma de Desempenho foram 

adotados ao longo do desenvolvimento do projeto. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO-CONCEITUAL  

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

apresentada as considerações acerca do conforto ambiental e seus aspectos térmico, 

acústico e lumínico. Em seguida, é abordada a Norma de Desempenho NBR 

15.575/2013 com enfoque no desempenho ambiental (térmico, acústico e lumínico). 

Por fim, é feita uma discussão sobre a relação entre desempenho e conforto 

ambiental. 

2.1 CONFORTO AMBIENTAL 

Assim como no senso comum, conforto nos dicionários, é visto enquanto 

comodidade, apoio, consolo, bem-estar. Um conceito amplo que dá margens a 

diferentes interpretações e percepções, tanto subjetivas quanto objetivas, podendo 

ser percebido, sentido, vivenciado e até mesmo medido, classificado e normatizado. 

(FREITAS, 2005) 

“Conforto – Dar forças a; Tornar confortável; Dar conforto moral ou afetivo” 

(DICIONÁRIO DO AURÉLIO, 2017).  

“Conforto – Tudo o que constitui o bem-estar material: gostar de conforto; 

Consolo, consolação, solidariedade nos momentos de aflição ou infortúnio”. 

(DICIONÁRIO ON LINE, 2017).   

O significado da palavra conforto nos dicionários está relacionado a conceitos 

difíceis de serem definidos objetivamente, visto que varia em cada meio cultural e para 

cada indivíduo (SILVA, H.; SANTOS, M., 2012). Os conceitos e exigências quanto ao 

conforto apresentam especificidades no tempo e no espaço, evoluindo através dos 

séculos e diferenciando-se na atualidade, de acordo com o poder aquisitivo, o estágio 

tecnológico, culturas, climas e até mesmo disciplinas e áreas de interesse (FREITAS, 

2005).  

É muito anterior à consciência do conforto; sequer é exclusividade da espécie 
humana. Um exemplo simples está nos frequentes movimentos do corpo que 
se dão em reação a condicionantes ambientais: no frio nos vestimos e nos 
encolhemos; procuramos o sol e a proteção ao vento.  No calor, nos despimos 
e nos abanamos, e procuramos a sombra e a exposição ao vento.  Apertamos 
os olhos na claridade em excesso e tapamos os ouvidos quando de um ruído 
exagerado.  É provável que esta busca de uma interação ótima com os fatores 
ambientais seja mais velha que a história escrita.  Entretanto, a consciência 
do conforto resultou de um longo processo cultural (SCHMID, 2005, p.58). 
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Até o final do século XVIII, o termo conforto quase não era usado aplicado à 

edificação e surgiu inicialmente ligado ao conforto térmico.  Desconhecimento que foi 

sendo superado no início do século XIX a partir da Europa. O Modernismo, no século 

XX, continha núcleos que hostilizavam à noção de conforto, pois acreditavam ser 

impróprio a estética da engenharia e do progresso material (SCHMID, 2005).  

A arquitetura moderna buscou integrar o tema do conforto às necessidades 

funcionais, construtivas e urbanísticas contemporâneas. Dessa forma, o conforto seria 

resultado do projeto adequado para cada região, em edifícios com aberturas que 

permitissem ventilar e iluminar o suficiente, mas com dispositivos para se descartar 

qualquer incômodo. “Esperava-se que o conforto fosse atingido de forma homogênea 

por toda a sociedade industrial, que abdicaria do gosto individual, em nome de uma 

solução universal” (SILVA, 2009). 

 “Le Corbusier, decisivo mentor do movimento, propagava a ideia da casa como 

máquina de morar; pedia às pessoas menos sentimentalismo e mais objetividade ao 

tratar da casa” (SCHMID, 2005, p.10). Esta expressão apresenta uma ideia do 

sentimento como algo mecânico do corpo que pudesse ser instrumentado por 

equipamentos como, termômetros, manômetros e conta-giros. No entanto, conforto 

não se explica, com itens estanques, precisamente definidos nem se revela um jogo 

onde vença a neutralidade (eliminação do desconforto) (SCHMID, 2005).  

As casas modernas passaram a incorporar algumas máquinas como itens 

essenciais, como por exemplo os dispositivos de iluminação e climatização. O 

progresso nas estruturas de aço e de concreto permitiu que construções leves 

vencessem vãos livres cada vez maiores, tornando as plantas dos edifícios, 

especialmente dos comerciais, livres. No entanto, os conhecimentos tradicionais de 

adaptação ao clima local foram sendo esquecidos. Os edifícios se tornavam cada vez 

mais dependentes de fontes externas de energia e elevado consumo de recursos 

naturais.   

Nos climas quentes, as estruturas leves já não conseguiam preservar durante 
o dia o frescor da noite, como faziam as espessas paredes de pedra, de taipa 
e de adobe. Também fazia falta o frescor dos ambientes com pé-direito alto 
e ventilação cruzada. Nos climas frios, as formas soltas sobre pilotis e as 
paredes externas em vidro já não conseguiam conservar o calor (SCHMID, 
2005, p.11). 

A planta livre permitiu a adoção de aberturas contínuas, mas isto não implicou 

em melhor uso da iluminação natural, visto que a planta livre permitiu recintos 



22 
 

profundos que, nas porções mais internas, eram escuros, sendo necessário recorrer 

a iluminação elétrica para sanar o problema.  

Com a crise do petróleo no início dos anos 70, essa avidez energética dos 

edifícios passou a receber críticas. Faltava, então, ao Modernismo considerar que 

diferentes climas, paisagens e culturas demandam propostas diferentes. Como 

oposição ao Modernismo, nomes distintos foram aplicados para ideias essencialmente 

similares: como arquitetura bioclimática, arquitetura passiva e, mais recentemente, 

arquitetura sustentável. 

Acompanhando o movimento ambientalista, novas correntes na arquitetura 

tentavam resgatar o condicionamento térmico natural do ambiente construído, a 

iluminação e a ventilação naturais. Surge, então, no ambiente acadêmico, o 

movimento pelo conforto ambiental, expressão que substituiu a “física aplicada às 

edificações”, disciplina dos cursos de Arquitetura e Urbanismo e Engenharia Civil.  

Essa mudança de nome sugere algo mais amplo, o ambiente construído. No entanto, 

sua orientação ainda se mostra decisivamente mecanicista (SCHMID, 2005). 

De acordo com Schmid (2005) “a especialidade chamada conforto ambiental 

nasceu deficiente”, devido a sua separação do projeto e da teoria da arquitetura. 

Havendo, portanto, um risco dos parâmetros de conforto servirem para deixar tudo 

ainda mais igual ao serem aferidos em condições de laboratório.  “Quem nunca ferveu 

de raiva, nunca gelou de medo, nem suou de nervosismo? Semelhantes interrogações 

pairam sobre as verdades oficiais em matéria de ar, luz, som e toque” (SCHMID, 2005, 

p.100) 

Apesar do conforto ambiental ter nascido de um esforço de se resgatar a 

arquitetura enquanto abrigo, o desempenho da casa enquanto abrigo é restrito à soma 

de algumas funções-objetivo: temperatura, umidade, nível de intensidade sonora. 

“Enfim, aquilo que é possível medir: como se a satisfação humana fosse cabível em 

algum modelo numérico” (SCHMID, 2005, p.14). Entretanto, o conforto relaciona 

questões psicológicas de identificação e satisfação com o local, com a condições 

físicas de temperatura, umidade, ventilação, iluminação e acústica (FREITAS, 2005).  

Segundo Freitas (2005), as “zonas de conforto” são determinadas conforme a 

necessidade do ser humano em manter um equilíbrio higrotérmico; iluminâncias são 

recomendadas para cada tipo de atividade humana. Recomendações baseadas numa 

certa preferência dos seres humanos de se inserirem em certos limites entre o calor e 

o frio, entre a luz e a escuridão, o som e o ruído, visando distanciar-se dos extremos, 
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pontos de maior incômodo. No entanto, a tolerância a cada uma dessas faixas de 

conforto depende da aclimatação, de características humanas e atividades 

desenvolvidas.   

Segundo Kowaltowski et al (2001 apud BLOWER, H.; AZEVEDO, G., 2008), o 

conforto ambiental é uma parceria entre ambiente físico, características do local e da 

arquitetura da edificação. Dessa forma, a implantação das edificações nos lotes, 

deverá observar as condições naturais do terreno, visando à proteção ambiental e o 

seu aproveitamento para a iluminação, ventilação e insolação adequada.  

“Sob um olhar ampliado, as condições de conforto, podem ser particularizadas 

a cada ser humano, ou seja, um mesmo ambiente provoca impressões diversas em 

indivíduos diferentes” (BLOWER, H.; AZEVEDO, G., 2008). Cada indivíduo, portanto, 

percebe, reage e responde diferentemente frente às ações sobre o meio. Diante disso, 

um ambiente transforma-se em “lugar” a partir da ligação afetiva que é estabelecida 

entre o mesmo e seu usuário. As questões de conforto ambiental estão relacionadas 

a forma como o ambiente será percebido.  

Sempre que tratamos dos problemas do conforto ambiental na arquitetura, 
uma preocupação deve, a todo momento, estar presente – a relação existente 
entre as distintas áreas que o compõem, ou seja, como ocorre a 
interdependência entre iluminação, conforto térmico, ventilação e acústica, no 
ato de projetar. (SOLANO VIANNA e GONÇALVES, 2001, p.232).  

Mesmo o controle do ambiente não sendo totalidade da arquitetura, deve ser 

parte da ordenação primária de qualquer projeto, cabendo ao arquiteto fazer do 

controle da luz, do som e do calor um problema seu (SOLANO VIANNA, N.; 

GONÇALVES, J., 2001). 

Diversos são os fatores intervenientes no conforto ambiental das edificações, o 

esquema da Figura 1, exemplifica-os em cada uma de suas subáreas – conforto 

higrotérmico, insolação, iluminação natural e artificial, ventilação natural, acústica 

arquitetônica e urbana equacionados em três níveis distintos: os relativos ao clima e 

meio ambiente (conforto urbano), os relativos ao projeto e construção das edificações 

e da cidade, e, por fim, aqueles relativos ao próprio usuário.  
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Figura 1: Principais variáveis do conforto ambiental 

 
Fonte: SOLANO VIANNA, N.; GONÇALVES, J., 2001. 

2.1.1 Conforto térmico 

O conforto térmico é definido, segundo ASHRAE (1993 apud LAMBERTS et al, 

2014) como um estado de espírito que reflete a satisfação com o ambiente térmico 

que envolve a pessoa. Assim considerações fisiológicas e psicológicas estão 

envolvidos neste contexto, dependendo individualmente de cada pessoa. “Se o 

balanço de todas as trocas de calor a que está submetido o corpo for nulo e a 

temperatura da pele e suor estiverem dentro de certos limites, pode-se dizer que o 

homem sente conforto térmico” (LAMBERTS et al, 2014, p. 46). Todavia, a 

neutralidade térmica, apesar de ser uma condição necessária, não é suficiente para 

que uma pessoa esteja em conforto térmico. 

Como o corpo humano é um sistema termodinâmico, que produz calor e 
interage continuamente com o ambiente para alcançar o balanço térmico, 
existe uma constante troca de calor entre o corpo e o meio, regida pelas leis 
da física e influenciada pelos mecanismos de adaptação fisiológica, 
condições ambientais e fatores individuais. A sensação de conforto térmico 
está diretamente relacionada ao esforço realizado pelo organismo para 
manter o balanço térmico (LAMBERTS et al, 2016, p. 7). 

As variáveis de conforto térmico estão divididas em variáveis ambientais e 

variáveis humanas. As variáveis humanas são: metabolismo gerado pela atividade 

física; resistência térmica oferecida pela vestimenta; e as ambientais são: temperatura 

do ar; temperatura radiante média; velocidade do ar; umidade relativa do ar. Ademais, 

variáveis como sexo, idade, hábitos alimentares, peso, altura etc podem exercer 

influência nas condições de conforto de cada pessoa e devem ser consideradas. 
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São ameaças ao conforto térmico, a mudanças nas características térmicas das 

superfícies, taxas de evaporação, a grande impermeabilização do solo decorrente de 

construções e pavimentações, o aumento da concentração de poluentes, a ausência 

de vegetação, causando uma incidência direta da radiação solar nas construções, que 

retorna ao meio externo sob a forma de calor; este, por sua vez, tem sua dissipação 

reduzida devido às condições do ambiente transformando as cidades em verdadeiras 

estufas (SHAMS, J.; GIACOMELI, D.; SUCOMINE, N., 2009). 

As principais variáveis ambientais de conforto térmico guardam estreitas 

relações com o regime de chuvas, vegetação, permeabilidade do solo, águas 

superficiais e subterrâneas, topografia entre outras características locais que podem 

ser alteradas pela presença humana (LAMBERTS et al, 2014).  

A temperatura do ar é um índice que expressa a quantidade de calor sensível 

de um corpo, sendo um dos efeitos mais importantes da radiação solar. Suas 

variações temporal e espacial são condicionadas pelo balanço de energia na 

superfície. Depende da latitude, da proximidade de corpos hídricos, do relevo e do 

deslocamento de grandes massas de ar e é expressa em graus Celsius (ºC). 

Lamberts et al (2014) ressalta que, para uma mesma temperatura, a sensação 

de conforto térmico pode ser diferente em função de variáveis como o vento e a 

umidade local. A temperatura radiante média é o processo de transferência de calor 

por radiação das superfícies circundantes do ambiente para as pessoas. 

A umidade do ar resulta da evaporação da água contida nos mares, rios, lagos 

e na terra, além da evapotranspiração dos vegetais. Desempenha papel 

importantíssimo em vários processos físicos naturais, a existência de água na 

atmosfera e suas mudanças de fase, como o transporte e a distribuição de calor na 

atmosfera, a evaporação e evapotranspiração, e absorção de diversos comprimentos 

de onda da radiação solar terrestre, etc. É a variável climática mais estável ao longo 

do dia, seu valor relativo expresso em porcentagem variando de 0%, quando a 

quantidade de vapor d’água é nula, até 100%, quando o ar está saturado (COSTA, 

2003). 

A umidade relativa tende a aumentar com a diminuição da temperatura e a 

diminuir com o aumento da temperatura. Em locais com alta umidade, a transmissão 

de radiação solar é reduzida, uma vez que o vapor de água e as nuvens a absorvem 

e redistribuem na atmosfera, refletindo uma parte de volta ao espaço. Já em locais 

com ar muito seco, os dias tendem a ser muito quentes e as noites frias, enquanto 
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que em locais úmidos, as temperaturas extremas tendem a ser atenuadas 

(LAMBERTS et al, 2014).  

A umidade pode ser modificada nas escalas mais próximas à edificação na 
presença de água ou de vegetação. Nas proximidades das massas de água 
(lagos, fontes, espelhos de água) o ar se umidifica, podendo ser utilizado para 
refrescar as edificações. Já o vegetal umedece o ar do seu entorno pela 
evapotranspiração (LAMBERTS et al, 2014, p. 81).  

Finalmente, os ventos são deslocamentos de ar no sentido horizontal, 

originários de gradientes de pressão. Desloca-se da área de maior pressão (mais 

frias) para aquelas de menor pressão (mais quentes), e quanto maior a diferença entre 

as pressões dessas áreas, maior será a velocidade de deslocamento. 

O movimento do ar sofre grande influência da rugosidade da superfície e 

distância vertical acima da superfície, assim, quanto maior o efeito do atrito com o 

terreno, maior o desaceleramento do movimento e diminuição da velocidade de 

deslocamento do ar. 

Dentre os elementos do clima, o vento é o que melhor pode ser controlado e 

modificado pelo desenho urbano; já que elementos do desenho urbano como a 

densidade da área urbana, a altura e o tamanho dos edifícios, a orientação das ruas, 

o tamanho e a distribuição das áreas livres e os cinturões verdes podem ser alterados 

(GIVONI, 1998 apud COSTA, 2003). Sua velocidade é expressa em metros por 

segundo (m/s) e sua direção em graus.  

O desenho urbano pode canalizar o fluxo de ar de maneira a evitar o vento 

indesejável e aproveitar o desejável. Podem ser implantados alguns obstáculos na 

escala microclimática para obstruir a passagem do vento. Bem como, no desenho 

paisagístico se pode pensar na vegetação como proteção dos ventos fortes ou como 

condutoras das brisas de verão para a arquitetura. 

O arquiteto pode conhecer as probabilidades de ocorrência de vento para as 

principais orientações e sua velocidade através de diagramas do tipo “rosa dos 

ventos”, auxiliando nas decisões quanto a localização de aberturas. 

Em se tratando de conforto urbano, a forma urbana é fator primordial para seu 

estudo devido ser produto das relações estabelecidas pelo homem: entre a morfologia 

da massa edificada e a morfologia dos espaços exteriores de permanência e 

circulação; e entre essas e a morfologia do solo/paisagem. Oliveira (1988 apud 

COSTA, 2003) acrescenta ainda que a morfologia dos espaços exteriores e de 

permanência é composta pelos espaços pavimentados ou cobertos com vegetação e 
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pela rede viária. Já a morfologia do solo/paisagem é definida pela topografia, 

características do solo, sua aptidão, seu parcelamento e elementos paisagísticos 

(vales, lagos, etc.).  

O processo de urbanização tem promovido diferenças microclimáticas nas 

cidades, revelando que as variáveis urbanísticas de uso e ocupação do solo 

determinam os microclimas dos espaços urbanos a eles associados. Portanto, o 

estudo deste clima urbano é um instrumento importante para o planejamento das 

cidades. Estas intervenções, modificadoras do clima das cidades são resultantes das 

condições particulares do meio ambiente urbano, seja pela sua rugosidade, ocupação 

do solo, verticalização das edificações, orientações, permeabilidade e propriedades 

dos materiais constituintes e redução das áreas verdes, entre outros fatores, 

causando alterações nos atributos climáticos locais. 

A localização da cidade dentro da região, o tamanho da cidade, a densidade 

da área construída, a cobertura da terra, a altura dos edifícios, a orientação e largura 

das ruas, a subdivisão dos lotes para construção, e o detalhe de desenho espacial 

dos edifícios que afetam as condições externas, são consideradas as principais 

características físicas de uma área urbana refletidas em seu clima.  

Baseado na metodologia de Katzschner (1997 apud COSTA, 2003) são 

atributos da forma urbana: topografia, uso do solo, altura das edificações e áreas 

verdes. 

Qualquer análise inicial para estudo do clima urbano requer observação tanto 

da topografia do sítio como dos modelos de morfologia urbana, uma vez que a forma 

da superfície afeta particularmente o microclima, principalmente a força e a direção 

dos fluxos de ar, podendo ser desviados ou canalizados a depender da topografia 

(ROMERO, 1988 apud COSTA, 2003).  

Givoni (1998 apud COSTA, 2003) afirma que a orientação das ruas pode afetar 

o clima urbano de várias maneiras, por meio das condições do vento na área urbana 

como um todo, sol e sombra nas ruas e calçadas, exposição solar dos edifícios e 

potencial de ventilação dos edifícios ao longo da rua.  

A orientação e dimensionamento da malha viária, influem não apenas na 

radiação solar recebida pelas fachadas como na ventilação urbana, fundamental para 

dispersão de poluentes e eliminação de ilhas de calor. “Em cidades de clima tropical 

úmido, a baixa velocidade do vento, é uma das principais causas de stress térmico” 

(NIEMEYER, 2007). 
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Orientar as vias de tráfego e calçadas na direção do ventos dominantes no 

período da tarde, quando a temperatura urbana é mais alta, resulta nas melhores 

condições de ventilação. Entretanto, esta orientação pode comprometer a ventilação 

interna dos edifícios, se os vãos de ventilação forem voltados para ruas estreitas. 

Assim como, ruas perpendiculares à direção dos ventos dominantes e edifícios 

colados nas divisas laterais ou pouco espaçados também comprometem a ventilação 

urbana. 

O dimensionamento das ruas deve ser avaliado em função do volume de 
tráfego, para evitar a criação de bolsões de calor e poluição atmosférica. 
Sempre que possível devem ser previstas faixas de vegetação separando as 
vias de tráfego pesado das edificações (NIEMEYER, 2007). 

As trocas térmicas por radiação entre a estrutura urbana e a atmosfera 

dependem do fator de visão do céu1.  

O grau de rugosidade da estrutura urbana é determinado pelo tamanho e a 

densidade da malha urbana, a altura dos edifícios, a largura das ruas e a orientação 

em relação aos ventos dominantes, e as características topográficas do sítio. 

Superfícies com alto grau de rugosidade provocam o deslocamento do ar de forma 

turbulenta, incrementando as trocas térmicas por convecção entre a estrutura urbana 

e a atmosfera (Figura 2).  

Figura 2: Efeito da rugosidade sobre a ventilação 

 
Fonte: Niemeyer, 2007. 

Quanto ao uso do solo e sua relação com o clima, tem-se que quanto maior a 

concentração de elementos contendo atividades industriais, comerciais e de 

 

1 Corresponde ao ângulo formado por retas traçadas a partir do centro da rua até o ponto mais 

alto das fachadas dos edifícios adjacentes.  
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prestação de serviços, maior a transmissão de calor e de poluentes atmosféricos, e 

consequentemente maiores as alterações climáticas. Todavia, em parques e 

reservatórios estudos apontam que a temperatura é menor. 

De acordo com Scherer et al (s.d. apud COSTA, 2003),  

mudanças no uso do solo causam mudanças diretas nos elementos 
climáticos, mas eventualmente instalam novos fatores. Alguns exemplos são 
mudanças no tamanho e distribuição da rugosidade, dos materiais de 
revestimentos (com diferentes capacidades térmicas) e na composição dos 
emissores de poluição do ar. 

Someck (1997 apud COSTA, 2003) enfatiza que, com a crescente urbanização 

a cidade passou a concentrar população e atividades, requerendo novas 

configurações espaciais: agora verticalizadas. São considerados aspectos positivos 

da verticalização, a otimização do uso do solo, as amenidades climáticas resultantes 

da altura (para os usuários dos edifícios), a racionalização dos custos de habitação, a 

segurança. Porém alguns aspectos negativos, também são destacados como, a 

destruição de ambientes naturais, a descaracterização do sítio histórico, a sobrecarga 

na infraestrutura, o aumento da área exposta à radiação, a impermeabilização dos 

solos e o comprometimento do lençol freático. 

Villas Boas apud COSTA (2003) afirma que a localização apropriada de 

edifícios altos entre edifícios baixos favorece a ventilação melhorando as condições 

de conforto térmico. Portanto, quanto maior o contraste entre altura dos elementos da 

massa edificada, melhor é a ventilação se combinada à porosidade, maior a 

velocidade dos ventos em parte da massa edificada próxima dos volumes mais altos; 

e maiores as trocas térmicas com o ambiente atmosférico, ocasionando menores 

ganhos térmicos e, consequentemente menores temperaturas do ar. Nesse contexto, 

Givoni (1998 apud COSTA, 2003) diz que “edifícios altos com amplos espaços abertos 

entre eles terão condições de ventilação melhor que edifícios baixos com pouco 

espaço entre si”. 

“À localização relativa dos prédios – levando em consideração a medida 

máxima, comprimento, largura, altura e sua orientação em relação a direção do vento 

será de fundamental importância para a ventilação natural” (MASCARÓ, 1985 apud 

NIEMEYER, 2007). Essa relação resultará em diferentes efeitos. 

 Efeito Barreira: quando uma massa de vento encontra uma barreira, 

edifício ou elevação natural, o fluxo de ar contorna o obstáculo. Na 

fachada oposta à direção do vento (pressão negativa) cria-se uma zona 
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de turbulência. O efeito de barreira pode ser reduzido através do 

aumento da rugosidade da fachada (Figura 3). 

