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ANÁLISE DAS DIRETRIZES E SOLUÇÕES BIOCLIMÁTICAS 
ADOTADAS EM PROJETOS ARQUITETÔNICOS NO BRASIL - EM 
FOCO A CIDADE DO RECIFE 

 

Autora: Sílvia Patrícia de Oliveira Souza Coêlho 

Orientador: Prof. Dr. Naum Fraidenraich 

RESUMO 

Neste trabalho são analisadas as estratégias bioclimáticas adotadas em edificações de 

algumas cidades do Brasil, em particular a cidade do Recife, em relação às estratégias 

sugeridas em LAMBERTS et al, 1997, e identificadas as estratégias mais adequadas às 

respectivas condições climáticas locais. 

Foram utilizados modelos disponíveis na literatura para representar analiticamente os 

valores da temperatura interna, da radiação solar incidente nas paredes e teto das 

edificações nas diversas situações, se utilizando do conhecimento dos dados climáticos 

locais no período mais quente para Rio de Janeiro, Florianópolis e Recife, que corresponde 

ao mês de fevereiro e para Brasília, ao mês de setembro. 

Assim, foram feitas simulações da carga térmica recebida e da temperatura interna 

média resultante de uma edificação teórica com 10 pavimentos submetida à diferentes 

orientações em relação à radiação solar para cada uma das cidades analisadas, e 

identificada a orientação que provê um melhor desempenho térmico em cada localidade. 

Os resultados das simulações da carga térmica recebida pelas edificações com 

múltiplos pavimentos e da respectiva temperatura interna resultante mostram que a 
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orientação das fachadas mais alongadas voltadas nas direções Norte e Sul proporcionam 

um melhor desempenho térmico das edificações em todas as cidades analisadas. 

Em particular para a cidade do Recife foram feitas adicionalmente simulações da carga 

térmica recebida por uma edificação térrea, com e sem estratégia passiva de proteção da 

coberta com pintura de tinta branca (material de menor absortividade).  

Quanto aos resultados das simulações feitas para a edificação térrea existente na cidade 

do Recife, foram observadas diferenças entre as temperaturas interna e ambiente, em torno 

de 2,63ºC, para o caso da coberta original de telha de barro. Já para a estratégia de proteção 

da coberta com pintura de telha de cor branca, observou-se uma diferença bem menor, 

1,36ºC. Ou seja, imaginando que a temperatura ambiente teria o mesmo valor em ambas 

situações, observa-se uma redução de 1,27ºC na temperatura interna do recinto com a 

estratégia passiva mencionada. 

Quanto às estratégias bioclimáticas adotadas nos projetos analisados, a Casa Eficiente 

(Florianópolis) e a Casa Autônoma (Brasília) apresentam uma melhor adequação ao clima 

local em relação aos demais projetos estudados.  

As correlações entre forma, tamanho, proporção, cor das superfícies e orientação são 

discutidas ao longo do texto relacionando as diferenças e semelhanças entre as tipologias 

arquitetônicas utilizadas nas cidades analisadas, reafirmando as particularidades dos 

projetos bioclimáticos. 

 
Palavras-chaves: Arquitetura Bioclimática, Desempenho térmico e Conforto ambiental. 
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ANALYSIS OF THE BIOCLIMATIC STANDARDS AND 
STRATEGIES ADOPTED BY ARCHITECTURAL PROJECTS IN 
BRAZIL � FOCUS IN RECIFE CITY. 

 

Author: Sílvia Patrícia de Oliveira Souza �oelho 

Adviser: Prof. Dr. Naum Fraidenraich 

ABSTRACT 

In this work we analyze bioclimatic strategies used in buildings of some brazilian 

cities, in particular, the city of Recife. The strategies are identified and compared to those 

suggested by LAMBERTS et al. (1997), leading to the identification of the ones that better 

match to the local climate features. 

Models available in the literature were used for analytical treatment of data such as 

internal temperature and humidity, as well as solar radiation reaching the roof and the 

external walls by different angles of incidence. Specifically, studies were driven by 

accounting the climate data recorded along the respective warmer annual seasons: 

February, for Rio de Janeiro, Florianópolis and Recife, and September, for Brasília. 

 Simulations for incoming thermal-charge and average internal temperature 

determinations were carried out in a theoretical building (standard-sized with ten floors), 

which was re-directed relatively to the sun positioning at each city, allowing to identify 

what would be its best position e. g. orientation leading to its best thermal comfort 

performance for a specified city. Results concerning calculated values of internal 

temperatures due to specific simulated thermal-charges reveal better performances when 

the longer facets are faced to the north-south direction. 
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 Particularly, additional simulations aiming thermal-charge evaluation were 

performed for a realistic grounded-floor building at Recife. A passive strategy consisting 

of white-painting in its, reducing the absortivity, was accomplished. Also, differences 

between internal-and-environmental temperatures of 1,36 ºC and 2,63 ºC were estimated 

when the roof was white-coated and when it was not, respectively. 

 Considering the bioclimatic strategies adopted, the “Casa Eficiente” 

(Florianópolis) and the “Casa Autônoma” (Brasília) are pointed out as the best adequate 

to their respective local climate features. 

 Finally, correlations evolving geometry, size, color of surfaces and their orientation 

are discussed relating similarities and discrepancies among the analyzed architectural 

parties  applied at the cities, reclaiming the peculiarities of bioclimatic aspects. 

 
Keywords: Bioclimatic Architecture, Thermic Performance and Environmental Confort. 
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INTRODUÇÃO 

Os arquitetos planejam e projetam o espaço que, de modo geral, atende as necessidades 

de seus ocupantes e/ou usuários. Desta forma as soluções arquitetônicas propostas para os 

edifícios interferem muito além da vida dos seus habitantes, interagindo, compondo e 

transformando seu entorno. Muitas vezes de forma não muito positiva, quando não se 

consideram os aspectos climático-ambientais do meio em todas as suas particularidades. 

 Cada região possui suas peculiaridades quanto ao clima, sendo este composto por 

fatores como, latitude, posição geográfica e relevo e elementos como, temperatura, 

umidade, fluxos de ar e radiação, que não podem nem devem ser desconsiderados, daí o 

conceito de �construir com o clima”. 

A Arquitetura Bioclimática se propõe a considerar as referências locais para criar 

soluções construtivas que mediante o manejo apropriado dos elementos climáticos tornam 

o habitat mais confortável com mínimo gasto de energia adicional. 

�A arquitetura bioclimática não se restringe a características arquitetônicas 

adequadas. Preocupa-se, também, com o desenvolvimento de equipamentos e sistemas que 

são necessários ao uso da edificação (aquecimento de água, circulação de ar e de água, 

iluminação, conservação de alimentos, entre outros) e com o uso de materiais de conteúdo 

energético tão baixo quanto possível”. (CASA EFICIENTE, 2006). 

É sob esse �olhar� que se desenvolve este trabalho. Analisando as estratégias 

bioclimáticas adotadas em edificações de algumas cidades do Brasil, em foco a cidade do 

Recife e discutindo quais as mais adequadas às respectivas condições climáticas locais.  
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CAPÍTULO 1 

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS 

 
Estar atento às necessidades humanas, como também ao contexto da crise energética 

desde início dos anos 70, trouxe-nos à tona algo que hoje nos parece bem �familiar�: os 

recursos energéticos disponíveis estão se tornando escassos e cada vez mais caros, 

exigindo que sejamos mais eficientes e eficazes nos processos que demandem a utilização 

de energia, procurando minimizar os desperdícios.  

Sob esta ótica, projetar um edifício é compor um sistema intimamente relacionado com 

seu meio ambiente natural e de acordo com o local a ser implantado. Deve-se levar em 

conta as respectivas variações sazonais, diárias e eventuais, sempre garantindo qualidade 

ao ambiente construído, tanto no que diz respeito à estética e a eficiência energética 

quanto às condições mínimas de conforto, funcionalidade, principalmente, salubridade de 

seus ocupantes. Técnicas e tecnologias artificiais só deverão ser utilizadas quando os 

outros recursos naturais tiverem sido aproveitados ao máximo. 

Observamos que a maioria das edificações no Brasil e no Recife � em particular - é 

projetada sem levar em conta o meio ambiente natural no que diz respeito aos níveis de 

conforto ambiental através do uso de sistemas passivos e/ou de pouco consumo energético.  

Sendo a cidade do Recife localizada no litoral do Nordeste, possui características bem 

peculiares quanto à climatização natural, haja vista uma associação de fatores como 

valores médios moderadamente elevados de temperatura ambiente, baixa amplitude 

térmica entre os períodos diurno e noturno, elevados níveis de umidade relativa e de 

radiação solar.          

 Torna-se muito importante conhecer os processos de transferência de calor que 
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atuam entre o ambiente e o envoltório da edificação e as respectivas parcelas de 

contribuição de cada componente deste envoltório (paredes, piso e teto) em relação à carga 

térmica total que é absorvida pelo recinto.  

Em edificações térreas a carga térmica que é transmitida ao recinto através da coberta 

devido à radiação solar incidente, contribui em alguns casos com cerca de 70% da carga 

térmica total, em comparação às demais superfícies envolventes do recinto (LIMA et al, 

2003).  No trabalho citado, a dimensão da coberta do recinto é bastante significativa em 

relação às demais superfícies, bem como o tipo do seu revestimento superficial de elevada 

absortividade. 

Observa-se que para uma relação diferente entre as dimensões destas superfícies surgirá 

proporcionalmente uma outra contribuição das mesmas em relação à carga térmica total 

recebida. Sendo assim, deve-se tratar diferentemente cada parte do envolvente das 

edificações quanto ao uso de soluções bioclimáticas.  

Com o conhecimento prévio de quais fatores e de como eles contribuem no desempenho 

térmico da edificação, pode-se analisar cada projeto ou edificação particular, em seus 

aspectos relacionados à forma, orientação (em relação à radiação e à ventilação), dimensão 

das superfícies, escolha de materiais construtivos e de revestimento, dimensionamento de 

aberturas e da escolha da vegetação do entorno próximo. 

As edificações projetadas segundo os princípios bioclimáticos serão únicas em muitas das 

suas características, ou seja, há um consenso geral de procedimentos que podem ser 

utilizados em vários projetos de uma mesma região, entretanto a própria heterogeneidade 

das propostas arquitetônicas suscitam �respostas� diferentes quanto ao desempenho 

térmico, daí a importância do estudo no contexto (micro) da edificação, sem, no entanto  
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perder a referência da mesma com o entorno local (meso) e regional (macro) e as 

influências mútuas entre eles. 

Esse trabalho se propõe a: 

a) Analisar os conceitos bioclimáticos gerais aplicáveis a algumas cidades 

representativas de regiões climáticas do Brasil e em particular à cidade do Recife 

em relação à adequação ao clima local e analisar as soluções arquitetônicas de 

projetos nestas cidades mediante às estratégias sugeridas em LAMBERTS et 

al,1997 com sugestões de estratégias passivas, visando exemplificar procedimentos 

de análise e soluções que podem ser adotadas em localidades com climas 

semelhantes; 

 

b) Discutir as relações entre várias orientações de uma edificação teórica em relação à 

radiação solar, sua proporção e as dimensões das superfícies (fachadas e teto) em 

relação à carga térmica total recebida proveniente da radiação solar e o valor médio 

da temperatura interna resultante (teórica) para dois exemplos de materiais de 

revestimento das superfícies, visando apresentar as orientações que permitam  

melhores condições de conforto térmico com recursos passivos e que possam ser 

adotadas em outras tipologias semelhantes nas cidades analisadas; 

 

c) Discutir, particularmente para a cidade de Recife, as relações entre as diferentes 

proporções da forma e a orientação da mesma edificação teórica com múltiplos 

pavimentos, buscando estender as análises à outras tipologias de forma para sugerir 
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alternativas mais eficientes além daquelas encontradas para a melhor orientação (no 

item b). 

d) Analisar as condições de conforto térmico de uma edificação térrea existente em 

Recife, submetida a uma estratégia de proteção radiante da coberta (simulada), 

visando comparar o resultado com o desempenho térmico da coberta original e 

avaliar a influência da cor dos materiais adotados nesta análise sobre a temperatura 

ar-sol máxima (teórica) e sobre o valor médio da temperatura interna (teórica), bem 

como as contribuições percentuais das superfícies em relação à radiação solar 

absorvida total. 
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CAPÍTULO 2 

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 Conforto térmico 

 

Em FROTA; SCHIFFER (2000), é feita uma análise quanto ao desempenho do 

organismo humano em função do seu mecanismo de termorregulação de acordo com as 

condições de conforto e os mecanismos de trocas térmicas entre o corpo e o ambiente. O 

organismo humano é mantido a uma temperatura interna constante com limites de 

variação muito estreitos, entre 36,1ºC e 37,2ºC - sendo 32ºC para o limite mínimo e 

42ºC para o máximo. 

 Segundo o autor, o homem adquire energia através do metabolismo (�processo de 

produção de energia a partir de elementos combustíveis orgânicos�) e apenas 20% dessa 

energia é potencialmente transformada em trabalho, os outros 80% devem ser 

dissipados em forma de calor, para manutenção do equilíbrio orgânico. Essa 

termorregulação �comanda a redução dos ganhos ou aumento das perdas de calor 

através de alguns mecanismos de controle�. Na verdade o organismo se encontra em 

condição de conforto quando perde o calor produzido pelo seu metabolismo para o 

ambiente, sem precisar recorrer ao mecanismo de regulação que, por conseguinte, 

acarretaria um esforço a mais e uma conseqüente queda no potencial de trabalho.  

Ainda em FROTA; SCHIFFER (2000), quanto aos mecanismos de trocas térmicas 

entre o corpo e o ambiente, tem-se: trocas secas (condução, convecção e radiação) e 

trocas úmidas (evaporação), sendo o calor dissipado por essas trocas, respectivamente, 

denominado de calor sensível e calor latente. O calor dissipado por condução, para 
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indivíduos com vestimenta, é considerado pequeno. As trocas de calor por convecção 

são dependentes da diferença de temperatura entre o ar e o �sistema corpo-vestimenta�, 

bem como da velocidade do mesmo. Já a perda de calor por evaporação, está 

condicionada a dois fatores: 

- a quantidade máxima de suor que um individuo pode produzir por unidade de 

tempo(depende de características genéticas, biótipo e aclimatação); 

- a quantidade máxima de suor que pode ser EVAPORADA por unidade de 

tempo (depende da umidade  relativa e da velocidade do ar). 

Observa-se que devido às inúmeras variáveis envolvidas em condições de conforto 

térmico, as condições ambientais que podem proporcioná-las são distintas tanto quanto as 

regiões climáticas. A partir da análise das variáveis climáticas, entre outras, têm sido 

desenvolvidos estudos que sugerem condições de conforto térmico, distinguindo as 

respectivas regiões e seus aspectos peculiares. Mediante esses estudos, foram também 

desenvolvidos os chamados, índices de conforto: índices biofísicos (aqueles que tomam 

por referência as trocas térmicas entre o organismo e o ambiente), índices fisiológicos (que 

se baseiam em reações fisiológicas mediante certas condições climáticas conhecidas, 

como: temperatura seca do ar, umidade relativa, entre outras) e índices subjetivos (como: 

experiência, segurança, identidade e, sobretudo aclimatação). 

As Cartas Bioclimáticas são exemplos de estudos que se baseiam em índices biofísicos, 

e serão analisadas no item 2.7 deste capítulo. 

 

 



 

 

8 

2.2 Arquitetura e Clima 

 

Segundo VITRÚVIO (Séc. 1 a.c) �Os edifícios estarão dispostos adequadamente se 

levarmos em conta todas as orientações e variações do clima do lugar onde se deseja 

construir, porque não devem ser construídos da mesma maneira no Egito que na Ibéria, 

nem da mesma maneira que em Roma e assim sempre, em razão dos países de distintas 

características. Porque há alguns países que estão próximos ao curso do Sol, outros 

diretamente abaixo dele e outros se encontram entre ambos extremos... é necessário dispor 

os edifícios em razão da diversidade dos países e climas�. Vitrúvio acreditava que a 

Arquitetura, uma vez que é um espaço habitável, deveria seguir um triângulo conceitual de 

solidez, utilidade e beleza, ou seja, equilibrar os aspectos estruturais, funcionais e formais, 

atualmente a esse conceito foi anexado mais um vértice, a eficiência energética (Figura 

2.1) que se encontra implícita no vértice utilidade, do conceito vitruviano. 

Figura 2.1 - Conceito Clássico X Conceito atual. 
Fonte: LAMBERTS et al, 1997. 

 

Observa-se por estas transcrições quão é antigo o reconhecimento da importância de se 

conhecer bem o clima, a orientação do local em relação à radiação solar e até outras 
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características naturais do local onde se pretende construir, que estão implícitas e 

condicionadas pelo clima, como: temperatura, umidade e ventilação. 

Essas preocupações já faziam parte da chamada Arquitetura espontânea, baseada no 

trabalho empírico dos habitantes, que fazendo parte da população socialmente inferior, 

construíam sua própria moradia e podiam testar os resultados quanto ao conforto e 

salubridade ao longo dos anos 

Em LAMBERTS, et al (1997), encontramos referência à habitações  espontâneas no 

deserto do Colorado, Estados Unidos (Figura 2.2). Essas habitações foram construídas nas 

encostas dos morros de pedra, para se beneficiar da sombra no verão (clima quente e seco) 

e no inverno, com  a menor altura solar, se favorecer do calor proveniente da radiação 

direta, bem como do calor armazenado nas rochas durante o dia e irradiado à noite para o 

interior das habitações, as encostas serviam também de proteção  dos ventos frios e 

desconfortáveis desta estação. 

Figura 2.2 - Habitações do povo de Mesa Verde no deserto do Colorado -  EstadosUnidos. 
Fonte: LAMBERTS et al, 1997. 

 
 

 Já na Pré-história, o homem intuitivamente buscava abrigo nas cavernas que por 

sua constituição rochosa (com grossa espessura) possuía importante massa térmica, 
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absorvendo a radiação solar lentamente durante o dia e irradiando calor para o interior 

durante a noite, servindo de regulador para as altas amplitudes térmicas da região. 

 

2.3 Conceito Bioclimático versus Arquitetura  

 
A Arquitetura Projetada veio a confirmar muitas �teorias empíricas� cuja prática já 

mostrava a influência direta do meio ambiente local para obtenção de melhores condições 

de habitabilidade. 

VIGGIANO (2001) faz uma revisão dos aspectos morfológicos da produção 

arquitetônica das últimas décadas que refletem as contribuições negativas deixadas pelos 

arquitetos da �era modernista�, que foi o chamado estilo internacional que buscava o uso 

das soluções formais em detrimento daquelas relacionadas com as tradições e �fazeres� 

locais, desconsiderando todas as condições climáticas e às vezes até geográficas do terreno. 

Fala também sobre modestas �reações  ecológicas” ao estilo internacional que  se inicia na 

década de 50 com  sucessivos estudos do que se convencionou chamar de arquitetura 

bioclimática. Neste mesmo trabalho ele faz referência a um dos precursores desse modo de 

abordagem bioclimática, que foi Victor Olgyay, que no seu livro Arquitetura e clima, 

introduziu o termo bioclimatic approach (abordagem bioclimática) na arquitetura. 