Figura 3: Efeito barreira 

 

Fonte: Niemeyer, 2007. 

 Efeito Pilotis: quando o edifício possui espaços abertos que fazem a 

ligação entre as zonas de alta e baixa pressão. A porosidade do edifício 

pode ser aproveitada em clima tropical úmido para incrementar a 

ventilação do entorno do edifício, no nível do pedestre (Figura 4). 

Figura 4: Efeito pilotis 

 

Fonte: Niemeyer, 2007. 

 Efeito Esquina: ocorre no encontro entre fachadas com pressão positiva 

e negativa. Com o aumento da altura do edifício, o efeito é acentuado. 

Este efeito pode ser aproveitado para ventilar o entorno através da 
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otimização das relações de forma e distância entre os elementos 

construídos (Figura 5). 

Figura 5: Efeito esquina 

 

Fonte: Niemeyer, 2007. 

 Efeito Pirâmide: devido à sua forma aerodinâmica, edifícios escalonados 

ou de forma piramidal oferecem pouca resistência ao vento. As 

diferenças de nível entre pavimentos, provocam a dissipação do fluxo de 

ar. Este tipo de geometria tem a vantagem de aumentar o fator de visão 

do céu, facilitando as trocas térmicas noturnas (Figura 6). 

Figura 6: Efeito pirâmide 

 

Fonte: Niemeyer, 2007. 
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 Efeito de Canalização: produzido pelo fluxo de ar através do canal 

formado pelas construções. Quanto menor a relação entre largura da rua 

e altura dos edifícios, mais sensível é o fenômeno (Figura 7).  

Figura 7: Efeito de canalização 

 

Fonte: Niemeyer, 2007. 

 Efeito Venturi: ocorre quando o vento flui através de um canal cuja 

largura é progressivamente reduzida, aumentando a velocidade do fluxo 

de ar. As formas curvas aumentam a intensidade do fenômeno. É 

eficiente na melhoria da ventilação urbana evitando-se, entretanto, 

corredores muito longos, que provocam desconforto nos pedestres 

(Figura 8). 

Figura 8: Efeito Venturi 

 

Fonte: Niemeyer, 2007. 

Importantes na amenização climática, as áreas verdes são consideradas como 

as áreas com cobertura vegetal, pública ou privada. Costa (2003), afirma que  
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a vegetação interfere na composição do microclima, absorvendo energia 
em forma de calor e a utiliza no processo de fotossíntese liberando energia 
em forma de oxigênio e gás carbônico, renovando o ar atmosférico e 
produzindo vapor d’água, que umidifica o ar. 

Santamouris (1997 apud COSTA, 2003) enfatiza que as árvores podem 

fornecer proteção solar para edificações térreas no período do verão, atenuar o efeito 

estufa, filtrar poluentes, absorver o barulho, prevenir a erosão e proporcionar 

privacidade. Sua eficiência, no entanto, depende de sua intensidade, forma, dimensão 

e localização.  

No entanto, é no controle da temperatura ambiente, atenuando grande parte da 

radiação incidente, que as árvores, em grupos ou mesmo isoladas desempenham seu 

papel mais importante, dado que a vegetação propicia resfriamento passivo 

principalmente por dois meios: a partir do sombreamento lançado pela vegetação, que 

reduz a conversão de energia radiante sensível, consequentemente reduzindo as 

temperaturas de superfície dos objetos sombreados e; a partir do consumo da energia 

para a evapotranspiração na superfície da folha, resfriando a folha e o ar adjacente 

dado à troca de calor latente, ou seja, a vegetação retira calor do meio e o transforma 

e não armazena calor como ocorre nos materiais de construção (SHAMS, J.; 

GIACOMELI, D.; SUCOMINE, N., 2009). 

O sombreamento possui um papel importante na caracterização do microclima 

urbano e na melhora das condições ambientais adversas e do conforto humano, uma 

vez que a incidência do vento sob a arborização reduz as diferenças de temperatura 

e umidade entre as áreas sombreadas e ensolaradas. Portanto, a vegetação ajuda a 

atenuar as condições extremas de frio ou calor intenso. 

Um aspecto importante a ser observado é que as estruturas urbanas têm 

múltiplas faces: telhados, muros e ruas que atuam como refletores múltiplos, 

absorvendo a energia calorífera e a reemitindo em direção a outras superfícies. Nesse 

sentido, OLIVEIRA (1988 apud COSTA, 2003) afirma que, quanto maior é o índice de 

área verde na estrutura urbana, maior é a troca térmica entre essas áreas e menor 

temperatura do ar no espaço urbano.  

A arborização das vias públicas contribui para amenização do desconforto 

térmico do pedestre e redução da temperatura superficial de pavimentações e 

fachadas. 

A permeabilidade do solo constitui-se num dos atributos morfológicos 

condicionantes do clima urbano e da melhoria das condições microclimáticas dos 
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diversos espaços que formam as cidades. “Solos permeáveis tendem a reduzir a 

temperatura do ar enquanto áreas construídas e pavimentadas tendem a elevá-la” 

(NIEMEYER, 2007). Assim, em áreas impermeáveis, a radiação solar que seria usada 

para evaporação da água armazenada no solo contribui para o aquecimento da massa 

edificada e consequente aumento da temperatura do ar. Áreas pavimentadas 

absorvem cerca de 50% da radiação solar recebida. Logo, como as perdas por 

evaporação são quase nulas, a maior parte da energia absorvida é emitida para o 

entorno. 

Uma propriedade importante na determinação da taxa relativa de calor na 

superfície exposta à insolação é o albedo, ou seja, a percentagem de energia refletida 

de volta para a atmosfera e depende do tipo de cobertura da superfície (COSTA, 

2003). De maneira geral, superfícies secas e cores claras possuem albedo mais 

elevado (refletem mais radiação) que superfícies úmidas e escuras. O comprimento 

de onda e a altura solar também interferem no albedo.  

A vegetação, por exemplo, apresenta albedo muito baixo no ultravioleta, 
aumentando para a radiação visível e para o infravermelho. Quanto maior o 
ângulo de incidência dos raios solares menor será a reflexão, portanto o 
albedo de uma superfície será maior no início da manhã e final da tarde e 
menor por volta do meio dia (NIEMEYER, 2007, p. 76). 

Em uma edificação, as trocas de energia (luz ou calor) entre os meios exterior 

e interior tem o envelope construtivo, que envolve o ser humano, como elemento 

principal. No estudo desse envelope devem ser considerados, simultaneamente, 

todos os fatores que intervém no problema, dentre os quais a radiação solar, diante 

da qual os materiais de construção se comportam de modo distinto. É, portanto, 

conveniente distinguir o envelope construtivo em duas partes: o fechamentos opacos 

e os transparentes. A principal diferença entre os dois é justamente sua capacidade 

ou incapacidade de transmitir a radiação solar para o ambiente interno.  

Dessa forma, os materiais e elementos construtivos se comportam 

termicamente em função de suas propriedades térmicas. A NBR 15220-2/2005 

fornece tabelas com as principais propriedades térmicas dos materiais que compõe 

os elementos construtivos e apresenta métodos de cálculo, de transmitância térmica, 

capacidade térmica, do atraso térmico e do fator solar de elementos e componentes 

das edificações. 

Entende-se por transmitância térmica, a transmissão de calor em unidade de 

tempo e através de uma área unitária de um elemento ou componente construtivo; 
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neste caso, dos vidros e dos componentes opacos das paredes externas e coberturas, 

incluindo as resistências superficiais interna e externa, induzida pela diferença de 

temperatura entre dois ambientes (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS 

TÉCNICAS, 2013). 

Segundo Lamberts et al (2014, p. 215) “a transmitância térmica é a variável 

mais importante para a avaliação do desempenho dos fechamentos opacos frente à 

transmissão de calor”.     

Outra propriedade dos materiais construtivos é a capacidade térmica, que 

indica sua maior ou menor capacidade em reter calor. Um material de grande 

capacidade térmica necessita de grande quantidade de calor para variar de um grau 

de temperatura seus componentes por unidade de área. Através da obtenção do valor 

de capacidade térmica se pode avaliar o quanto um determinado material pode 

contribuir em termos de inércia térmica para um ambiente (LAMBERTS et al, 2014). 

O 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 é denominado de atraso térmico. O atraso 

térmico depende da capacidade térmica do componente construtivo e da ordem em 

que as camadas estão dispostas (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS 

TÉCNICAS, 2005). 

O fator solar é importante para o conhecimento da quantidade de calor que 

penetra em um ambiente através de uma janela ou sistema de abertura. Logo, fator 

solar de uma abertura é entendido como a razão entre a quantidade de energia solar 

que atravessa a janela pelo o que nela incide. É um valor característico para cada tipo 

de abertura e varia com o ângulo de incidência da radiação solar (LAMBERTS et al, 

2014).  

2.1.2 Conforto acústico 

“Sons são vibrações de moléculas do ar que se propagam a partir de estruturas 

vibrantes” (BISTAFA, 2006). Todo som que se torna desagradável ou indesejável ao 

receptor é denominado ruído. Logo, a diferença entre som e ruído depende de cada 

indivíduo, sua formação sociocultural e seu estado emocional. 

Na maioria das vezes, os ruídos geram efeitos indesejáveis, como: em níveis 

suficientemente elevados, podem causar perda de audição e aumento da 

pressão arterial (efeitos fisiológicos), incômodos (efeitos psicológicos), por 
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exemplo, perturbação do sono, stress, tensão, queda de desempenho; 

interferência com a comunicação oral, que por sua vez provoca irritação; pode 

causar danos e falhas estruturais (efeito mecânico) (BISTAFA, 2006, p.6).   

Por ser uma onda tridimensional, a onda sonora transfere sua energia em todas 

as direções. Quando transmitem um som, as partículas do ar vibram algumas vezes 

a cada segundo; a rapidez dessa vibração está relacionada à frequência da onda 

sonora, cuja unidade de medida é o hertz (Hz). A intensidade da onda sonora está 

relacionada a amplitude de vibração do ar, o quanto as moléculas deste meio se 

deslocam em relação a sua posição original enquanto vibram pela passagem da onda 

(BARROS, 2011).  

Frequência e amplitude de vibração, são características das ondas que 

permitem classificar sons para critérios de normatizações em função de suas 

qualidades, altura e intensidade. 

 Altura – está relacionada à frequência deste, fator que distingue sons 

graves de sons agudos. “Percebemos sons na faixa de 20 Hz, sons 

graves, até 20.000 Hz, sons agudos. No entanto, sons agudos a partir 

de 5.000 Hz, em qualquer intensidade, podem ser desconfortáveis 

(RUSSO, 1997 apud BARROS, 2011). 

 Intensidade – comumente chamada de volume do som, a intensidade 

sonora, medida em W/m², está associada à amplitude do som, variando 

conforme a potência da fonte e a distância. Pode ser classificada em 

sons fortes ou sons fracos. “Com o avanço da onda sonora a área por 

ela atingida torna-se cada vez maior e a energia transportada mais 

dispersa nesta superfície, justificando a redução da intensidade sonora 

conforme a distância até a fonte” (BARROS, 2011, p.5).  

De acordo com Barros (2011) são três os fenômenos ondulatórios, ressonância, 

reverberação e difração. O primeiro caracteriza-se quando em certas circunstâncias 

um sistema começa a oscilar devido a uma fonte sonora que produz um som de 

frequência aproximadamente igual à frequência natural do sistema. 

Já o fenômeno da reverberação ocorre devido a reflexão do som, causando 

uma sensação de prolongamento do som, que pode prejudicar a correta percepção 

deste. A predominância de revestimentos em materiais reflexivos no ambiente urbano 

(pisos asfálticos, concreto e pedras), tanto em superfícies horizontais quanto verticais, 
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representam maior parcela de energia sonora refletida, o que favorece o fenômeno 

(BARROS, 2011).  

As ondas sonoras não se propagam somente em linha reta, sofrendo desvios 

nas extremidades dos obstáculos que encontram pelo caminho. A difração, 

transposição do obstáculo colocado entre a fonte e o ouvido, pode produzir uma região 

de sombra ou reduzir a intensidade do som, porém sofrendo um espalhamento de 

forma a atingir regiões fora da direção da fonte (BARROS, 2011). 

A propagação do som no ambiente depende, além dos fenômenos já citados, 

de variáveis ambientais como temperatura, umidade relativa do ar e vento. Com 

relação a temperatura, o som tende a se propagar em direção ao ar mais frio, mais 

denso. Dessa forma, Barros (2011) afirma que 

pela manhã quando o ar mais frio ainda se encontra próximo a superfície do 
solo, todo o som produzido nesta retorna ao solo, reverberando e 
amplificando ainda mais o som original. No período noturno, a inversão de 
temperaturas faz com que o som tenha um sentido preferencial de 
propagação para cima, justificando as reclamações de moradores de edifícios 
sobre os sons noturnos produzidos na rua.  

A intensidade dos sons é classificada através da escala conhecida por Escala 

de Decibéis (dB), a qual compara o valor da intensidade sonora de um ambiente com 

a intensidade sonora mais fraca percebida pelos nossos ouvidos (o limiar de 

audibilidade). O medidor de pressão sonora, também conhecido por decibelímetro, 

registra esta medida relativa denominada por Nível de Intensidade Sonora (NIS) 

(BARROS, 2011).  

O ruído produzido por uma fonte pode ser caracterizado pelo parâmetro 

potência sonora (em Watt) ou através do nível de potência sonora (em dB). As fontes 

sonoras são as mais variadas possíveis, podem ser pontual, linear e plana (MATEUS, 

2008).  

Duarte et al (2007) afirma que a relação entre o indivíduo e o ambiente sonoro 

não está relacionada apenas a níveis mensuráveis, mas a fatores culturais, 

econômicos, às condições climáticas, à morfologia urbana e, também, à afinidade que 

cada indivíduo tem com este lugar.     

O conforto acústico pode ser um conceito subjetivo ou uma exigência 
objetiva. De uma forma ou de outra, esse conceito tem sido cada vez mais 
exigido por proprietários ou usuários de edificações. O conceito formal pode 
não ser compreendido pela maioria da população, mas a ausência do 
conforto acústico está cada vez mais perceptível e, por isso, a exigência 
objetiva de morar ou trabalhar em ambientes acusticamente confortáveis está 
se tornando cada vez mais frequente (NETO, 2009). 
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A tendência do crescimento das grandes cidades faz com que o nível do som 

perturbador se torne cada vez mais presente, degradando a qualidade do meio 

ambiente e provocando danos visíveis aos seres humanos que o habitam (PINTO, 

2013). Podendo causar efeitos nocivos fisiologicamente e psicologicamente aos 

humanos, a chamada poluição sonora consiste no ruído excessivo das fontes 

perturbadoras do meio urbano, principalmente nos grandes centros urbanos. “O nível 

de poluição sonora de um determinado lugar reflete diversos índices de qualidade de 

vida de uma determinada população” (DUARTE et al, 2007).  

Desde o século passado, a Organização das Nações Unidas (ONU) já tinha 

previsto o atual quadro de poluição urbana nas grandes cidades, com o prognóstico 

que no final do século XX, em muitos países em desenvolvimento, o ruído estaria entre 

as quatro maiores ameaças ao ambiente urbano.  

A poluição sonora provoca uma degradação na qualidade do meio ambiente e 

se apresenta como um dos problemas ambientais mais frequentes nas grandes 

cidades. São inúmeras as fontes sonoras, e o ruído gerado pelo trânsito é o mais 

comum.  

De acordo com Bistafa (2006), o ruído de tráfego constitui numa das principais 

fontes de poluição ambiental, com origem proveniente do tráfego rodoviário, ferroviário 

e/ou aéreo. 

Sobre uma via de circulação, cada veículo emite um ruído variável, em função 
da velocidade, das condições de pilotagem e da qualidade do veículo e do 
pavimento. A presença de cruzamentos e de semáforos pode modificar e 
complicar a situação fazendo com que aumente o número de variáveis que 
contribuam para o ruído global, como a variação da rotação do motor, a 
impaciência do motorista, o som das buzinas, etc. (NUNES, 1999, p.4). 

Para a Organização Mundial da Saúde (OMS), saúde não é considerada como 

uma mera falta de doença, porém como pleno bem-estar físico e mental. Um dos 

principais fatores de degradação da qualidade do ambiente urbano, o ruído é em 

vários países reconhecido como um problema de saúde pública. Sabe-se que a 

poluição sonora gerada no ambiente das cidades raramente afeta o sistema auditivo, 

mas recentes pesquisas mostram que a resposta humana envolve o sistema 

cardiovascular e o sistema neuroendócrino (COELHO, 1996 apud NUNES, 1999).  

Em se tratando do conforto acústico na escala urbana, a configuração espacial 

do ambiente urbano, densidade construtiva e forma das edificações, interferem no 
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nível sonoro urbano. Dessa forma, constata-se a interferência de diversos parâmetros, 

tais como, altura de edifícios, distância entre fachadas, presença de zonas verdes.  

A energia gerada pelas fontes sonoras sofre variações, sendo atenuada 

durante sua propagação ao ar livre devido a alguns fatores, tais como: distância 

percorrida, obstáculos (muros ou edifícios), tipo de solo, vegetação, absorção 

atmosférica, efeitos da temperatura, do vento, da umidade e precipitações. Para 

explicar de que maneira ocorrem estas alterações é necessário considerar como o 

ruído é emitido pela fonte, como se propaga pelo ar e ainda como chega até o receptor 

(GUEDES, 2005).  

Nas áreas urbanas os veículos dificilmente se movem com fluidez, ao contrário 

do trânsito em estradas e rodovias. O tráfego é pulsante, uma vez que a maior 

intensidade de tráfego dá-se nos cruzamentos sinalizados ou semaforizados, cuja 

variedade de destinos e as características das vias por onde circulam, fazem com que 

um veículo em determinado itinerário mova-se com uma série de acelerações e 

desacelerações. “As velocidades são baixas e médias com veículos em marcha lenta 

e motores com altas rotações dominando claramente o ruído produzido pelo motor e 

pelo escapamento” (NUNES, 1999). As variáveis que influenciam na propagação do 

som em áreas urbanas são muitas e o estudo de suas relações é muito complexo. 

Pode-se citar alguns dos principais fatores: 

 Absorção do som pelo ar – se dá em função da distância entre a fonte de ruído 

e o receptor. Para o fluxo de veículos, tem-se 3 dB de atenuação de ruído ao 

ar livre para cada duplicação da distância; 

 Gradiente de temperatura – provoca movimentos de ascendência ou 

descendência das ondas sonoras. Durante o período do dia, o ar é aquecido 

próximo à superfície do solo pela radiação solar, tornando-se mais frio em 

direção ao céu. À noite, esta situação se inverte. Ocorre a elevação da 

temperatura com a altitude, provocando um acréscimo nas velocidades de 

frente de ondas e mudança na direção das ondas ascendentes, empurrando-

as na direção do solo. No entanto, quando a temperatura diminui com a altura, 

as frentes de onda descendentes divergem, afastando-se do solo, ocorrendo a 

formação das sombras acústicas (GERGES, 2000 apud GUEDES, 2005); 

  Efeito do vento – função da velocidade do vento e mudança de sua direção, 

provocando aumentos ou declínios nos níveis de pressão sonora, dependendo 

da localização do receptor. As ondas sonoras que se encontram a favor do 
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vento são refratadas em direção ao solo sem alterar o seu nível sonoro. 

Todavia, quando a propagação se dá em sentido contrário ao movimento do ar, 

as ondas se refratam para cima, gerando sombras acústicas e reduzindo o nível 

sonoro (NETO, 2002 apud GUEDES, 2005); 

 Cobertura do solo - ou tipo de pavimento que compõe a pista de rodagem e 

seu estado de conservação possui influência na emissão de ruídos, em função 

de seu atrito com os pneus dos veículos. Dessa forma, o pavimento asfáltico 

liso é o menos ruidoso, seguido pelo de concreto gasto pelo uso. De modo 

geral, as pavimentações contínuas apresentam um desempenho bastante 

semelhante, exceto os pisos antiderrapantes e paralelepípedos para os quais 

é recomendável acrescentar 3 dB e 5 dB, respectivamente, aos valores 

calculados (CETUR, 1981, NIEMEYER, 2007). Resultam no aumento do nível 

sonoro devido à vibração do veículo, juntas de dilatação, redutores de 

velocidade e pistas mal conservadas;  

 Inclinação da via – indica os trechos mais ruidosos. Para manter a velocidade, 

é necessário aumentar a potência do motor, aumentando, portanto, sua 

rotação, que se consegue reduzindo a relação de marchas. O ruído gerado pelo 

motor é função direta de sua rotação, logo, quanto mais lenta a marcha, maior 

o ruído emitido;  

 Barreiras acústicas urbanas – qualquer obstáculo que impeça a visão fonte-

receptor. O desempenho de uma barreira varia em função de sua altura, de seu 

posicionamento entre a fonte sonora e o receptor, além das frequências 

sonoras em questão; impedindo a livre propagação do som e reduzindo o nível 

sonoro que chega ao receptor. A atenuação sonora se dá por conta do 

fenômeno da difração. Paredes ou fachadas das edificações são as mais 

comuns. “A fonte de ruído, os veículos, situa-se entre duas barreiras paralelas. 

À medida que reduzem notavelmente os níveis sonoros em sua parte posterior, 

refletem o ruído para a calçada, criando um espaço semi-reverberante entre os 

prédios, principalmente quando a distância entre as fachadas, ou barreiras, é 

pequena” (NUNES, 1999). Logo, as reflexões do som com as paredes originam 

um aumento dos níveis de ruído e em ruas estreitas, os quais são maiores que 

em ruas largas, mesmo que o fluxo horário de veículos seja menor nas vias 

estreitas;  
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 Efeito da Vegetação – áreas ocupadas com vegetação densa, consistindo 

essencialmente de árvores que se interpõem entre a fonte e o receptor 

atenuam os níveis sonoros gerados pela fonte. “A atenuação é causada pelo 

espalhamento sonoro nos troncos e galhos das árvores (nas médias 

frequências) e absorção sonora na folhagem (nas altas frequências)” 

(BISTAFA, 2006).  

Quatro características são de fundamental importância na criação de uma área 

com vegetação de insonorização no que concerne a eficácia do isolamento acústico: 

largura do cinturão, localização do cinturão, altura do cinturão e configuração do 

plantio.  

Assim, a vegetação de insonorização deve ter largura superior a 15m, pois 

menos do que isso é geralmente ineficaz. Na faixa de frequência de 200 a 2.000Hz, a 

atenuação será da ordem de 7dB para cada 30m de largura do cinturão verde. Outro 

aspecto importante a ser considerado refere-se à posição relativa da fonte sonora, do 

cinturão e do receptor. “A posição menos favorável para o cinturão é o meio do 

caminho entre a fonte e o receptor” (BISTAFA, 2006, p. 208). No entanto, há um 

aumento da atenuação quando o cinturão verde se situa mais próximo da fonte 

(BISTAFA, 2006).  

Além desses outros aspectos, deve considerar que a área com vegetação de 

insonorização seja densamente ocupada com árvores que se elevem pelo menos 5m 

acima da linha de visão. Na implantação do cinturão verde, os seguintes fatores 

devem ser observador para que a atenuação pretendida seja alcançada: presença de 

um sub-bosque denso, para que o ruído não se propague por sob a copa do primeiro 

estrato; existência de uma vegetação densa o suficiente para impedir a propagação 

sonora por entre as árvores; no lado do cinturão voltado para a fonte, deve-se plantar 

vegetação com altura decrescente no sentido da fonte, preservando ainda mais a 

vizinhança; é preferível uma vegetação perenifólia (não apresente desfolhamento 

durante o ano) a fim de evitar atenuações sazonais (BISTAFA, 2006). 

O controle da poluição sonora, deve ter sua devida importância na melhoria da 

qualidade de vida da população, podendo partir das decisões na etapa de projeto dos 

ambientes, onde o conhecimento das características acústicas do meio pode 

beneficiar decisões extremamente simples, como a troca de fachada de uma abertura 

para evitar o contato direto com a rua ou avenida que emita um ruído maior, ou mesmo 



42 
 

a localização estratégica de áreas verdes como praças e parques, para amenizar os 

efeitos de uma via ruidosa. 

O uso do desenho urbano como ferramenta para melhorar as condições de 

conforto, contribuindo para a saúde e o bem estar da população, pode se dar em 

diversas escalas: da definição dos padrões de ocupação e distribuição das atividades 

geradoras de ruído até as decisões sobre pavimentações, cores e vegetação. 

“Em cidades de clima tropical úmido, a necessidade de ventilar a malha urbana 

para garantir conforto térmico resulta, de modo geral, em tipologias particularmente 

permeáveis ao ruído” (NIEMEYER, 2007, p.115). A escolha da implantação mais 

adequada depende de inúmeros fatores: nível de ruído emitido por vias de tráfego e 

demais fontes sonoras, padrões de conforto acústico requeridos pelos edifícios, 

relação entre a altura e distância entre edifícios, tratamentos das fachadas, tipo de 

pavimentação, além da compatibilização com os demais parâmetros de projeto 

(orientação solar, ventilação). 

A distribuição das vias de tráfego em função do ruído por elas emitido deve ser 

um dos critérios para o planejamento da malha viária, visando preservar a qualidade 

acústica dos edifícios e áreas de convivência, situados em seu entorno. A implantação 

de barreiras acústicas ao longo de vias de tráfego pesado é uma das soluções mais 

eficientes para controle de ruído urbano, visto que nem sempre a distância entre as 

vias de tráfego e o alinhamento dos edifícios ou dos espaços abertos destinados à 

convivência ou ao lazer é suficiente para proteger seus usuários da exposição a níveis 

sonoros muito acima dos de conforto acústico, ou mesmo de salubridade (NIEMEYER, 

2007). 

No que diz respeito a acústica aplicada ao edifício, a minimização dos efeitos 

negativos do ruído pode ser conseguida com a redução dos níveis de ruídos emitidos, 

do tratamento nos meios de transmissão e/ou, através da proteção direta nos 

receptores.  

Dois tipos de situações distintas são consideradas no estudo da acústica 

aplicada:  o estudo da propagação sonora em espaços fechados e estudo da 

propagação sonora no exterior. O primeiro pode ser subdivido em três áreas:  

 Condicionamento acústico - estudo da propagação do som no interior de 

um espaço fechado, que depende principalmente da geometria do 

espaço, do tipo de revestimentos interiores, além do mobiliário e 

ocupação. Objetiva, essencialmente, obter um ambiente sonoro com 
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qualidade acústica, ajustado à utilização do espaço. Quatro fatores 

contribuem, de maneira geral, para atingir o objetivo – minimização do 

ruído de fundo2 no interior do espaço em questão; ajuste das 

características de reverberação3 do espaço à sua utilização; adequação 

da distribuição do som no interior do espaço fechado; e inteligibilidade 

dos sons no interior do espaço (MATEUS, 2008). Materiais, 

normalmente utilizados para absorver o som são fibrosos (lã de vidro, lã 

de rocha, etc.) ou porosos (espumas de poliuretano, etc.). O parâmetro 

característico é o coeficiente de absorção (α); 

  Isolamento sonoro – estudo da propagação dos sons aéreos entre dois 

espaços, envolvendo transmissões diretas (existe um elemento de 

separação comum aos dois compartimentos) e secundárias (através de 

elementos adjacentes ou espaços laterais). Depende da massa e 

estanqueidade dos vários elementos que separam os dois espaços. “A 

frente de onda, ao incidir sobre uma parede sólida, encontra um meio 

material de propriedades distintas do ar no recinto” (BISTAFA, 2006, 

p.267). Assim sempre que ocorre uma mudança das características do 

meio de propagação, há uma redução na intensidade sonora transmitida 

para o meio seguinte. O parâmetro utilizado para caracterizar a isolação 

sonora de uma parede é Perda de Transmissão Sonora (PT) (BISTAFA, 

2006); 

 Isolação sonora de impacto – estudo da propagação do som por via 

sólida, de sons ou ruídos de percussão, derivados de choques ou de 

outras solicitações mecânicas aplicadas diretamente nos elementos de 

construção. Depende, portanto, do tipo de estrutura do edifício, da 

ligação entre os elementos de compartimentação e das características 

do local de aplicação da solicitação (MATEUS, 2008).  

 

2 Todo ruído existente no interior do recinto, quando no local não se desenvolve qualquer tipo 

de atividade. Apresenta diversas origens, podendo ser resultado do sistema de climatização, 

instalações elétricas e/ou hidráulicas, ou mesmo ruídos provenientes do exterior do espaço em estudo 

(MATEUS, 2008).  

3 O tempo de reverberação ótimo de um recinto depende fundamentalmente do seu volume e 

do fim a que se destina (MATEUS, 2008).  
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O segundo tipo, estudo da propagação sonora no exterior, está relacionado 

tanto à proteção dos edifícios (do exterior para o interior) como na perspectiva de 

redução dos níveis de ruído transmitidos para o exterior (MATEUS, 2008).  

2.1.3 Conforto lumínico 

Robbins (1986 apud BLANCO, 2007) define a luz como manifestação visual de 

energia, percebida pelo olho humano na faixa de radiação eletromagnética com 

comprimentos de ondas compreendidos entre 380 e 780nm (Figura 9). O melhor 

desempenho da vista humana é em torno de 500nm. 

Figura 9: Luz visível 

 

Fonte: BLANCO, 2007. 

A luz é classificada em natural e artificial a depender da fonte propulsora desta 

energia. Por luz natural, entende-se a luz diurna proveniente do Sol, o qual libera 

grande quantidade de lumens para cada metro quadrado de superfície, dos quais uma 

parte é absorvida pela atmosfera, outra é refletida para o espaço e parte chega à 

superfície da Terra em forma de feixe de raios paralelos, chamados de luz direta.  

A luz solar direta ilumina uma superfície normal com 60.000 a 100.000 lux 

(PEREIRA, 1993 apud LAMBERTS et al, 2014). Valor muito intenso se usado 

diretamente sobre o plano de trabalho. Por isso, muitos dos projetistas preferem 

excluir completamente a luz direta do sol no interior. Além disso, devido à importância 

da radiação solar direta como aquecimento solar passivo, muitas vezes é considerada 

indesejável para iluminação pela sua componente térmica. Todavia, a luz natural 

direta introduz menor quantidade de calor por lúmem para o interior de um edifício que 

a maioria das lâmpadas.  

Variando entre 5.000 a 20.000 lux para céu encoberto, a luz difusa é 

consideravelmente mais baixa que a resultante da luz solar direta. Com céu limpo, o 

pequeno tamanho das partículas existentes na atmosfera permite apenas a refração 

do comprimento de onda da luz azul do espectro, dando esta cor ao céu. Já com céu 

nublado, o vapor de água em suspensão refrata e reflete todos os comprimentos de 
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onda em todas as direções, resultando em luz difusa de cor branca na abóboda 

celeste (LAMBERTS et al, 2014).   

“Embora quantificáveis, tanto a radiação quanto a luz natural podem variar 

enormemente de um instante para outro” (LAMBERTS et al, 2014, p.77). A fim de 

simplificar esta variação, modelos padrões que representam alguns tipos de céu são 

criados, basicamente o céu limpo (claro), o céu parcialmente nublado (anisotrópico) e 

o céu nublado (isotrópico), conforme Figura 10.  

Figura 10: Modelos para céu claro, parcialmente encoberto e encoberto 

 

Fonte: LAMBERTS et al, 2014. 

No caso do céu limpo, a radiação direta é preponderante, vinda diretamente 
do sol, e a radiação difusa é mais intensa ao redor do Sol e próxima do 
horizonte. Com relação à luz, o céu e a atmosfera são claros e luminância 
varia em relação ao zênite, ao horizonte e à posição do Sol. No caso do céu 
nublado, há um turvamento da abóboda celeste e o Sol não está visível. A 
distribuição da radiação e a luminância tendem a ser mais uniformes neste 
caso. O modelo que considera o céu parcialmente nublado é o mais próximo 
da realidade, pois representa a maior parte dos dias (LAMBERTS et al, 2014, 
p.77). 

A quantidade de luz natural percebida no interior de um ambiente é alterada 

simultaneamente com a variação da luminosidade do céu, sendo mensurada pelo FLN 

– Fator de Luz Natural ou ainda FLD – Fator de Luz Diurna, que representa a relação 

de proporção entre a quantidade de luz natural em certo ponto de um interior e a 

referente no espaço exterior desobstruído.  

Vianna (2003 apud BLANCO, 2007) afirma que a disponibilidade de luz natural 

é função da latitude geográfica, do horizonte natural e artificial do entorno, da 

sazonalidade, do clima da região e da qualidade do ar e orientação.  

Por latitude entende-se como a distância, em graus, de um ponto qualquer da 

superfície terrestre ao Equador. “As diferentes latitudes derivam em alterações de 

intensidade luminosa de céu e conferem acentuadas variações na duração do período 

de disponibilidade de luz natural ao longo do ano” (BLANCO, 2007). 
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Horizonte Natural e Artificial está relacionado às aglomerações urbanas, visto 

que a proximidade entre as construções compromete a qualidade da iluminação no 

interior dos espaços construídos, já que os raios solares são obstruídos e a parcela 

visível do céu é reduzida. Também deve-se considerar a topografia do terreno, assim 

como a presenças de morros e vegetação, uma vez que podem ocasionar 

sombreamento em partes da construção, podendo este sombreamento ser favorável 

ou não. 

 Todavia, em espaços abertos, as quantidades de luz demandadas para quase 

todas as tarefas mais comuns a serem executadas em espaços fechados ou 

atividades internas, excedem os valores de luz natural observados durante grande 

parte do dia (VIANNA, 2003 apud BLANCO, 2007). 

Sazonalidade em relação a luminosidade natural que varia conforme a época 

do ano, o dia e a hora, o movimento do sol. O clima da região define o tipo de céu com 

a frequência de nebulosidade. 

A qualidade do ar interfere na quantidade de luz incidente, visto que quando as 

camadas de ar próximas aos níveis das atividades urbanas estão bastantes 

carregadas de partículas e gases poluentes prejudicam a quantidade de luz incidente. 

A orientação solar também é importante na intensidade de luz incidente. 

Segundo Hopkinson (1975 apud BLANCO, 2007) a luz difusa é a fonte mais adequada 

para a iluminação dos ambientes arquitetônicos, orientando os vãos de captação e 

condução da luz natural em direção às partes de abóbada com mais oferta de luz 

difusa e menos de luz direta do Sol. 

A boa iluminação deve ter direcionamento adequado e intensidade suficiente 
sobre o local de trabalho, bem como proporcionar boa definição de cores e 
ausência de ofuscamento. Os ambientes construídos (interno e externos) são 
iluminados para permitir o desenvolvimento de tarefas visuais (leitura, visão, 
manufatura, consertos etc.). É portanto muito importante que se saiba o que 
influencia a habilidade das pessoas em desempenhar estas tarefas 
(LAMBERTS et al, 2014, p. 57). 

Portanto, considerar os aspectos fundamentais a respeito da iluminação de 

ambientes a nível de projeto é a medida mais efetiva no controle das qualidades 

visuais destes ambientes.  

É relativamente fácil adaptar um edifício às necessidades de conforto visual em 

um ambiente com a iluminação artificial. No entanto, as soluções adotadas certamente 

incrementam gastos com energia elétrica, manutenção e equipamentos, além de, na 

maioria das vezes, se tornarem mais um adendo ao projeto que propriamente uma 
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solução integrada às outras características e conceitos bioclimáticos considerados 

(LAMBERTS et al, 2014). 

De acordo com Lamberts et al (2014), a orientação Norte é a melhor para a 

iluminação natural, devido à incidência mais frequente da luz solar direta. Apesar do 

calor que acompanha a luz solar estar sempre presente, facilmente as aberturas nesta 

orientação são sombreadas. A orientação Sul, é a segunda melhor devido à 

constância da luz. Embora a quantidade de luz possa ser baixa, a qualidade é alta 

quando se precisa de uma luz branca fria. Além disso, esta orientação é a que menos 

recebe a luz solar direta, resultando em menos problemas de ofuscamento.  

Dessa forma, as orientações Leste e a Oeste são consideradas as piores, visto 

que recebem a luz solar direta com maior intensidade no verão e com menor 

intensidade no inverno, dificultando o projeto de protetores solares. 

Segundo Scarazzato (1996 apud PIZARRO, 2005), a utilização correta da 

iluminação natural pode reduzir, de forma significativa, a utilização de luz elétrica na 

maioria dos climas. Os climas tropicais ainda apresentam a vantagem de suas 

características permitirem uma iluminação natural durante quase todo o período 

diurno anual.  

Entende-se por conforto lumínico quando o ser humano desenvolve suas 

tarefas visuais com o máximo de acuidade e precisão visual, com menor esforço, com 

menor risco de prejuízos à vista e com reduzidos riscos de acidentes num determinado 

ambiente (LAMBERTS et al, 2014). Estas condições estão relacionadas com os 

seguintes requisitos: iluminância suficiente; boa distribuição de iluminâncias; ausência 

de ofuscamento; contrastes adequados (proporção de luminâncias); bom padrão e 

direção de sombras. 

Lamberts et al (2014) ressalta que a boa distribuição de iluminâncias não é 

sinônimo de uniformidade e que o contraste e o padrão de sombras dependem da 

tarefa visual. 

É importante balancear a qualidade e a quantidade de iluminação em um 
ambiente, bem como escolher adequadamente a fonte de luz natural ou 
artificial. Torna-se difícil, no entanto, estimar as preferências humanas à 
iluminação, visto que este fator é subjetivo e varia conforme o sexo e a idade 
da pessoa (LAMBERTS et al, 2014, p. 57). 

Hopkinson et al (1975 apud GARROCHO, 2005) ressalta que “a essência de 

um bom projeto de iluminação natural consiste na colocação de aberturas de tal modo 

que a luz penetre onde ela é desejada, isto é, sobre o trabalho, e de tal maneira que 
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proporcione uma boa distribuição de luminância em todos os planos do interior”. 

Representam elementos de significativa contribuição para iluminação total do 

ambiente, tamanho, formato, e colocação das aberturas, além das propriedades 

refletoras das superfícies interiores.  

O termo iluminância, também conhecido como nível de iluminação, indica a 

quantidade de luz (lumens – lm) por unidade de área (m²) que chega em um 

determinado ponto. Sua unidade é o lux, ou lm/m². Este nível de iluminação pode ser 

medido, porém não visto. O que é percebido são as diferenças na reflexão da luz 

incidente. Assim, tem-se que: E = (fluxo) = (lm) = lux Área (m2).  

Em vigor desde 2013, Norma de Iluminação de Ambientes de Trabalho, 

intitulada NBR ISO/CIE 8995-1, especifica os requisitos de iluminação para locais de 

trabalho internos e as condições para que os profissionais desempenhem tarefas 

visuais de maneira eficiente, com conforto e segurança durante todo o período de 

atividade.  Esta Norma substitui a NBR 5413 (Iluminância de interiores) e a NBR 5382 

(Iluminação de ambientes de trabalho). 

A NBR ISO/CIE 8995-1 se diferencia das demais por apresentar novos critérios 

e requisitos qualitativos ao projeto, como controle de ofuscamento, índice de 

reprodução da cor, iluminação de tarefas e critérios quantitativos, além do 

atendimento aos níveis de iluminância recomendados. 

Uma boa iluminação requer igual atenção à quantidade e qualidade da 
iluminação. Embora seja necessário o fornecimento de iluminância suficiente 
sobre a tarefa, em muitos casos a visibilidade depende da maneira como a 
luz é aplicada, as características de cor da fonte de luz e das superfícies do 
ambiente, e também da quantidade de ofuscamento produzido pelo sistema 
de iluminação (TEIXEIRA, 2010, p.56).  

A Norma especifica, para vários locais de trabalho e vários tipos de tarefa 

visual, não só a iluminância, mas também o ofuscamento desconfortável e a limitação 

do índice mínimo de reprodução de cor da fonte luminosa. Os valores recomendados 

têm o objetivo de representar um equilíbrio razoável, tendo em vista os requisitos de 

segurança e desempenho eficientes para um trabalho saudável.  

Os requisitos de iluminação recomendados pela NBR ISO 8995-1 para diversos 

ambientes e atividades estão estabelecidos na Figura 11 a seguir (uma parte dos 

ambientes presentes na Norma). Onde na primeira coluna apresenta a lista de 

ambientes, tarefas ou atividades. Na coluna 2, a iluminância mantida. Coluna 3, índice 
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limite de ofuscamento unificado. Por fim a quarta coluna, índice de reprodução de cor 

mínimo.  

Figura 11: Planejamento dos ambientes (áreas), tarefas e atividades com a 
especificação da iluminância, limitação de ofuscamento e qualidade da cor 

 
Fonte: NBR ISO 8995-1 (ABNT, 2013). 

Por contraste, entende-se como a diferença relativa entre a luminância de um 

objeto e seu entorno imediato. Diferenças de luminâncias significam contrastes de 

cores. Lamberts et al (2014) afirma que a sensibilidade ao contraste melhora com o 

aumento da luminância.  

Conforme Lamberts et al (2014) a avaliação do contraste pode ser feita de 

maneira simplificada seguindo às seguintes proporções: 

 Entre a tarefa e seu entorno imediato 3 : 1 

 Entre a tarefa e superfícies escuras mais afastadas 10 : 1 

 Entre a tarefa e superfícies claras mais afastadas 0,1 : 1 

 Entre a fonte de luz e superfícies adjacentes 20 : 1 
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 Máximo contraste em qualquer parte do campo de visão 40 : 1 

Ofuscamento ocorre quando o processo de adaptação não transcorre 

normalmente devido a uma variação muito grande da iluminação e/ou a uma 

velocidade muito grande, experimentando-se uma perturbação, desconforto ou até 

perda na visibilidade (LAMBERTS et al, 2014). 

É uma sensação, não possui medidas e normalmente estão relacionadas à: 

luminância da fonte, luminância de seu fundo, tamanho aparente da fonte de luz, 

números de fontes presentes no campo visual, posição relativa da fonte em relação à 

direção de visão. 

O ofuscamento pode ocorrer devido a dos efeitos distintos: contraste, quando 

a proporção entre as luminâncias de objetos do campo visual for maior do que 10: 1; 

e saturação, que ocorre normalmente quando a luminância média da cena excede 

25.000 cd/m², logo quando o olho é saturado com luz em excesso.  

Lamberts et al (2014) classifica os ofuscamentos como desconfortáveis ou 

perturbadores e inabilitadores. Os primeiros não impedem necessariamente a 

realização da tarefa visual devido à tendência do olho se fixar em objetos ou pontos 

brilhantes dentro do campo visual. Já os inabilitadores impedem o desenvolvimento 

da tarefa visual, podendo ocorrer de três maneiras: espalhamento da luz pelo 

cristalino, produzindo uma luminância na retina, encobrindo a imagem da cena; tempo 

insuficiente para o olho adaptar-se a uma diferença de luminâncias; processo de 

adaptação retinal lento, distúrbio devido à luz excessiva, o cérebro se confunde e 

continua a ver imagens da fonte de luz. 

2.2 PARÂMETROS AMBIENTAIS DA NORMA DE DESEMPENHO  

A ABNT NBR 15.575/2013: Edificações habitacionais – Desempenho é uma 

norma técnica que visa atender aos requisitos dos usuários a partir dos sistemas que 

compõem as edificações habitacionais, independente dos materiais constituintes e do 

sistema construtivo utilizado.  

Esta Norma está dividida em seis partes: parte 1 – requisitos gerais; parte 2 – 

requisitos para os sistemas estruturais; parte 3 – requisitos para os sistemas de piso; 

parte 4: requisitos para os sistemas de vedações verticais internas e externas 

(SVVIE); parte 5: requisitos para os sistemas de coberturas; e parte 6: requisitos para 

os sistemas hidrossanitários. 
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A abordagem dessa Norma explora conceitos que muitas vezes não são 

considerados em Normas prescritivas técnicas específicas, por exemplo, a 

durabilidade dos sistemas, a manutenibilidade da edificação e o conforto tátil e 

antropodinâmico dos usuários. 

Todas as disposições contidas nesta Norma aplicam-se aos sistemas que 

compõem edificações habitacionais, projetados, construídos, operados e submetidos 

a intervenções de manutenção que atendam às instruções específicas do respectivo 

manual de uso, operação e manutenção, não sendo aplicada a obras já concluídas; 

obras em andamento na data da entrada em vigor desta Norma; projetos protocolados 

nos órgãos competentes até a data de entrada em vigor desta Norma; obras de 

reforma; retrofit de edifícios; edificações provisórias. 

A Norma estabelece critérios de conforto ambiental relativos ao desempenho 

térmico, acústico, lumínico, que devem ser atendidos individual e isoladamente pela 

própria natureza conflitante dos critérios de medições, por exemplo, desempenho 

acústico (janela fechada) versus desempenho de ventilação (janela aberta). 

Desta forma, cabe ao projetista o papel de especificar materiais, produtos e 

processos que atendam ao desempenho mínimo estabelecido pela Norma, com base 

nas normas prescritivas e no desempenho declarado pelos fabricantes dos produtos 

a serem empregados em projeto. 

Os desempenhos, térmico, acústico e lumínico, são expressos em requisitos 

do usuário relativos à habitabilidade. Em função das necessidades básicas de 

segurança, saúde, higiene e economia, são estabelecidos para os diferentes sistemas 

requisitos mínimos obrigatórios de desempenho (M) a serem considerados e 

atendidos. Todavia, ela também fornece valores relativos aos níveis intermediário e 

superior. 

É importante explicitar os termos critérios e requisitos de desempenho que são 

adotados pela Norma. Critérios de desempenho são especificações quantitativas dos 

requisitos de desempenho, expressos em termos de quantidades mensuráveis, a fim 

de que possam ser objetivamente determinados. Por requisitos de desempenho, 

entende-se como as condições que expressam qualitativamente atributos que a 

edificação habitacional e seus sistemas devem possuir, a fim de que atendam aos 

requisitos dos usuários (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 

2013)  
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A Norma estabelece ainda os métodos de avaliação para verificação dos 

requisitos de desempenho previstos.  

Neste trabalho, caberá uma discussão acerca do desempenho ambiental 

(térmico, acústico e lumínico). 

2.2.1 Desempenho térmico 

A edificação habitacional deve, portanto, reunir características que atendam às 

exigências de desempenho térmico, considerando-se a zona bioclimática definida na 

ABNT NBR 15220-3, que no caso deste trabalho é a zona bioclimática 84, a qual está 

inserida a cidade de Natal.  

A ABNT NBR 15575 estabelece dois procedimentos a serem seguidos: 

simplificado (normativo) e medição. O primeiro procedimento deve ser utilizado 

quando ao atendimento dos requisitos e critérios para os sistemas de vedação e 

cobertura. Para os casos, em que a avaliação de transmitância térmica e capacidade 

térmica resultem em desempenho térmico insatisfatório, deve-se avaliar o 

desempenho térmico por simulação computacional conforme determinações da 

Norma. Já o segundo procedimento é a medição feita em edificações ou protótipos 

construídos.  