 

2.4 Forma da edificação versus orientação 

 
 MASCARÓ (1991) faz uma análise quanto à forma da edificação associada à 

orientação em função da radiação solar e ventilação natural, observações fundamentais no 
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processo de projeto arquitetônico, principalmente naqueles que se propõem a desenvolver 

uma arquitetura adaptada às condições locais. 

Algumas observações importantes estão relacionadas a seguir: 

- A orientação do edifício influi de maneira muito significativa quanto ao aumento 

ou perda da carga térmica (calor incidente) � por ele recebido.  

- A forma do edifício tem bastante influência na carga térmica recebida pelo mesmo: 

quando é mais alongada a sua forma e suas fachadas principais devidamente 

orientadas N-S, menor será a carga térmica do edifício, ao passo que se orientadas 

L-O e alongado, o edifício encontra as máximas térmicas. 

 

2.5 Ventilação Natural 

 
MASCARÓ (1991) fala também sobre a importância de se considerar a ventilação 

natural e os fatores que influenciam na sua performance em relação ao conforto ambiental 

(Figura 2.3). Este tipo de ventilação depende principalmente de: 

 

 Fatores fixos: 

- Forma e características construtivas do edifício; 

- Forma, topografia e posição dos edifícios e espaços abertos vizinhos; 

- Localização e orientação do edifício; 

- Posição, tamanho e tipo de aberturas. 
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Figura 2.3 -  Ventilação natural  versus  forma, topografia e posição dos edifícios e    

         espaços  abertos vizinhos.   
Fonte: LAMBERTS et al, 1997. 

 
Fatores variáveis: 

- Direção, velocidade e freqüência do vento; 

- Diferença de temperaturas interiores e exteriores. 

Observamos através dessas definições e abordagens de MASCARÓ (1991) que a 

orientação da edificação em função dos ventos dominantes favoráveis é fundamental para o 

conforto dos ambientes nos climas quente-úmidos. Dependendo do aproveitamento dos 

ventos, pode-se até dispensar o uso de sistemas de climatização, ou seja, minimizar gasto 

com energia. 

Devemos considerar também as características do entorno, como topografia, vegetação, 

massa construída, pois contribuem de maneira bastante significativa aumentando ou 

diminuindo a intensidade dos ventos, influenciando assim o seu desempenho. 

Segundo MASCARÓ (1991) o movimento do ar num ambiente pode ser alterado em 

função de dois fatores: 

- A distribuição da pressão no edifício; 
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- A inércia do movimento do ar. 

       Quando se fala de ventilação cruzada, se faz referência às condições nas quais um 

ambiente é ligado à zona de pressão e sucção do exterior através de aberturas. O ar tem 

uma tendência natural de entrar pela zona de alta pressão e sair pela de baixa pressão 

(sucção). A sensação de refrescamento proporcionado pelo ar está diretamente relacionada 

com a velocidade do mesmo e esta, com a forma, dimensão e localização das aberturas. 

Deve-se observar, portanto a eficiência das aberturas quanto a sua localização nos 

ambientes, bem como a dimensão das aberturas de entrada e de saída do ar e a relação 

entre as mesmas. 

No verão, no clima tropical quente-úmido, por exemplo, garante-se um nível de 

ventilação agradável nos ambientes quando dimensionamos a abertura de entrada do ar 

embaixo e a de saída acima, direcionando o fluxo para que passe pelo usuário mantendo 

assim um nível de conforto interno com o refrescamento desejável para o clima. 

GIVONI (1998) refere-se a importância  da ventilação natural. Segundo ele em todas 

as regiões climáticas do mundo há horas em que a temperatura do ar ambiente é agradável 

e a ventilação pode ser o mais simples e efetivo meio de produzir conforto nos ambientes 

internos. Refere-se também a possibilidade de que até nas mais quentes regiões, em alguns 

meses e horas do dia, a ventilação possa produzir conforto suficiente para reduzir o uso de 

resfriamento mecânico � ar condicionado. Para regiões quentes e úmidas a ventilação é 

uma efetiva estratégia de resfriamento todo o ano. 

  A ventilação noturna é analisada como uma estratégia de resfriamento para 

minimizar as temperaturas durante o dia. Quando um edifício de elevada capacidade 

calorífica (massa térmica) é ventilado à noite, este se resfria por injeção de ar a baixa  
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temperatura. Durante o dia a massa resfriada durante a noite serve para diminuir o calor 

interno, desde que essa massa seja suficientemente importante em relação à superfície das 

paredes e o local esteja adequadamente isolado do exterior. 

Em um estudo de caso para a Califórnia, o autor determina e compara as curvas de 

comportamento da temperatura externa (ambiente), com a temperatura interna de edifícios 

de alta e de baixa massa térmica em função do tempo, ambos sujeitos aos efeitos do 

resfriamento através de ventilação noturna fechados e sombreados durante o dia.  Pela sua 

análise, aqueles com massa maior apresentam um desempenho melhor em relação à 

referida estratégia. Para os edifícios de baixa massa térmica a estratégia não é adequada, 

uma vez que as temperaturas internas ficam próximas da temperatura ambiente com 

diferenças mínimas em torno de 1ºC e máximas de aproximadamente 4ºC,  nos períodos de 

máxima temperatura ambiente. 

 

2.6 Conceitos relacionados à energia 

 

Segundo MASCARÓ (1991), há algumas importantes definições relacionadas com 

conforto ambiental que merecem atenção, pois caracterizam as �formas� de se utilizar o 

meio ambiente tirando proveito de suas características climáticas e adaptando o ambiente 

já construído ou a ser construído de uma maneira seletiva e mais eficiente. Algumas destas 

definições estão relacionadas abaixo: 

a. Modalidade Conservativa (de manejo do entorno ambiental) 

Explora a capacidade do envolvente maciço do edifício para absorver e armazenar 

calor ou frio, devolvendo-o ou recebendo calor do entorno quando a fonte de calor 
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ou frio se tenha extinguido. Adequada para climas secos (frios e quentes), 

mediterrâneos e semidesértico; 

b. Modalidade seletiva (de manejo do entorno ambiental): 

Usa a estrutura não apenas para reter as condições ambientais desejáveis, mas 

também para admitir as condições do exterior que lhe são favoráveis (como por 

exemplo: o vidro admite luz, mas não chuva; o beiral admite luz difusa, excluindo o 

sol direto; a veneziana ventila e dá privacidade). Adequada para clima quente-

úmido; 

c. Solução estrutural (para controle ambiental): 

Usa os materiais para construção de um elemento de proteção contra as 

características climáticas (como por exemplo: um quebra-vento, um refúgio contra 

chuva ou sol, etc). Implica, geralmente um investimento grande e único; 

d. Solução regenerativa (para o controle ambiental): 

Consome energia operante para climatizar os locais. 

 

2.7 A Carta bioclimática e suas estratégias de conforto 

 
GIVONI (1992), em sua revisão do modelo do diagrama bioclimático criado por 

OLGYAY (1963) - faz uma análise sobre a aplicabilidade dos padrões de conforto 

adotados, que não consideravam os aspectos peculiares de cada região. Esse autor 

observou que as �respostas� dos usuários das edificações quanto aos níveis de conforto sob 

determinadas condições climáticas eram diferentes àquelas da teoria. Também em sua 

revisão se baseou nas temperaturas internas da edificação e não externas como no 

diagrama de Olgyay.  Através destas observações constatou que havia necessidade de 
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traçar diagramas de conforto diferenciados, sendo um para regiões de clima temperado e 

outro para regiões de clima quente e úmido, gerando assim duas cartas bioclimáticas 

diferentes. A carta é montada sobre o diagrama psicrométrico relacionando temperatura do 

ar e umidade relativa. Na carta é traçado um zoneamento com nove estratégias de conforto 

(Figura 2.4). 

A temperatura de bulbo seco é representada por isolinhas verticais, a temperatura de 

bulbo úmido por isolinhas inclinadas e as curvas são as isolinhas da umidade relativa. 

 

 

                                          Temperatura de bulbo seco (ºC) 

 

   Temperatura de Bulbo seco (Cº) 

Figura 2.4 - Carta Bioclimática adotada para o Brasil. 
Fonte: LAMBERTS et al, 1997. 
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1. zona de conforto; 

2. zona de ventilação; 

3. zona de resfriamento evaporativo; 

4. zona de massa térmica para resfriamento; 

5. zona de ar condicionado; 

6. zona de umidificação; 

7. zona de massa térmica para aquecimento; 

8. zona de aquecimento solar passivo; 

9. zona de aquecimento artificial. 

Em LAMBERTS, et al. (1997), numa abordagem baseada na carta bioclimática de 

GIVONI, (1992), foram criadas cartas bioclimáticas para 14 cidades brasileiras, entre elas, 

a cidade de Recife. As cartas bioclimáticas para as cidades, com suas respectivas 

estratégias serão apresentadas no capítulo 5. 

 

2.8 Critérios e considerações a respeito de como se construir no Nordeste 

 
 �Após a ruptura da tradição luso-brasileira de construir, ocorrida no século passado e que 
trouxe prejuízos ao edifício, enquanto instrumento de amenização dos trópicos, de correção 
dos seus extremos climáticos, não foi desenvolvido até hoje, um conjunto de técnicas que 
permitam projetar e construir tendo em vista tal desempenho da edificação...� 
(HOLLANDA, 1976). 
 

Este trecho específico se encontra como parte da introdução do livro e nele se revela a 

importância dada pelo autor ao tema de se construir de acordo com o meio, isto há 30 

anos atrás, citando não haver pesquisas desenvolvidas, até então, quanto a um conjunto de 

técnicas adaptadas ao clima e microclimas do Nordeste. Observemos, que a Região 
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Nordeste possui clima tropical quente e úmido, quente e seco e em algumas regiões até 

brejo, necessitando assim, de diferentes estratégias de projeto. 

Neste seu trabalho, no entanto não se encontram as técnicas para se construir, não há 

cálculos ou tabelas, porém ilustra de forma singela algumas premissas básicas que se 

encaixam muito bem nos princípios básicos da Arquitetura Bioclimática no projeto de 

residências. 

Sob a ótica do autor, devemos, entre outros: 

Criar uma sombra 

- Deve-se criar através de uma grande sombra, abrigo de proteção da radiação direta 

do sol bem como, das chuvas intensas; 

- Esta sombra deve ser aberta para que a �brisa� entre e possa circular livremente, 

desta forma retirando o calor e umidade excessiva; 

- Criar espaços vazios entre a coberta e o forro � �cobertura ventilada�, refletindo e 

isolando a radiação direta do sol; 

- As coberturas podem ser ventiladas pela disposição de seus elementos, criando-se 

colchões de ar renovado, ou por aberturas protegidas como lanternins, clarabóias ou 

chaminés; 

- Os pés-direitos baixos ao reduzir o volume de ar dos ambientes prejudicam sua 

eficiência como isolante térmico. 

Recuar as paredes 

- Lançar paredes sob a grande sombra da coberta; 

- Recuadas e protegidas do sol, do calor e das chuvas; 

- As áreas sombreadas e abertas desempenham a função de filtros de luz; 
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- Assim como as casas dos antigos engenhos e fazendas brasileiras que possuíam 

varandas ao redor da edificação. 

Vazar os muros 

- Combinar paredes compactas com paredes vazadas, permitindo a passagem tênue 

dos raios solares e da ventilação; 

- Valorizar o uso dos cobogós estudando novas formas em função da orientação do 

local onde vão ser instalados e dos níveis de iluminação e ventilação desejados; 

Proteger as janelas 

- Retomando a lição de Le Corbusier projetando aberturas com proteções externas: 

brises, ficando as aberturas protegidas para que possam permanecer abertas; 

- Analisar os caminhos percorridos pelo sol durante o ano e que incidem nas 

fachadas escolhendo de forma  adequada as proteções eficientes; 

- A proteção das aberturas externas torna-se imprescindível nos trópicos, criando 

ambientes com temperaturas mais amenas reduzindo assim o consumo de energia 

com climatização artificial. 
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CAPÍTULO 3 

ANÁLISE DO CLIMA versus ASPECTOS CONSTRUTIVOS DA EDIFICAÇÃO: 
 

CONTEXTO BIOCLIMÁTICO 
 

3.1 Variáveis climáticas e escalas do clima 

Durante muito tempo, desde a antiguidade os homens só dispunham dos recursos 

naturais para conseguir amenizar os rigores climáticos, desta forma o conhecimento prévio 

do clima tornava-se o único instrumento tanto para os profissionais projetistas, como para 

aqueles artesãos (que construíam suas próprias moradias) para se apropriar das condições 

que lhe fossem mais favoráveis e proteger-se das que causassem desconforto. Poder-se-á 

dizer que com o advento da revolução industrial e das tecnologias energéticas e 

construtivas subseqüentes, os projetistas passaram a ter uma maior independência em 

relação ao clima, pois seus projetos poderiam ser climatizados artificialmente.  

A partir de então, construir com o clima tornou-se cada vez menos usual e aos 

poucos esse conhecimento foi perdendo relevância. Entretanto, à medida que os recursos 

energéticos artificiais foram se tornando mais escassos e caros ressurgiu fortemente a 

necessidade de conceber um projeto arquitetônico mais adaptado ao clima. Desse modo, o 

conhecimento do clima tornou-se novamente uma ferramenta essencial de projeto. O clima 

pode ser analisado de acordo com as diferentes escalas climáticas sejam: macroclima, 

mesoclima e microclima local.  
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Macroclima   

Considera a localização geográfica onde será construída a edificação, ou seja, a 

região, com seus aspectos climáticos gerais em termos de insolação, nuvens temperatura, 

ventos, umidade e precipitações. 

 

Mesoclima e Microclima 

Nesta escala climática alguns elementos como: topografia, vegetação, relevo, 

obstáculos naturais e tipo de solo, podem interferir muito nas condições climáticas locais, 

seja no litoral, no campo, nas florestas, nos vales, nas cidades ou nas montanhas. 

Assim como o mesoclima, o microclima (Figura 3.1) interfere significativamente nas 

condições climáticas encontradas na escala macro, porém de uma forma bem mais 

particular ao sítio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1 - Exemplo de microclima. 
Fonte: www.labeee.ufsc.br, acessado em 2006. 
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Vegetação do entorno próximo, proximidade com as edificações vizinhas, barreiras 

naturais e artificiais à radiação direta e a ventilação, tipo de revestimento do solo, poluição 

do ar, proximidade às construções industriais, esses são exemplos de aspectos relacionados 

como microclima local. 

Nesta escala o arquiteto tem a possibilidade de intervir diretamente através do 

projeto se apropriando das condições favoráveis do entorno e protegendo a edificação 

quando estas condições forem adversas às condições de conforto. 

Para se valer dos recursos naturais na utilização de estratégias passivas torna-se 

muito importante conhecer o comportamento dessas variáveis climáticas e a forma como 

influenciam nas condições de conforto mediante os respectivos climas. Por exemplo, além 

de conhecer os valores da radiação solar (recurso solar) para uma dada localidade, deve-se 

conhecer como se comporta a radiação recebida em cada superfície.  

Encontram-se disponíveis na literatura (COLLARES-PEREIRA; RABL, 1979) e 

(FRAIDENRAICH; LIRA, 1995) modelos para calcular a radiação incidente nos diferentes 

planos verticais e inclinados nas várias orientações (N, S, L, O, entre outras) a partir de 

valores de radiação medidos no plano horizontal (obtidos em estações solarimétricas). 

 Dessa forma poder-se-á proteger de forma efetiva as superfícies mais expostas às 

radiações (climas quentes) ou favorecer a exposição de superfícies para maximizar os 

ganhos térmicos no inverno (climas frios).  
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3.2 Bases e tratamento de dados climáticos 

 
3.2.1 Base de dados 

 

- Laboratório de Eficiência Energética em Edificações: Labeee /UFSC 

 Disponibiliza através do site http://www.labeee.ufsc.br/downloads/downloads.html 

os dados climáticos para simulação energética de edificações para 17 cidades brasileiras e 

algumas cidades americanas. São as seguintes cidades brasileiras: Belém, Belo Horizonte, 

Brasília, Curitiba, Florianópolis, Fortaleza, Maceió, Manaus, Maringá, Natal, Porto Alegre, 

Recife, Rio de Janeiro, Salvador, São Luís, São Paulo e Vitória. 

  Entre os dados disponíveis estão: temperatura de bulbo úmido, temperatura de 

bulbo seco, pressão atmosférica, nebulosidade, radiação global, radiação direta normal e 

velocidade do ar. Disponíveis em bases horárias em vários formatos que podem ser 

utilizados em planilhas eletrônicas e em programas específicos de desempenho térmico.  

Os dados foram obtidos a partir de arquivos climáticos já existentes, coletados 

através da INFRAERO na década de 1990. Foi realizada uma revisão e correção de dados, 

preparando-os para novas compilações. Os arquivos climáticos existentes em formatos 

texto (*.try) e em um formato específico(*.bin) para o programa de simulação de 

desempenho térmico DOE 2.1-E (criado pelo Labeee) foram comparados, ajustando os 

erros encontrados entre estes e que fossem incompatíveis com a realidade climática do 

local a que o arquivo se referia. Como não havia dados horários medidos de radiação solar, 

estes foram estimados após avaliação do melhor método a ser adotado para estimação da 

radiação global horizontal horária através da nebulosidade, não sendo portanto uma base 
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precisa para essa grandeza (radiação), em comparação com aquelas  medidas diretamente. 

Os dados processados possuem um período de 10 a 20 anos de informações climáticas, 

dependendo da disponibilidade das estações meteorológicas locais. Foram também criados 

arquivos climáticos para consulta de dados, no formato texto, csv, de forma que o usuário 

possa não somente consultar mas manipular os dados horários caso seja de seu interesse 

(LABEEE, 2006). 

                                                                                                                                                                          

- Instituto de meteorologia � Inmet  

Possui entre outras informações, os dados climáticos diários de várias localidades 

do Brasil, coletados pelas respectivas estações meteorológicas. São disponibilizados 

valores de: temperaturas máximas, médias e mínimas diárias, umidade relativa em três 

períodos do dia, insolação diária, chuva acumulada nas 24 horas, além de dados 

referentes às Normais climatológicas com valores médios e extremos para as 

localidades. 

O site www.inmet.br  disponibiliza os dados das estações meteorológicas através de 

um sistema de busca, escolhendo a localidade, a estação,  o mês e ano respectivos � a partir 

de Janeiro de 2001. Os dados podem ser visualizados através de gráficos mensais, com os 

respectivos valores médios diários das grandezas escolhidas. Os gráficos podem ser salvos 

em arquivo para ser visualizados e editados através de aplicativos de imagens. 

Há um sistema semelhante para visualização dos dados das Normais Climatológicas, 

onde se escolhe a(s) localidades, o período respectivo (1931-1960 ou 1961-1990) e os 

parâmetros climatológicos. Serão gerados gráficos com até quatro curvas no total. Estão 

disponíveis para as seguintes cidades: Aracajú, Belém, Belo Horizonte, Brasília, Boa Vista, 
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Campo Grande, Cuiabá, Curitiba, Florianópolis, Fortaleza, Goiânia, João Pessoa, Macapá, 

Maceió, Manaus, Natal, Palmas, Porto Alegre, Porto velho, Recife, Rio Branco, Rio de 

Janeiro, Salvador, São Luís, São Paulo, Teresina e Vitória, com os seguintes parâmetros: 

- Pressão (kPa); 

- Precipitação(mm); 

- Prec. Máxima 24 h (mm); 

- Temp. Média (ºC); 

- Temp. Máxima (ºC); 

- Temp. Mínima (ºC); 

- Temp. Máx. Absoluta (ºC); 

- Evaporação (mm); 

- Umidade (%); 

- Insolação (h); 

- Nebulosidade (dec.). 