Para edificações em fase de projeto, a avaliação deve ser feita para um dia 

típico de projeto, de verão e de inverno. Em caso de edifício multipiso, determina 

selecionar uma unidade do último andar com cobertura exposta e simular todos os 

recintos da unidade habitacional, considerando as trocas térmicas entre os seus 

ambientes e avaliar os resultados dos recintos dormitórios e salas. 

A Norma apresenta os requisitos e critérios para verificação dos níveis mínimos 

de desempenho térmico de vedações verticais externas (SVVE). Para tanto, deve 

apresentar transmitância térmica e capacidade térmica que proporcionem pelo menos 

desempenho térmico mínimo estabelecido pela Norma para cada zona bioclimática 

estabelecida na ABNT NBR 15220-3. 

 

4 Divisão do território brasileiro em oito zonas relativamente homogêneas quanto ao clima e, 

para cada uma destas zonas, há um conjunto de recomendações técnico-construtivas que otimizam o 

desempenho térmico das edificações, através de sua melhor adequação climática (ASSOCIAÇÃO 

BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2003). 
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Os valores máximos admissíveis para a transmitância térmica (U) das paredes 

externas estão apresentados na Figura 12. 

Figura 12: Transmitância térmica de paredes externas 

 

Fonte: NBR 15.575 (ABNT, 2013), modificado pela autora. 

Já os valores mínimos admissíveis para a capacidade térmica (CT) das paredes 

externas para a zona bioclimática 8 não há exigência.  

A Figura 13 traz os valores máximos admissíveis para a transmitância térmica 

das coberturas, em função das zonas bioclimáticas, com destaque para a Zona 8.  

Figura 13: Critérios de coberturas quanto à transmitância térmica 

 
Fonte: NBR 15.575 (ABNT, 2013), modificado pela autora. 

Outro requisito de avaliação do desempenho térmico são as aberturas para 

ventilação. Portanto, as fachadas das habitações devem apresentar aberturas com 

dimensões adequadas para proporcionar a ventilação interna dos ambientes. Este 

requisito só se aplica aos ambientes de longa permanência: salas, cozinhas e 

dormitórios. 

Os ambientes de permanência prolongada devem ter aberturas para ventilação 

com áreas que atendam à legislação específica do local da obra, incluindo Códigos 

de Obras, Códigos Sanitários e outros. Quando não houver exigências de ordem legal, 

para o local de implantação da obra, devem ser adotados os valores observados na 

Figura 14. 



54 
 

Figura 14: Área mínima de ventilação em dormitórios e sala de estar 

 
Fonte: NBR 15.575 (ABNT, 2013), modificado pela autora. 

Análise do projeto arquitetônico, considerando, para cada ambiente de longa 

permanência, a seguinte relação: A = 100. (AA / AP) (%), onde AA é a área efetiva de 

abertura de ventilação do ambiente, sendo que para o cálculo desta área somente são 

consideradas as aberturas que permitam a livre circulação do ar, devendo ser 

descontadas as áreas de perfis, vidros e de qualquer outro obstáculo; nesta área não 

são computadas as áreas de portas internas. AP é a área de piso do ambiente. 

2.2.2 Desempenho acústico 

 Quanto ao desempenho acústico, a edificação habitacional deve apresentar 

isolamento acústico adequado das vedações externas, no que se refere aos ruídos 

aéreos provenientes do exterior da edificação habitacional e isolamento acústico 

adequado entre as áreas comuns e privativas. Isolação acústica de vedações externas 

é um requisito que deve propiciar condições mínimas de desempenho acústico da 

edificação com relação a fontes normalizadas de ruídos externos aéreos. A edificação 

deve atender ao limite mínimo de desempenho. 

Três métodos disponíveis para verificação: método de precisão (realizado em 

laboratório), método de engenharia (realizado em campo) e método simplificado de 

campo. O primeiro determina a isolação sonora de componentes e elementos 

construtivos (parede, janela, porta e outros), fornecendo valores de referência de 

cálculo para projetos. Já o segundo, determina, em campo, de forma rigorosa, o 

isolamento sonoro global da vedação externa (conjunto fachada e cobertura, no caso 

de casas térreas e sobrados, e somente fachada nos edifícios multipiso), 

caracterizando de forma direta o comportamento acústico do sistema. Para SVVI 

(paredes internas) determina, em campo, de forma rigorosa, o isolamento sonoro 
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global entre unidades autônomas e entre uma unidade e áreas comuns, 

caracterizando de forma direta o comportamento acústico do sistema.  

Por fim, o método simplificado de campo que permite obter uma estimativa do 

isolamento sonoro global da vedação externa, do isolamento sonoro global entre 

recintos internos, em situações onde não se dispõe de instrumentação necessária 

para medir o tempo de reverberação, ou ainda, quando as condições de ruído de fundo 

não permitem obter este parâmetro.  

Os parâmetros acústicos de verificação adotados podem ser observados na 

Figura 15. 

Figura 15: Parâmetros acústicos de verificação 

 
Fonte: NBR 15.575 (ABNT, 2013). 

Níveis de ruído admitidos na habitação a partir da diferença padronizada de 

nível ponderada promovida pela vedação externa (fachada e cobertura, no caso de 

casas térreas e sobrados, e somente fachada, nos edifícios multipiso), verificada em 

ensaio de campo. Devem ser avaliados os dormitórios da unidade habitacional através 

de algum dos métodos descritos acima. Os valores mínimos de desempenho estão 

indicados na Figura 16.  

Figura 16: Valores mínimos de desempenho acústico - vedação externa de dormitório 

 
Fonte: NBR 15.575 (ABNT, 2013). 
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A Figura 17 apresenta o desempenho mínimo de diferença padronizada de 

nível ponderada que o SVVI (sistema de vedação vertical interna) deve apresentar.  

Figura 17: Valores mínimos de desempenho acústico - entre ambientes 

 
Fonte: NBR 15.575 (ABNT, 2013). 

Outro requisito da Norma é a isolação acústica entre ambientes a fim de 

propiciar condições de isolação acústica entre as áreas comuns e ambientes de 

unidades habitacionais e entre unidades habitacionais distintas. Para tanto, os 

sistemas de pisos e vedações verticais que compõem o edifício habitacional devem 

ser projetados, construídos e montados de forma a atender aos requisitos 

estabelecidos em Norma. 

Assim, temos que um sistema de piso (Figura 18) é um sistema horizontal ou 

inclinado composto por um conjunto parcial ou total de camadas destinado a cumprir 

a função de estrutura, vedação e tráfego (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS 

TÉCNICAS, 2013). 

Figura 18: Exemplo genérico de um sistema de pisos e seus elementos 

 
Fonte: NBR 15.575 (ABNT, 2013). 
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Os sistemas que compõem os edifícios habitacionais também devem 

proporcionar condições mínimas de desempenho acústico no interior da edificação 

com relação a fontes padronizadas de ruídos de impacto. 

A Norma apresenta, portanto, requisitos e critérios para a verificação do 

isolamento acústico do sistema de piso entre unidades autônomas. São considerados 

o isolamento de ruído de impacto no sistema de piso (caminhamento, queda de 

objetos e outros) e o isolamento de ruído aéreo (conversas, som proveniente de TV e 

outros). 

Dois métodos são estabelecidos pela Norma para avaliação: método de 

engenharia, realizado em campo e o método simplificado de campo.  

O primeiro, no caso do isolamento de ruído de impacto padrão em sistema de 

pisos, determina, em campo, de forma rigorosa, o nível de pressão sonora de impacto 

padrão em sistema de piso entre unidades autônomas, caracterizando de forma direta 

o comportamento acústico do sistema. Quanto ao isolamento de ruído aéreo de 

sistema de pisos, determina, em campo, de forma rigorosa, o isolamento sonoro de 

ruído aéreo entre unidades autônomas e entre uma unidade e áreas comuns, 

caracterizando de forma direta o comportamento acústico do sistema (ASSOCIAÇÃO 

BRASILEIRA DE NORMAS TÉNICAS, 2013). 

Já o segundo método, permite obter uma estimativa do isolamento sonoro de 

ruído aéreo e o nível de pressão sonora de impacto padrão em sistema de piso, em 

situações onde não se dispõe de instrumentação necessária para medir o tempo de 

reverberação, ou quando as condições de ruído ambiente não permitem obter este 

parâmetro.  

Os parâmetros de verificação utilizados nesta norma constam na Figura 19. 

Figura 19: Parâmetros acústicos de avaliação 

 
Fonte: NBR 15.575 (ABNT, 2013). 

Os valores mínimos de desempenho para avaliação do ruído de impacto do 

sistema de piso são indicados na Figura 20. 



58 
 

Figura 20: Critério e nível de pressão sonora de impacto padrão ponderado 

 
Fonte: NBR 15.575 (ABNT, 2013). 

O sistema de piso deve apresentar desempenho mínimo conforme indicado na 

Figura 21, para avaliação do isolamento de ruído aéreo dos sistemas de piso entre 

unidades habitacionais. 

Figura 21: Critérios de diferença padronizada de nível ponderada 

 
Fonte: NBR 15.575 (ABNT, 2013). 

A Norma também apresenta requisitos e critérios para a verificação do 

isolamento acústico entre o meio externo e o interno de coberturas, considerando o 

isolamento de sons aéreos do conjunto fachada/cobertura de edificações e o nível de 

ruído de impacto no piso (caminhamento, queda de objetos e outros) para as 

coberturas acessíveis de uso coletivo. 

Os métodos disponíveis para a avaliação são: método de engenharia, realizado 

em campo e método simplificado de campo. Quanto ao isolamento de ruído aéreo, o 

primeiro método determina, em campo, de forma rigorosa, o isolamento acústico 

global da vedação externa (conjunto fachada e cobertura), caracterizando de forma 

direta o comportamento acústico do sistema. Em relação ao ruído de impacto em 

pisos, determina, em campo, de forma rigorosa, o nível de pressão sonora de impacto 
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padronizado do piso entre a laje de uso coletivo e unidade autônoma, caracterizando 

de forma direta o comportamento acústico do sistema.  

Já o método simplificado de campo permite obter uma estimativa do isolamento 

acústico global da vedação externa (conjunto fachada e cobertura) e do ruído de 

impacto em pisos, em situações onde não se dispõe de instrumentação necessária 

para medir o tempo de reverberação, ou quando as condições de ruído ambiente não 

permitem obter este parâmetro.  

Os parâmetros acústico de avaliação adotados podem ser vistos na Figura 22. 

Figura 22: Parâmetros acústicos de avaliação 

 
Fonte: NBR 15.575 (ABNT, 2013). 

Para avaliação do isolamento acústico da cobertura devido a sons aéreos de 

fontes de emissão externas devem ser avaliados os dormitórios da unidade 

habitacional a partir da utilização de um dos métodos de campo. Os valores mínimos 

de desempenho são indicados na Figura 23.  

Figura 23: Valores mínimos de desempenho acústico - vedação externa de dormitório 

 
Fonte: NBR 15.575 (ABNT, 2013). 

A fim de avaliar o nível de ruído de impacto nas coberturas acessíveis de uso 

coletivo, naquelas edificações que facultam acesso coletivo à cobertura deve-se 
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avaliar os dormitórios e as salas de estar da unidade habitacional utilizando-se de um 

dos métodos de campo já explicitados. As coberturas de uso coletivo devem 

apresentar nível de pressão sonora de impacto padronizado ≤ 55dB, conforme Figura 

24. 

Figura 24: Nível de pressão sonora de impacto padronizado ponderado 

 
Fonte: NBR 15.575 (ABNT, 2013). 

Em relação ao desempenho acústico esta Norma também estabelece um 

método de medição dos ruídos gerados por equipamentos prediais como também 

apresenta valores de níveis de desempenho de caráter não obrigatório. 

2.2.3 Desempenho lumínico 

Quanto ao desempenho lumínico a Norma determina que as dependências da 

edificação habitacional devem receber iluminação natural conveniente, oriunda 

diretamente do exterior ou indiretamente, através de recintos adjacentes, conforme 

Figura 25. 
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Figura 25: Níveis de iluminância geral para iluminação natural 

 
Fonte: NBR 15.575 (ABNT, 2013). 

Os níveis gerais de iluminação promovidos nas diferentes dependências dos 

edifícios habitacionais por iluminação artificial devem atender aos critérios 

apresentados na Figura 26 a seguir. 

Figura 26: Níveis de iluminamento geral para iluminação artificial 

 

Fonte: NBR 15.575 (ABNT, 2013). 

2.3 RELAÇÃO ENTRE DESEMPENHO E CONFORTO AMBIENTAL 

Para abordar questões sobre desempenho ambiental é certo diferenciá-lo de 

conforto ambiental.  Desempenho ambiental, seja ele acústico, térmico ou lumínico 



62 
 

tem como enfoque o edifício. Assim, avalia-se o desempenho ambiental da edificação 

a partir dos materiais e técnicas construtivas utilizadas a fim de tomar conhecimento 

sobre o nível de satisfação destes de acordo com algum requisito. No que concerne o 

conforto ambiental, os critérios, são, por muitas vezes, subjetivos, uma vez que trata 

da relação do usuário com o ambiente. Neto (2009) acrescenta ainda que “a diferença 

entre conforto e desempenho tem um limite muito sutil, um pode levar ao outro mas, 

não quer dizer que são propriamente a mesma coisa. O desempenho envolve 

conceitos objetivos e conforto envolve conceitos subjetivos”. 

A avaliação do desempenho do edifício (seu comportamento em uso), baseia-

se em requisitos e critérios, e em métodos de avaliação que possibilitam a verificação 

no atendimento do edifício e suas partes, às condições estabelecidas.  

Os requisitos e critérios de desempenho expressam, respectivamente, as 

condições qualitativas e quantitativas às quais o edifício deve atender para 

satisfazer as exigências do usuário, quando submetido a determinadas 

condições de exposição (MITIDIERI, 1998 apud NETO, 2009). 

A Norma de Desempenho NBR 15.575/2013 trata de desempenho e não de 

conforto ambiental. Visto que o conforto varia para cada pessoa, há a necessidade de 

se definir índices que sejam representativos da média geral para tornar as avaliações 

objetivas. Dessa forma, a norma técnica trata de índices objetivos e possíveis de 

serem determinados seguindo os procedimentos definidos por ela. 

Em se tratando dos parâmetros de desempenho térmico, a NBR 15575/2013 

define os parâmetros de desempenho térmico para adoção nos procedimentos de 

simulação computacional em habitações ventiladas naturalmente, não considerando 

o usuário como fator decisivo na classificação dos níveis de desempenho da mesma 

(SANTO, A. D.; ALVAREZ, C. E. de; NICO-RODRIGUES, E. A., 2013). 

Uma pesquisa realizada por Santo; Alvarez; Nico-Rodrigues (2013) investigou 

as diretrizes metodológicas da NBR 15575/2013 em relação aos critérios de avaliação 

de desempenho térmico por simulação computacional para edificações ventiladas 

naturalmente, relacionando-as com referenciais de conforto do usuário adotados pela 
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ASHRAE. Para uma análise mais detalhada adotaram como referência, o índice 

estatístico Frequência de Desconforto Térmico5 (FDT).  

Os autores concluíram que “os valores internos de temperatura do ar e 

operativa estão acima do valor máximo definido para conforto térmico, gerando uma 

frequência de desconforto térmico de 100% para este dia” (SANTO, A. D.; ALVAREZ, 

C. E. de; NICO-RODRIGUES, E. A., 2013, p. 133). Portanto, concluiu-se que os 

critérios adotados para avaliação de desempenho térmico pela NBR 15.575/2013, não 

representam a percepção adequada do nível de conforto térmico obtido no interior do 

ambiente, considerando a classificação do desempenho térmico como intermediário, 

para uma edificação nessa situação, não condiz com os resultados de FDT do usuário 

para o mesmo ambiente (SANTO, A. D.; ALVAREZ, C. E. de; NICO-RODRIGUES, E. 

A., 2013). 

Além disso, a norma desconsidera que a ocupação do ambiente e o uso de 

equipamentos produzem calor e influenciam no conforto térmico e, 

consequentemente, no desempenho do ambiente. Outro fator importante a ser 

destacado é que a norma de desempenho brasileira adota critérios relativos ao 

desempenho térmico considerados inadequados, visto que a definição de um período 

de simulação de apenas um dia (dia típico de projeto de verão), combinado com o 

critério de análise (valores máximos de temperatura) podem gerar resultados 

equivocados (SANTO, A. D.; ALVAREZ, C. E. de; NICO-RODRIGUES, E. A., 2013). 

Observando os requisitos lumínicos da norma, verifica-se, por exemplo que 

esta estabelece valores gerais de iluminância para os ambientes, sem considerar as 

particularidades das diferentes atividades que possam ali ser realizadas ou mesmo os 

possíveis layouts que os ambientes podem ter. 

Nesse contexto, Poli e Zorzi (2014), fizeram uma comparação entre a norma 

dinamarquesa, Danish Building Regulations, com a norma de desempenho brasileira 

NBR 15.575/2013, constatando que ambas tratam, isoladamente, da iluminação 

natural e artificial. Para a luz natural, a norma dinamarquesa recomenda que os 

ambientes sejam suficientemente bem iluminados, com janelas dispostas, de modo 

que não haja o incômodo do ganho de calor. Diferentemente da brasileira, a norma 

 

5 Percentagem de tempo em que a temperatura operativa está acima ou abaixo do intervalo de 

conforto (SANTO, A. D.; ALVAREZ, C. E. de; NICO-RODRIGUES, E. A., 2013). 
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dinamarquesa define o quanto de superfícies envidraçadas os ambientes devem ter, 

correspondentes a um mínimo de 10% da sua área útil, e 7% no caso de claraboias, 

possuindo o vidro uma transmitância de, pelo menos, 0.75. Já no Brasil, esses 

percentuais de áreas de janelas são definidos nos códigos municipais, podendo haver 

algumas variações, de acordo com as características e exigências locais. 

 Outra diferença é que a NBR 15.575/2013 define níveis de iluminância geral 

(mínimos, intermediários e superiores), expressos em lux, o que não se encontra na 

dinamarquesa. No Brasil, fica definido, que os ambientes necessitam ter um valor 

mínimo preestabelecido de luminância para atingir desempenho considerado 

satisfatório nesse quesito. Já a definição pelo tamanho da abertura, como é feita na 

Dinamarca, não garante que a luminância será satisfatória, visto que fatores externos 

como, por exemplo, a posição da abertura em relação à trajetória solar e à existência 

de obstáculos que possam gerar sombreamento não são considerados. 

Quanto à iluminação artificial, a norma dinamarquesa apresenta algumas 

recomendações: utilização de sensores de movimento em locais de uso ocasional e 

vias de acesso compartilhadas. A norma aborda o uso de luminárias eficientes, além 

de recomendar a divisão dos ambientes em zonas de acordo com as diferentes 

necessidades de iluminação artificial e com interruptores diversos, evitando que se 

gaste iluminando zonas sem necessidade. Não se encontra esse tipo de 

recomendação na NBR 15.575/2013.  

A norma de desempenho brasileira apresenta os níveis de iluminamento geral 

para iluminação artificial, assim como os métodos de medição in loco e 

recomendações para métodos de cálculo. A norma dinamarquesa, recomenda 

acessar outras normas, como a DS 700, que trata da iluminação artificial nos locais 

de trabalho, não citando norma específica para edificações residenciais. A DS 700 é 

uma norma bastante completa e trata dos variados aspectos envolvidos na iluminação 

artificial, fornecendo parâmetros e recomendações para a obtenção de um 

desempenho satisfatório para a realização de diversas atividades.  

Dessa maneira, a Figura 27 apresenta os níveis de iluminamento geral, 

exigidos para os principais ambientes, na NBR 15575/2013 e na DS 700/2005. 
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Figura 27: Níveis de iluminamento geral para iluminação artificial 

 
Fonte: POLI; ZORZI, 2014. 

Comparando as duas normas, percebe-se que a dinamarquesa é mais 

específica em função de cada atividade que pode ser realizada no ambiente, e a 

brasileira mais generalizadora. Como exemplo, a sala de estar, onde está prevista 

uma atividade de descanso, o nível mínimo de iluminamento é quatro vezes inferior 

ao nível mínimo para um espaço em que acontecerá algum tipo de leitura.  

Esta generalização da NBR 15575/2013 permite uma maior versatilidade na 

ambientação dos espaços e, principalmente, viabiliza a verificação do atendimento 

aos requisitos de desempenho antes da ocupação das edificações. Todavia, da 

maneira como seus requisitos de desempenho são estabelecidos, possivelmente, na 

maioria das atividades o usuário não tenha o nível de iluminação adequado. Assim, a 

NBR 15575/2013 acaba por desconsiderar a eficiência energética da iluminação das 

residências. A dinamarquesa se preocupa mais em proporcionar um maior conforto 

para cada uma das atividades e, ainda, evitar o desperdício de energia iluminando 

excessivamente áreas cujas atividades não precisem de tanta iluminação. 

Desta forma, a norma de desempenho brasileira contribui significativamente 

com a qualidade dos ambientes residenciais em geral, mas peca com relação às 

especificidades do conforto visual e, sobretudo, com relação à eficiência energética 

desses ambientes. Ademais, seria essencial que norma brasileira citasse outras 

recomendações como, o uso de sensores de presença para evitar luminárias acesas 

em ambientes sem uso, ou a setorização dos circuitos de iluminação permitindo maior 

flexibilidade no acionamento do sistema de acordo com a área ocupada de cada 

ambiente e de acordo com a disponibilidade de luz natural. 

Para atender um nível de iluminamento mais adequado às atividades que 

possam ocorrer no ambiente, a norma brasileira, poderia, assim como a 
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dinamarquesa, recomendar uma outra norma, como a ABNT NBR ISO/CIE 8995-

1:2013, que especifica os requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e 

os requisitos para que as pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, 

com conforto e segurança durante todo o período de trabalho.  

Em relação ao conforto acústico, pode-se comparar as determinações da 

Norma de desempenho e as normas de conforto acústico NBR 10.151/2000 e NBR 

10.152/1987. Assim, tem-se que a NBR 10.152/1987 refere-se aos níveis de conforto 

considerados adequados para o ambiente interno, sem mencionar o desempenho do 

edifício e para que o nível de conforto seja atendido, precisa-se considerar o nível de 

ruído externo do edifício definido pela NBR 10.151/2000, que para área mista ou 

predominantemente residencial, por exemplo, é de 55dB para o período diurno.  

Em seguida, verifica-se a exigência do desempenho da fachada pela NBR 

15.575/2013, que é de 25dB. Diante disto, a depender do nível de ruído externo, a 

fachada não isolará o suficiente para garantir conforto interno ao usuário, mesmo que 

esteja isolando o determinado pela norma de desempenho. Assim, por vezes, o nível 

de conforto para ser obtido é imprescindível que seja atingido o nível de desempenho 

superior ao mínimo exigido pela Norma de Desempenho. 

Os usuários e moradores de edifícios não estão interessados nos aspectos 

físicos do ruído que lhe causam incômodo, da mesma forma não estão 

interessados no valor do isolamento que as partições proporcionam. O 

interesse dos usuários é voltado para que o ruído que está no interior de seus 

lares corresponda às suas expectativas de conforto e privacidade (BARRY, 

2005 apud NETO, 2009). 

O Brasil está muito defasado em relação aos demais países. Países como 

Argentina e Chile, possuem normas de desempenho que abrangem o isolamento 

acústico, por exemplo, desde respectivamente, 1985 e 1961. Além disso, as 

exigências feita pela norma brasileira ainda são bem mais generosas em relação à de 

diversos países, visto que o valor de critério de desempenho dela está aquém em 

relação aos demais (Figura 28).  
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Figura 28: Critérios internacionais e brasileiros para isolamento aéreo em partições 
verticais entre unidades habitacionais 

 

Fonte: NETO, 2009. 

Para termos um comparativo, o nível de ruído permitido entre lajes na Áustria 

é de 40 dB, enquanto que no Brasil este mesmo nível é de 80 dB, ou seja, a norma 

brasileira permite o dobro de ruídos.  

Assim, diferentemente da maioria de documentos internacionais similares, que 

apresentam um valor para um único nível de desempenho, a norma de desempenho 

brasileira apresenta critérios para três níveis de desempenho – M, nível mínimo; I, 

nível intermediário e S, nível superior. Como será visto adiante, a Norma apresenta 

os critérios para isolamento de ruído de impacto (L'nT,w) e aéreo (DnT,w) em sistemas 

de pisos para as partições entre unidades residenciais. A fim de compará-la com 

algumas normas internacionais, seguem nas Figuras 29 a 33 os valores de 

referências adotados nos seguintes países: Estados Unidos, Austrália, Canadá, Japão 

e diversos países europeus. 
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Figura 29: Valores de referência de L'nT,w e DnT,w recomendados pela FHA (HUD) dos 
Estados Unidos 

 
Fonte: REZENDE; RODRIGUES; VECCI, 2014 

Figura 30: Valores de referência de L'nT,w e DnT,w  recomendados pela BCA da Austrália 

 
Fonte: REZENDE; RODRIGUES; VECCI, 2014 
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Figura 31: Valores de referência de L'nT,w e DnT,w  recomendados  pela NBCC do Canadá 

 

Fonte: REZENDE; RODRIGUES; VECCI, 2014 

Figura 32: Valores de referência de L'nT,w e DnT,w  recomendados pelo IBC em diversos 
países europeus 

 
Fonte: REZENDE; RODRIGUES; VECCI, 2014 
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Figura 33: Valores de referência de L'nT,w recomendados pela HLC do Japão 

 
Fonte: REZENDE; RODRIGUES; VECCI, 2014 

Um ponto a ser destacado, é que a Federal Housing Administration (FHA) do 

United States Departament Of Housing and Urban Development (HUD) diferencia as 

condições de uso dentro da edificação, a NBR 15575/2013 e demais regulamentações 

apresentam um critério único para todas as situações de ocupação. Nas Figuras 34 

e 35 são realizadas comparações entre os critérios brasileiros de desempenho 

acústico para isolamento de ruído de impacto e de ruído aéreo de piso com os critérios 

dos países citados anteriormente. 

Figura 34: Comparação entre os critérios brasileiros de desempenho acústico para 
isolamento de ruído de impacto de piso de alguns países 

 
Fonte: REZENDE; RODRIGUES; VECCI, 2014 
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Figura 35: Comparação entre os critérios brasileiros de desempenho acústico 
para isolamento de ruído aéreo de piso de alguns países 

 
Fonte: REZENDE; RODRIGUES; VECCI, 2014 

Através desta comparação, verifica-se que os critérios mínimos estabelecidos 

pela norma brasileira estão acima dos adotados nos demais países, principalmente 

no que diz respeito ao isolamento de ruído de impacto de piso L’nT,w. Enquanto alguns 

países como França, Austrália, Japão e Irlanda são menos restritivos que os demais 

e adotam valores de 58, 60 e 65dB respectivamente para o L’nT,w, ainda sim são bem 

superiores aos 80dB estabelecidos como mínimos pela norma brasileira.  

Todavia, a aprovação da norma de desempenho foi um passo importante para 

que haja uma melhor adequação acústica dos edifícios, a fim de que apresentem 

desempenho acústico compatível com a expectativa dos consumidores. Além de 

auxiliar nas decisões quanto ao desempenho do edifício. Em caso de ações judiciais 

de proprietários contra as construtoras, por exemplo, agora os juízes têm em posse 

um documento normativo para apoiar suas decisões.  

Quesito importante a ser observado na norma de desempenho brasileira é 

sobre a natureza, por vezes, conflitante existente entre os três desempenho (térmico, 

acústico e lumínico) quando se trata das aberturas. A luz natural penetra nos 

ambientes internos pelas aberturas, que também podem transmitir calor e som para o 

interior. Uma janela, por exemplo, além de luz natural, da radiação, da ventilação 

natural e de ruídos externos indesejáveis, também faz o contato visual e olfativo do 

usuário com o exterior, tornando-se um elemento essencial na busca do equilíbrio do 

desempenho combinado considerando todo estes aspectos.  
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Por fim, verifica-se que a norma de desempenho não contempla a escala 

urbana, apenas a edificação em si. Todavia, a relação do entorno com a edificação é 

fundamental. Estudos de sombreamento de edificações próximas, estudo de 

topografia, presença de áreas verdes, revestimento do solo, entre outros contribuem 

para que o conforto ambiental seja garantido ao usuário do edifício. Portanto, acredita-

se que a norma de desempenho (edifício) deveria considerar, também parâmetros 

ambientais da escala urbana.  Portanto, este trabalho considerará, não apenas o 

desempenho da edificação exigido pela a NBR 15575/2013, como também, as 

análises de conforto urbano.  
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3 ESTUDOS DE REFÊRENCIAS 

Visando embasar as decisões projetuais na concepção de um edifício 

residencial multifamiliar com ênfase na compatibilização do conforto ambiental 

(térmico, acústico e lumínico) a partir dos requisitos exigidos pela NBR 15575/2013, 

observa-se a importância da realização de estudos de referência tanto para 

concepção formal ou funcional do edifício quanto para as soluções técnicas para 

obtenção de conforto ambiental. 

3.2 LONDON CITY HALL 

London City Hall (Figura 36), localizado na margem sul do rio Tâmisa, na cidade 

de Londres, é a prefeitura de Londres e sede dos escritórios do prefeito e da 

Assembléia de Londres. Este estudo referência, de contexto geográfico internacional 

do tipo indireto de um edifício construído foi escolhido devido o desenho formal da 

edificação ter sido pautado em conceitos norteadores de projeto, sendo, portanto, 

resultante dos estudos de desempenho, principalmente térmicos e lumínico.  

Foi fundamental para escolha deste projeto como estudo de referência, a relação 

da forma obtida ser fruto das respostas dos estudos de desempenho da edificação, 

visto ser esse o ponto de partida principal da proposta aqui a ser desenvolvida, na 

qual os estudos de desempenho ambiental serão capazes de fornecer a melhor forma 

e implantação do edifício. 

Figura 36: Vista noturna London City Hall 

 
Fonte: <www.london.gov.uk> 
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A cidade de Londres (capital da Inglaterra) possui clima quente e temperado. A 

média de temperatura anual é de 12ºC. Os invernos são geralmente frio com presença 

de geadas e apresentam, na maior parte dos dias de inverno, a temperatura em torno 

de 3ºC a 6ºC. O verão é quente com temperatura média de 24ºC. Quanto à umidade, 

tem-se que é uma cidade muito úmida, pois fica localizada próxima do oceano, 

umidade relativa do ar fica acima dos 90% (SUA PESQUISA, 2017).  

O projeto do arquiteto Norman Foster, apresenta uma forma derivada de uma 

esfera que ajuda a reduzir a sua área de superfície externa e, assim, requerer menos 

energia para aquecer (Figura 37).   

Figura 37: Vista lateral - London City Hall 

 
Fonte: <www.designbookmag.com> 

A implantação, no sentido Norte-Sul (Figuras 38 a 42), aproveita a menor e a 

maior intensidade da luz solar, assim a fachada envidraçada está voltada para o Norte, 

onde há menor insolação direta, o que evita aquecimento excessivo enquanto permite 

utilização da luz natural. A fachada Norte é absorvedora, portanto, de luz difusa. O 

edifício inclina-se para trás para o sul (contrário ao rio), de maneira a proporcionar o 

sombreamento natural da luz solar direta mais intensa.  

O edifício é naturalmente ventilado através de aberturas abaixo das janelas. O 

calor gerado por computadores e luzes é reciclado. Os pisos permitem a coleta de 

calor no núcleo do edifício, que pode então ser redirecionado para sua periferia 

(Figura 43). 
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Figura 38: Planta baixo do pavimento 
térreo 

 
Fonte: <https://prezi.com> 

Figura 39: Pavimento da Assembléia da 
Câmara 

 
Fonte: <https://prezi.com> 

Figura 40: Planta 3º ao 7º andar 

 
Fonte: <https://prezi.com> 

Figura 41: Planta baixa 8º andar 

 
Fonte: <https://prezi.com> 
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Figura 42: Planta baixa 10º andar  

 
Fonte: <https://prezi.com> 

Figura 43: Esquema ventilação e coleta 
calor 

 
Fonte: <https://prezi.com> 

 

3.3 THE INTERLACE 

The Interlace (Figura 44), localizado em Singapura, é um complexo residencial, 

projetado a larga escala, que teve sua construção concluída em 2013. O projeto é do 

arquiteto Ole Scheeren Buro, do Office Metropolitan Architecture (OMA).   

  Figura 44: The Interlace 

 
Fonte: <www.archdaily.com.br> 
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Este estudo de referência, de contexto geográfico internacional do tipo indireto 

de um edifício construído foi escolhido pelo tema ser semelhante ao abordado neste 

trabalho, o edifício habitacional multifamiliar, e, principalmente pela questão formal da 

disposição dos blocos de apartamento que foge das torres verticais isoladas (Figura 

45). Sua disposição e configuração, criam áreas verdes ao longo da edificação, 

gerando grandes áreas de convivência (Figuras 46 e 47). 

Figura 45: Arranjo formal 

 

Fonte: <http://www.urban-hub.com> 

 

Figura 46: Áreas verdes no empreendimento 

  
Fonte: <wwwo.metalica.com.br> 
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Figura 47: Inserção no terreno 

  
Fonte: <www.archdaily.com.br> 

Através da introdução de jardins de cobertura e terraços ajardinados, o projeto 

tentou maximizar a presença da natureza, aproveitando-se do amplo terreno. A nível 

do solo, a circulação de veículos é reduzida, liberando grandes áreas verdes dentro 

do empreendimento. 

The Interlace é composto por 31 blocos de apartamentos, cada um com seis 

pavimentos e idênticos em comprimento, empilhados em um arranjo hexagonal em 

torno de oito grandes espaços abertos, proporcionando a formação de pátios abertos 

e permeáveis. (Figuras 48 a 52). 

Figura 48: Distribuição área verdes na 
edificação 

 
Fonte: <www.archdaily.com.br> 

Figura 49: Esquema áreas verdes 
empreendimento 

 
Fonte: <www.archdaily.com.br> 

 

http://www.archdaily.com.br/br/766606/the-interlace-oma/55498756e58ece423b00001c-the-interlace-oma-foto
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Figura 50: Espaçamento blocos 

 
Fonte: <www.archdaily.com.br> 

Figura 51: Área lazer 

 
Fonte: <www.archdaily.com.br> 

Figura 52: Entrelaçamento dos blocos 

 
Fonte: <www.archdaily.com.br> 

3.4 EDIFÍCIO KINGS HOUSE 

O edifício King´s house (Figura 53), projeto do escritório The Purple Ink Studio, 

está localizado na cidade de Bangalore na Índia. Consiste em um estudo de referência 

de contexto geográfico internacional do tipo indireto de um edifício construído. 
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Figura 53: Edifício King´s house 

 
Fonte: <www.archdaily.com.br> 

O projeto foi dividido em dois blocos para abrigar um apartamento por 

pavimento em cada lado, com criação de áreas verdes ao longo da edificação ao 

estender o piso das unidades habitacionais (Figuras 54 e 55). 

Figura 54: Planta Baixa 

 
Fonte: <www.archdaily.com.br> 
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Figura 55: Concepção da proposta 

 
Fonte: <www.archdaily.com.br> 

Estudos solares e simulações foram utilizadas para gerar dados sobre 

iluminação natural, análise de sombra, padrão de precipitação e sistemas de 

sombreamento (Figura 56). 

Figura 56: Elementos de sombreamento 

 
Fonte: www.archdaily.com.br 
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Para otimizar o efeito de resfriamento, as aberturas do edifício foram projetadas 

para uma melhor captura do vento com base em simulações computacionais. Além 

do estudo de sombreamento, que resultou em combinação de protetores verticais e 

horizontais para minimizar a incidência solar nas aberturas (Figuras 57 e 58).   

Figura 57: Elementos protetores 

 
Fonte: <www.archdaily.com.br> 

Figura 58: Estudo sombreamento e ventilação 

 
Fonte: <www.archdaily.com.br> 

A volumetria resultante de estudos de ventilação e insolação, uso de elementos 

protetores nas fachadas e o piso que se estende para criação de área verde ao longo 

da edificação compõem os motivos norteadores para escolha deste projeto como 
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estudo de referência. Além disso, a semelhança do tema - habitação multifamiliar 

(Figuras 59 a 62).  

Figura 59: Vista externa 01 

 
Fonte: <www.archdaily.com.br> 

Figura 60: Detalhe vegetação no edifício 

 
Fonte: <www.archdaily.com.br> 

Figura 61: Vista externa 02 

 
Fonte: <www.archdaily.com.br> 

Figura 62: Detalhe elementos fachada 

 
Fonte: <www.archdaily.com.br> 

3.5 EDIFÍCIO V ITAIM 

O Edifício V Itaim localizado no bairro de Itaim, São Paulo/SP, tem como autor 

do projeto o arquiteto Marcio Kogan e co-autora a arquiteta Carolina Castroviejo. Foi 

um projeto do ano de 2011 com conclusão em 2014.  

Consiste num estudo de referência de contexto nacional do tipo indireto, que 

apresenta a semelhança com o tema proposto pelo projeto deste trabalho (residencial 

multifamiliar). O principal aspecto deste projeto a ser destacado sua escolha para 

estudo, foi a solução de brises de madeiras móveis que podem ser ajustados pelos 

usuários conforme suas necessidades, proporcionando a entrada de luz natural e de 

ventilação, e ajustando a incidência solar. Além da marcação das lajes na fachada.  
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O térreo é elevado sobre pilotis, aumentando a integração entre o interior e o 

exterior pelo jardim. Elementos de madeira perfurada das fachadas norte e leste são 

brises que podem ser movidos pelos usuários dos apartamentos e definem a 

identidade estética do edifício, compondo com as fachadas sul e oeste, de concreto 

armado aparente. 

Os brises, a implantação do prédio e a distribuição dos cômodos foram 

pensados para favorecer a incidência de luz natural nos interiores dos apartamentos, 

fazendo desnecessário o uso de iluminação artificial durante o dia. A madeira dos 

brises tem um padrão quadriculado e perfurado que ainda permite a passagem de ar, 

como os muxarabis árabes (Figuras 63 a 72). 

Figura 63: Edifício V Itaim- vista diurna  

 
Fonte: <www.pedrovannucchi.com> 

Figura 64: Edifício V Itaim - vista noturna 

 
Fonte: <www.pedrovannucchi.com> 

Figura 65: Detalhe dos brises 1 

 
Fonte: <www.pedrovannucchi.com> 

Figura 66: Detalhe dos brises 2 

 
Fonte: <www.pedrovannucchi.com> 
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Figura 67: Detalhe dos brises 3 

 
Fonte: <www.pedrovannucchi.com> 

Figura 68: Detalhe dos brises 4 

 
Fonte: <www.pedrovannucchi.com> 

Figura 69: Detalhe dos brises 5 

 
Fonte: <www.pedrovannucchi.com> 

Figura 70: Detalhe dos brises 6 

 
Fonte: <www.pedrovannucchi.com> 

Figura 71: Brise varanda 1 

 
Fonte: <www.pedrovannucchi.com> 

Figura 72: Brise varanda 2 

 
Fonte: <www.pedrovannucchi.com> 
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3.6 CAMPUS CORPORATIVO COYOACÁN  

Estudo de referência de projeto urbano de contexto geográfico internacional do 

tipo indireto, é um projeto do ano de 2013 dos arquitetos María Guadalupe Domínguez 

Landa e Rafael López Corona, localizado em um dos bairros mais antigos da cidade 

do México: Coyoacán. 

Cercado por um conjunto corporativo e complexo de escritórios, o projeto do 

exterior assume um papel de transição, articulando um edifício com o outro. Além de 

permitir que o usuário se aproprie do espaço externo, utilizando-o com área alternativa 

de trabalho e reuniões informais. Dando, portanto, uma percepção que os edifícios 

foram construídos ao redor dessa área verde.  

São quatro edifícios principais, com diferentes tamanhos e orientações que 

ocupam o terreno criando uma série de pátios, plataformas e praças em diferentes 

níveis que se entrelaçam ao longo do conjunto. 

Diante disso, justifica-se a escolha por esse estudo de referência devido a 

articulação que a área verde faz entre as edificações, bem como a ortogonalidade 

presente na forma desse espaço (Figuras 73 a 80).  

Figura 73: Campus corporativo 
Coyoacán – vista 1 

 
Fonte: <www.archdaily.com.br> 

Figura 74: Figura 67: Campus 
corporativo Coyoacán – vista 2 

 
Fonte: <www.archdaily.com.br> 
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Figura 75: Campus corporativo 
Coyoacán – vista 3 

 
Fonte: <www.archdaily.com.br> 

Figura 76: Campus corporativo 
Coyoacán – detalhe banco 

 
Fonte: <www.archdaily.com.br> 

Figura 77: Campus corporativo 
Coyoacán – detalhe vegetação 

 
Fonte: <www.archdaily.com.br> 

Figura 78: Campus corporativo 
Coyoacán – detalhe canteiro 

 
Fonte: <www.archdaily.com.br> 
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Figura 79: Campus corporativo Coyoacán – Planta baixa canteiros 

 
Fonte: <www.archdaily.com.br> 

Figura 80: Campus corporativo Coyoacán – Planta baixa 

 
Fonte: <www.archdaily.com.br> 
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3.7 MAGIC BREEZE LANDSCAPE   

Projeto do escritório Penda, do ano de 2016 na Índia, esse estudo de referência 

é de contexto geográfico internacional do tipo indireto. O projeto urbanístico foi 

inspirado nos degraus de labirintos aquáticos. Quando finalizado, o Magic Breeze 

Landscape, de 8.000 metros quadrados, servirá a 145 apartamentos de um 

empreendimento ao seu redor.  

As características labirínticas do paisagismo permitem experiências diferentes 

no ambiente, dependendo da velocidade e do propósito de seus usuários: um 

percurso amplo e retilíneo serve para corredores, pedestres rápidos e veículos de 

emergência; um caminho estreito acomoda os moradores que querem chegar 

rapidamente em seus apartamentos; e um terceiro caminho conduz lentamente 

os visitantes aos degraus e jardins (Figuras 81 a 85).  

Figura 81: Magic Breeze Landscape - 
vista 1 

 
Fonte: <www.archdaily.com.br> 

Figura 82: Magic Breeze Landscape - 
vista 2 

 
Fonte: <www.archdaily.com.br> 

 

http://www.archdaily.com.br/br/office/penda
https://en.wikipedia.org/wiki/Stepwell
http://www.archdaily.com.br/br/tag/magic-breeze-landscape
http://www.archdaily.com.br/br/tag/magic-breeze-landscape
http://www.archdaily.com.br/br/788935/a-new-landscape-by-penda-is-inspired-by-indian-stepwells-and-water-mazes/573f5387e58ece9a010000e5-a-new-landscape-by-penda-fuses-indian-stepwells-and-water-mazes-image
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Figura 83: Magic Breeze Landscape - 
vista 3 

 
Fonte: <www.archdaily.com.br> 

Figura 84: Magic Breeze Landscape - 
vista 4 

 
Fonte: <www.archdaily.com.br> 

Figura 85: Magic Breeze Landscape - vista 5 

 
Fonte: <www.archdaily.com.br> 

As linhas retilíneas deste traçado urbanístico foram o principal motivo para 

escolha deste projeto, além da criação de canteiros como degraus de jardim que 

também podem ser utilizados como bancos, visto poder adotar esse partido nas áreas 

verdes deste trabalho que não se encontram na parte plana do terreno.  
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.archdaily.com.br/br/788935/a-new-landscape-by-penda-is-inspired-by-indian-stepwells-and-water-mazes/573f53bee58ece9a010000e7-a-new-landscape-by-penda-fuses-indian-stepwells-and-water-mazes-image
http://www.archdaily.com.br/br/788935/a-new-landscape-by-penda-is-inspired-by-indian-stepwells-and-water-mazes/573f53bee58ece9a010000e7-a-new-landscape-by-penda-fuses-indian-stepwells-and-water-mazes-image
http://www.archdaily.com.br/br/788935/a-new-landscape-by-penda-is-inspired-by-indian-stepwells-and-water-mazes/573f53d1e58ece9a010000e8-a-new-landscape-by-penda-fuses-indian-stepwells-and-water-mazes-image
http://www.archdaily.com.br/br/788935/a-new-landscape-by-penda-is-inspired-by-indian-stepwells-and-water-mazes/573f53d1e58ece9a010000e8-a-new-landscape-by-penda-fuses-indian-stepwells-and-water-mazes-image
http://www.archdaily.com.br/br/788935/a-new-landscape-by-penda-is-inspired-by-indian-stepwells-and-water-mazes/573f53bee58ece9a010000e7-a-new-landscape-by-penda-fuses-indian-stepwells-and-water-mazes-image
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3.8 QUADRO RESUMO ESTUDOS REFERÊNCIAS 

Neste item, foi elaborado uma tabela que apresenta o resumo dos estudos de 

referências utilizados neste trabalho, destacando os principais motivos de escolha de 

cada um deles (Tabela 1). 

Tabela 1: Quadro resumo dos estudos de referências 

PROJETO LOCALIZAÇÃO 
CONTEXTO 

GEOGRÁFICO 
TIPO MOTIVO ESCOLHA 

London City 

Hal 
Londres Internacional Indireto 

 Desempenho ambiental 

definidor da forma. 

The Interlace Singapura Internacional Indireto 

 Semelhança do tema; 

 Disposição dos blocos;  

 Criação de áreas verdes e 

de convivência ao longo da 

edificação. 

Edifício Kings 

House 
Índia Internacional Indireto 

 Semelhança do tema; 

 Elementos protetores de 

fachada; 

 Piso se estende e cria área 

verde ao longo do edifício. 

Edifício V 

Itaim 
São Paulo Nacional Indireto 

 Semelhança do tema; 

 Brises de madeiras móveis; 

 Lajes marcando a fachada. 

Campus 

Corporativo 

Coyoacán 

México Internacional Indireto 

 Área verde articulando 

edifícios; 

 Ortogonalidade da forma. 

Magic 

Breeze 

Landscape 

Índia Internacional Indireto 

 Linhas retilíneas; 

 Canteiros como degraus e 

banco. 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2017). 

 

 

 

 

http://www.archdaily.com.br/br/tag/magic-breeze-landscape
http://www.archdaily.com.br/br/tag/magic-breeze-landscape
http://www.archdaily.com.br/br/tag/magic-breeze-landscape
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4 CONTEXTUALIZAÇÃO 

A cidade de Natal no estado do Rio Grande do Norte é o universo de estudo 

escolhido para desenvolvimento do projeto em questão.  

4.2 O TERRENO E SEU ENTORNO 

Em se tratando de um edifício habitacional multifamiliar cujo processo 

metodológico de projeto arquitetônico é embasado pelos critérios e requisitos de 

desempenho acústico, térmico e lumínico exigidos pela Norma de Desempenho, o 

ponto de partida para a escolha do terreno foi o ruído ambiental, buscando-se assim, 

um terreno próximo a vias de grande ruído de tráfego ao longo do dia, a fim de 

contemplar a necessidade de isolamento dos ruídos externos de maneira bastante 

crítica na determinação da problemática do desempenho acústico exigido pela Norma 

de Desempenho.  