 

- CD ROM - Atlas Solarimétrico do Brasil  

Esse projeto foi desenvolvido sob a coordenação do GRUPO � FAE (Grupo de 

Fontes Alternativas de Energia, Departamento de Energia Nuclear da UFPE), 

CEPEL/CRESESB e CHESF.  

Contém uma base de dados referente ao recurso solar coletados em mais de 500 

estações localizadas no Brasil e nas regiões limítrofes dos países vizinhos. São 

informações sobre radiação solar global diária, médias mensais, ou insolação diária, 

médias mensais e anual. O sistema de busca permite pesquisar através de mapas ou 
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digitação do local escolhido. Todas as informações podem ser impressas na forma de 

relatórios. 

Faz parte deste CD rom um programa a ser instalado que usa a base de dados para 

estimar alguns valores de: radiação solar incidente em um plano com orientação Norte 

�Sul e com inclinação qualquer e radiação solar num plano com acompanhamento do 

sol em um ou dois eixos. 

Esta base de dados possui várias fontes com valores respectivos à: 

-   latitude e longitude; 

-   radiação solar global diária (MJ/m2); 

-   total de dados da radiação solar (d); 

-  duração do dia (h); 

-  insolação diária (h); 

-  total de dados da insolação diária(d); 

-  fração da insolação.  

 Esses dados podem ser escolhidos de acordo com a referência das fontes de origem. 

O usuário pode escolher a fonte que mais se ajuste as suas necessidades, como por 

exemplo, aquela que disponibilize um certo dado específico ou um período maior de dados 

ou aquela com dados mais recentes, ou ainda de institutos de pesquisa ou de trabalhos 

científicos. Há também a indicação do instrumento utilizado para a coleta dos dados. Essas 

informações são muito importantes para avaliar a qualidade dos dados disponibilizados. 

Constituem-se numa base mais precisa e confiável do recurso solar. 
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3.2.2  Tratamento de dados 

 

-  Ano Climático de Referência (TRY, Test Reference Year).  

Em (GOULART et al, 1997) foi feito o tratamento de dados climáticos para 14 

cidades brasileiras encontrando o respectivo TRY (Ano Climático de Referência), são elas: 

Belém, São Luís, Fortaleza, Natal, Recife, Maceió, Salvador, Vitória, Brasília, Rio de 

Janeiro, São Paulo, Curitiba, Florianópolis e Porto Alegre.  

O procedimento utilizado para selecionar o ano climático (TRY) para um local 

específico é baseado na eliminação de anos de dados, os quais contém temperaturas médias 

mensais extremas (altas ou baixas), até permanecer um ano, somente. De acordo com a 

metodologia desenvolvida por (STAMPER, 1977) e utilizada em (GOULART et al, 1997), 

deve-se realizar os seguintes procedimentos: 

1. Obtém-se as médias mensais para o período de anos disponíveis; 

2. Obtém-se as médias das médias mensais; 

3. Identificam-se e classificam-se os meses mais quentes e mais frios; 

4. Encontra-se o mês cuja média das médias mensais é a maior. Identifica-se o ano cujo  

respectivo mês  tem a maior média e este ano é eliminado. 

5. Identifica-se o mês cuja média das médias mensais é a menor. Este ano também é 

eliminado. 

6. Repete-se o processo encontrando e eliminado-se os anos que contenham o próximo mês 

(em ordem decrescente), mais quente e mais frio.  

7. Para eliminar situações atípicas, identifica-se também o ano cujo mês mais quente 

encontrado anteriormente possua a menor média mensal.  
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8. A seguir, identifica-se o ano cujo mês mais frio encontrado anteriormente possua a 

maior média mensal; 

9. O processo tem continuidade até que reste apenas um ano, cujas características 

climáticas sejam mais amenas e, portanto estabelecido como o TRY. 

 

Segundo LAMBERTS et al, (1997) o TRY é a base de dados mais precisa para fazer 

uma análise bioclimática local por conter valores horários. Esses dados climáticos anuais 

devem ser adquiridos através da estação meteorológica mais próxima do local, entretanto 

há várias localidades que ainda não possuem estações, podendo utilizar a interpolação 

entre os dados de estações de localidades mais próximas. O ano típico deve apresentar 

informações para as 8760 horas do ano, entre elas: 

- Mês, dia, hora; 

- Temperatura de bulbo seco (TBS); 

- Temperatura de bulbo úmido (TBU); 

- Umidade relativa (UR); 

- Direção do vento (DV); 

- Velocidade do vento (VV); 

- Nebulosidade (TN); 

- Radiação solar (estimada pela nebulosidade). 
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3.3 Variáveis arquitetônicas x variáveis climáticas 

 
3.3.1 Noções de Geometria Solar 
 

Para um melhor entendimento sobre de que forma a radiação solar incide sobre as 

superfícies da edificação com as suas respectivas alterações diárias, mensais e quanto à 

latitude local, deve-se conhecer um pouco da geometria solar. Dessa maneira poder-se-á 

não só orientar mais favoravelmente as faces da edificação, bem como protegê-las 

adequadamente da radiação direta, que contribui sensivelmente para o aumento da carga 

térmica interna.  

 Movimento aparente do sol  

O movimento aparente do Sol ao longo do dia e do ano, é uma conseqüência dos 

movimentos de rotação e translação da Terra respectivamente. Esse movimento pode ser 

descrito como uma série sucessiva de circunferências na esfera celeste, paralelas ao 

Equador, com inclinações sobre o plano do horizonte (Figura 3.2), variando em função da 

latitude do observador (FROTA; SCHIFFER, 2000).  

Figura 3.2 - Perspectiva ilustrativa do movimento aparente do sol. 
Fonte: LAMBERTS et al, 1997. 
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O eixo da orbital da Terra possui um ângulo de inclinação de 23,45º tomando como  

referência o plano do Equador. À medida em que a Terra descreve seu movimento ao redor 

do Sol os hemisférios vão recebendo maior ou menor incidência da radiação direta 

originando assim os períodos referentes às estações do ano. Quando é verão no hemisfério 

Sul é inverno no hemisfério Norte e assim sucessivamente em relação às demais estações. 

 Para efeito de análise do comportamento da radiação, tomamos o hemisfério sul 

como referência (Figura 3.3). 

  

 

 

 

Figura 3.3 - Movimento da Terra ao redor do Sol. 
 

 

Do ponto de vista do observador é como se o Sol descrevesse um movimento 

aparente que variando ao longo do ano, entre 23,45º para o Norte e para o Sul.  
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Esse ângulo de variação é chamado de declinação solar ( δ),  varia  de �23,45º a 

23,45º em função dos dias do ano (n)  e pode ser calculado pela equação (1) 

(FRAIDENRAICH; LYRA, 1995): 

( ) ( )

       

 
25,365

10)(n360º  cos  23,45ºsen  - sen 






 +
=δ                                                     (1) 

Onde: (n) é o número referente ao dia do ano, conhecido como dia Juliano. 

Ou seja:  

01 de janeiro corresponde à n=1, assim sucessivamente até 31 de janeiro → n=31. Para 01 

de fevereiro considera-se n=32 e assim sucessivamente até o último dia do ano, a partir do 

qual  recomeça uma nova contagem. 

Durante o período dos equinócios de outono (21 de março) e de primavera (21 de 

setembro), os dias têm o mesmo número de horas que as noites. A partir do dia 21 de 

março (outono) o número  de horas do dia vai diminuindo em relação as horas da noite, até 

chegar até o dia  21 de junho (solistício de inverno) que é o dia com menor número de 

horas no ano e a noite mais longa. À medida que se aproxima do dia 21 de setembro 

(equinócio de primavera) os dias (em horas) vão ficando mais equivalentes às noites , a 

partir desta data as noites vão ficando mais curtas até 21 de dezembro (solistício de verão) 

que apresenta o dia com maior números de horas e a noite mais curta. 
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3.3.1 Orientação em função da radiação solar e ventilação 

 

Com já foi mencionado anteriormente, a orientação do edifício influi muito 

significativamente em relação ao aumento ou perda da carga térmica total recebida pelo 

mesmo.  

De forma geral, a radiação absorvida pela superfície orientada a Leste é praticamente 

igual para a parede Oeste, para uma mesmo dia do ano, considerando superfícies 

semelhantes em áreas, material, espessura e revestimento. As paredes mais alongadas 

orientadas nas direções Leste e Oeste favorecem os ganhos térmicos, pois estas recebem a 

radiação de forma mais direta ao longo do dia. 

 Já para as superfícies simétricas orientadas nas direções Norte e Sul os valores de 

radiação serão diferentes de acordo com a época do ano, dependendo da declinação solar. 

Estando o Sol (em seu movimento aparente) mais ao Norte no inverno e mais ao Sul no 

verão. Ou seja, no período de inverno a parede norte irá coletar mais radiação, em oposição 

à parede sul que coletará mais radiação no período do verão. 

O recurso solar local determina, de acordo com os respectivos planos, a parcela mais 

significativa da carga térmica recebida pela edificação. Entretanto, é através da projeção 

da radiação incidente sobre os planos das superfícies e da sua variação ao longo do dia 

que se torna possível projetar adequadamente proteções solares para bloquear essa radiação 

direta, naquelas superfícies com orientação menos favorecidas (para localidades com clima 

quente). Já para localidades de clima frio, é favorável manter superfícies expostas à 

radiação de forma a aumentar a carga térmica interna e melhorar as condições de conforto 

no inverno (Figuras 3.4 e 3.5).  
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Figura 3.4 - Ganho térmico através          Figura 3.5 - Ganho térmico indireto por conta do 

               da radiação direta.                   aquecimento das paredes externas. 
      Fonte: LAMBERTS et al , 2005.            Fonte: LAMBERTS et al , 2005. 

                      
 

As proteções solares como brises móveis, podem propiciar através da regulagem no 

ângulo de fechamento, a passagem da ventilação natural e bloqueio da radiação direta no 

verão, assim como alterar o ângulo para permitir o ingresso desta radiação desejável (no 

inverno) (Figura 3.6). 

 

 
Figura 3.6 - Orientação Norte permite o controle da  radiação solar direta 

Fonte: LAMBERTS et al , 2005. 
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A orientação favorável aos ventos dominantes, somado a disposição de aberturas 

que permitam ventilação cruzada representa um recurso bioclimático passivo eficaz para os 

climas quentes (Figuras 3.7 e 3.8).  

 

Figura 3.7 � Ventilação cruzada, planta.  Figura 3.8 � Ventilação cruzada, elevação. 

     Fonte: LAMBERTS et al , 2005.   Fonte: LAMBERTS et al , 2005. 
 

 

 

 

 

 
Figura 3.9 - Exemplo de ventilação da coberta. 

Fonte: www.labeee.ufsc.br 
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Como a variação da temperatura diurna e noturna é menor nos climas quentes e 

úmidos , são necessárias soluções de coberta que isolem o interior da radiação direta sem 

no entanto armazenar calor (com baixa inércia térmica).  O exemplo da Figura 3.9, se 

adequa muito bem ao propósito, pois criou-se um colchão de ar entre o forro e acoberta, 

proporcionando através da ventilação natural e constante entre eles, as perdas térmicas por 

convecção, além da baixa condutividade do ar que desfavorece os ganhos por condução da 

coberta para o forro.  

Na Figura 3.10 há outro exemplo de ventilação natural sob a coberta, neste caso a 

ventilação natural proporciona a retirada do ar quente (que tende a subir) do interior do 

recinto e criando assim uma corrente de convecção que faz com que o ar mais frio entre e 

circule a medida que o ar quente é retirado do ambiente. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.10 - Ventilação natural através                  Figura 3.11 - Ventilação natural 
           da coberta.                                    através de venezianas. 
                Fonte: www.labeee.ufsc.br                                                   Fonte: www.labeee.ufsc.br 
 
 

A Figura 3.11 ilustra uma solução que favorece tanto a ventilação natural contínua 

para o interior do ambiente, como a proteção da radiação solar direta e a refletida pelo 

entorno que aumentariam a carga térmica no recinto. Mediante a circulação do ar � deve 



 

 

36 

haver uma saída em superfícies opostas - por convecção, o ambiente sombreado ainda se 

favorece com as perdas térmicas. 

Figura 3.12- Ventilação através de Shed´s na coberta. 

Os shed�s (Figura 3.12) são soluções construtivas para captação de ventos para o 

interior de recintos que não poderiam ter aberturas diretas voltadas para o exterior na 

direção dos ventos dominantes por terem vários ambientes contíguos naquela direção. 

Podem-se criar formas com hierarquia de alturas para favorecer a captação dos ventos para 

vários ambientes contíguos normalmente em edificações educacionais, comerciais, 

industriais e hospitalares. 

Em climas quentes a vegetação pode também ser um elemento de proteção solar 

seletivo. Através da escolha de espécies cujo porte permitam o bloqueio da radiação direta, 

e resfriamento dos ventos incidentes (resfriamento evaporativo) no verão, e no inverno 

quando perderem as folhas, possam favorecer o ganho térmico pela radiação, evitando o 

acúmulo de umidade nas superfícies sombreadas. 

Segundo LAMBERTS et al, 1997, a vegetação (Figura 3.13): 

- intercepta entre 60% e 90% da radiação solar (na fotossíntese); 
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-  reduz a temperatura do solo sombreado pela copa, pois a parcela de calor emitida 

da árvore para o solo é menor Figura 3.13 (A) em relação àquela refletida pelo solo 

não sombreado Figura 3.13 (B);  

-  permite o movimento de ar pelas folhas. 

 
Figura 3.13 - Interceptação da radiação solar pela vegetação. 

Fonte: LAMBERTS et al , 1997. 
 

3.3.3 Forma e tamanho em função da radiação solar e ventilação 

 
Com o crescimento da população urbana no Brasil, os aglomerados urbanos e toda sua 

problemática vêm crescendo juntos. O adensamento das construções nessas áreas parece 

inevitável, na medida em que as populações buscam maiores e melhores infra-estruturas 

para moradia e trabalho, como serviços de abastecimento d�água, luz, pavimentação, 

esgoto, oportunidades de trabalho e estudo, entre outros. 

Pelo aumento da demanda pelo espaço físico essas áreas tornam-se caras e justamente 

por serem �caras� tendem a ter um parcelamento com lotes mais exíguos. 

 Na maioria das vezes, sem a orientação técnica de um plano urbanístico, os 

parcelamentos desconsideram a orientação mais favorável dos lotes em relação à radiação 

solar e aos ventos, buscando apenas garantir um maior número de lotes, tanto quanto seja 

A B 
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permitido de acordo com a área mínima estipulada pelos órgãos municipais da localidade 

(Figura 3.14).  

 

Figura 3.14� Estudos da forma urbana: diferentes tipos de ocupação com densidades  
       semelhantes. 

Fonte: VARGAS, 2004. 
 

As dimensões reduzidas, bem como a pouca disponibilidade de lotes favoravelmente 

orientados, associados a uma legislação de uso e ocupação do solo que possa permitir 

construções com maiores coeficientes de utilização em relação à área do lote são fatores 

que podem favorecer a verticalização e adensamento excessivos de algumas áreas.  

Segundo ACIOLY; DAVIDSON (1998), “A densidade é um dos mais importantes 

indicadores e parâmetros de desenho urbano a ser utilizado no processo de planejamento 

e gestão dos assentamentos humanos. (...) A densidade serve como instrumento de apoio à 

formulação e tomada de decisão por parte dos planejadores urbanos, urbanistas, 

arquitetos e engenheiros de uma determinada cidade. Servem também para avaliarem-se a 

eficiência e a performance das propostas e/ou projetos de parcelamento do solo.” 
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O coeficiente de utilização é um multiplicador aplicado à área de ocupação 

permitida (m2), respeitados os recuos, que resultará na área total de construção (m2).  A 

área de ocupação (m2) pode ser calculada de acordo com o percentual da taxa de 

ocupação (%) aplicado à área do lote. Abaixo se encontra um exemplo numérico: 

- Área do terreno = 450 m2; 

- Taxa de ocupação = 50%; 

- Coeficiente de utilização = 3 

Logo:  

Área de ocupação permitida será = 450 m2 x 50% = 225 m2 

Área total de construção permitida será = 225m2 x 3 = 675 m2 

Essa relação entre área de ocupação permitida e o nº de andares é inversamente 

proporcional, quanto maior a área de ocupação menor será o nº de andares.  

Observa-se que à medida que os terrenos ficam menores, a opção para atender uma 

maior demanda por moradia tende a ser a verticalização e justamente por serem 

relativamente pequenos não permitem versatilidade na implantação (orientação) da 

edificação, comprometendo assim, muitas vezes, o desempenho térmico da mesma. 

Entretanto essa verticalização e adensamento, como já foi mencionado, pode ser controlada 

diretamente pelo coeficiente de utilização, que é determinado pela legislação urbanística 

local. As leis de Uso e Ocupação do Solo consideram o tecido urbano diferenciando-o em 

zonas como referências para índices urbanísticos. Normalmente, essas áreas são tratadas de 

uma forma mais geral, quanto ao dimensionamento mínimo e hierarquização das vias, a 

áreas reservadas à vegetação natural, e ao tipo de uso do solo (residencial, comercial, 

industrial, etc).  Segundo FREITAS (2005), a consideração de outros aspectos como a 
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relação entre as edificações, e entre essas e os recintos adjacentes, levariam à salubridade 

urbana e a preservação do ambiente, na escala do usuário, contribuindo para a qualidade de 

vida urbana. 

Outro agravante nas condições de conforto térmico é quando o traçado das vias não é 

paralelo aos ventos dominantes e os altos edifícios servem como verdadeiros paredões de 

bloqueio do fluxo de ar.  

FREITAS (2005), aponta a importância de não �universalizar� os parâmetros 

urbanísticos, pois dependem de inúmeros condicionantes. Nos climas tropicais quentes e 

úmidos, por exemplo, o aumento da densidade pode comprometer a permeabilidade aos 

ventos, que se apresentam como um dos mais eficientes recursos de climatização passiva 

para esse clima. Em cidades localizadas em latitudes mais altas, por conta dos raios solares 

incidirem com ângulos mais rasos, a proximidade de edificações altas poderá gerar 

ambientes urbanos sempre sombreados, sendo mais recomendado, o aumento da densidade 

por justaposição e menos por verticalização. 

Áreas demasiadamente pavimentadas, com traçado desfavorável das vias, pequenos 

recuos entre as construções, construções em concreto, poluição, entre outros fatores, 

podem criar o chamado efeito ilhota térmica (Figura 3.15), favorecendo o armazenamento 

térmico � solução essa bem adequada aos climas frios � provocando problemas para as 

regiões quente-úmidas.  
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Figura 3.15 � Efeito Ilhota térmica no ambiente urbano das grandes cidades. 
Fonte: LAMBERTS et al, 1997. 

 
Segundo MASCARÓ (1991), os efeitos da urbanização na ventilação e na absorção 

da radiação solar, podem ser otimizados por meio da altura relativa, forma e distância entre 

os edifícios, reduzindo o consumo de energia para climatização artificial. 