Com base no mapa 3D do bairro de Lagoa Nova (Figura 86) desenvolvido por 

Pinto (2013), constata-se uma grande presença de semáforos no bairro, o que pode 

implicar em uma possível interferência na redução de velocidade e no acúmulo de 

veículos em espera, ocasionando maior aceleração e frenagem, o que implica em um 

alto nível de ruído de tráfego. Logo, o recorte do universo de estudo foi escolhido a 

partir do mapeamento acústico do bairro de Lagoa Nova baseado em ruídos de 

tráfego. 

Figura 86: Mapa 3D do bairro de Lagoa Nova 

 
Fonte: PINTO, 2013. 
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Outros fatores contribuintes nessa escolha foram os aspectos topográficos e 

naturais com dimensões necessárias à implantação do programa, além das condições 

de acesso. Diante disso, priorizou-se por um lote disposto ao longo de vias de ligação 

importantes para a cidade.    

O terreno escolhido, portanto, situa-se na Região Administrativa Sul da cidade 

de Natal, cujo bairro escolhido limita-se ao Norte com os bairros Alecrim, Lagoa Seca 

e Tirol, ao Sul com os bairros Candelária e Capim Macio, ao Leste com o bairro Nova 

Descoberta e o Parque das Dunas e a Oeste com os bairros Cidade da Esperança, 

Nossa Sra. de Nazaré e Dix-Sept Rosado (Figura 87). 

 Figura 87: Mapa localização do bairro Lagoa Nova 

  

Fonte: SEMURB, modificado pela autora (2016). 

O bairro de Lagoa Nova, devido sua localização geográfica, é um bairro central 

na cidade, estando no caminho e rota para diversas outras áreas de Natal, visto que 

é atravessado por importantes vias de acesso da cidade, caracterizadas pelo Plano 

Diretor como vias de penetração e de distribuição, as quais dão vazão ao fluxo 

contínuo do tráfego no sentido Norte-Sul. O lote escolhido (Figura 88) apresenta, 

portanto uma testada voltada para uma via importante no contexto da cidade: a 

Avenida Senador Salgado Filho, classificada como estrutural da classe Arterial I 

(penetração). As demais vias, são classificadas como locais (Rua Dr. Cussy Júnior, 

Rua Dr. José Gonçalves e Rua Dr. José Borges). 
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Figura 88: Terreno escolhido 

               

Fonte: Google Earth, modificado pela autora (2016) 

Este terreno apresenta, em sua testada voltada para a Av. Sen. Salgado Filho, 

uma edificação abandonada na face com a R. Dr. Cussy Júnior e um galpão, sem 

valor arquitetônico, onde funciona um curso técnico na face com a R. Dr. José Borges. 

Portanto, para desenvolvimento deste projeto, optou-se por desconsiderá-los.  

Com dimensões satisfatórias para o tipo de projeto desenvolvido, este terreno 

possui bons índices de prescrições urbanísticas. Apresenta também, um grande 

impacto em relação ao ruído ambiental por se localiza em uma via estrutural. Assim, 

aumenta-se o grau de complexidade para se atingir um bom desempenho acústico, 

tendo em vista, que uma das premissas do projeto visa satisfazer os níveis de 

isolamento acústico de fachada requisitados pela Norma de Desempenho.    

No seu entorno é possível encontrar hospitais, escolas, postos de gasolina, 

centro empresariais, Parque das Dunas, shopping Midway Mall, universidades. O uso 

do solo no entorno imediato ao lote se caracteriza pela predominância do uso de 

serviço (Figura 89), implicando numa maior transmissão de calor e, 

consequentemente maiores alterações climáticas, que áreas de parques e 

reservatórios, por exemplo.  
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Figura 89: Mapa de uso do solo do entorno do terreno 

 
Fonte: elaborado pelo autora (2016). 

Quanto ao gabarito das imediações do terreno, observa-se a predominância de 

pavimento térreo, dois e três pavimentos, apresentando poucas áreas verticalizadas 

(Figura 90). Apresentando, portanto, baixa rugosidade. Todavia, ao localizar edifícios 

altos entre os edifícios baixos, aumentando o contraste entre altura dos elementos da 

massa edificada, há um favorecimento da ventilação, melhorando as condições de 

conforto térmico, devido ao aumento da rugosidade.   

Figura 90:  Mapa de gabarito do entorno do terreno 

 
Fonte: elaborado pelo autora (2016). 
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No mapa de pavimentação e áreas verdes do entorno do terreno (Figura 91), 

observa-se que as vias que o circundam possuem revestimento em asfalto e 

calçamento (paralelepípedo) e há apenas presença de árvores isoladas e espaçadas. 

Dessa forma, infere-se que esta área é desconfortável termicamente, visto que a 

arborização contribui para amenização do desconforto térmico do pedestre, além de 

que solos permeáveis tendem a reduzir a temperatura do ar. A cobertura do solo, 

impermeável, contribui para o aquecimento da massa edificada e consequente 

aumento da temperatura do ar.  

Em termos acústicos, a cobertura do solo possui influência na emissão de 

ruídos, em função de seu atrito com os pneus dos veículos. Logo, o pavimento 

asfáltico liso é o menos ruidoso que o paralelepípedo, por exemplo.  Quanto a 

ausência de vegetação contribui para o espalhamento sonoro, uma vez que área 

ocupadas com vegetação densa, principalmente localizadas entre a fonte e o receptor 

atenuam níveis sonoros gerados pela fonte (ruído de tráfego).   

Figura 91: Mapa de pavimentação e áreas verdes do entorno do terreno 

 
Fonte: elaborado pelo autora (2016). 

4.3 CONDICIONANTES FÍSICOS E AMBIENTAIS DO TERRENO 

4.3.1 Dimensões e topografia 

O terreno é consideravelmente retangular com dimensões aproximadas de 60 

x 147m e topografia apresentando um declive no sentido da Av. Sen. Salgado Filho 
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para a Rua Dr. José Gonçalves. No entanto apresenta um grande platô por volta do 

centro do lote até a face voltada para a Rua Dr. José Gonçalves (Figura 92). 

Figura 92: Dimensões e topografia do terreno 

 
Fonte: elaborado pelo autora (2016). 

4.3.2 Aspectos bioclimáticos 

A arquitetura bioclimática busca utilizar, por meio dos seus próprios elementos, 

as condições favoráveis do clima com o objetivo de satisfazer as exigências de 

conforto térmico do usuário.  

O programa Climate Consultant 5.5, carta bioclimática abastecida com os 

dados do Ano Climático de Referência6, apresenta gráficos que auxiliam na 

compreensão do clima do local onde o projeto será desenvolvido, definindo as zonas 

de conforto e desconforto, além de estratégias de projeto para que o conforto seja o 

mais próximo de 100%.  

Assim, pode-se observar na Figura 93 que o clima de Natal é, 

aproximadamente, 63% confortável durante o ano devido à ventilação natural. Por 

isso, trazê-lo para o interior da edificação é fundamental.  O desconforto é provocado 

em sua maioria por calor e apenas um período insignificante pelo frio, como pode ser 

observado pelos pontos vermelhos do gráfico. Os pontos verdes correspondem à zona 

de conforto. 

 

6 Contém valores horários de temperatura e umidade relativa, entre outros, de diversas 

cidades. 
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Figura 93: Gráfico Conforto Adaptativo 

 
Fonte: Climate Consultant 5.5 

As principais estratégias para obter conforto na cidade de Natal, conforme carta 

bioclimática, são proporcionar ventilação natural e sombreamento das aberturas. Uma 

arquitetura com boa ventilação natural resolve quase todos os problemas de 

desconforto por calor na cidade.  

Outra recomendação importante a ser considerada, é o zoneamento 

bioclimático brasileiro (Figura 94), que tem como objetivo determinar as melhores 

estratégias que um projeto de edificação deve seguir para atingir o conforto dos 

usuários (tamanho das aberturas para ventilação, proteção das aberturas, vedações 

externas, estratégias de condicionamento térmico passivo).  

A cidade de Natal está inserida na zona bioclimática número 8, a qual parte 

situa-se na região de conforto, e a outra parte necessita prioritariamente de ventilação 

para atingir tal sensação. A ventilação natural, além de proporcionar conforto térmico, 

pode minimizar o consumo de energia empregada no resfriamento de edificações. 
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Figura 94: Zoneamento bioclimático brasileiro 

 
Fonte: <www.labeee.ufsc.br> 

Observando as rosas dos ventos da cidade de Natal, verifica-se que a 

ventilação predominante provêm da direção Sudeste, sendo recorrente também nas 

direções Leste e Sul e, desta forma atingem, principalmente duas faces do lote, 

voltadas para a Av. Sen. Salgado Filho e para a R. Dr. Cussy Júnior (Figura 95). 

Figura 95: Rosa dos ventos aplicada ao terreno 

                      

Fonte: elaborado pelo autora (2016) 

A ventilação natural ocorre devido a diferenças de pressões naturais, 

ocasionadas pelos ventos e/ou gradientes de temperatura (SANTAMOURIS, M. et al, 
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1998 apud PEDRINI; NUNES, 2012). Assim, um diagrama da ventilação predominante 

(Figura 96) foi elaborado, a fim de proporcionar estudos de posicionamento de 

fachadas e incidência de ventos em cada uma destas, de forma a proporcionar 

ventilação cruzada (Figura 97). 

Figura 96: Digrama de ventilação predominante 

 
Fonte: elaborado pelo autora (2016) 

Figura 97: Estudos de diferentes implantações observando a ventilação 

 
Fonte: elaborado pelo autora (2016) 

3 

2 

1 
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Observa-se, que a implantação capaz de proporcionar uma melhor ventilação 

natural para os usuários do edifício são as situações 1 e 3, visto que apresenta 

fachada voltada para os ventos predominantes.  

Como as diferenças climáticas da Terra são basicamente função da radiação 

solar incidente, torna-se indispensável a posse de elementos para avaliar qual a carga 

térmica que determinada edificação ou espaço ao ar livre receberá nas diversas horas 

do dia e nas várias épocas do ano.  

O conhecimento do clima, aliado aos dos mecanismos de troca de calor e do 

comportamento térmico dos materiais, permite uma intervenção consciente da 

arquitetura, incorporando os dados relativos ao meio ambiente externo de modo a 

aproveitar o que o clima apresenta de agradável e amenizar seus aspectos negativos. 

O estudo de insolação das fachadas é uma ferramenta importante no 

fornecimento do comportamento solar em cada face do terreno em todos os meses 

do ano, destacando os seus horários mais críticos. A partir desse estudo, é possível 

dimensionar protetores solares específicos para cada fachada. 

Os diagramas ou cartas solares são representações do percurso do Sol na 

abóbada celeste nas diferentes horas do dia e períodos do ano. Nelas são 

normalmente desenhadas as projeções da trajetória do Sol em solstícios (inverno e 

verão) e equinócio. A carta solar, além de variar em função da data e da hora, também 

é específica para a latitude do lugar.  

Conhecendo a orientação do edifício e a posição do Sol, podem ser 

determinadas as sombras projetadas pelo edifício, em função da data e da hora, sobre 

pisos dos espaços externos, sobre outros prédios e sobre si mesmo (dependendo de 

sua forma e orientação). Portanto, a carta solar consiste em um importante 

instrumento de projeto que permite o conhecimento de como o Sol percorre o céu de 

determinada localidade em função do dia/mês do ano, de como aproveitar a incidência 

solar quando houver interesse em aquecer, além de evitar ou proteger as construções 

quando se fizer necessário. 

Primeiramente, fez-se um diagrama de sombreamento do entorno, 

demonstrando o sombreamento ou não de edificação do entorno sobre o lote (Figura 

98). 
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Figura 98: Diagrama de sombreamento do entorno 

 
Fonte: elaborado pelo autora (2016) 

Com auxílio do software Ecotect Analysis fez-se um estudo mais aprofundado 

de sombreamento do entorno do terreno, observando a influência das edificações 

próximas ao terreno. Os resultados revelam haver sombreamento de parte do lote no 

solstício de verão (Figura 99) por uma torre de edifício, porém no solstício de inverno 

(Figura 100) nenhuma edificação promove sombreamento no lote, deixando-o 

totalmente exposta a incidência solar.  

Figura 99: Análise da influência do entorno - solstício de verão 

 
Fonte: Software Ecotect Analysis 
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Figura 100: Análise da influência do entorno - solstício de inverno 

 
Fonte: Software Ecotect Analysis 

Também foi feito o estudo de insolação para cada fachada do lote realizado 

com o auxílio do software The Solar Tool, gerando cartas solares para cada uma 

delas, levando-se em consideração a latitude de Natal e o ângulo de cada face em 

relação ao Norte. A princípio definiu-se a orientação das fachadas, medida em graus 

no sentido horário, a partir do Norte 0° como mostra as Figuras 101 a 105. 

Figura 101: Determinação do ângulo de orientação das fachadas 

 
Fonte: elaborado pelo autora (2016). 
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 Fachada Rua Dr. José Borges: ângulo 21º 

Figura 102: Estudo de insolação 1 

 
Fonte: Software The Solar Tool 

 
 

Análise: Solstício de inverno e 

equinócio – exposta ao sol o dia 

todo; solstício de verão – o sol 

passa por trás da fachada.  

 

 Fachada Av. Sen. Salgado Filho: ângulo 110º 

Figura 103: Estudo de insolação 2 

 
Fonte: Software The Solar Tool 

 
Análise: Solstício de inverno e 

equinócio – incidência solar até 

10h30, por volta deste horário em 

diante o sol passa atrás desta 

fachada; solstício de verão – sol no 

período da manhã até umas 11h30.  

 

 Fachada Rua Dr. Cussy Júnior: ângulo -159º (201º) 
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Figura 104: Estudo de insolação 3 

 
Fonte: Software The Solar Tool 

 

Análise: Solstício de inverno – o sol 

passa por trás; equinócio – até 

aproximadamente 12h o sol passa 

por trás da fachada, após esse 

horário a fachada fica exposta a 

incidência solar; solstício de verão – 

exposta ao sol o dia todo.  

 

 Fachada Rua Dr. José Gonçalves: ângulo -70º (290º) 

Figura 105: Estudo de insolação 4 

 
Fonte: Software The Solar Tool 

 
Análise: Solstício de inverno – 

início da manhã até 10h30 o sol 

passa por trás da fachada; 

equinócio – a partir de 11h30 que 

a fachada ficará exposta até o final 

da tarde; solstício de verão – o sol 

passa por trás da fachada até 12h, 

ficando desse horário em diante 

exposta ao sol.  

 

Fez-se um estudo de insolação em diferentes implantações da edificação no 

lote, observando como cada situação respondia a esse quesito (Figura 106). A forma 

do edifício exerce influência na carga térmica recebida, portanto a situação 1, 

apresenta uma forma alongada, orientada no sentido Leste-Oeste, considerada a 

forma ideal para o tipo de clima tropical. Quanto à iluminação natural, incidência mais 

frequente de luz solar direta, tem-se que a orientação Norte é a melhor, apesar do 

calor que acompanha a luz solar, as aberturas nesta orientação são facilmente 

sombreadas. Seguida da orientação Sul, devido à constância da luz. Além disso, esta 

orientação é a que menos recebe a luz solar direta, resultando em menos problemas 

de ofuscamento.  
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Dessa forma, a situação 2, edificação orientada para Leste e a Oeste, é 

considerada uma situação não desejável, visto que recebem a luz solar direta com 

maior intensidade no verão e com menor intensidade no inverno, dificultando o projeto 

de protetores solares.  

Figura 106: Estudo de insolação para três opções de implantação 

 
Fonte: elaborado pelo autora (2016) 

Por fim, também realizou-se um estudo no Heliodón, um equipamento utilizado 

para simular a trajetória aparente do Sol, com uso de maquetes físicas (Figuras 107 

a 112), fazendo observações das possíveis implantações da edificação no lote e 

análises semelhantes a realizada no diagrama apresentado na Figura 106, chagando-

se as mesmas conclusões anteriores.  

1 

3 

2 
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Figura 107: Uma torre - solstício de verão 

 
Fonte: elaborado pelo autora (2016) 

Figura 108: Uma torre - solstício de 
inverno 

 
Fonte: elaborado pelo autora (2016) 

Figura 109: Quatro torres - solstício de 
verão 

 
Fonte: elaborado pelo autora (2016) 

Figura 110: Quatro torres - solstício de 
inverno à tarde 

 
Fonte: elaborado pelo autora (2016) 

Figura 111: Duas torres - solstício de 
verão 

 
Fonte: elaborado pelo autora (2016) 

Figura 112: Duas torres - solstício de 
inverno  

 
Fonte: elaborado pelo autora (2016) 

4.3.3 Ruído 

As proximidades do terreno escolhido vem sendo alvo de novos edifícios 

residenciais, no entanto para classificação da NBR 10151/2000 pode ser considerada 
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como área mista com vocação comercial e administrativa. Esta Norma determina que 

para este tipo de área, o ruído diurno de, no máximo, 60dB e noturno de 55dB (Figura 

113). Assim, analisando a Figura 114 percebe-se que todas as vias que circundam o 

terreno apresentam níveis acima do aceitável pela norma, sendo o tráfego intenso de 

veículos a principal fonte sonora.   

Com incidência de ruído por volta de 80dB sobre a fachada voltada para a Av. 

Sen. Salgado, os níveis de ruído urbano para o terreno são considerados elevados. 

Figura 113: Nível de critério de avaliação NCA para ambientes externos, em dB(A) 

 
Fonte: NBR 10151/2000, modificado pela autora 

Figura 114: Mapa síntese dos níveis de pressão sonora e fluxo de veículos no bairro 
de Lagoa Nova 

 
Fonte: PINTO, 2013. 
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Sugere-se a existência de um decaimento do nível de pressão sonora no sentido 

longitudinal do terreno, da Av. Sen. Salgado Filho para a Rua Dr. José Gonçalves, 

porém ainda não atende aos critérios da referida Norma. Aproximadamente metade 

do lote sofre com altos índices de ruído, os quais podem ser amenizados, por exemplo, 

com a criação de uma barreira de amortecimento de ruído no térreo. 

Foi realizado um estudo com três situações diferentes de implantação da torre 

no lote para observar a incidência sonora nas fachadas (Figura 115). 

Figura 115: Estudo da incidência sonora em três opções de implantação 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2016) 

Das três propostas de implantação sugeridas, a primeira é a que melhor 

responde a situação de elevado nível de pressão sonoro oriundo, principalmente da 

Av. Sen. Salgado Filho, uma vez que dispõe de uma menor área de fachada exposta 

a essa fonte de ruído. Ademais, pode-se trabalhar com essa fachada mais exposta, 

cega, para assim, reduzir o nível de pressão sonora que chegue ao usuário.   

Analisando os três estudos realizados – de ventilação, de sombreamento e de 

incidência sonora - para definição da melhor proposta de implantação da edificação, 

conclui-se que a melhor implantação ao sobrepor os três estudos é aquela alongada 

1 

3 

2 
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no sentido Leste-Oeste (situação 1) com maiores fachadas voltadas portanto para 

Norte e Sul. Assim, receberá incidência frequente de luz solar direta, receberá menor 

carga térmica e minimizará o nível de pressão sonora que chegue ao usuário da 

edificação, além de ser voltada para os ventos predominantes.     
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5 METODOLOGIA DE PROJETO 

A Metodologia de projeto consiste na explicação e análise das ações 

desenvolvida pelo método do trabalho, onde métodos consistem nas etapas a serem 

seguidas em um determinado processo. No caso deste trabalho, o processo é o 

desenvolvimento de um projeto arquitetônico.  

“Em arquitetura, o processo de criação não possui métodos rígidos ou 

universais entre profissionais” (KOWALTOWSKI, D. C. C. K. et al, 2006, p.8). 

Considera-se, no entanto, que as principais fases do modelo geral da tomada de 

decisão, dividem-se em programa, projeto, avaliação e decisão, construção e 

avaliação pós-ocupação.  

Neste trabalho serão estudadas definições de Maciel (2003), Ferreira (2012) e 

Kowaltowski; Moreira (2008 e 2009) como métodos.  

Maciel (2003) define conceito de projeto e o considera o ponto de partida para 

desenvolvimento do projeto arquitetônico, uma vez que é através do conceito que o 

arquiteto irá tentar compreender e analisar os dados pré-existentes da problemática 

arquitetônica (lugar, programa e construção).  

Para compreensão e análise dos aspectos de conforto e desempenho 

ambiental que norteiam as decisões de projeto, adotou-se as escalas de avaliação de 

parâmetros de qualidade de Ferreira (2012).  

Por fim, Kowaltowski; Moreira (2008 e 2009) embasam a discussão sobre a 

importância do programa de necessidades no processo de projeto em arquitetura, indo 

além da listagem dos ambientes. 

5.1 CONCEITO DO PROJETO 

 “A realização de um projeto de arquitetura, como qualquer outro trabalho, tem 

premissas que lhe são próprias: há um programa a ser atendido, há um lugar em que 

se implantará o edifício, e há um modo de construir a ser determinado” (MACIEL, 

2003). Assim, esse conjunto de premissas é elaborado graficamente em um desenho 

que opera como mediador entre a ideia do projeto e sua realização concreta. 

É recorrente a ideia que o conceito é algo externo a essas premissas, uma 

ficção, analogia, metáfora, caracterizando-se como um elemento indutor do processo 

de projeto, dando relevância ao projeto e articulando todos os condicionantes de 

maneira significativa (MACIEL, 2003). 
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Em contrapartida a essa tendência, Maciel (2003) propõe pensar o conceito 

como o esforço do arquiteto em compreender, interpretar e transformar os dados pré-

existentes do problema arquitetônico, que se constituem em fundamento para o 

trabalho: o lugar, o programa, e a construção.  

Diante do exposto, chega-se ao conceito do projeto proposto neste trabalho 

que é o equilíbrio. Tendo em vista, que o projeto deverá ser desenvolvido à luz dos 

requisitos e critérios de desempenho térmico, acústico e lumínico determinados pela 

Norma de Desempenho NBR 15575/2013 e que a própria Norma determina que 

devem ser atendidos individual e isoladamente devido à natureza, por vezes, 

conflitante dos critérios de medições. Por exemplo, desempenho acústico (janela 

fechada) versus desempenho de ventilação (janela aberta), buscar o equilíbrio entre 

esses critérios a fim de resultar em um bom desempenho nos três aspectos é, 

portanto, o conceito norteador da concepção projetual. 

A Figura 116 ilustra o conceito de equilíbrio adotado, ao consideramos cada 

desempenho ambiental – térmico, acústico e lumínico - como uma esfera de igual 

importância no projeto, portanto com o mesmo peso. Além disso, o equilíbrio do 

desempenho ambiental não resultará, obrigatoriamente em uma forma única e 

estática de edifício, portanto, estão dispostas de maneiras diferentes em cada lado da 

balança, revelando que o estudo do desempenho desenhará a forma do edifício.   

Figura 116: Conceito equilíbrio 

 
Fonte: <www.megapixl.com> 
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5.2 ESCALAS, PARÂMETROS E VARIÁVEIS DE PROJETO 

Definido o conceito do projeto, o qual baseado na Norma de Desempenho 

considera o edifício sem si, constatou-se a importância de extrapolar essa avaliação 

dos parâmetros definidos pela Norma para diferentes escalas de avaliação. A fim de 

contemplar o equilíbrio desde uma escala macro até a escala do edifício. 

Neste contexto, baseado em Ferreira (2012) pode-se definir três escalas de 

avaliação de parâmetros de qualidade, que partem da maior escala, abrangendo 

aspectos urbanísticos até chegar a menor escala, relativa ao edifício. As três escalas 

são portanto: inserção urbana, implantação e edifício.  

É importante ter em vista que as escalas se inter-relacionam. Assim, a 
garantia de moradia de qualidade não está apenas na boa inserção urbana, 
tampouco na boa implantação, como também não depende somente de 
correta solução tipológica ou tecnológica, isoladamente. A qualidade 
urbanística e arquitetônica está na boa relação entre as três escalas, em 
diálogo com o contexto socioespacial do qual o empreendimento faz parte 
(FERREIRA, 2012). 