 

 
Figura 3.16 - Ventilação desfavorecida pela             Figura 3.17 -  Ventilação favorecida 
altura relativa dos edifícios no meio                          pela hierarquização das alturas. 
Urbano. 
                                                               Fonte: MASCARÓ, 1991. 
 

 

 

As figuras acima ilustram duas formas de implantação das edificações no lote, uma 

(Figura 3.16) onde  edifício menor está situado na zona de baixa pressão causada pelo 

edifício maior e sua ventilação é sensivelmente prejudicada e a outra (Figura 3.17) que 
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dependendo da distância real entre eles  esse prejuízo  poderá ser bastante minimizado e 

até extinto. 

A forma dos edifícios, a altura, a distância entre as edificações e a posição em que 

se encontram em relação aos ventos dominantes, são considerações  imprescindíveis, pois  

essas relações definem a eficiência da ventilação a nível urbano. 

 Outras análises mais particulares quanto à orientação, forma e dimensão mais 

adequadas às condições de conforto térmico interno das edificações serão apresentadas no 

capítulo 6 em função da cada localidade. 
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CAPÍTULO 4 

DESEMPENHO TÉRMICO DOS MATERIAIS 

 

Para projetar dentro do conceito bioclimático e de eficiência energética deve-se 

conhecer além das características físicas e climáticas do sítio, quais materiais serão mais 

adequados na aplicação das diretrizes bioclimáticas necessárias na melhoria das 

condições de conforto da edificação mesmo quando sua orientação, forma e dimensões 

sejam favoráveis.  

A escolha dos materiais e da respectiva técnica de aplicação, definidos ainda na etapa de 

anteprojeto, dependem do conhecimento das características térmicas destes materiais. 

Nesta etapa, os ajustes na escolha dos materiais só serão possíveis através de uma correta 

análise da �resposta� térmica destes em relação às condições climáticas locais, sem, no 

entanto, abrir mão dos conceitos arquitetônicos que atendam às necessidades funcionais e 

plásticas inerentes à proposta arquitetônica. Para a análise do desempenho térmico de uma 

edificação torna-se necessário um balanço energético entre os ganhos e perdas térmicas 

decorrentes dos processos de transmissão de calor envolvidos. Em LIMA et al, (2003) há 

um modelo que simula a temperatura interna da edificação, mediante o conhecimento das 

características físicas da mesma, das propriedades térmicas dos materiais constituintes das 

superfícies, bem como da radiação incidente sobre elas, para um respectivo período do ano.  

Nesse capítulo estão apresentadas as principais propriedades térmicas dos materiais 

de construção convencionais e exemplos de materiais isolantes térmicos. Auxiliando assim 

na escolha daqueles materiais que minimizem os ganhos ou as perdas de calor. 
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4.1 Conceitos relacionados com a transmissão de calor 

A condição essencial para a transmissão de calor é que os corpos tenham 

temperaturas diferentes.  

O fluxo se direciona da região mais quente para a mais fria tendendo ao equilíbrio 

térmico (Figura 4.1). 

 

Figura 4.1 - Condição para transferência de calor. 
Fonte: www.labeee.ufcs.br, acessado em 2005. 

O fluxo de calor que atravessa o material dependerá da transmitância térmica ( U ) do 

mesmo, expressa em (W/m2.K). 

 

A transmitância térmica é o inverso da resistência térmica do material (Figura 

4.2). Alguns valores de transmitância térmica para as principais soluções construtivas no 

Brasil estão listados na Tabela 4.1. 

 

 

 

 

 

Tabela 4.1 � Transmitância térmica das principais soluções construtivas do Brasil. 
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ELEMENTO TIPO U(W/m2K) 

Tijolo 6 furos espessura 12,5 cm 2,39 
Tijolo 6 furos espessura 17 cm (deitado) 2,08 
Tijolo 8 furos rebocado 12,5 cm 2,49 
Tijolo 4 furos rebocado 12,5 cm 2,59 
Tijolo maciço aparente 9 cm 4,04 
Tijolo maciço rebocado 12 cm 3,57 

PAREDES 
 
 
 
 

Tijolo maciço rebocado 26 cm 2,45 
JANELAS Vidro comum 3 mm 5,79 

 Laje concreto 10 cm + fibrocimento  
 Verão - não ventilado  2,04 
 Verão - bem ventilado  2,04 
 Inverno - não ventilado  2,86 

COBERTURA Inverno - bem ventilado  3,89 
 Laje concreto 10 cm + cerâmica  
 Verão - não ventilado  2,04 
 Verão - bem ventilado  2,04 
 Inverno - não ventilado  2,87 
 Inverno - bem ventilado  3,89 

 

                                

Figura 4.2 - Transmitância térmica em fechamentos opacos. 
Fonte: LAMBERTS et al, 1997. 
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Torna-se muito importante conhecer os valores da transmitância térmica dos 

materiais para poder comparar as diversas opções de fechamento opaco, decidindo por 

aquele que melhor se adeque às condições de conforto térmico.   

A seguir são definidas algumas propriedades térmicas de materiais ou componentes 

A resistência térmica de um material ou componente, dependerá da 

condutividade térmica respectiva (�da sua espessura.(e). A condutividade, por sua vez, 

depende da densidade do material (ρ). 

 Condutividade térmica (λ) representa a capacidade de um material de conduzir 

maior ou menor quantidade de calor por unidade de tempo, dada em (W/(m.K)).  

Densidade  de massa aparente (�  de um material é a  massa por unidade de 

volume, dada em (kg/m3). 

Há alguns valores de condutividade e densidade de massa aparente indicativos para 

diversos materiais na Tabela 4.2. 

 

Tabela 4.2 - Densidade de massa aparente (ρ), condutividade térmica (λ) de materiais. 

Material ρ 
(kg/m3) 

λ 
(W/(m.K)) 

 
Argamassas  
argamassa comum 1800-2100 1,15 
argamassa de gesso (ou cal e gesso) 1200 0,70 
argamassa celular 600-1000 0,40 

 
Cerâmica 
tijolos e telhas de barro 1000-1300 

1300-1600 
1600-1800 
1800-2000 

0,70 
0,90 
1,00 
1,05 

 
Fibro-cimento 
placas de fibro-cimento 1800-2200 

1400-1800 
0,95 
0,65 
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Tabela 4.2 - (continuação) - Densidade de massa aparente (ρ), condutividade térmica (λ) 
de materiais. 

Material ρ 
(kg/m3) 

λ 
(W/(m.K)) 

Concreto (com agregados de pedra) 
concreto normal 2200-2400 1,75 
concreto cavernoso 1700-2100 1,40 

 
Gesso 
projetado ou de densidade massa aparente elevada 1100-1300 0,50 
placa de gesso; gesso cartonado 750-1000 0,35 
com agregado leve (vermiculita ou perlita expandida) 
dosagem gesso:agregado = 1:1 
dosagem gesso:agregado = 1:2 

 
700-900 
500-700 

 
0,30 
0,25 

 
Granulados 
brita ou seixo 1000-1500 0,70 
argila expandida < 400 0,16 
areia seca 1500 0,30 
areia (10% de umidade) 1500 0,93 
areia (20% de umidade) 1500 1,33 
areia saturada 2500 1,88 

 
Impermeabilizantes 
membranas betuminosas 1000-1100 0,23 
asfalto 1600 0,43 
asfalto 2300 1,15 
betume asfáltico 1000 0,17 

 
Isolantes térmicos 
lã de rocha 20-200 0,045 
lã de vidro 10-100 0,045 
poliestireno expandido moldado 15-35 0,040 
poliestireno estrudado 25-40 0,035 
espuma rígida de poliuretano 30-40 0,030 

 
Madeiras e derivados 

madeiras com densidade de massa aparente elevada 800-1000 0,29 
carvalho, freijó, pinho, cedro, pinus 600-750 

450-600 
300-450 

0,23 
0,15 
0,12 

aglomerado de fibras de madeira  (denso) 850-1000 0,20 
   

aglomerado de fibras de madeira (leve) 200-250 0,058 
aglomerado de partículas de madeira 650-750 

550-650 
0,17 
0,14 

placas prensadas 
 

450-550 
350-450 

0,12 
0,10 

placas extrudadas 550-650 0,16 
compensado 

 
450-550 
350-450 

0,15 
0,12 

aparas de madeira aglomerada com cimento em fábrica 450-550 
350-450 
250-350 

0,15 
0,12 
0,10 

 
Metais 

aço, ferro fundido 7800 55 
alumínio 2700 230 
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Tabela 4.2 - (continuação) - Densidade de massa aparente (ρ), condutividade 
        térmica (λ) de materiais.     

cobre 8900 380 
zinco 7100 112 

 
Pedras (incluindo junta de assentamento) 

granito, gneisse 2300-2900 3,00 
ardósia, xisto 2000-2800 2,20 

basalto 2700-3000 1,60 
calcáreos/mármore > 2600 2,90 

 
outras 2300-2600 2,40 

 1900-2300 1,40 
 1500-1900 1,00 

 < 1500 0,85 
 
Plásticos 
borrachas sintéticas, poliamidas, poliesteres, polietilenos 900-1700 0,40 
polimetacrilicos de metila (acrílicos) policloretos de vinila(PVC) 1200-1400 0,20 

Vidro 
vidro comum 2500 1,00 
 

A resistência térmica (R)  pode ser calculada como sendo o quociente  da espessura 

(e) do material  pela respectivo valor  de sua condutividade (λ), logo: 

λ
=

eR  

Resistência térmica total é o somatório do conjunto de resistências térmica 

correspondentes às camadas de um elemento ou componente. 

Absortividade à radiação solar (α) é o quociente da  taxa  de radiação solar 

absorvida por uma superfície pela taxa de radiação solar incidente sobre esta mesma 

superfície. 

Emissividade é o quociente da taxa de radiação emitida por uma superfície pela 

taxa de radiação emitida por um corpo negro, à mesma temperatura. 

Alguns valores para absortividade (α)  e emissividade (ε) estão expressos na 

Tabela 4.3. 
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Tabela 4.3 - Absortividade (α) para radiação solar (ondas curtas) e emissividade (ε) para 
radiações a temperaturas comuns (ondas longas). 
 

Os fechamentos translúcidos (Figura 4.3), têm a capacidade de transmitir a 

radiação solar diretamente para o ambiente interno, dependendo da transmissividade 

 térmica (σ) do vidro, diferentemente dos fechamentos opacos. Uma  parcela  da radiação é 

absorvida (α) e outra é refletida (ρ). 

 

Figura 4.3 - Esquema do comportamento do fluxo de calor em fechamentos translúcidos. 
Fonte: www.labeee.ufcs.br, acessado em 2005. 

 

Tipo de superfície α ε 

Chapa de alumínio (nova e brilhante) 0,05 0,05 
Chapa de alumínio (oxidada) 0,15 0,12 
Chapa de aço galvanizada (nova e brilhante) 0,25 0,25 
Caiação nova 0,12 / 0,15 0,90 
Concreto aparente 0,65 / 0,80 0,85 / 0,95 
Telha de barro 0,75 / 0,80 0,85 / 0,95 
Tijolo aparente 0,65 / 0,80 0,85 / 0,95 
Reboco claro 0,30 / 0,50 0,85 / 0,95 
Revestimento asfáltico 0,85 / 0,98 0,90 / 0,98 
Vidro incolor 0,06 / 0,25 0,84 
Vidro colorido 0,40 / 0,80 0,84 
Vidro metalizado 0,35 / 0,80 0,15 / 0,84 

 
Pintura: 

Branca 
Amarela 

Verde clara 
�Alumínio� 

Verde escura 
Vermelha 

Preta 

0,20 
0,30 
0,40 
0,40 
0,70 
0,74 
0,97 

0,90 
0,90 
0,90 
0,50 
0,90 
0,90 
0,90 
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Onde:  α RS + ρ RS + σ RS ⇒ α+ρ+σ = 1  
 
Na Tabela 4.4 encontram-se os valores respectivos a transmissividade, absortividade e  
 
refletividade para alguns tipos de vidro. 
 

Tabela 4.4 - Comportamento térmico de alguns vidros. 

 
 

Para manter as condições de conforto deve-se proteger ou expor as superfícies da 

edificação à radiação solar, respectivamente em locais quentes ou frios. Há diretrizes gerais 

quanto ao uso dos materiais em cada situação (Tabela 4.5). 

Tabela 4.5 � Diretrizes gerais e materiais indicados para locais quentes e frios. 

 

4.2 

4.2 
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Tabela 4.5 (continuação) � Diretrizes gerais e materiais indicados para locais 

quentes e frios. 

 

Essas recomendações quanto ao aumento ou diminuição da resistência térmica das 

superfícies da edificação sugerem soluções fixas e que devem ser particularmente 

analisadas de acordo com a localidade. Há locais que possuem condições climáticas que 

geram períodos de desconforto causados tanto pelo frio como pelo calor, respectivamente 

no inverno ou verão. Para estes casos são mais indicadas estratégias seletivas para os 

respectivos períodos quente e frio. Essas estratégias são analisadas no capítulo 5. 

Como já foi mencionado, para aumentar ou diminuir a resistência de uma 

superfície, pode-se alterar a sua espessura ou substituir o material constituinte por um outro 

com maior ou menor condutividade térmica.  
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Observa-se, que para o caso de edificações ainda não construídas, essas mudanças 

são facilmente feitas ainda em fase de projeto, entretanto para edificações já construídas, 

essas soluções podem não ser viáveis do ponto de vista estrutural e financeiro, por 

exemplo, um aumento na espessura de uma laje pode acarretar sobrecarga à estrutura da 

edificação. Uma boa solução para aumentar a resistência de uma cobertura, sem 

sobrecarregar a estrutura, seria inserir uma câmara de ar entre o forro e a coberta 

propriamente dita, haja vista a baixíssima condutividade do ar. Outra solução (isolada ou 

associada à anterior) seria uma sub-cobertura com uma manta de material isolante térmico 

(Tabelas 4.2 e 4.6). 

 

Tabela 4.6 � Condutividade térmica de alguns materiais. 

 

 

 

 

 

 

Além das propriedades térmicas, torna-se muito importante conhecer também as 

propriedades físicas dos materiais para especificá-los mais adequadamente, sejam 

constituintes ou acessórios das superfícies da edificação. A Figura 4.4 apresenta a 

comdutividade em função da densidade dos materiais, sendo os materiais isolantes aqueles 

que apresentam a menor condutividade para as menores densidades. 
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Figura 4.4 � Gráfico comparativo entre a densidade e a condutividade dos materiais. 
Fonte: www.labeee.ufcs.br, acessado em 2005 

 

Estão listados abaixo exemplos de materiais isolantes convencionais: 

  - ISOLANTES FIBROSOS (λ =0,045 W/mºC) 

  Lã de rocha ou lã mineral; 

  Lã de vidro. 

 - POLIESTIRENO (λ =0,035 W/mºC a 0,040 W/mºC) 

  Expandido (granulado aglutinado por fusão); 

  Extrudado (células fechadas). 

 - ESPUMA DE POLIURETANO (λ =0,030 W/mºC) 

 - CONCRETO CELULAR com 400 kg/m3 (λ =0,17 W/mºC) 
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4.2 Exemplos de materiais isolantes térmicos e suas aplicações 

 

4.2.1 Lã de vidro (Figuras 4.5 a 4.10) 

 

 

 

 

Figura 4.5 � Forma de apresentação do material � em feltros flexíveis. 
Fonte: www.labeee.ufcs.br, acessado em 2006. 

 

Aplicações: 

- Isolamento térmico de coberturas e forros; 

Figura 4.6 � Variações quanto à aplicação da manta isolante sob as coberturas. 
Fonte: www.labeee.ufcs.br, acessado em 2006. 
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- Fabricação de telhas duplas isolantes. 

 

 

 

 

 

Figura 4.7 - Telhas duplas isolantes. 
Fonte: www.labeee.ufcs.br, acessado em 2006. 

 
- Isolamento para sistemas de distribuição de ar 

 Figura 4.8 � Dutos de distribuição de ar. 
Fonte: www.labeee.ufcs.br, acessado em 2006. 

Figura 4.9 - Forma de apresentação do material: painéis termo-acústicos. 
Fonte: www.labeee.ufcs.br, acessado em 2006. 

 
 

Aplicações: 

- Na construção civil: Paredes duplas, coberturas, pisos flutuantes, miolo de 

divisórias. 
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Figura 4.10 � Variações quanto à aplicação dos painéis isolantes sob as coberturas, lajes e  
                      paredes. 

Fonte: www.labeee.ufcs.br, acessado em 2006. 

Na indústria: Isolamento de caldeiras, fornos, estufas e tanques de armazenagem. 

 

4.2.2 Lã de rocha (Figuras 4.11 a 4.13) 

 

Figura 4.11 - Forma de apresentação do material � Mantas flexíveis. 
Fonte: www.labeee.ufcs.br, acessado em 2006. 
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Figura 4.12 - Forma de apresentação do material: painéis flexíveis, rígidos e semi-rígidos. 
Fonte: www.labeee.ufcs.br, acessado em 2006. 

 

Figura 4.13 - Forma de apresentação do material: painéis rígidos revestidos com PVC. 
Fonte: www.labeee.ufcs.br, acessado em 2006. 

 

Aplicações:  

- Semelhantes à lã de vidro. 

4.2.3 Poliestireno (Figura 4.14) 

Figura 4.14 � Aplicações do Poliestireno na construção civil. 
Fonte: www.labeee.ufcs.br, acessado em 2006. 

Nos pisos Nas paredes 

Como sub-cobertura  
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4.2.4 Espuma de poliuretano (Figura 4.15) 
 

Aplicação com pistolas de alta pressão 

Detalhe da aplicação nas coberturas 
duplas 

Detalhe da espuma aplicada sobre a 
telha de fibrocimento 

 
 

Figura 4.15 � Aplicações da espuma de Poliuretano na construção civil. 
Fonte: www.labeee.ufcs.br, acessado em 2006. 

 
 

4.2.5 Telhas e painéis metálicos compostos com núcleo de espuma de Poliuretano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4.16 � Painéis metálicos compostos com núcleo de espuma de Poliuretano. 

Fonte: www.labeee.ufcs.br, acessado em 2006. 
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Aplicações: 
 

- Coberturas; 

- Paredes internas e externas; 

- Divisórias; 

- Forros (Figuras 4.16 e 4.17). 

 
Figura 4.17 � Aplicações dos painéis metálicos compostos com núcleo de espuma de  

    Poliuretano. Fonte: www.labeee.ufcs.br, acessado em 2006. 
 
 
 
4.2.6 Concreto celular (Figura 4.18) 
 
Vantagens em relação ao concreto tradicional 
 

- Mais leve; 

- Isolante térmico; 

- Isolante acústico. 
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Figura 4.18 - Edifício com múltiplos pavtos. com vedações em blocos de concreto  

   celular. Fonte: www.labeee.ufcs.br, acessado em 2006 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

61 

CAPÍTULO 5 

PROJETOS ARQUITETÔNICOS COM estratégias BIOCLIMÁTICAS 

 
Neste capítulo estão inicialmente caracterizadas as condições climáticas para as cidades 

analisadas, Rio de Janeiro, Brasília, Florianópolis e Recife (Figura 5.1).  

 
Figura 5.1 � Mapa do Brasil com seis regiões climáticas das cidades que 

                          possuem  TRY ressaltando as que serão analisadas. 
Fonte:LAMBERTS et al,1997. 