A primeira escala, inserção urbana, relaciona o empreendimento à cidade e ao 

bairro em que está inserido. A implantação consiste na escala que se refere ao 

empreendimento, sua relação com o entorno imediato (ruas vizinhas). E por fim a 

escala do edifício referente às características da edificação ou da unidade 

habitacional. 

Portanto, a fim de obter o equilíbrio do desempenho ambiental almejado é 

imprescindível a análise das três escalas concomitantemente, fazendo-se necessário 

destacar quais os parâmetros de qualidade nas três escalas. Como a norma de 

desempenho, por tratar de desempenho, corresponde à escala do edifício, o estudo 

do conforto ambiental urbano (Capítulo 2) é imprescindível para as análises nas 

demais escalas de avaliação.  

Com base nos requisitos e critérios estabelecidos na Norma NBR 15575/2013 

para avaliação do desempenho térmico, acústico e lumínico, obtém-se os seguintes 

parâmetros: transmitância térmica e área de ventilação no que se refere ao 

desempenho térmico, isolamento sonoro no caso do desempenho acústico e, por fim, 

iluminância para o desempenho lumínico.  

Extrapolando os parâmetros de qualidade estabelecidos à nível do edifício para 

a escala de inserção urbana e implantação, observa-se que, no que diz respeito ao 

desempenho térmico – transmitância térmica, a transmissão de calor em unidade de 

tempo através de uma área unitária de um elemento ou componente construtivo -, é 
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aplicada apenas à escala do edifício. Assim, nas demais escalas, o sombreamento 

(das edificações no lote, das edificações entre si, por exemplo) é considerado como 

parâmetro de qualidade térmico. Além disso, faz-se necessário o estudo dos ventos 

predominantes. 

Quanto aos demais parâmetros, isolamento sonoro e iluminância, cabem à 

verificação nas três escalas de avaliação.  

Após a definição dos parâmetros de qualidade, houve a necessidade de definir 

quais as variáveis fundamentais para análise dos parâmetros em cada escala adotada 

para se chegar ao resultado almejado por esse trabalho - o equilíbrio do desempenho 

ambiental. Foram considerados os aspectos definidos como influenciadores no 

conforto ambiental urbano e desempenho ambiental discutidos no Capítulo 2 – 

Referencial teórico. 

Assim, tanto para o parâmetro transmitância térmica quanto para o isolamento 

sonoro faz-se necessário considerar, o uso do solo, o gabarito, a topografia, a 

vegetação, o recobrimento do solo. E, finalmente para a iluminância, destaca-se o 

fator de céu visível – na escala do edifício, além de todos os outros já citados.  

A tabela 2 apresenta uma síntese das escalas com seus respectivos 

parâmetros de qualidade e, consequentes variáveis de avaliação.  

Tabela 2: Quadro das escalas, parâmetros e variáveis de projeto 

ESCALAS PARÂMETROS VARIÁVEIS 

INSERÇÃO URBANA 

1. Sombreamento 

2. Isolamento sonoro 

3. Ventilação 

 Gabarito 

 Topografia 

 Uso do solo 

 Vegetação 

 Recobrimento do solo 

IMPLANTAÇÃO 

1. Sombreamento 

2. Isolamento sonoro 

3. Iluminância 

4. Ventilação 

 Gabarito 

 Topografia 

 Uso do solo 

 Vegetação 

 Recobrimento do solo 
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EDIFÍCIO 

1. Transmitância 

térmica 

2. Isolamento sonoro 

3. Iluminância 

4. Áreas de 

ventilação 

 Elementos de proteção 

 Vegetação 

 Órgãos de acesso e 

distribuição (hall, 

escadas, elevadores 

 Fator de céu visível 

 Aberturas 

Fonte: Elaborado pela autora (2016). 

5.3 PROGRAMAÇÃO ARQUITETÔNICA  

Kowaltowski; Moreira (2009) afirmam que a programação arquitetônica implica 

em levantar, compreender e organizar as informações necessárias para o 

desenvolvimento do projeto do edifício.  

  “O objetivo do programa arquitetônico é descrever o contexto onde o projeto 

vai operar. Ao cumprir seu objetivo, o programa estabelece o problema que a forma 

deverá responder” (KOWALTOWSKI; MOREIRA, 2008). Dessa maneira, a 

programação arquitetônica é uma etapa que precede ao projeto arquitetônico, na qual 

é feito um planejamento e organização de todas as informações inerentes ao projeto 

e que subsidiam a futura proposta.  

A programação arquitetônica tem o propósito de descrever as condições onde 

o projeto vai operar. Ao cumprir seu objetivo, o programa estabelece o problema ao 

qual a edificação projetada deverá responder. Portanto, a análise do contexto é um 

procedimento de busca dos elementos essenciais da situação que envolve o edifício.  

O contexto não abrange apenas uma situação física, limitada por uma área, 
um terreno e suas características geográficas, mas todas as situações de 
uso, culturais, urbanas, estruturais e assim por diante. Fazem parte do 
contexto as propriedades e características dos usuários do edifício, bem 
como seus valores e preferências, econômicos, estéticos ou culturais 
(KOWALTOWSKI; MOREIRA, 2008). 

Logo, os dados sobre o contexto são organizados para atender ao processo de 

projeto. A programação arquitetônica também permite a compreensão das relações 

funcionais entre este contexto e um espaço físico, seja ele edificado ou planejado.  

Por tratar das condições que deverão ser observadas no decorrer do projeto, 

atendo-se à descrição do contexto ou dos aspectos gerais da forma é que a 

programação arquitetônica é o primeiro passo do processo de projeto.  
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As informações necessárias para compreender e descrever o problema que o 

projeto do edifício deve resolver podem ser obtidas nas seguintes fontes de dados:  

 Avaliação pós-ocupação: estudo do espaço que se pretende modificar 

ou de edificações semelhantes àquela que será projetada representa a 

possibilidade de observar como determinadas alternativas de projeto 

obtiveram êxito ou não, dadas certas condicionantes;  

 Revisão da literatura especializada: tópicos identificados como 

relevantes para o desenvolvimento do projeto podem ser amplamente 

estudados a partir dos trabalhos publicados sobre um assunto. Os 

relatos sobre o êxito ou a inadequação de determinadas soluções diante 

de um problema estão registrados na literatura especializada; 

 Normas, legislações e recomendações: reunião das condições técnicas 

que o projeto do edifício deve observar. Manuais e requisitos técnicos 

dos equipamentos que a edificação deverá acomodar, bem como 

condições de conforto e segurança de operação são encontrados 

nessas fontes;  

 Usuários: a consulta às pessoas que irão ocupar o edifício projetado 

consiste em uma fonte importante de informação para o programa 

arquitetônico de um edifício;  

 Análise de projetos: levantamento das características de edifícios que 

possuem afinidades com o projeto em desenvolvimento. Na fase de 

programação de um novo edifício, a análise de um projeto arquitetônico 

de referência permite esclarecer quais foram as prioridades do projeto, 

seus requisitos funcionais e as origens das soluções apresentadas. 

A programação arquitetônica trata, portanto, da apresentação dos fatores de 

desempenho que se espera que a edificação cumpra e cujo objetivo principal é manter 

a integridade dos usuários e dos bens que abriga, ao corresponder aos seus anseios 

e expectativas de conforto e satisfação nesse mesmo espaço. “O projeto de um 

edifício depende da correta observação desses requisitos, não só para cumprir metas, 

mas para estimular o seu uso nas mais variadas situações” (KOWALTOWSKI; 

MOREIRA, 2009). 
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Assim, as tarefas envolvidas na definição do programa são: levantar 

informações, descobrir os padrões dos problemas e procurar obter as contribuições 

do cliente.  

“O usuário do edifício é o elemento ativo do contexto, e é nele que as atenções 

devem estar focadas para se estabelecer as necessidades que a forma projetada 

deverá cumprir” (KOWALTOWSKI; MOREIRA, 2008). As necessidades funcionais são 

expressas através dos requisitos de conforto ambiental (térmicos, acústicos e 

lumínicos) e de funcionalidade, uma vez que constitui um dos elementos da 

arquitetura que mais influencia o bem-estar do homem. 

“O programa arquitetônico é um elemento fundamental na busca de qualidade 

no processo de projeto e construção, e não deve se restringir a uma simples lista de 

ambientes e respectivas dimensões” (KOWALTOWSKI; MOREIRA, 2009). O 

programa transforma uma relação importante de informações e dados sobre a futura 

edificação em exigências que o projeto deverá cumprir. Diante disso, os esforços 

devem ser direcionados na identificação dos aspectos mais importantes do contexto 

e não apenas no preenchimento de uma lista.  

Portanto, a programação arquitetônica vai além do programa de necessidade 

de simples listagem dos ambientes que irão compor o projeto, tornando essencial o 

estudo do contexto a partir de análises das variáveis de projeto determinadas 

anteriormente – gabarito, uso do solo, vegetação, recobrimento do solo e fator de céu 

visível, nas três escalas de avaliação, a fim de auxiliar nas decisões do programa de 

necessidades. 

Das fontes de dados citadas anteriormente, neste trabalho, não foram 

realizadas avaliações pós-ocupação nem houve consulta com os usuários, visto se 

tratar de um projeto de cunho estudantil e não uma obra a ser concretizada, os 

usuários para essa edificação são fictícios.  

Analisando o contexto do entorno que o projeto está inserido, obter-se-á 

respostas a determinações de projeto. Portanto, como já observado, o gabarito do 

entorno é predominantemente baixo, não se caracterizando em uma barreira aos 

ventos predominantes nem aos ruídos oriundos da Av. Sen. Salgado Filho. Assim, os 

ventos predominantes contribuem para a penetração do ruído no terreno escolhido. 

Ademais, o terreno, praticamente não sofre interferência de sombreamento das 

edificações do entorno. 

Quanto a topografia Frota; Schiffer (2003 apud PINTO, 2013) afirmam que:  
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a topografia também afeta a temperatura do ar, a nível local.  Além da natural 
diferença de radiação solar recebida por vertentes de orientações distintas, 
um relevo acidentado pode contribuir em barreiras de ventos, modificando 
muitas vezes, as condições de umidade e de temperatura do ar em relação à 
escala regional 

No entanto, verifica-se que a topografia não é muito acentuada nem na região 

nem no lote, decaindo no sentido da Av. Sen. Salgado Filho para a Rua José 

Gonçalves e, portanto não se configura como barreira acústica nem de ventilação. 

Assim, deve-se orientar a edificação para os ventos predominantes, porém com o 

cuidado de evitar o elevado nível de pressão sonora oriundo, essencialmente da Av. 

Sen. Salgado Filho, logo trabalhar com fachadas cegas, voltadas para essa orientação 

é uma boa solução a ser adotada. 

Quanto a presença de vegetação, constatou-se ser bastante escassa e o 

recobrimento do solo do entorno ser, predominante de asfalto e paralelepípedo, o que 

implica em superfície refletora da onda sonora como também absorvedora de calor. 

“O revestimento do solo interferirá na condições climáticas locais, pois quanto maior 

for a umidade do solo, maior será a sua condutibilidade térmica. O ar é um mau 

condutor térmico, de modo que um solo pouco úmido se esquenta” (FROTA; 

SCHIFFER, 2003). 

Diante do exposto, notou-se a importância de recuar a edificação da Av. Sen. 

Salgado Filho, principal fonte de ruído, para tanto, deverá ser pensado numa área 

verde neste recuo densamente arborizada, aqui denominada de bosque, para fins de 

se tornar um atenuador do nível de pressão sonora para a edificação como também 

gerador de um microclima mais agradável. Também serão distribuídas áreas verdes 

ao longo do terreno e da própria edificação.  

Outro aspecto a ser considerado é como as unidades habitacionais irão se 

relacionar, fazendo a ligação delas, evitando geminar unidades diferentes por cômodo 

dormitório ou mesmo dispor de corredor de acesso às unidades e elevadores 

geminados com parede de dormitórios, no intuito de não gerar um maior critério de 

avaliação em termo de desempenho acústico. 

Para a implantação de qualquer empreendimento na cidade de Natal, o projeto 

arquitetônico deve seguir as recomendações previstas no Plano Diretor de Natal e 

no Código de Obras e Edificações do Município de Natal, a fim de obter permissão 

para ser construído e entrar em funcionamento. Portanto, premissas para 
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desenvolvimento do projeto deste trabalho, assim como quaisquer outras legislações 

que se fizerem obrigatória, além da Norma de Desempenho 15.575/2013.  

Todavia, aliado a esse levantamento de informação é feito o pré-

dimensionamento dos ambientes que irão compor o projeto, além de ter claro qual o 

tipo de edificação.  

O projeto proposto neste trabalho é um edifício habitacional multifamiliar para 

classe média com apartamentos apresentando área aproximada de 100m², dispondo 

de três dormitórios, sendo um suíte, banheiro social, sala de estar e jantar, cozinha, 

área de serviço e banheiro de serviço. Um projeto convencional do mercado imobiliário 

de Natal, com o objetivo de atingir o equilíbrio do desempenho ambiental numa 

situação usual e revelar que não importa somente a unidade habitacional em si e sim, 

sua relação com as demais partes do edifício.   

A edificação também apresentará unidades habitacionais com área aproximada 

de 200m², dispondo, assim de duas opções de planta para melhor atender as 

necessidades dos usuários.  Esta unidade é composta por três suítes, lavabo, quarto 

e banheiro de serviço, cozinha, área de serviço e sala de estar e jantar.  

Verificar as áreas mínimas e áreas de aberturas determinadas pelo Código de 

obras da cidade não é o suficiente para um projeto que visa o equilíbrio do 

desempenho ambiental. Visto que, o Código de obras determina que para efeito de 

insolação, iluminação e ventilação, todos os compartimentos da edificação devem 

dispor de abertura direta para logradouro, pátio ou recuo. Quando se tratar de 

ambientes de uso prolongado, a abertura não pode ser inferior a 1/6 da área do 

compartimento e 1/8, quando se tratar de ambientes de uso transitório, sem considerar 

área efetiva de abertura.  

Já a Norma de Desempenho relaciona a área mínima de abertura com área 

efetiva7, uma vez que uma janela de correr, apresenta apenas 50% de área efetiva de 

ventilação, por exemplo. O quão maior essa abertura será para aumentar a área de 

ventilação e iluminação, sem que eu aumente o nível de pressão sonora que chega 

no interior desse cômodo é que torna essencial equilibrar a abertura, estudar como 

 

7 Área efetiva da abertura de ventilação corresponde à área que permite a livre circulação do 

ar 
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ela irá responder aos requisitos e critérios exigidos do desempenho ambiental para 

obter o equilíbrio do desempenho ambiental. 

As relações e funções que uma unidade habitacional deve exercer são bastante 

conhecidas. No entanto, o programa de necessidades visando o equilíbrio do 

desempenho ambiental vai além, pois consiste, não apenas na definição e descrição 

dos ambientes que irão compor o edifício, mas na articulação que o projeto irá 

promover entre eles.  
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6 PROPOSTA PROJETUAL 

6.1 EVOLUÇÃO DA PROPOSTA   

O primeiro passo, após reunida todas as análises feitas até o momento foi o 

zoneamento do terreno (Figura 117). 

Figura 117: Zoneamento do terreno 

 
Fonte: elaborado pela autora (2016) 

Como pode ser observado, decidiu-se por posicionar o edifício na região 

posterior do terreno (mais afastada da Av. Sen. Salgado Filho), juntamente com o 

estacionamento de visitantes, a fim deste último usufruir da sombra que a edificação 

fará no solstício de verão. Além disso, esse distanciamento da torre em relação à via 

principal, de maior geração de ruído, essencialmente de tráfego, permite o 

amortecimento do ruído gerado por esta.   

A criação de uma praça, densamente arborizada na porção próxima a Av. Sen. 

Salgado Filho atua como vegetação de insonorização, atenuando o ruído gerado por 

esta via. Entretanto, vale destacar, que mesmo reservando uma grande área verde no 

lote, a área reservada para implantação da edificação possui dimensões satisfatórias 

para atingir o máximo de potencial construtivo como determinado pelo Plano Diretor 

de Natal para esta região.  
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Esta área verde não será restrita aos usuários da edificação, uma vez que será 

pública. Para atrair os transeuntes a percorrerem toda área de convivência e 

vegetação distribuída ao longo do lote, optou-se por dispor no térreo da edificação de 

estabelecimentos comerciais e/ou de serviços.  

 Feito o zoneamento do terreno, partiu-se para o desenvolvimento do projeto 

arquitetônico. A cada nova proposta ou modificação, análises positivas e negativas 

eram realizadas para que o projeto evoluísse da melhor forma possível, sempre em 

busca de atender o conceito de projeto definido. 

A Figura 118 traz algumas das propostas desenvolvidas. Todas considerando 

os estudos de ventilação, insolação e ruído realizados no Capítulo 4, os quais 

resultaram numa implantação que deveria ser predominantemente Leste-Oeste, a fim 

de atender aos ventos dominantes e insolação mais adequada, além de reduzir as 

superfícies de fachadas voltadas para a via maior geradora de ruído. O cálculo para 

potencial construtivo máximo foi feito considerando a área do terreno como um todo, 

justificando a escolha do terreno oneroso e ainda, mesmo dispondo de um percentual 

para criação de uma praça pública.  

Figura 118: Evolução da proposta 
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Fonte: elaborado pela autora (2016) 

Partindo destes estudos formais iniciais, chegou-se a proposta final aqui 

apresentada (Figuras 119 a 123). 

3 

4 

5 
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Figura 119: Proposta atual - Perspectiva praça 

 
Fonte: elaborado pela autora (2017) 

Figura 120: Proposta atual - Fachada Sul 

 
Fonte: elaborado pela autora (2017) 
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Figura 121: Proposta atual - Fachada Norte 

 
Fonte: elaborado pela autora (2017) 

Figura 122: Proposta atual - Detalhe painéis perfurados 

 
Fonte: elaborado pela autora (2017) 
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Figura 123: Proposta atual - Vista da varanda 

 
Fonte: elaborado pela autora (2017) 

Figura 124: Proposta atual - Pilotis 

 
Fonte: elaborado pela autora (2017) 

Esta proposta reuniu os aspectos considerados nas propostas anteriores: 

implantação alongada no terreno no sentido Leste-Oeste, posicionando as aberturas 

para Norte-Sul, que assim recebem incidência de luz solar direta e são mais facilmente 
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sombreadas; também com esta implantação as aberturas estão voltadas para os 

ventos predominantes.  

Na evolução da proposta, também se observou a importância de se elevar a 

construção sobre pilotis, que passa a ser considerada na proposta 4, uma vez que 

proporciona ganhos ao conforto térmico, devido à elevação da construção do solo, 

permitindo maior permeabilidade dos ventos, pois a porosidade do edifício pode ser 

aproveitada para incrementar a ventilação do entorno. Além do aumento da área de 

contato da envoltória da edificação com o ar externo, provocando maior resfriamento 

de sua estrutura, ainda garante permeabilidade visual aos transeuntes e deixam o 

percurso pelo lote mais livre.  

A partir da proposta 3, áreas de convivência ao longo da edificação foi um ponto 

importante adotado, os quais agregariam tanto ao convívio social dos usuários como 

permitiriam a permeabilidade dos ventos para as edificações do entorno, visto que 

resultam em pavimentos vazados. No entanto, as áreas de convivência com pé direito 

muito alto, acabavam deixando-as muito expostas à incidência solar direta.  

A incorporação dos elementos vazados no desenho arquitetônico do edifício 

(pilotis e pavimentos vazados) garante adequada ventilação ao nível do pedestre, 

como também, melhora a fluidez do ar para os edifícios do entorno. Podendo-se, 

portanto, contribuir para a melhoria do conforto térmico, para a garantia da qualidade 

ambiental do ar, e para a redução do consumo energético no interior das edificações 

(BITTENCOURT et al, 2014).  

Observa-se ainda, que a forma da edificação nasceu como um grande bloco 

único, o que, de certa forma, foi mantido, porém passando pela proposta 4, que 

interligavam três blocos distintos por passarelas, chegando na proposta 5 e a final que 

fazem a conexão dos blocos, deixando-os com aspecto de um bloco único, através do 

uso de lajes marcando as fachadas e disposição de um bloco inclinado apoiado sobre 

os dois blocos retilíneos.  

A proposta 1 e 2 apresentam um grande bloco único, que acabavam por servir 

de barreira a ventilação do seu entorno, além do aspecto robusto que configurariam 

na paisagem, não dando permeabilidade visual. Diante disso, chegou-se a proposta 

3, que buscou trazer uma forma menos usual na cidade, com blocos que rotacionavam 

em torno de um eixo vertical. Retomando um pouco a ideia de bloco único, a proposta 

4, apresenta uma deficiência no quesito de ventilação, visto que os blocos paralelos 

ficariam muito próximos um do outro.  
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Voltando a ideia de rotacionar um bloco sobre outro, chega-se a proposta 5, 

entretanto, considerando todos os aspectos já citados, sobre o pé direito elevado das 

áreas de convivência, principalmente, chega-se a proposta final.  

A proposta final, acrescentou uma unidade habitacional de tamanho maior, para 

assim, ser constituída de duas opções de planta (100m² e 200m²). Esta proposta, no 

que diz respeito ao conforto térmico da edificação, proporciona maior permeabilidade 

aos ventos para o entorno e aberturas voltadas para os ventos dominantes. Quanto 

ao conforto lumínico, garante orientações das aberturas favoráveis a incidência de luz 

solar direta e constância da luz.  

Por fim, quanto ao conforto acústico da edificação, foram adotadas soluções no 

processo de disposição dos ambientes, evitando portanto que unidades habitacionais 

possuíssem paredes geminadas por ambiente dormitório, visto que isso aumentaria o 

critério de desempenho exigido pela Norma.  Portanto, quando há a geminação, esta 

foi feita pelo ambiente sala (Figura 125). 

Figura 125: Soluções para redução do critério acústico da NBR 15.575/2013 para 
vedações internas 

 
 
 
 

Fonte: elaborado pela autora (2017) 

Outro ponto destacado, é que o núcleo de circulação vertical, não foi geminado 

com os ambientes das unidades habitacionais, contribuindo, assim, na permeabilidade 

da ventilação comentada anteriormente. Com isso, também foi possível, evitar a 

geminação entre parede de unidade habitacional e o núcleo de circulação vertical.  

O sombreamento do edifício é imprescindível para amenizar as elevadas 

temperaturas e reduzir o ganho térmico no interior dos ambientes. Assim, foram 

PAREDE GEMINAÇÃO CORREDOR COM AMBIENTE NÃO DORMITÓRIO 

PAREDE GEMINAÇÃO CÔMODO SALA 
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criadas varandas ao longo das unidades habitacionais, permitindo o uso de 

fechamentos transparentes nos ambientes voltados para ela (dormitórios e sala), 

proporcionando o maior aproveitamento da luz natural associada a redução do calor. 

A Figura 126, confirma a varanda como elemento protetor das aberturas, ao sombreá-

las no período da manhã, por volta das 10h, até o final da tarde.  