 
Essas condições climáticas referem-se a temperatura média máxima e mínima, 

umidade relativa, freqüência e direção dos ventos. Os dados para análise foram obtidos em 

GOULART, et al (1998) compreendendo um período de 10 ou 20 anos de dados, 

dependendo da cidade. São também apresentados as latitudes locais e os valores de 

radiação solar global diária média mensal obtidos no banco de dados do Atlas 

Solarimétrico. A radiação solar recebida nos diversos planos das superfícies foi calculada 

utilizando o modelo apresentado em COLLARES � PEREIRA; RABL (1979) e 

FRAIDENRAICH; LYRA (1995). A partir dos dados climáticos são feitas análises, através 

de simulação, da carga térmica total recebida e da temperatura interna média diária 
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resultante para uma edificação virtual com múltiplos pavimentos em função da sua 

orientação em relação à radiação solar no período mais quente respectivo às cidades 

analisadas. 

Estas simulações consideram a mesma edificação para as cidades: Rio de Janeiro, 

Brasília, Florianópolis e Recife, respeitando as diferentes latitudes, mantendo-se a mesma 

proporção entre as superfícies para diferentes orientações. Essa edificação possui as 

seguintes características: 

- Área total da edificação = 2000m2 
- Número de andares = 10 
- Proporção entre o teto: fachadas maiores = 1:4 
- Proporção entre as fachadas =1:4 
- Fachadas 1 = 3: área da superfície = 800,44 m2 
- Fachadas 2 = 4: área da superfície = 200,11 m2 
- Considerando α=0,20 (cor branca) para as superfícies das fachadas; 
- Considerando α=0,45 (chapa de fibrocimento nova) e α=0,70 (chapa de 

fibrocimento suja) para  a superfície do teto.  
 
As diferentes orientações estão representadas abaixo (Figuras 5.2 a 5.6), tomando como 
referência o azimute1 respectivo à superfície da fachada 1. 

 

Figura 5.3 � Perspectiva CASO 2. 
 

Fachada 1

Figura 5.2 � Perspectiva CASO 1. 
 

Fachada 1 
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                                                             Fachada 1 
 

 

 

 

Excepcionalmente para a cidade do Rio de Janeiro são feitas  simulações de outras 

orientações com referência ao azimute da fachada 1, sendo φ =112,5º (caso 6), φ =135º 

(caso 7) e  φ =157,6º (caso 8). 

                                                                                                                                                    
1 Ângulo que a projeção da normal à superfície no plano horizontal faz com a direção norte-sul. É contado de 
0º a ±180º a partir do sul, positivo a oeste e negativo a leste (FRAIDENRAICH; LYRA, 1995). 

Figura 5.4 � Perspectiva CASO 3. 
 

Figura 5.5 � Perspectiva CASO 4. 
 

Figura 5.6 � Perspectiva CASO 5. 
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A temperatura interna diária média mensal resultante (Ti) obtida para os casos de 

melhor e pior desempenho térmico relativo à orientação e a temperatura ar-sol2 (Tarsol i) 

foram calculadas utilizando o modelo apresentado em (LIMA et al, 2002). 

 Sendo a temperatura interna diária média mensal resultante Ti igual a Tarsol,i média 

ponderada sobre todas as superfícies que fazem parte do envolvente da edificação. 

 

Modelo apresentado em LIMA et al, 2002 

Para cálculo da Ti (equação 1), a análise considera valores diários, médios mensais. 

O sufixo (i) representa as superfícies que constituem a envoltura do recinto: fachadas, teto 

e piso. 
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∑
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Onde: 

ambT  temperatura ambiente (ºC). 

iα  coeficiente de absortividade da face externa da parede, na região do espectro solar. 

ir          irradiação média diária ou potência solar média diária (W/m2).                                                                                

iA  área da parede (m2). 

i,exth  coeficiente de transferência de calor  externo para a superfície (i) (W/m2 ºC). 

 

 O símbolo ( iR ) expressa a resistência térmica intercalada entre a face externa da 

parede e o interior do recinto e é calculada como a soma da resistência térmica da parede 

                                                 
2 Temperatura ar-sol pode ser definida como o valor de temperatura que a parede atingiria, se o calor 
transferido para o recinto fosse nulo (parede adiabática) (MARTINS et al, 2002). 
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(material homogêneo) mais a resistência resultante da convecção natural no interior do 

recinto. 

 A temperatura ar-sol máxima (Tas,máx) instantânea,  pode ser calculada para a 

coberta pela equação 2: 

ext

máx,coli
máx,ambmáx,as h

I
TT

α
+=          (2) 

 

Onde: 

máx,ambT        valor médio das máximas temperaturas registradas para cada mês. 

Icol,max          valor máximo da radiação solar incidente no plano respectivo, ao meio dia 

solar (COLLARES PEREIRA; RABL, 1979). 

 O cálculo da Tas,max.  é importante para poder analisar rapidamente a influência que 

material de revestimento das superfícies têm nos processos de absorção e transferência de 

calor. Será calculada, para efeito de comparação entre duas cobertas diferentes, para as 

edificações teóricas nas cidades analisadas, uma adotando α=0,45 (cor cinza claro � chapa 

de fibrocimento nova) e outra, α=0,70 (chapa de fibrocimento suja). 

Continuando as análises, são expostas as estratégias bioclimáticas mais adequadas 

sugeridas em LAMBERTS et al, (1997), onde os dados climatológicos do TRY, referente 

às cidades, foram assentados sobre a carta bioclimática de GIVONI (1992). 

Posteriormente, exemplos de edificações são analisados mediante o emprego adequado 

das soluções bioclimáticas sugeridas pelas cartas bioclimáticas e pelos resultados das 

simulações quanto à melhor orientação relativa à radiação solar e aos ventos dominantes.  
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São apresentados, como exemplos, projetos correlatos no Brasil realizados por 

instituições de pesquisa com a adoção de princípios bioclimáticos.  

Particularmente para a cidade do Recife, são feitas ainda outras simulações da carga 

térmica total recebida ou absorvida e temperatura interna e temperatura ar-sol de acordo 

com as edificações abaixo: 

- Para edificações virtuais com múltiplos pavimentos (carga térmica recebida): 

o Com várias proporções de formas; 

o Todas com 10 pavimentos; 

o Mesma área total construída (2000m2); 

o Com uma única orientação. 

- Para uma edificação térrea existente (carga térmica absorvida, temperatura 

interna teórica e temperatura ar-sol): 

o Para uma única orientação; 

o Considerando o coeficiente da coberta existente � telha de barro: α=0,45; 

o Considerando o coeficiente da coberta simulando a pintura � cor branca: 

α=0,20;  

o Comparando o desempenho térmico da cobertas. 

São feitas para Recife análises quanto ao percentual de contribuição que cada 

superfície (fachadas e teto) tem em relação à carga térmica total recebida para cada tipo de 

edificação (com múltiplos pavimentos e térrea existente). 

São citados também projetos com soluções bioclimáticas para esta cidade. 
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5.1 Brasil: climas tropical atlântico, tropical de altitude e subtropical. 

 
 
5.1.1 Rio de Janeiro 

Esta cidade está dentro da região correspondente ao chamado clima Tropical 

Atlântico característico de algumas cidades costeiras do Brasil (Figura 5.1), com chuvas 

abundantes (1200mm/ano) predominantes no período de verão (LAMBERTS et al, 1997).  

São analisados dados horários de temperatura, umidade relativa e ventos, tratados 

para o período de 1961-1970 em GOULART et al (1998), Tabelas 5.1 a 5.3 e nas Figuras 

5.7 e 5.8. 

O significado dos termos e abreviaturas empregadas encontra-se listado abaixo. 

· Mín. = valor mínimo absoluto; 

· Máx. = valor máximo absoluto; 

· Média = média aritmética. 

 

Temperaturas 

Observa-se na Tabela 6.1 médias das temperaturas máximas variando de 30,4ºC 

(fevereiro) a 24,3º C (julho) e médias das temperaturas mínimas variando de 23,5ºC a 17ºC 

respectivamente. A amplitude térmica anual é de aproximadamente 7ºC, entre as 

temperaturas médias máximas e mínimas. Sendo o mês de julho aquele que apresenta as 

menores médias. As diferenças entre temperaturas  do mês mais quente (fevereiro) em 

relação ao mais frio (julho) são de 6,1ºC e 6,5ºC, respectivas às TBSmáx ( temperatura de 

bulbo seco máxima) e TBSmín (temperatura de bulbo seco mínima) (Tabela 5.1). 
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Tabela 5.1 � Temperaturas: Média das Máximas e Média das Mínimas (°C). 

 

 
Quando se compara o valor da média das temperaturas máximas no verão (30,4 ºC) 

com o valor da média das temperaturas mínimas no inverno (17,0 ºC), observa-se uma 

grande variação entre esses períodos, de aproximadamente 13,4ºC o que caracteriza a 

necessidade de soluções bioclimáticas passivas com funções contrárias, pois no verão o 

desconforto é provocado pelo calor e no inverno pelo frio, necessitando de arrefecimento e 

aquecimento respectivamente, como será melhor explicitado no item referente às 

estratégias bioclimáticas sugeridas em LAMBERTS , et al (1997). 

 

Afetada diretamente pela radiação solar, a temperatura externa atinge seus valores 

máximos no horário de máxima insolação, ou seja, próximo ao meio dia solar, 

(aproximadamente às 12h 07min para o dia 45, fevereiro e às 11h 58min para o dia 197, 

julho) e decresce ao longo do dia com a queda dos níveis de radiação. Para o Rio de 

Janeiro, tem-se segundo Atlas Solarimétrico (2003), no mês de fevereiro, um dia médio 

com duração de 12,8 horas (do nascer ao pôr do sol) e para julho, um dia com 10,7 horas; 

confirmando que nos períodos de verão os �dias� são mais longos que no inverno. 
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Umidade relativa 

A umidade relativa do ar e a temperatura ambiente estão inversamente relacionadas. Ou 

seja, quanto maior a temperatura do ar, menor será a umidade contida nele. Os valores de 

umidade para esta cidade são bastante altos, bem característico do clima tropical atlântico 

(Tabela 5.2 e Figura 5.7). 

Tabela 5.2 - Umidade Relativa do ar � Rio de Janeiro (%). 

 

Figura 5.7 - Gráfico comparativo entre as  temperaturas  médias  das máximas  e 
 

                 mínimas e umidades relativas, Rio de Janeiro:1961-1970. 
 

 

Temperaturas e  umidade relativa:médias das máximas e  das 
mínimas : RIO DE JANEIRO - ANO TÍPICO: 1963
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Ventos 

A ventilação natural proporciona a renovação do ar ambiente, sendo importante 

tanto para manter as condições de higiene local como para conforto térmico de verão em 

regiões de clima quente e úmido. Essa renovação do ar através dos ambientes permite a 

dissipação do calor e a desconcentração dos vapores, poeiras, e poluentes. O fluxo de ar 

dependerá tanto da disponibilidade e intensidade do recurso local, como de mecanismos 

que proporcionem sua captação e distribuição.  

A cidade do Rio de Janeiro possui uma freqüência de ocorrência de ventos 

considerados calmos, prevalecendo a direção sudeste ao longo de todo o ano (Figura 5.8). 

Uma predominância de intervalos de velocidade média de 3,7 a 4,2 m/s, na direção 

dominante  sudeste. 

Entretanto, é importante ressaltar que os dados foram obtidos de um tratamento 

estatístico de dados num período de 10 anos, coletados nas estações meteorológicas de 

aeroportos, que normalmente não estão situados dentro da região urbana, assim sendo, a 

direção e intensidade dos ventos fora dessas proximidades tendem a ter características bem 

particulares relacionadas diretamente às condições físicas do entorno próximo da 

localidade. 

Os aglomerados urbanos, das grandes cidades como o Rio de Janeiro, representam 

uma barreira física à fluidez e intensidade dos ventos, cria-se um microclima, bem 

particular, aumentando o período de calor e possivelmente a sua intensidade o chamado 

efeito �ilhota térmica�, já mencionado no capítulo 4, alterando sensivelmente as condições 

higrotérmicas locais.  Esses dados devem ser observados como uma referência geral, 
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necessitando de uma análise particular da influência do entorno próximo ao local onde se 

pretende construir. 

 

Figura 5.8 - Freqüência mensal de direção do vento �Rio de Janeiro. 
Fonte: GOULART et al, 1998. 

 
 
 
Radiação solar recebida em relação à orientação  
 
 A radiação solar recebida pelas diversas superfícies de uma edificação teórica.  

Para efeito de cálculo foi escolhido o dia médio do mês de fevereiro (período mais 

quente), com sua respectiva declinação solar. 

- Dia Juliano = 45 
- Declinação solar = -13,66º 
- Constante solar =1367 W/m2 
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Dados locais: 
 
- Latitude = -22,9º 
- Radiação solar Global diária para fevereiro =  22,6MJ/m2 

 
 
A Figura 5.9 ilustra o comportamento da radiação solar (energia) recebida pela 

edificação em função das várias orientações (caso 1 a caso 8). 

  
Figura 5.9 - Gráfico da energia recebida pela edificação em função de sua orientação. 

 

Observa-se que a carga térmica recebida pela edificação decorrente da radiação é 

menor quando as fachadas de maior superfície estão orientadas nas direções Norte e Sul 

(caso1) e a medida que a edificação vai rotacionando seu eixo de orientação (caso 2, caso 

3, caso 4) na direção  Leste e Oeste (caso 5) a carga térmica recebida pela mesma vai 

aumentando, encontrando seu máximo valor no caso 5. A medida que continua 

RADIAÇÃO TOTAL RECEBIDA PELA EDIFICAÇÃO:  RIO DE JANEIRO - FEVEREIRO

21.500
22.000
22.500
23.000
23.500
24.000
24.500
25.000
25.500
26.000
26.500
27.000
27.500
28.000

CASO1 CASO2 CASO3 CASO4 CASO5 CASO6 CASO7 CASO8

ORIENTAÇÃO RELATIVA  À RADIAÇÃO SOLAR

ra
d.

 to
ta

l  
re

ce
bi

da
 p

/ e
di

fic
aç

ão
( M

J/
di

a)

RADIAÇÃO RECEBIDA pela edificação



 

 

73 

rotacionando  o seu eixo (caso 6, caso 7 e caso 8)  a partir da orientação do caso 5, a carga 

térmica vai novamente reduzindo. 

 A melhor orientação (caso1) proporciona uma redução de 19,78% (Tabela 5.3) na 

carga térmica recebida pela edificação, em relação à pior orientação (caso 5). 

Tabela 5.3 � Percentuais de redução da carga térmica em função da orientação. 

 

 A energia recebida é a carga térmica potencial que chega às superfícies, isto é, a 

parcela que efetivamente ingressará na edificação dependerá do tipo e da área do 

fechamentos (opaco ou translúcido), da cor da superfície (absortividade) , do tipo de 

revestimento , do material constituinte e da sua espessura (transmitância). 

 

Análise da temperatura interna teórica e da temperatura ar-sol na coberta em 

relação à orientação à radiação solar e a cor das superfícies da edificação 

 

Foram feitas análises da temperatura interna considerando a melhor (caso 1) e a 

pior orientação (caso 5) para cálculo e para a coberta em duas situações, uma com telha de 

fibrocimento nova (α = 0.45) e outra  com telha de fibrocimento suja (α = 0.70) e as 

fachadas com (α = 0.20). 

ORIENTAÇÕES RELATIVAS % REDUÇÃO Rad TOTAL RECEBIDA(MJ/dia)
À RADIAÇÃO SOLAR DA CARGA TÉRMICA

CASO1 19,78% 21945,69
CASO2 12,84% 23843,31
CASO3 4,56% 26108,27

CASO4 0,25% 27287,52
CASO5 0,00% 27355,95
CASO6 0,27% 27281,00
CASO7 4,58% 26102,36
CASO8 12,86% 23837,75
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 Pode-se observar (Tabelas 5.4 e 5.5) que a telha de fibrocimento suja com α = 0.70 

contribuiu com um acréscimo de 0,13ºC na temperatura interna em relação à telha nova 

com  α = 0.45 , mesmo sendo o percentual de contribuição da coberta em relação à  carga 

térmica total  bem menos significativo que o das demais superfícies (fachadas), por conta 

de sua  dimensão. Atenta-se que para dimensões mais significativas da coberta em relação 

às demais superfícies certamente resultará em diferenças também mais significativas nos 

valores médios das temperaturas internas teóricas. Para o mesmo material analisado, pode-

se encontrar propriedades de absortividade diferentes relacionadas a sua condição 

superficial necessitando de limpeza e manutenção regulares para manter as propriedades 

térmicas de absortividade iniciais.  

Tabela 5.4 � Valores da temperatura interna média  da edificação teórica  para a coberta 
com α = 0.45 e  com α = 0.70 para orientação  CASO 1 � Rio de Janeiro. 

EDIFICAÇÃO COM 10 PAVTOS. MÊS MAIS QUENTE - CASO 1
Latitude δ Tamb α = 0,45 α = 0,70 Diferença α = 0,45 α = 0,70

CIDADES graus graus MÊS ºC         Tin (ºC) Tin (ºC)    Tin-Tamb (ºC)
RIO DE JANEIRO -22.9 -13.6 FEV 30.40 31.30 31.43 0.13 0.90 1.03  

  

Tabela 5.5 � Valores da temperatura interna média  da edificação teórica  para a coberta 
com α = 0.45 e com α = 0.70 para orientação  CASO 5 - Rio de Janeiro. 
 

EDIFICAÇÃO COM 10 PAVTOS. MÊS MAIS QUENTE - CASO 5
Latitude δ Tamb α = 0,45 α = 0,70 Diferença α = 0,45 α = 0,70

CIDADES graus graus MÊS ºC         Tin (ºC) Tin (ºC)   Tin-Tamb (ºC)
RIO DE JANEIRO -22.9 -13.6 FEV 30.40 31.57 31.70 0.13 1.17 1.30  

Quando analisamos a temperatura interna nas duas orientações, tem-se um 

acréscimo de 0,27ºC no caso 5, com as fachadas maiores orientadas nas direções Leste e 

Oeste, esta diferença deve-se à radiação coletada pelas fachadas, haja vista que a radiação 

coletada pela coberta no plano horizontal, independe da orientação. 
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Por exemplo, se a absortividade das paredes fosse α = 0.70 (cor verde escura), 

considerada a mesma coberta com α = 0.45, a temperatura interna média  seria de 33,56ºC,  

para o CASO 5, enquanto  que para o CASO 1, a temperatura interna média seria de 

32,70ºC, uma diferença de 0,86ºC. 

 Quando se compara as fachadas com  α = 0.20 e com  α = 0.70,  para a mesma 

coberta com α = 0.45, têm-se:  

- CASO 1 com fachadas α = 0.20 e coberta α = 0.45 → Tin, α=0,20 = 31,30ºC 

- CASO 5 com fachadas α = 0.70 e coberta α = 0.45 →  Tin, α=0,70 = 33,56ºC 

Tem-se uma diferença significativa de 2,26ºC entre as temperaturas médias 

internas da edificação teórica, em função da orientação e da absortividade das 

fachadas. 

Tabela 5.6 � Valores da temperatura ar-sol máxima  para a  coberta com α = 0.45  e com  
α = 0.70 Rio de Janeiro. 
 