Figura 126: Estudo insolação - varanda como elemento protetor 

 

Fonte: Software The Solar Tool 

Para garantir uma área efetiva de 100% de ventilação, as portas de vidro 

voltadas para a varanda são do tipo articuladas (Figura 127). Além do sombreamento 

garantido pela varanda, painéis perfurados de correr (Figura 128) foram dispostos 

para serem utilizados conforme a necessidade de cada usuário, reduzindo a entrada 

da luz natural e, deixando a porta de vidro aberta para garantir ventilação natural.  
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Figura 127: Portas de vidro articuladas 

 
Fonte: https://www.finstral.com 

Figura 128: Painéis perfurados 

 
Fonte: https://br.pinterest.com/pin/418975571557321634/?lp=true 

Outras estratégias para garantir a ventilação natural da edificação: promover a 

ventilação cruzada; as aberturas de entrada de ar voltadas para os ventos 
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predominantes; entrada do fluxo de ar pelos dormitórios e saída pela parte de serviço; 

o ar quente tende a subir, por isso a abertura de entrada de ar deve estar situada mais 

baixa que a de saída. Dessa forma, os ambientes de uso prolongado (dormitórios e 

sala) foram dispostos voltados para os ventos predominantes e, opostos a estes 

ambientes foram dispostos os ambientes de serviço e banheiros, por onde ocorre a 

saída do ar e, promovem, assim ventilação cruzada.  

Para estas janelas dos ambientes de serviço e banheiros foram utilizadas 

pivotante de eixo horizontal, para garantir área efetiva de, praticamente, 100% (Figura 

129) Apesar dessas aberturas, voltadas para a Fachada Norte, não possuírem 

sombreamento, são áreas que o calor e a luz natural são fundamentais. 

Figura 129: Janela pivotante eixo horizontal 

 

Fonte: http://vidracariavilaaugusta.com.br/janela-pivotante-horizontal/ 

Todavia no bloco inclinado, onde estas aberturas acabam por ficarem voltadas 

mais para Oeste, onde a carga térmica é maior que a Norte, fez-se uso do corredor 

de acesso às unidades habitacionais como elemento protetor desta fachada.  A Figura 

130 traz o estudo de insolação, a partir da máscara de sombra, dessa situação, 

constatando-se o sombreamento das aberturas ocorrem, principalmente no solstício 

de inverno no período da tarde.  
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Figura 130: Estudo de insolação – corredor como elemento protetor 

 
Fonte: Software The Solar Tool 

Com a criação do pilotis aliado a grande praça de permeia todo o lote, o térreo 

ficou acessível à população. Logo, para o acesso às unidades habitacionais foi 

disposta em cada bloco de apartamento uma guarita com uma sala de espera.  O 

estacionamento dos moradores foi disposto no subsolo.  Esta praça visa contribuir na 

estruturação do espaço urbano, configurando-se como um espaço intermediário entre 

o ritmo intenso da Av. Sen. Salgado Filho, principalmente, e o interior da edificação.  

Este térreo também será dotado de estabelecimentos comerciais e/ou serviços 

a fim de contribuir no convite aos transeuntes de fazerem uso do espaço.   

6.2 DESEMPENHO TÉRMICO 

Para análise do desempenho térmico da presente proposta de projeto, a 

avaliação simplificada foi a adotada, confrontando os valores de transmitância térmica 

(U) e capacidade térmica (CT), obtidos da NBR 15.220-3/2005 com as exigências da 

NBR 15.575/2013.  

A avaliação simplificada prevê para as paredes de fachadas apenas o nível 

mínimo (M) de atendimento, o qual é obrigatório, e para a Zona Bioclimática 8, a 
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transmitância térmica das paredes pode ser menor ou igual a 3,7 W/m2K (cores claras) 

e menor ou igual a 2,5 W/m²K (cores escuras) (Figura 131). 

Figura 131: Valores máximos admitidos para a transmitância térmica de paredes 
externas. 

 
Fonte: NBR 15.575 (ABNT, 2013), modificado pela autora. 

Visando atender ao exigido pela Norma de desempenho, independentemente 

da cor da superfície externa, o sistema deve ser composto, no mínimo por parede de 

bloco cerâmico 9,5 cm + argamassa de assentamento 1 cm + argamassa de emboço 

2,5 cm, totalizando uma espessura de parede de 14,5 cm e transmitância térmica de 

2,49 W/(m2.K). 

Quanto à capacidade térmica, para a Zona 8 não se apresenta exigências na 

norma de desempenho.  

No caso das coberturas, caso a transmitância térmica esteja contida no 

intervalo visto na Figura 132, poderá ser classificada nos níveis Mínimo, Intermediário 

ou Superior, em função da zona bioclimática em que se localizar a obra e da sua 

absortância à radiação solar (cor da cobertura). 

Figura 132: Critérios de coberturas quanto à transmitância térmica para Zona 8 

 
Fonte: NBR 15.575 (ABNT, 2013), modificado pela autora. 

Com relação às lajes de coberturas expostas, sem sombreamento do telhado, 

faz-se necessário o uso de uma camada isolante térmica para que o sistema reúna 

condições de atender ao critério da norma.  

Quanto à ventilação, os ambientes de permanência prolongada (sala e 

dormitórios) devem ter aberturas para ventilação com áreas que atendam à legislação 
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específica local, incluindo Código de obras, Códigos sanitários e outros. Contudo, 

quando não houver requisitos legais para o local devem ser adotado, para Zona 8, 

área maior ou igual a 8% da área de piso para a região Nordeste. Assim, mesmo Natal 

apresentando legislação específica, fez-se os cálculos conforme sugeridos pela 

norma.  

Para todas as aberturas foram adotadas, portas que dão para a fachada do tipo 

folhas articuladas, e as janelas do tipo pivotante de eixo horizontal.  Assim, a área 

efetiva a ser considerada é de, aproximadamente 100% e, portanto todas as aberturas 

estão de acordo com as exigências da Norma de Desempenho, mesmo na situação 

em que o painel perfurado estiver sendo utilizado à frente do vão de abertura das 

portas, na qual foi considerada 50% de área efetiva de ventilação. Portanto, as 

aberturas atendem tanto ao Código de obras quanto a norma de desempenho.  

6.3 DESEMPENHO ACÚSTICO  

Quatro sistemas devem ser considerados para análise do desempenho 

acústico: a vedação externa, vedação interna, entre-pisos e cobertura. Os ambientes 

considerados são os dormitórios, ou seja, aqueles de uso prolongado.  

Para esta análise é necessário identificar a localização das aberturas. De 

acordo com a Figura 133, observa-se que esta edificação é composta por duas 

unidades habitacionais distintas (menor e maior), denominadas aqui, de 1 e 2, 

respectivamente.  

Figura 133: Planta Baixa - identificação unidades habitacionais 

 

Fonte: elaborado pela autora (2017) 

UNIDADE 1 

UNIDADE 2 
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Em relação à vedação externa, o sistema composto por alvenaria e esquadria, 

é que detém a preocupação em relação ao isolamento acústico. O parâmetro indicado 

de isolamento sonoro para a área em questão (Figura 134), para um nível de 

desempenho mínimo é de D2m,nT,w
 ≥ 30 dB, ao considerar que o ruído urbano 

atualmente existente na área é, prioritariamente, o ruído de tráfego.  

Figura 134: Parâmetro de isolamento acústico da NBR 15575 para as vedações 
externas 

 
Fonte: NBR 15.575 (ABNT, 2013), modificado pela autora. 

O parâmetro indicado de isolamento sonoro para salas e cozinhas, no que diz 

respeito às vedações internas, para um nível de desempenho mínimo é de DnT,w
 ≥ 40 

dB (Figura 135), considerando que a disposição dos ambientes foi feita de maneira a 

evitar os parâmetros mais exigentes da norma.  

Figura 135: Parâmetro de isolamento acústico da NBR 15575 para as vedações 
internas 

 
Fonte: NBR 15.575 (ABNT, 2013), modificado pela autora. 
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A seguir, foram identificados e localizados os dormitórios e as vedações a 

serem analisadas conforme critério estabelecido na Norma (Figuras 136 e 137). 

Figura 136: Planta baixa TIPO 1 com a localização das fachadas e quartos analisados 

 

Fonte: elaborado pela autora (2017) 

Figura 137: Planta baixa TIPO 2 com a localização das fachadas e quartos analisados 

 

Fonte: elaborado pela autora (2017) 

Para os cálculos base de isolamento acústico, serão considerados como 

sistema construtivo do edifício, alvenaria com isolamento de 38 dB (bloco cerâmico 

DORMITÓRIOS 

VEDAÇÕES EXTERNAS 

VEDAÇÕES INTERNAS entre apartamentos sem dormitórios 

VEDAÇÕES INTERNAS entre hall/circulação sem dormitórios 

DORMITÓRIOS 

VEDAÇÕES EXTERNAS 

VEDAÇÕES INTERNAS entre hall/circulação sem dormitórios 
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de 9cm, por exemplo) e esquadria com isolamento de 26 dB, assim determinando um 

sistema construtivo que apresente o desempenho mínimo exigido, ficando a cargo da 

construtora buscar no mercado materiais que atendam estas exigência.  

Todas as vedações externas estão em conformidade com a Norma.   

Na planta baixa TIPO 2, observa-se a existência de parede de geminação na 

situação onde não há ambiente dormitório (sala/sala), dessa forma a alvenaria com 

isolamento de 38 dB não está em acordo com o exigido pela norma, sendo necessário, 

considerar outro sistema construtivo que isole no mínimo 40 dB, como por exemplo, 

um sistema composto por parede de bloco cerâmico de 14cm, cujo isolamento é de 

42 dB.   

Para a vedação interna, parede de unidade habitacional (sem dormitório) com 

aberturas para áreas comuns, a norma exige DnT,w ≥ 40 dB. Na planta tipo 1, tanto a 

unidade 1 e 2 apresentam as mesmas características, sistema construtivo composto 

por alvenaria e porta de acesso à unidade habitacional. Para que o sistema construtivo 

adotado atenda ao exigido pela norma, é necessário adotar um sistema construtivo 

que atenda a esse mínimo, portanto. Se for adotado, sistema composto por parede de 

bloco cerâmico de 14cm, por exemplo, está estará em conformidade com a norma. 

Por fim, são feitos cálculos para duas situações semelhantes encontradas no 

bloco de apartamento voltados para Sudeste (bloco inclinado), a primeira as unidades 

habitacionais das extremidades possuem parede da sala com porta de acesso ao 

corredor e a segunda, compostas pelas unidades centrais, apresentam parede de 

geminação com o corredor de ambientes de permanência não prolongada com 

aberturas voltadas para este.  

Dessa forma, para ambas situações a norma exige isolamento mínimo de 40 

dB, para tanto, para que este desempenho seja atingido, considerou-se sistema 

composto por parede de bloco cerâmico de 14cm que isola 42 dB, e definiu-se que as 

aberturas deveriam isolar 37 dB e 36 dB, para cada situação, respectivamente.   

Quanto ao sistema entre-pisos, a norma considera sistema de piso, horizontal 

ou inclinado, composto por um conjunto parcial ou total de camadas, destinado a 

cumprir a função de estrutura, vedação e tráfego, conforme critérios definidos na 

Norma. A NBR 15.575/2013 estabelece, portanto, o critério de desempenho de ruído 

de impacto (Figura 138) e de ruído aéreo (Figura 139).  
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Figura 138: Critério e nível de pressão sonora de impacto padrão ponderado para 
ruído de impacto em sistema de pisos a serem considerados 

 
Fonte: NBR 15.575 (ABNT, 2013). 

Figura 139: Critérios de diferença padronizada de nível ponderada do isolamento de 
ruído aéreo dos sistemas de pisos a serem adotados 

 
Fonte: NBR 15.575 (ABNT, 2013). 

A edificação é composta, tanto por sistema de piso de uso coletivo como pela 

situação em que não apresenta sistema de piso de uso coletivo. Dessa forma, ambos 

critérios de desempenho estabelecidos pela norma devem ser considerados é L’
nt,w ≤ 

55 dB e L’
nt,w ≤ 80 dB, respectivamente. Para o ruído aéreo dos sistemas de piso entre 

unidades habitacionais com dormitório e, ainda sistemas de piso separando unidades 

habitacionais de área de uso coletivo, o critério a ser adotado é o mesmo de Dnt,w
 ≥ 45 

dB. 

6.4 DESEMPENHO LUMÍNICO 

A Norma de desempenho determina que as dependências da edificação 

habitacional devem receber iluminação natural conveniente, proveniente 

diretamente do exterior ou indiretamente, através de recintos adjacentes. 

Determina valores mínimos que são obrigatórios. 
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Portanto, os ambientes (sala de estar, dormitório, cozinha e área de serviço 

devem apresentar uma iluminância geral de iluminação natural igual ou superior a 

60 lux. Enquanto que os níveis gerais de iluminação promovidos nas diferentes 

dependências dos edifícios habitacionais por iluminação artificial devem atender 

aos critérios já apresentados na Figura 26.  

O projeto, fez uso de grandes aberturas envidraçadas, voltadas, 

predominantemente para Norte e Sul, orientações mais favoráveis a incidência de 

luz solar direta e constância da luz. 
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7 CONCLUSÕES 

A realização deste trabalho teve como objetivo propor um edifício habitacional 

multifamiliar a partir dos critérios e requisitos de conforto ambiental estabelecidos pela 

Norma de Desempenho, NBR 15.575/2013. Como a norma é de desempenho trata do 

edifício em si, este trabalho visou extrapolar os requisitos e critérios para a escala do 

urbano, e assim, buscar o equilíbrio desde as decisões de escolha do terreno e 

implantação até a proposta da edificação em si. 

O trabalho trouxe a contribuição de entender as relações entre desempenho e 

conforto ambiental, e visando a compatibilização deste último como objetivo foram 

definidas três escalas de parâmetros de avaliação de qualidade (inserção urbana, 

implantação e edifício) e suas variáveis de projeto. Por isso, foram estudadas as 

variáveis de projeto tanto no conforto urbano quanto ao nível da edificação. 

As decisões, desde a definição do terreno até da própria forma do edifício, 

foram embasadas pelos estudos dessas variáveis de projeto – gabarito, uso do solo, 

topografia, recobrimento do solo, fator de céu visível, vegetação, nas três escalas. 

Na primeira escala – inserção urbana foram observadas quais as faces do lote 

estavam mais suscetível a um nível de pressão sonora mais elevado, como estas 

faces respondiam a incidência solar, a ausência de grandes declividades que 

pudessem configurar como barreiras acústicas ou mesmo de ventilação. Como 

também estudo do uso do solo, recobrimento do solo e gabarito do entorno imediato 

ao lote escolhido, observando que o lote pouco sofre interferência de sombreamento 

de edificações vizinhas e o solo é predominantemente impermeável e absorvedor de 

calor e espalhador da onda sonora. 

Além disso, a região do entorno do lote, bem como o próprio lote praticamente 

não apresentam vegetação, elemento fundamental tanto para o conforto térmico 

quanto acústico. Portanto, a importância de propor uma praça mais densa na face da 

Av. Sen. Salgado Filho, mas que percorre todo o lote, reduzindo a área de solo 

impermeável, como também amenizam o espalhamento sonoro.  

Áreas ocupadas com vegetação densa, atenuam os níveis sonoros gerados 

pela fonte e, sua eficácia torna-se maior quando estão situadas mais próximo da fonte. 

Com a proposta desta praça, a edificação fica mais distante da fonte de ruído, 

proporcionando atenuação do ruído pela absorção pelo ar. 
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Partindo para a escala da implantação, um aspecto importante analisado foi a 

orientação solar do terreno. A orientação solar segue princípios do movimento do sol, 

observando que o nascer do sol ocorre no Leste e o pôr-do-sol acontece na orientação 

Oeste. Assim, as fachadas orientadas para o Oeste tendem a ser mais quentes do 

que as fachadas orientadas para o Leste. Por isso, optou-se por dispor da edificação 

neste sentido, com as maiores fachadas e aberturas voltadas para Norte e Sul. Dessa 

forma, a fachada Leste apresenta uma menor área de exposição aos ruídos gerados 

pela Av. Sen. Salgado Filho e são fachadas cegas, visando atenuar essa exposição 

aos ruídos.  

Ademais, considerando os aspectos fundamentais a respeito da iluminação de 

ambientes a nível de projeto, a orientação Norte é a melhor para a iluminação natural, 

devido à incidência mais frequente da luz solar direta, seguida a orientação Sul, devido 

à constância da luz. Com as aberturas dos dormitórios voltadas, para Sul e Sudeste, 

e sabendo que os ventos predominante na cidade de Natal sopram do Sudeste, esta 

implantação também respondeu satisfatoriamente a este aspecto.   

Na terceira escala – o edifício, as soluções adotadas foram embasadas nos 

requisitos e critérios exigidos pela Norma de Desempenho quanto ao desempenho 

ambiental. A problemática mais evidente, é representada pelas aberturas nas 

fachadas, as quais precisam ser equilibradas para atender satisfatoriamente tanto ao 

desempenho térmico quanto ao acústico e lumínico. Dessa forma, foram definidas as 

dimensões das aberturas, bem como os tipos de aberturas, afim de garantir a área de 

ventilação efetiva recomendada, iluminação adequada e proporcionar isolamento 

sonoro. Além disso procurou-se observar aspectos, como evitar geminar unidade 

habitacionais por cômodos dormitório e de dispor de corredores geminados com 

paredes de dormitórios para não aumentar a exigência de isolamento entre as 

unidades.   

Portanto, é fundamental que todas as soluções de projeto adotadas propiciem 

conforto ambiental ao edifício como um todo, incluindo suas áreas de convivência, 

uma vez que, aumenta a qualidade de vida dos usuários da edificação, como a dos 

habitantes do entorno, pois as relações ambientais são desenvolvidas nas diferentes 

escalas.  

Dessa forma, todas as definições de projeto, como implantação, orientação das 

fachadas, posicionamento das aberturas, definição dos elementos de sombreamento 

e redirecionamento da luz natural, distribuição dos espaços internos, vão dando 
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resposta ao conceito do projeto – equilíbrio do conforto ambiental -, pois influenciam 

diretamente no conforto ambiental e devem ser criteriosamente definidas já nas fases 

iniciais do projeto e detalhadas ao longo do processo de projeto. Podendo, assim, 

concluir que este trabalhou atendeu os objetivos definidos.  
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APÊNDICES  

Tabelas de cálculos do isolamento acústico de ruído aéreo para as vedações 

da edificação, identificadas nas Figuras1 e 2 seguir.  

Figura 1: Identificação das vedações para cálculo do isolamento 

 
Fonte: elaborado pela autora (2017) 

Figura 2: Identificação das vedações para cálculo do isolamento 

 

Fonte: elaborado pela autora (2017) 

Vedação 1: Suíte – Fachada Sul  

Nível recomendado pela NBR 15.575/2013 ≥ 30 dB 

PTc 30,08       

Elemento Área PT  Área x ti 

Alvenaria 5,46 38,00 0,000158 0,000865 

Esquadria 2,94 26,00 0,002512 0,007385 

Total 8,40   0,00 0,01 

 

Vedação 2: Suíte – Fachada Oeste  

Nível recomendado pela NBR 15.575/2013 ≥ 30 dB 

PTc 38,00       
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Elemento Área PT  Área x  

Alvenaria 15,75 38,00 0,000158 0,002496 

Total 15,75   0,00 0,00 

 

Vedação 3: Quarto 1 e 2 – Fachada Sul  

Nível recomendado pela NBR 15.575/2013 ≥ 30 dB 

PTc 30,57       

Elemento Área PT  Área x  

Alvenaria 5,73 38,00 0,000158 0,000908 

Esquadria 2,52 26,00 0,002512 0,006330 

Total 8,25   0,00 0,01 

 

Vedação 4: Quarto 1 e 2 – Fachada Leste  

Nível recomendado pela NBR 15.575/2013 ≥ 30 db 

PTc 38,00       

Elemento Área PT  Área x  

Alvenaria 3,60 38,00 0,000158 0,000571 

Total 3,60   0,00 0,00 

 

Vedação 5: Suíte 1 – Fachada Oeste 

Nível recomendado pela NBR 15.575/2013 ≥ 30 db 

PTc 38,00       

Elemento Área PT  Área x  

Alvenaria 3,15 38,00 0,000158 0,000499 

Total 3,15   0,00 0,00 

 

Vedação 6: Suíte 1 e 2 – Fachada Sul 

Nível recomendado pela NBR 15.575/2013 ≥ 30 db 

PTc 30,18       

Elemento Área PT  Área x  

Alvenaria 8,55 38,00 0,000158 0,001355 

Esquadria 4,41 26,00 0,002512 0,011077 



151 
 

Total 12,96   0,00 0,01 

 

Vedação 7: Suíte Master – Fachada Sul  

Nível recomendado pela NBR 15.575/2013 ≥ 30 db 

PTc 30,22       

Elemento Área PT  Área x  

Alvenaria 11,58 38,00 0,000158 0,001835 

Esquadria 5,88 26,00 0,002512 0,014770 

Total 17,46   0,00 0,02 

 

Vedação 8: Suíte Master – Fachada Norte  

Nível recomendado pela NBR 15.575/2013 ≥ 30 db 

PTc 33,52       

Elemento Área PT  Área x  

Alvenaria 7,38 38,00 0,000158 0,001170 

Esquadria 1,02 26,00 0,002512 0,002562 

Total 8,40   0,00 0,00 

 

Vedação 9: Suíte Master – Fachada Leste  

Nível recomendado pela NBR 15.575/2013 ≥ 30 db 

PTc 38,00       

Elemento Área PT  Área x  

Alvenaria 3,60 38,00 0,000158 0,000571 

Total 3,60   0,00 0,00 

 

Vedação 10: Parede geminação - Sala/Corredor  

Nível recomendado pela NBR 15.575/2013 ≥ 40 db 

PTc 42,00       

Elemento Área PT  Área x  

Alvenaria 8,73 42,00 0,000063 0,000551 

Esquadria 1,89 42,00 0,000063 0,000119 

Total 10,62   0,00 0,00 
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Vedação 11: Parede geminação - Sala/Sala 

Nível recomendado pela NBR 15.575/2013 ≥ 40 db 

PTc 42,00       

Elemento Área PT  Área x  

Alvenaria 21,00 42,00 0,000063 0,001325 

Total 21,00   0,00 0,00 

 

Vedação 12: Parede geminação - Sala/Corredor (Bloco voltado para 

Sudeste) 

Nível recomendado pela NBR 15.575/2013 ≥ 40 db 

PTc 40,30       

Elemento Área PT  Área x  

Alvenaria 6,66 42,00 0,000063 0,000420 

Esquadria 1,89 37,00 0,000200 0,000377 

Total 8,55   0,00 0,00 

 

Vedação 13: Parede geminação – Ambientes de permanência não 

prolongada/Corredor  

Nível recomendado pela NBR 15.575/2013 ≥ 40 db 

PTc 40,17       

Elemento Área PT  Área x  

Alvenaria 29,58 42,00 0,000063 0,001866 

Esquadrias 6,33 36,00 0,000251 0,001590 

Total 35,91   0,00 0,00 

 

Quanto ao estudo das áreas de ventilação, a seguir serão apresentados os 

cálculos da área mínima exigida tanto pela norma de desempenho quanto pelo Código 

de obras da cidade para ambientes dormitórios e sala.  

AMBIENTE C.OBRAS NBR 15.575 ADOTADA 50% P. perfurado 

Elemento Área Área Área Área

Quarto casal 

(Unidade 1) 
2,62 1,26 2,94 1,47 
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Quarto 1 e 2 

(Unidade 1) 
1,92 0,92 2,52 1,26 

Sala 

(Unidade 1) 
3,35 1,60 4,20 2,10 

Suíte 1 e 2 

(Unidade 2) 
3,12 1,50 4,41 2,20 

Suíte máster 

(Unidade 2) 
6,73 3,23 6,9 

2,94 (50% porta) + 

1,02 (100% janela) 

= 3,96 

Sala 

(Unidade 2) 
3,34 1,60 7,02 

2,94 (50% porta) + 

1,14 (100% janela) 

= 4,08 
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PARTE II 

PROPOSTA ARQUITETÔNICA 
