              MÊS MAIS QUENTE - PARA COBERTA
Icol,máx. hext Tamb α = 0,45 α = 0,70 Diferença (ºC)

CIDADES MÊS W/m2 W/m2 ºC ºC    Tar-sol(ºC) Tar-sol (α = 0,70) - Tar-sol (α = 0,45)

RIO DE JANEIRO FEV 810.62 21.88 30.40 44.73 52.69 7.96  

  Os valores obtidos da temperatura ar-sol máxima respectivas as cobertas simuladas 

apresentam diferença de 7,96ºC entre as situações  α = 0.45  e α = 0.70 (Tabela 5.6).  

Assim, além de escolher a melhor orientação, deve-se também atentar para o tipo 

dos fechamentos, preferencialmente com cores claras (menor absortividade), cautela 

quanto ao uso de vidros nas superfícies expostas protegendo-a com elementos físicos da 

radiação direta (uso brises ou recuo das aberturas). 
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Estratégias Bioclimáticas 

 

 A Figura 5.10 mostra os dados climáticos referente ao TRY da cidade, assentados 

sobre a carta bioclimática, com os percentuais respectivos as horas do ano em que se 

encontram as condições de conforto e desconforto (frio e calor). 

 

 
1- Zona de Conforto; 2 - Ventilação; 3 - Resfriamento Evaporativo; 4 - Massa Térmica 
para Resfriamento; 5 - Ar Condicionado; 6 - Umidificação; 7 - Massa Térmica e 
Aquecimento Solar Passivo; 8 - Aquecimento Solar Passivo; 9 - Aquecimento Artificial. 
 

Figura 5.10 - Carta Bioclimática com TRY do Rio de Janeiro. 
Fonte: LAMBERTS et al, 1997. 

  

O ano climático de referência (TRY) obtido foi o de 1963.  

 Pode-se observar na Carta Bioclimática acima, uma concentração de pontos nas 

regiões referentes às estratégias de massa térmica para aquecimento (14,8%) e 
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ventilação (61%). Com uma região considerada dentro dos níveis de conforto de 20,5% e 

desconforto em 79,5% das horas. Este desconforto está distribuído entre 64,4% relativo ao 

calor e 15,1% ao frio. Considerando as sugestões de estratégias contraditórias para suprir 

as condições de conforto: ventilação e massa térmica para aquecimento, deve-se tomar 

cuidado para que as soluções de projeto não se anulem. Assim, para que a estratégia de 

ventilação seja satisfeita sem desfavorecer as condições de projeto de massa térmica para 

aquecimento, torna-se necessário o uso de isolante térmico nas aberturas e cobertura � 

podendo ser operáveis, os brises soleil móveis e a vegetação caducifólia podem permitir de 

forma seletiva, o ingresso do sol no inverno (aquecimento) e obstruir a radiação direta no 

verão (resfriamento).   
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- O Edifício Sede do Ministério da Educação - 1936 

 Projeto: Lúcio Costa, Oscar Niemeyer e Le Corbusier e equipe. 

 

 

  

 

 

Figura 5.1 Edifício Sede do Ministério da Educação 

 

 
 
 
 
 

Figura 5.11 - Edifício Sede do Ministério da Educação. 
Fonte: LAMBERTS et al, 1997. 

Um memorial original do projeto (Figura 5.11) foi publicado pela primeira vez na 

revista Arquitetura e Urbanismo, de 1939. Neste memorial estão relacionadas as soluções 

adotadas em projeto com objetivo de otimizar o comportamento ambiental do edifício, 

conotando o interesse que tinham os arquitetos brasileiros naquela época pela questão 

ambiental relacionada com a arquitetura. 

Houve uma mudança na orientação do edifício proposto inicialmente por Le 

Corbusier, que foi alterada pelos arquitetos brasileiros visando a melhoria do desempenho 

�solar� do mesmo.  
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Com a mudança na orientação, as salas de trabalho ficaram orientadas nas direções 

SSE e NNO (Figura 5.12) - (vide Anexo 1). Na fachada SSE (Figura 5.8), bastante 

ensolarada alguns dias do ano foi adotado caixilhos envidraçados até o teto, que segundo 

os autores permitiria perfeitas condições de ventilação e iluminação, favorecendo também 

a vista para a baía; como controle da insolação excessiva foram usadas cortinas de réguas 

de madeira (venetian blinds) para graduar a intensidade luminosa (MELENDO, 2004). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.12 - Fachada NNO do Edifício Sede do Ministério da Educação. 
Fonte:MELENDO,2004. 

Algumas observações serão feitas em relação ao projeto e a sua orientação em 

relação à radiação e à ventilação dominante. 
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Quanto à orientação em relação à radiação solar 

Analisando a fachada SSE (Figura 5.13) pode-se observar através da leitura da carta solar 

(Figura 6.14) que no período considerado (dia Juliano 45 � 14 de fevereiro) a mesma 

recebe radiação solar do nascer até aproximadamente às 12:30h estando a partir de então 

totalmente sombreada. Pode-se observar também a trajetória solar  para o dia 22 de 

dezembro (verão) onde há um maior nº de horas de insolação sobre a fachada SSE - do 

nascer até às 14:30h, ainda  que pela declinação,  a altura solar seja maior e os raios solares 

incidam de maneira menos direta., sendo necessário o uso de protetores solares para 

minimizar os ganhos térmicos pela radiação solar, no entanto esta fachada se encontra 

erroneamente desprotegida e ainda com condições agravadas pelas fartas aberturas 

envidraçadas que permitem o condicionamento do calor recebido no interior da edificação.  

                Figura 5.13 - Fachada SSE do Ministério da Educação. 
                                              Fonte: MELENDO, 2004. 
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Figura 5.14 � Carta Solar para a cidade do Rio de Janeiro � representação das fachadas  
  SSE e NNO - Programa Sol-ar. 
 
  Já a fachada NNO (Figuras 5.12 e 5.15 a 5.17), que no período analisado  recebe 

radiação a partir das 12:30h até o pôr do sol e que recebe radiação direta ao longo de todo 

o dia só no período de inverno (Figura 5.14), foram colocados um conjunto de brises 

verticais (fixos) e horizontais (móveis). Essa radiação no período mais frio não deveria ser 

evitada totalmente, pois pode representar em alguns períodos do dia uma estratégia para 

promover aquecimento natural, através do recurso da massa térmica de aquecimento e até 

pelo ingresso da radiação direta que promoveria um ganho na temperatura interna, que no 

inverno (Tabela 5.1) fica em torno dos 17,0 ºC. 
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Figura 5.15 - Detalhe dos brises da fachada NNO.     Figura 5.16 � Detalhes: brises móveis. 
Fonte: MELENDO, 2004.                                                        Fonte: MELENDO, 2004. 

 

 

Figura 5.17 - Croquis do memorial descritivo do projeto em 1939. 
 

Fonte: MELENDO, 2004. 
 
 
 

 Observa-se na Figura 5.17 como aparecem desenhadas apenas duas básculas e se 

pensava que receberiam sol ao meio dia no verão, e na realidade foram executadas três 
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básculas. Essa imprecisão revela possíveis problemas técnicos para dimensioná-las 

adequadamente. (MELENDO, 2004). 

 

 
Figura 5.18 - Croquis do movimento aparente do sol sobre os brises, durante o dia em 

                        situação  real. Fonte: MELENDO, 2004. 

 

  Em MELENDO (2004), foi observado que nos meses de verão na maior parte do 

dia os brises horizontais não recebem radiação solar direta, inclusive ao meio dia solar 

(Figura 5.18). Assim seu uso não pode justificar-se como elemento de proteção solar e 

devido a sua cor (cinza) também não seriam uma solução adequada do ponto de vista 

lumínico.   

 A orientação escolhida em relação à radiação solar foi acertada (Figura 5.19), com 

a carga térmica recebida semelhante ao caso 8 (Figura 5.9). Ou seja, para essa latitude, essa 

orientação das fachadas maiores nas direções NNO e SSE (caso 8) permitiu uma redução 

de 12,86% (Tabela 5.3) da carga térmica recebida em relação à pior orientação (caso 5). 

Ao final da tarde No meio da tarde Ao meio dia solar



 

 

84 

Entretanto a fachada SSE não deveria ser totalmente envidraçada, deveria ter fechamentos 

opacos e ainda assim elementos móveis de proteção solar dos fechamentos translúcidos. 

 

Figura 5.19 � Croqui ilustrativo da implantação do Ministério da Educação em relação à 

orientação ao sol e à ventilação dominante. 

  Segundo (MELENDO, 2004) havia uma clara intenção de se privilegiar, ao 

máximo, a iluminação natural com a fachada SSE totalmente envidraçada, porém o 

problema não fica resolvido. Ainda que a luz natural seja a mais fresca que existe devido a 

sua alta eficácia (120-130 lm/w), se é excessiva pode chegar a ocasionar problemas 

térmicos. Em climas quentes, um bom desenho é aquele que com a mínima superfície 

envidraçada, ou mínima insolação, se consegue uma iluminação suficiente, sem ser 

excessiva. 
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Quanto à orientação em relação à ventilação 

A orientação escolhida também favoreceu a ventilação natural, através da 

disposição das fachadas maiores facilitando a circulação dos ventos, entrando pela fachada 

SSE e saindo pela NNO, uma vez que as salas têm paredes abaixo do teto, criando um vão 

de livre circulação do ar através dos ambientes. O sentido dos ventos predominantes ao 

longo de todo ano é a direção sudeste (Figura 5.19). 

O uso do brise-soleil é uma solução muito adequada ao favorecimento da 

ventilação, permitindo de modo seletivo proteger da incidência direta da radiação e 

permitindo a passagem do ar.  

A cidade do Rio de Janeiro é uma cidade com uma umidade relativa alta durante 

todo o ano. Por isso é fundamental facilitar o movimento de ar com o objetivo de favorecer 

os mecanismos de evapotranspiração, principal processo de regulação de temperatura 

interna dos seres humanos em situações de calor (MELENDO, 2004). 

� 
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5.1.2 Brasília 

Esta cidade está situada dentro da região cujo clima está classificado como o clima 

Tropical de Altitude (LAMBERTS et al, 1997). 

 Os dados expressos nas Tabelas 5.7, 5.8 e na Figura 5.20 são resultados do 

tratamento estatístico de dados compreendidos num período de 10 anos (1961-1970) 

encontrados em GOULART et al, (1998).  

Temperaturas 

Observa-se na Tabela 5.7 que as médias das temperaturas máximas são amenas, 

variando entre 29,3ºC (setembro) a 25,3º C (julho) e as médias das temperaturas  mínimas 

variando de 18ºC (janeiro) a 10,9ºC (julho). A amplitude térmica anual entre as 

temperaturas médias máximas e mínimas é alta, aproximadamente 11,6ºC. Sendo o mês de 

julho aquele que apresenta as menores médias. As diferenças entre temperaturas  do mês 

mais quente (setembro) em relação ao mais frio (julho) são de 4ºC e 4,6ºC, respectivas às 

TBSmáx e TBSmín (Tabela 5.7). 

 

Tabela 5.7 - Temperaturas Média das Máximas e Média das Mínimas (°C). 

 

Quando se compara o valor da média das máximas temperaturas no mês de 

setembro (29,3 ºC) com o valor da média das mínimas temperaturas em julho (10,9 ºC), 

observa-se uma grande variação entre esses períodos, de aproximadamente 18,4ºC o que 

caracteriza a necessidade de soluções bioclimáticas passivas com funções contrárias, como 

Média  ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

TBSmáx 27 26,9 26,9 27,8 27,2 25,9 25,3 25,3 27,5 29,3 28,2 27,3 26,5

TBSmín 15,4 18 17,9 17,2 16,3 13,5 11,3 10,9 12,5 15,5 17,3 17,6 17,5
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na cidade do Rio de janeiro, porém com percentuais diferentes em relação ao uso das 

estratégias ao longo das horas do ano. Ora aquecimento no inverno, ora resfriamento no 

verão, como será melhor explicitado no item referente às estratégias bioclimáticas. 

 

Umidade relativa 

No clima característico de Brasília, as chuvas ocorrem predominantemente no 

período do verão, por isso há um aumento da umidade relativa nesses meses, e que ainda 

assim apresenta valores mínimos baixos (Tabela 5.8) e como já foi dito, as temperaturas 

médias são amenas ao longo do ano, mesmo as máximas não ultrapassam os 30ºC. 

 Observa-se que no período mais frio (junho-julho) os valores de umidade caem 

substancialmente, caracterizando um inverno frio e seco, causando muito desconforto e até 

problemas respiratórios. No verão há também registros de valores mínimos baixos de 

umidade relativa, com condições de desconforto agravadas pelas temperaturas mais altas 

do período. 

Tabela 5.8 - Umidade Relativa Brasília (%). 

 

 

Considerando a média anual de 73% não parece um índice muito desconfortável, 

porém deve-se atentar para os períodos menos favoráveis, onde as estratégias bioclimáticas 

devam atuar de forma a compensar as condições climáticas que geram desconforto, criando 
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soluções seletivas apenas para esses períodos sem anular aquelas adotadas para os períodos 

de conforto. 

 
 

Figura 5.20 - Gráfico comparativo entre  as  temperaturas  médias  das máximas    e   
 

                                   mínimas e umidades relativas, Brasília: 1961-1970. 

 

 

 

Ventos 

 

Esta cidade possui uma frequência de ocorrência de ventos calmos, prevalecendo na 

maioria dos meses do ano - março a novembro, a direção Leste, nos meses de dezembro 

predomina a direção Norte, janeiro a direção Noroeste e para fevereiro, predomina a 

direção Nordeste (Figura 5.21). 

Temperaturas  e  umidade  re lativa:médias  das  máximas e  
das mínimas -  BRASÍLIA:1961-1970.
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Figura 5. 21 - Freqüência mensal de direção do vento. 
Fonte: GOULART  et al, 1998. 

 

 

 

Radiação solar recebida em relação à orientação 
 
 A radiação solar recebida pelas diversas superfícies (Figura 5. 22) foi calculada 

usando o modelo já referido para a mesma edificação, mediante os dados de latitude e 

radiação solar global diária média mensal respectivos à cidade de Brasília, ambos no banco 

de dados existente no Atlas Solarimétrico, para o período mais quente do ano � mês de 

setembro (GOULART et al, 1998).  

Dados locais: 
 
- Latitude = -15,8º; 
- Radiação solar Global diária = 15,6 MJ/m2 
- Dia Juliano = 258 
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Figura 5. 22 - Gráfico da energia recebida pela edificação em função de sua orientação. 

 

 
Pode-se observar na Figura 5.22 que a carga térmica recebida é menor, assim como 

na cidade do Rio de Janeiro, para a situação em que as fachadas maiores estão orientadas 

nas direções norte e sul (caso1). À medida que a edificação vai rotacionando seu eixo com 

as fachadas maiores se aproximando da orientação nas direções leste e oeste (casos 2, 3 e 

4) a carga térmica recebida proveniente da radiação solar vai aumentando, até a orientação 

mais desprivilegiada (caso 5), quando atinge as máximas térmicas, com um acréscimo de 

10,05% na carga térmica recebida (Tabela 5.9) em relação aos valores na melhor 

orientação (caso 1). 

Tabela 5.9 � Percentuais de redução da carga térmica em função da orientação: Brasília. 

RADIAÇÃO TOTAL RECEBIDA PELA EDIFICAÇÃO: BRASÍLIA NO PERÍODO 
MAIS QUENTE - SETEMBRO
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RADIAÇÃO RECEBIDA pela edificação

ORIENTAÇÕES RELATIVAS % REDUÇÃO Rad TOTAL RECEBIDA(MJ/dia)
À RADIAÇÃO SOLAR DA CARGA TÉRMICA

CASO1 10,05% 17056,90
CASO2 8,49% 17351,19

CASO3 4,04% 18195,89

CASO4 0,82% 18806,18
CASO5 0,00% 18961,71



 

 

91 

Carta Solar com a representação gráfica da trajetória solar ao longo do ano 

Figura 5.23 � Carta Solar para a cidade de Brasília � representação das fachadas  
  NORTE e SUL, LESTE e OESTE - Programa Sol-ar.   

 

 

 

Análise da temperatura interna teórica e da temperatura ar-sol na coberta em 

relação à orientação à radiação solar e a cor das superfícies da edificação 

 

 Pode-se observar (Tabelas 5.10 e 5.11) que a telha de fibrocimento suja com α = 

0.70 contribuiu para um acréscimo de 0,09ºC na temperatura interna em relação à telha 

15 DE SET 
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nova com  α = 0.45 considerando a mesma orientação. Quando analisamos a temperatura 

interna nas duas orientações, tem-se também um pequeno acréscimo de 0,09ºC no caso 5, 

com as fachadas maiores orientadas nas direções Leste e Oeste.  

Tabela 5.10 � Valores da temperatura interna média  da edificação teórica  para a coberta 
com α = 0.45 e com  α = 0.70 para orientação  CASO 1 � Brasília. 

 
 
Tabela 5.11 � Valores da temperatura interna média  da edificação teórica  para a coberta 
com α = 0.45 e com α = 0.70 para orientação  CASO 5 - Brasília. 

 

Estas diferenças na temperatura interna em função da absortividade do material da 

coberta, podem ser maiores a medida em que a coberta tenha uma maior dimensão 

proporcional às demais superfícies. As pequenas diferenças nas temperaturas internas, 

entre as orientações CASO 1 e CASO 2 (Tabela 5.10 e 5.11), são devidas à menor 

intensidade da radiação solar recebida pelas fachadas no período, setembro (Figura 5.23), 

em função da declinação solar respectiva associada à latitude local e as dimensões das 

superfícies.  

O valor considerado para as fachadas foi α = 0.20,  para valores maiores de 

absortividade as diferenças seriam também mais significativas, haja visto , que o �peso� 

maior de contribuição da carga térmica total recebida pela edificação é das fachadas, nesta 

tipologia.  

EDIFICAÇÃO COM 10 PAVTOS. MÊS MAIS QUENTE - CASO 1
Latitude δ Tamb α = 0,45 α = 0,70 Diferença α = 0,45 α = 0,70

CIDADE graus graus MÊS ºC         Tin (ºC) Tin (ºC)    Tin-Tamb (ºC)
BRASÍLIA -15,8 3,55 SET 29,30 29,97 30,06 0,09 0,67 0,76

EDIFICAÇÃO COM 10 PAVTOS. MÊS MAIS QUENTE - CASO 5
Latitude δ Tamb α = 0,45 α = 0,70 Diferença α = 0,45 α = 0,70

CIDADE graus graus MÊS ºC         Tin (ºC) Tin (ºC)   Tin-Tamb (ºC)
BRASÍLIA -15,8 3,55 SET 29,30 30,06 30,15 0,09 0,76 0,85
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Por exemplo, se a absortividade das paredes fosse α = 0.70 (cor verde escura), 

considerada a coberta com α = 0.45, a temperatura interna média  seria de 31,33ºC,  para o 

CASO 5, enquanto  que para o CASO 1, a temperatura interna média seria de 31ºC, uma 

diferença de 0,33ºC. 

 Quando se compara as fachadas com  α = 0.20 e com  α = 0.70, têm-se:  

- CASO 1 com fachadas α = 0.20 e coberta α = 0.45 → Tin, α=0,20 = 29,97ºC 

- CASO 5 com fachadas α = 0.70 e coberta α = 0.45 →  Tin, α=0,70 = 31,33ºC 

Uma diferença de 1,36ºC entre as temperaturas médias internas da edificação 

teórica, em função da orientação e da absortividade das fachadas. 

 

Tabela 5.12 � Valores da temperatura ar-sol máxima  para a cobertas com α = 0.45  e com  
α = 0.70 Brasília. 

 
 

  Os valores obtidos da temperatura ar-sol máxima respectivas as cobertas simuladas 

apresentam diferença de 7 ºC entre as situações  α = 0.45 e α = 0.70 (Tabela 5.12). Essas 

diferenças não contribuem de forma mais significativa na temperatura interna devido às 

dimensões da coberta em comparação com as demais superfícies. 

 

 

 

 

              MÊS MAIS QUENTE - PARA COBERTA
Icol,máx. hext Tamb α = 0,45 α = 0,70 Diferença (ºC)

CIDADES MÊS W/m2 W/m2 ºC ºC    Tar-sol(ºC) Tar-sol (α = 0,70) - Tar-sol (α = 0,45)

BRASÍLIA SET 619,95 23,86 29,30 40,99 47,99 7,00
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Estratégias Bioclimáticas 

Na carta bioclimática (Figura 5.24) há uma concentração muito grande de pontos na 

região de conforto, sendo Brasília, a cidade dentre àquelas analisadas por LAMBERTS et 

al, (1997), a que tem o maior percentual de conforto nas horas do ano � 43,6%, a sensação 

de conforto térmico pode ser obtida para umidade relativa variando de 20 a 80% e 

temperaturas entre 18 e 29ºC (GIVONI, 1992). 

Estando as horas de desconforto, divididas em 15,2% pelo calor e 41,1% pelo frio, 

ou seja, o frio representa a condição mais desfavorável. O ano climático de referência 

(TRY) obtido foi o de 1962. 

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
1- Zona de Conforto; 2 -Ventilação; 3 - Resfriamento Evaporativo; 4 - Massa Térmica para 
Resfriamento; 5 - Ar Condicionado; 6 - Umidificação; 7 - Massa Térmica e Aquecimento 
Solar Passivo; 8 - Aquecimento Solar Passivo; 9 - Aquecimento Artificial 
 

Figura 5. 24 - Carta Bioclimática com TRY de Brasília. 
Fonte: LAMBERTS et al, 1997. 
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As estratégias sugeridas são: 
 

- Massa térmica para aquecimento junto ao aquecimento solar (Figura 5.26 e 

5.27): indicada para regiões cujas temperaturas estejam entre 14ºC e 20ºC. Estas 

estratégias supririam 33,9% do desconforto ocasionado pelo frio; 

- Aquecimento solar (Figura 5. 25): indicado para temperaturas que estejam entre 

10,5ºC e 14ºC. sendo utilizado o isolamento térmico do edifício de forma a não 

permitir as grandes perdas de calor. Uma das soluções seria se utilizar superfícies 

envidraçadas e orientadas à radiação solar, coletores de calor no telhado (Figuras 

5.25 a 5.27). 

 
    Figura 5.25 - Uso da energia solar e massa térmica no forro para aquecimento. 

Fonte: LAMBERTS et al, 2005. 
 

Figura 5.26 - Inércia térmica nas paredes externas com um pano de vidro recebendo a 
radiação solar e aquecendo os ambientes. Fonte: LAMBERTS et al, 2005. 
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Figura 5.27 - Massa térmica associada a varandas fechadas com vidro. 
Fonte: LAMBERTS et al, 2005. 

 

.     

 Para suprir as condições de conforto nas horas de calor (15,2%), recomenda-se: 

- Ventilação natural em 12, 6%; 

-  Ventilação, massa térmica para resfriamento e resfriamento evaporativo em 

2,5% (região de interseção 2,3 e 4 na carta). Essas regiões de interseção indicam as 

estratégias que podem ser utilizadas separadamente ou em conjunto. 

Observa-se que pelos dados do ano climático de referência obtido para Brasília, não 

foram assentados na carta pontos na região referente à estratégia de umidificação, porém 

nas Tabelas 5.4 e 5.5, referente às estatísticas dos anos 1961-1970, apresentam-se valores 

que sugerem o uso desta respectiva estratégia, pois, a estratégia de umidificação é 

recomendada quando a temperatura do ar apresenta-se menor que 27ºC e a umidade 

relativa abaixo de 20% (EVANS; SCHILLER, 1988).  

Alguns recursos simples, como recipientes com água colocados no ambiente interno 

podem aumentar a umidade relativa do ar. Da mesma forma, aberturas herméticas podem 

manter esta umidade, além do vapor d�água gerado por atividades domésticas ou produzido 

por plantas. Outro recurso que pode ser usado é a umidificação através de fontes ou 

espelhos d�água, cujas aberturas permitam o controle do ar úmido apenas nos períodos 
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mais secos e quentes (Figura 5.28). É necessário ainda conhecer a direção dos ventos 

predominantes nos períodos mais quentes e assim poder implantar adequadamente os 

espelhos d�água ao longo do caminho dos ventos. 

 

Figura 5.28 - Umidificação com fontes de água. 
Fonte: LAMBERTS et al, 2005. 
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- Projeto Casa Autônoma: 2000-2001 

Projeto: Arquiteto Mário Viggiano. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5.29 - Perspectiva Fachada Norte - Casa Autônoma. 
Fonte: www.casaautonoma.com.br 

 
 

Segundo VIGGIANO, (2006) uma casa autônoma (Figuras 5.29 a 5.32, 5.36 e 5.37) �é 

uma unidade residencial capaz de gerar seus insumos, reciclar seus produtos e gerenciar de 

maneira eficiente suas funções cotidianas e o impacto diário no micro e no macro 

ambiente". 

 O projeto da Casa Autônoma concebido pelo arquiteto foi construído em Brasília, 

em uma área residencial próximo ao Plano Piloto de Brasília, denominada Setor de 

Mansões Park Way, em lote de 3.250 m², com uma área construída de 320 m2. 

Segundo o autor, o projeto é um modelo de habitação auto-sustentável que segue os 

princípios da arquitetura ecológica e que reúne soluções tanto vernáculas quanto 

tecnológicas para problemas intrínsecos a ela e ao impacto que causa na cidade e no meio 

ambiente.  
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Nesse projeto estão presentes pesquisa, adoção de tecnologias e conceitos ligados à 

arquitetura bioclimática, conservação e geração de energia, aproveitamento de águas da 

chuva, reciclagem de águas servidas, além de sistemas de automação residencial 

(VIGGIANO, 2006). 

 

               

          Figura 5.30 - Perspectiva Leste.                          Figura 5.31 - Perspectiva Noroeste. 
              Fonte: www.casaautonoma.com.br                                       Fonte: www.casaautonoma.com.br 
 

Do ponto de vista arquitetônico a edificação possui referências de estilo contemporâneo, 

que utiliza materiais nobres em harmonia com os materiais mais rústicos, como o uso de 

vidro, metal com tijolos aparentes, beirais fartos, vegetação de superfície e em tetos-

jardins, coletores solares no telhado e madeiramento nos terraços e varandas.  

Sua beleza plástica está muito em função da harmonia conseguida entre o jogo de 

formas, que através de diferentes volumes, superfícies, texturas e cores, criam recantos e 
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L 

S N 

O 

perspectivas muito interessantes. Cada fachada possui sua identidade sem, contudo perder 

a harmonia no conjunto. 

 Explora as cores e os tipos de fechamentos (ora opacos ora translúcidos) como 

elementos de estética, aproveitando-se também das suas propriedades térmicas como 

recurso de condicionamento passivo.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5.32 - Croquis das plantas baixas: TÉRREO e PAVTO. SUPERIOR. 
Fonte: www.casaautonoma.com.br 

 
A implantação do projeto no terreno (Figura 5.32) orientou as fachadas mais 

extensas nas direções Norte e Sul (similar em orientação ao caso1, Figura 5.22), o que 

permite que a edificação receba uma carga térmica proveniente da radiação menor do que 

se estivesse com as fachadas orientadas nas direções Leste e Oeste (caso 5). Essa diferença 

entre a carga térmica recebida pelas fachadas em função da orientação, como já foi 

mencionado, será mais significativa tanto quanto maior seja a proporção em área dessas 

superfícies em relação à área do teto.  
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A orientação das fachadas mais alongadas nas direções Norte e Sul é importante 

também para poder se utilizar de soluções passivas seletivas: de captação solar (no 

inverno) e proteção solar (no verão).Ou seja, na fachada Sul utilizar-se-ia elementos de 

proteção solar, como brises, cobogós, painéis treliçados e vegetação para evitar os ganhos 

térmicos excessivos e na fachada Norte, de elementos de captação solar, como: fartas 

aberturas, painéis de vidro, paredes com maior massa para favorecer os ganhos térmicos. 

 

Quanto à orientação em relação à ventilação 

 

Os ventos dominantes (Figura 5.21), para Brasília segundo a estatística dos dados 

de 1961-1970 em GOULART, et al (1998), são na direção Leste. Há outras direções 

predominantes apenas nos meses de verão, dezembro na direção Norte, janeiro na Noroeste 

e fevereiro na Nordeste que são os meses mais quentes do ano.  

Observa-se que o croqui da Figura 5.33 indica a predominância dos ventos na 

direção da fachada Norte, o que não corresponde às estatísticas, na qual indica a direção 

leste como sendo a predominante (por um período de nove meses). 

Segundo dados, na fachada norte há uma composição de ventos diretos vindos do 

Norte (dezembro) e oblíquos a Nordeste (fevereiro) e Noroeste (janeiro) como já foi 

mencionado, cobrindo um período de apenas três meses do ano. 
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Figura 5.33 - Croqui ilustrativo da implantação da Casa Autônoma em relação à  

                      orientação à radiação solar e à ventilação dominante. 
Fonte: Sílvia Coelho, 2006. 

 

Há ainda uma indicação no projeto de ventos secos vindos da direção Sudeste 

(Figura 5.34). Por esse motivo o espelho d�água e a cascata foram instalados nesta face 

para umidificar esses ventos antes de entrarem no interior da casa.  

 Entretanto, pelos dados estatísticos, os ventos na direção Sudeste apresentam 

freqüências de ocorrência muito baixas ao longo de todo o ano (Figura 5.21), não sendo 

relevantes para soluções de projeto. 
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Assim a melhor posição do espelho d�água e da cascata poderia ser nas faces Norte 

e Oeste em forma de �L�, aproveitando também os ventos na direção Norte, Noroeste � 

todos no período mais quente, pois no inverno (meses de junho, julho) quando as 

temperaturas são mais baixas os ventos dominantes não estariam mais nessa posição, assim 

não causariam resfriamento excessivo do ar externo, o que causaria desconforto por frio 

quando circulassem através dos ambientes internos. No inverno, a umidade é baixa, porém 

a umidificação do interior dos ambientes não deve ser feita através dos ventos, pois estes 

aumentam a sensação térmica de frio. 

Figura 5.34 - Perspectiva externa com as diretrizes bioclimáticas adotadas. 
Fonte: www.casaautonoma.com.br 

 

Quanto às estratégias bioclimáticas sugeridas em LAMBERTS et al (1997) 

O conforto ambiental é tratado como uma das prioridades pelo autor do projeto, 

estabelecendo as diretrizes bioclimáticas como fundamentais ao programa. A proposta foi 
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de possibilitar através da Arquitetura uma interface mais eficiente entre o ser humano e os 

rigores do clima. Para tal foram escolhidas diretrizes bioclimáticas e suas respectivas 

soluções de projeto (Tabela 5.13 e Figura 5.35). 

Tabela 5.13 - Diretrizes bioclimáticas com as soluções de projeto correlatas. 

 

Figura 5.35 - Perspectiva externa com soluções bioclimáticas adotadas. 
Fonte: www.casaautonoma.com.br 

DIRETRIZ SOLUÇÃO 
Adotar materiais com alta inércia térmica Tijolos na parede, telha sanduíche na cobertura 
Proteger fachada noroeste Colocação de uma massa térmica 
Sombrear fachadas norte, leste e oeste Instalar fartos beirais com 1,20m 
Fartas aberturas Proporção média A/V=0,18* 
Captar ventos frescos Instalar captores eólicos 
Umidificar a edificação Instalar espelhos d�água e fontes 
Evitar ventos secos Bloquear ventos sudeste 
Usar ventilação abundante Instalar beirais verdes e jardins de inverno 
Captar sol para aquecimento da água Maiores telhados para o norte 
* A= área da abertura do cômodo          V= volume de ar do cômodo 
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Figura 5.36 - Perspectiva Espelho D`água.                 Figura 5.37 - Perspectiva Interna. 
      Fonte: www.casaautonoma.com.br                                            Fonte: www.casaautonoma.com.br 
 

Foi projetado sistema de umidificação por vaporização para os períodos muito 

secos quando a umidade relativa cai abaixo dos índices de conforto. Esse sistema funciona 

com uma bomba de alta pressão controlada eletronicamente que injeta a água em bicos 

vaporizadores com proteção anti-gotejamento sobre as janelas (Figura 5.38), há também 

um sistema de proteção da coberta através de resfriamento evaporativo direto feito com 

micro aspersores que se utilizam da água da chuva para reduzir o calor incidente na 

cobertura (VIGGIANO, 2006).  

 

Figura 5.38 - Vista dos microaspersores acima das esquadrias das janelas. 
Fonte: www.casaautonoma.com.br 
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A energia fornecida à Casa Autônoma é proveniente de um Sistema Híbrido (Figura 

5.39) adotado em projeto: 9/1 (90% de geração solar e 10% de geração eólica), com um 

total de energia ativa consumida diariamente: 6895 Wh/dia. 

 

Figura 5.39 - Corte esquemático do sistema híbrido. 
Fonte: www.casaautonoma.com.br 

 
 

O projeto procura também pesquisar a adequação das tecnologias de geração elétrica 

alternativa ao nível urbano, como alternativa para a economia doméstica e para o 

planejamento do sistema energético global (VIGGIANO, 2006). 

O autor aponta como premissas do projeto:  

1) Otimização da iluminação natural;  

2) Aquecimento de água através de captação solar;  

3) Geração de energia por meios alternativos (solar e eólico);  

4) Adequação da carga térmica aos níveis de conforto para minimizar o consumo 

energético com equipamentos climatizadores;  
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5) Prioridade de climatização por meios não mecânicos;  

6) Controle luminotécnico;  

7) Monitoração de equipamentos e de consumo;  

8) Autonomia de nobreak;  

9) Utilização de equipamentos com comprovada eficiência a nível de consumo;  

10) Prioridade na utilização de lâmpadas de baixo consumo (9W e automotivas);  

11) Iluminação de tarefas;  

12) Cálculo rigoroso da iluminação requerida e fornecida;  

13) Sistema autônomo de bloqueio de circuitos.  

O prazo estimado para a concretização do projeto foi de dois anos, a partir da fase 

de monitoramento da ocupação em julho de 2004.  

Esta casa é a residência do arquiteto autor do projeto, não sendo, portanto um 

laboratório aberto à pesquisa externa. Representa um bom exemplo de arquitetura adaptada 

ao clima, com estratégias passivas associadas a tecnologias de eficiência energética. Foi 

um projeto que custou em torno de 320 mil reais com parcerias de colaboradores, haja 

visto o interesse comercial na divulgação e aplicabilidade das tecnologias relacionadas 

com eficiência energética. 
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5.1.3 Florianópolis 

A cidade de Florianópolis está situada segundo LAMBERTS et al.(1997), no 

chamado clima subtropical (Figura 5.1), com temperaturas médias abaixo dos 20ºC. Com 

chuvas abundantes e bem distribuídas (de 1500 a 2000 mm/ano).  

Na análise estatística feita em GOULART (1998), foram tratados 10 anos de dados 

climáticos, compreendendo um total de registros igual a 87.600 horas (8760 horas de um 

ano multiplicado por 10 anos). 

 

Temperaturas 

Segundo os resultados obtidos (Tabela 5.14), as médias das temperaturas máximas 

(Figura 5.40) variam de 29ºC (fevereiro) a 21,1º C (julho) e as médias das temperaturas 

mínimas variando de 21,1ºC (fevereiro) a 13ºC (julho). A amplitude térmica anual entre as 

temperaturas médias máximas (24,8ºC) e mínimas (17ºC) é de 7,8ºC. Sendo o mês de julho 

aquele que apresenta as menores médias. As diferenças entre temperaturas  do mês 

mais quente (fevereiro) em relação ao mais frio (julho) são de 7,9ºC respectivas às 

TBSmáx e TBSmín. 

 

Tabela 5.14 - Temperaturas Média das Máximas e Média das Mínimas (°C) 
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Umidade relativa 

No clima característico de Florianópolis, em que as chuvas abundantes ocorrem de forma 

distribuída ao longo do ano, a umidade relativa média (Tabela 5.15) tende a se manter alta 

e uniforme nos períodos de verão e inverno. Atingindo valores mínimos muito baixos 

(Tabela 5.15) no mês de junho (12%) e julho (14%) que são os meses mais frios do ano 

(Figura 5.40). 

Tabela 5.15 - Umidade relativa (%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.40 - Gráfico comparativo entre  as  temperaturas  médias  das máximas  e   

                              mínimas e umidades relativas, Florianópolis: 1961-1970. 
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Florianópolis possui uma média anual de umidade relativa de 83% o que não 

representa um índice que gere desconforto, porém deve-se atentar, assim como em 

Brasília, para os períodos menos favoráveis, onde as estratégias bioclimáticas possam 

compensar as condições climáticas que geram desconforto, criando soluções seletivas 

apenas para esses períodos sem anular aquelas adotadas para os períodos de conforto. 

 

Ventos 

Há uma predominância na freqüência de ocorrência de ventos na direção Norte ao 

longo de todo ano, tendo com direção segunda o Sul (Figura 5.41). Com velocidades 

médias de 4,69 m/s e 5,38 m/s respectivamente às direções norte e sul.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 5.41 - Freqüência mensal de direção do vento. 

Fonte: GOULART et al, 1998. 
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Radiação solar recebida em relação à orientação  
 

A radiação solar recebida (Figura 5.42) foi calculada utilizando o modelo já mencionado, 

utilizando os dados do Atlas Solarimétrico referente à localidade. 

 Dados locais: 
-    Latitude = -27,58º 
- Radiação Solar global diária = 23,6 MJ/m2. 
 

 
Figura 5.42 � Gráfico da energia recebida pela edificação em função de sua orientação. 

 
 

A Figura 5.42 apresenta um comportamento da carga térmica recebida pela 

edificação similar às outras cidades. Esta carga térmica decorrente da radiação é menor 

quando as fachadas de maior superfície estão orientadas nas direções Norte e Sul (caso1) e 

a medida em que a edificação vai rotacionando seu eixo de orientação (caso 2, caso 3, caso 

4) nas direções Leste e Oeste (caso 5) a carga térmica recebida pela mesma vai 

aumentando, encontrando seu máximo valor no caso 5. Entretanto, a melhor orientação 
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(caso1) proporciona uma redução de 18,78% (Tabela 5.16) na carga térmica recebida pela 

edificação, em relação a pior orientação (caso 5).  

 
Tabela 5.16 � Percentuais de redução da carga térmica em função da orientação: 

                                  Florianópolis. 

 

Carta Solar com a representação gráfica da trajetória solar ao longo do ano 

 
Figura 5.43 � Carta Solar para a cidade de Florianópolis� representação das fachadas  
  NORTE e SUL, LESTE e OESTE - Programa Sol-ar.   

 

ORIENTAÇÕES RELATIVAS % REDUÇÃO Rad TOTAL RECEBIDA(MJ/dia)
À RADIAÇÃO SOLAR DA CARGA TÉRMICA

CASO1 18,78% 23442,56
CASO2 12,64% 25213,49

CASO3 4,93% 27438,30

CASO4 0,39% 28750,47
CASO5 0,00% 28862,29

14 FEV
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Análise da temperatura interna teórica e da temperatura ar-sol na coberta em 

relação à orientação à radiação solar e a cor das superfícies da edificação 

 

 Pode-se observar (Tabelas 5.17 e 5.18) que a telha de fibrocimento suja com α = 

0.70 contribuiu, assim como na cidade do Rio de Janeiro, com um acréscimo de 0,13ºC na 

temperatura interna em relação à telha nova com  α = 0,45 para a mesma orientação. 

Quando analisa-se a temperatura interna nas duas orientações, tem-se um acréscimo de  

0,33ºC no caso 5, com as fachadas maiores orientadas nas direções Leste e Oeste, esta 

diferença deve-se à radiação coletada pelas fachadas (α = 0.20), haja vista que a radiação 

coletada pela coberta no plano horizontal, como já foi mencionado, independe da 

orientação. 

 
Tabela 5.17 � Valores da temperatura interna média  da edificação teórica  para  a coberta 
com α = 0.45 e com α = 0.70 para orientação  CASO 1 � Florianópolis. 

 
 
 
Tabela 5.18 � Valores da temperatura interna média  da edificação teórica  para a coberta 
com α = 0.45 e com α = 0.70 para orientação  CASO 5 - Florianópolis. 
 

 
 

EDIFICAÇÃO COM 10 PAVTOS. MÊS MAIS QUENTE - CASO 1
Latitude δ Tamb α = 0,45 α = 0,70 Diferença α = 0,45 α = 0,70

CIDADES graus graus MÊS ºC         Tin (ºC) Tin (ºC)    Tin-Tamb (ºC)
 FLORIANOPÓLIS -27,5 -13,6 FEV 29,00 29,89 30,02 0,13 0,89 1,02

EDIFICAÇÃO COM 10 PAVTOS. MÊS MAIS QUENTE - CASO 5
Latitude δ Tamb α = 0,45 α = 0,70 Diferença α = 0,45 α = 0,70

CIDADES graus graus MÊS ºC         Tin (ºC) Tin (ºC)   Tin-Tamb (ºC)
 FLORIANOPÓLIS -27,5 -13,6 FEV 29,00 30,22 30,35 0,13 1,22 1,35



 

 

114 

Assim, os fatores que influenciam diretamente nestas diferenças, são a intensidade 

da radiação recebida (que depende do período do ano e da latitude local e da orientação da 

superfície) e o coeficiente de absortividade das superfícies (fachadas) (que depende da 

cor). 

Para analisar essa influência,   foi simulado outra situação adotando em ambos os 

casos de orientação a absortividade das paredes  α = 0.70 (cor verde escura), considerando 

a coberta com α = 0.45,  obtendo-se uma temperatura interna média  de 32,33ºC,  para 

o CASO 5, enquanto  que para o CASO 1, a temperatura interna média seria de 

31,26ºC, uma diferença de 1,07ºC entre a melhor e a pior orientação. 

 Quando se compara  valores diferentes para a absortividade das fachadas com  α = 

0.20 (para a melhor orientação) e com  α = 0.70 ( para a pior orientação), têm-se:  

- CASO 1 com fachadas α = 0.20 e coberta α = 0.45 → Tin, α=0,20 = 29,89ºC 

- CASO 5 com fachadas α = 0.70 e coberta α = 0.45 → Tin, α=0,70 = 32,33ºC 

Uma diferença significativa de 2,44ºC entre as temperaturas médias internas da 

edificação teórica, em função da orientação e da absortividade das fachadas. 

 
 
Tabela 5.19 � Valores da temperatura ar-sol máxima  para  a cobertas com α = 0.45  e com 
α = 0.70 Florianópolis. 

 
Os valores obtidos da temperatura ar-sol máxima respectivas as cobertas simuladas 

apresentam diferença de 7,94 ºC entre as situações  α = 0.45 e α = 0.70 (Tabela 5.19).  

 
 

              MÊS MAIS QUENTE - PARA COBERTA
Icol,máx. hext Tamb α = 0,45 α = 0,70 Diferença (ºC)

CIDADES MÊS W/m2 W/m2 ºC ºC    Tar-sol(ºC) Tar-sol (α = 0,70) - Tar-sol (α = 0,45)
 FLORIANOPÓLIS FEV 868,84 23,52 29,00 43,29 51,23 7,94
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Estratégias bioclimáticas 

A carta bioclimática respectiva à Florianópolis (Figura 5.44), onde estão assentados os 

dados climáticos do TRY (1963), apresenta os pontos em forma de uma mancha alongada 

e em 20,8% das horas do ano concentrados na região de conforto térmico. Os outros 79,2% 

estão praticamente distribuídos uniformemente entre 38,3% de desconforto por calor e 

40,7% pelo frio. 

 
1- Zona de Conforto; 2 - Ventilação; 3 - Resfriamento Evaporativo; 4 - Massa Térmica 
para Resfriamento; 5 - Ar Condicionado; 6 - Umidificação; 7 - Massa Térmica e 
Aquecimento Solar Passivo; 8 - Aquecimento Solar Passivo; 9 - Aquecimento Artificial. 
 

 
Figura 5.44 - Carta Bioclimática com TRY de Florianópolis. 

Fonte: LAMBERTS et al, 1997. 
 
 

As estratégias indicadas são: 

Para os períodos quentes: 

- Ventilação natural em 35,5%; 
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- Ar condicionado e ventilação � massa térmica para resfriamento -resfriamento 

evaporativo nos outros 2,8% restantes; 

Para os períodos frios: 

- Massa térmica para aquecimento - aquecimento solar em 35,4%; 

- Aquecimento solar em 3,8%; 

- Aquecimento artificial em 1,5%. 

Como já foi lembrado no item referente às cidades do Rio de janeiro e Brasília, 

deve-se tomar cuidado ao propor as soluções de projeto, pois estão sugeridas 

estratégias distintas para os períodos quentes e os frios.  

Deve-se, por exemplo, privilegiar a ventilação cruzada no período quente � Norte 

e Sul, com aberturas sombreadas* nas fachadas voltadas para o norte, pois pela 

latitude local (-27,58º), em fevereiro (declinação �13,66º) a fachada sul praticamente 

não recebe insolação direta; o fluxo de ar se conduziria no sentido Norte-sul. E para 

massa térmica de aquecimento e aquecimento solar no período frio, deve-se expor 

as aberturas à radiação solar* direta do inverno, também colocadas nas fachadas 

voltadas ao norte, que recebem mais radiação. Para que não houvesse anulação das 

estratégias em função das soluções de projeto opostas* colocadas na mesma fachada 

norte, poder-se-ia propor uma proteção, sombreamento móvel das aberturas; como 

venezianas e brises móveis por exemplo. 
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- Projeto Casa Eficiente   

Projeto: Laboratório de Eficiência Energética em Edificações /UFSC (Universidade 

Federal de Santa Catarina). 

 

Figura 5.45 � Perspectiva Nordeste: Casa Eficiente. 
Fonte: www.casaeficiente.com.br 

 
 No site  www.casaeficiente.com.br encontram-se várias informações relacionadas 

ao Projeto Casa Eficiente (Figuras 5.45 e 5.46), projeto coordenado pela Eletrosul 

(Eletrosul Centrais Elétricas S.A.),em parceria com a Eletrobrás (Centrais Elétricas 

Brasileiras S.A.) e desenvolvido pelo LABEEE (Laboratório de Eficiência Energética em 

Edificações /UFSC - Universidade Federal de Santa Catarina/ dentro do Procel (Programa 

Nacional de Conservação de Energia Elétrica), que  busca  soluções inovadoras e eficientes 

no âmbito da construção civil, visando o uso racional de energia, criando assim, um projeto 
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de uma residência unifamiliar eficiente. Está sendo investido R$ 477.227,40 (quatrocentos 

e setenta e sete mil, duzentos e vinte e sete reais e quarenta centavos) na Casa eficiente. 

  Esta �Casa� será um centro de demonstração do potencial de conforto e eficiência 

energética de estratégias utilizadas de acordo com o padrão de uso da edificação. 

Abaixo estão descritos os principais condicionantes de projeto, definidos a partir dos 

objetivos propostos: 

 

- Soluções de projeto voltadas para o melhor aproveitamento dos condicionantes 

climáticos locais (radiação solar, temperatura do ar, umidade relativa e ventos), como 

aproveitamento dos ventos predominantes no verão, barreiras para ventos de inverno, 

orientação e inclinação dos telhados para melhor aproveitamento da radiação solar para 

geração de energia e aquecimento de água; 

 - Emprego de sistemas alternativos de resfriamento como ventilação noturna nos quartos.  

- Aquecimento dos quartos durante o inverno através de sistema alternativo com 

circulação de água quente pelo rodapé. 

- Prioridade no uso de materiais locais (renováveis ou de menos impacto ambiental). 

- Projeto paisagístico privilegiando o uso de espécies nativas da Mata Atlântica em vias de 

extinção e de espécies frutíferas. Uso da vegetação para criação de microclima local. 

-  Instalações hidráulicas, elétricas, gás e telefônicas com tubulações externas. 

- Uso racional de água. Instalações hidráulicas utilizando peças e linhas econômicas. 

Coleta e Reaproveitamento de água pluvial. Tratamento de efluentes por zona de raízes e 

reaproveitamento da água tratada em sistema de aquecimento dos quartos. 
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- Integração do partido arquitetônico com sistemas complementares, como aquecimento 

solar e geração de energia fotovoltaica. 

- Visitação pública. Adoção de soluções para destacar ou tornar acessível ao visitante a 

maioria das estratégias, equipamentos e sistemas implantados. 

-  Acessibilidade a todos os ambientes. Facilitar a circulação dos grupos no interior da casa 

(Figura 5.47). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.46 � Perspectiva Superior Sudoeste: Casa Eficiente. 
Fonte: www.casaeficiente.com.br 
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Figura 5.47 � Rampas de acesso a portadores de necessidades especiais. 
Fonte: www.casaeficiente.com.br 

 
 Serão implementadas tecnologias como geração de energia fotovoltaica interligada 

a rede, estratégias passivas de condicionamento de ar e aquecimento solar de água.  

Os Módulos Fotovoltaicos que serão utilizados na Casa Eficiente serão de 

Tecnologia Nacional, desenvolvida pela PUC-RS, numa parceria entre o Ministério da 

Ciência e Tecnologia, através da Rede Brasil de Tecnologia e da Financiadora de Estudos e 

Projeto, a Eletrobrás, a Eletrosul, a Petrobrás, a PUC-RS e a CEEE. 

 Na PUC-RS a pesquisa está sendo coordenada pelos professores e físicos da 

instituíção, Adriano Moehlecke e Izete Zanesco. Esta Universidade é a sede do Centro 

Brasileiro para Desenvolvimento da Energia Solar Fotovoltaica, ligado ao Ministério da 

Ciência e Tecnologia, com infra-estrutura na área de fabricação de dispositivos 

fotovoltaicos. Como resultados da pesquisa chegaram a produzir células solares de 17% de 

eficiência. Há uma previsão que os módulos depois de terminados venham a ter uma 

eficiência de 14%. (CASA EFICIENTE, 2006).  
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Essa residência será o ambiente para a demonstração e desenvolvimento de 

atividades de ensino e pesquisa nesta área. Oferecendo aos pesquisadores a possibilidade 

de empregar as tecnologias utilizadas neste projeto e realizar pesquisas através dos 

resultados do monitoramento desses sistemas, bem como aos fabricantes abrir mercado 

para novos produtos. O Projeto Piloto será construído em Florianópolis, SC, respeitando-se 

as características bioclimáticas locais (Figuras 5.48 a 5.49). Com área útil máxima de 

205,6 m2 . 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.48 - Foto do local onde está sendo construída a Casa Eficiente. 
Fonte: www.casaeficiente.com.br 

 

Figura 5.49 - Paisagem do entorno próximo ao local da construção. 
Fonte: www.casaeficiente.com.br 
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Figura 5.50 - Planta de Situação. 
Fonte: www.casaeficiente.com.br 

 

Quanto à orientação em relação à radiação solar e à ventilação 

 
Figura 5.51 - Planta baixa Casa Eficiente. 

Fonte: www.casaeficiente.com.br 
 
 

Com relação à orientação em relação à radiação solar, a planta da edificação (Figura 

5.51) que possui um formato praticamente quadrado, faz com que não existam fachadas 
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MAIS alongadas orientadas desfavorecidamente. As fachadas (Leste e Oeste) são as que 

receberão radiação solar direta ao longo de todo ano e portanto contribuirão com maior 

carga térmica em relação as fachadas Norte e sul , que só recebem radiação direta nos 

períodos de inverno e verão respectivamente. 

 É importante observar o revestimento aplicado às superfícies das fachadas, bem 

como o material constituinte das mesmas.  Neste caso, em que a edificação tem apenas 

dois pavimentos e sua forma não é alongada, a maior contribuição de coleta de radiação 

(proporcionalmente às demais superfícies) é proveniente da cobertura (Figura 5.52), que 

recebeu tratamento específico para isolamento térmico, assim como as fachadas. Esses 

procedimentos serão descritos no item referente às estratégias.  

A orientação da implantação privilegiou a ventilação cruzada, no sentido Norte-

sul, com aberturas em sentidos opostos para permitir o fluxo de ar dentro dos ambientes. 

 

 
Figura 5.52 � Perspectiva externa superior à coberta. 

Fonte: www.casaeficiente.com.br 
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Quanto às estratégias bioclimáticas sugeridas em LAMBERTS (1997) 
 

Na edificação o isolamento térmico e uso de massa térmica objetivou a redução dos 

ganhos térmicos nos períodos de desconforto por calor e perdas térmicas nos períodos de 

desconforto por frio. Para tal, todas as paredes da casa foram projetadas com espessura 

duplas 25mm, em tijolo cerâmico maciço com uma camada interna de mantas de lã de 

rocha para isolamento térmico das superfícies verticais, diminuindo assim as amplitudes 

térmicas internas (CASA EFICIENTE, 2006). 

Para garantir o isolamento térmico das vedações foram especificadas esquadrias de vidro 

duplo e uso de persianas externas de madeira permitindo sombreamento diurno e 

ventilação noturna (Figura 5.53). 

 

Figura 5.53 � Janelas com vidros duplos e persianas externas de madeira. 
Fonte: www.casaeficiente.com.br 
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Figura 5.54 � Perspectiva externa superior à coberta. 

 
Como já foi dito, a cobertura é um elemento de grande influência nos ganhos e perdas 

térmicos de uma residência. As coberturas inclinadas são cobertas com telha cerâmica 

clara e apresentam camada interna em manta de lã de rocha fixada sobre o forro e camada 

de isolamento refletivo que garante a redução dos ganhos térmicos diurnos e das perdas 

noturnas.  

Também se optou pelo uso de teto-jardim (Figura 5.54) em alguns ambientes (quarto de 

solteiro, banheiro, serviço e acesso externo na área sul), divulgando a estratégia e tornando 

possível a avaliação não só do seu desempenho térmico quanto construtivo através de 

monitoramento. 

Como estratégia de resfriamento dos quartos no período noturno foram definidos 

equipamentos para insuflamento do ar noturno externo no período de verão. Os ventos de 

inverno, predominantes do quadrante sul, apresentam velocidades do ar elevadas e, 
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portanto, foram previstos dispositivos redutores de vento nesta orientação, como o 

elemento vazado apresentado na Figura 5.55. 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.55 - Treliça de madeira para             Figura 5.56 � Pergolado de madeira: proteção  

                      reduzir a velocidade dos                                  da radiação direta sobre a 

           ventos: fachada sul.                                          janela da fachada Leste. 

 

O pergolado de madeira a ser instalado na fachada leste servirá de proteção da radiação 

excessiva (Figura 5.56). As fachadas mais ensolaradas poderiam ser mais eficientemente 

protegidas através do uso de varandas ao redor da edificação, serviriam de  área de 

circulação e de barreira física à radiação solar direta. 

Será utilizada vegetação com espécies adequadas para criação de um microclima local, 

diminuindo a velocidade do vento Sul através da sua disposição em barreiras, e como 

barreira radiante na face Oeste da casa. 

Concentração da área molhada de baixa permanência (cozinha, serviço e banheiro)- 

da casa na fachada oeste, funcionando como barreira radiante (Figuras 5.57 e 5.58). 

 

 



 

 

127 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.57 � Coberta com coletores solares sobre as áreas molhadas. 
Fonte: www.casaeficiente.com.br 

 

 

Figura 5.58 � Perspectiva sem a coberta. 
Fonte: www.casaeficiente.com.br 

 
 

Todos os ambientes foram projetados para permitir uma boa acessibilidade (Figura 

5.59) a todos os visitantes, incluindo os deficientes físicos (banheiros de acordo com 

norma para deficientes, rampas e alturas de bancadas e peitoris). 

Áreas molhadas: 
Fachada oeste. 
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Figura 5.59 - Rampas de acesso a portadores de necessidades especiais. 

Fonte: www.casaeficiente.com.br 
 

Serão realizadas atividades de monitoramento termo-energético cujos dados serão 

disponibilizados eletronicamente através da visita virtual, dando suporte às atividades de 

ensino e pesquisa. O monitoramento das variáveis ambientais internas e externas, do 

consumo de energia por uso final e fluxos de calor através das vedações será diário.  

Além disso, o projeto também sediará o Núcleo Procel � Eletrosul - LabEEE para o 

desenvolvimento de atividades de pesquisa correlacionadas. 

Estima-se que a redução do consumo de energia possa atingir 48%, para uma 

residência desse porte. 

Esse projeto é um ótimo exemplo em que o planejamento de uma arquitetura 

bioclimática está associado ao uso de tecnologias de eficiência energética e preocupações 

quanto à acessibilidade aos portadores de deficiências motoras. Tendo também um 

importante caráter de pesquisa continuada, haja visto que os dados e as instalações estarão 

disponíveis aos pesquisadores, como forma de treinamento, desenvolvimento de pesquisa e 

divulgação dos conceitos aplicados. Também servirá de �vitrine� ao usuário em geral.  
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5.2  Projetos correlatos 

Existem outros projetos semelhantes no Brasil, realizados por instituições de pesquisa, 

com a finalidade de aplicar os conceitos bioclimáticos nas edificações associados ao uso de 

tecnologias energéticas alternativas para realizar estudos quanto ao desempenho energético 

destas edificações.  

 

- Casa Solar CEPEL � 1997 (Figura 5.60), na Ilha do Fundão, Rio de Janeiro. É parte do 

segmento residencial do Centro de Aplicação de Tecnologias Eficientes (CATE) do 

CEPEL e do Centro de Referência para Energia Solar e Eólica Sérgio de Salvo Brito 

(CRESESB) na sua estratégia de formação de Centros de Demonstração de tecnologias 

solares; 

 

Figura 5.60 � Perspectiva externa Casa Solar � CEPEL. 
Fonte:www.cresesb.cepel.br/casasolar 
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- Casa Energeticamente Eficiente (CEE) – 2002/2003 (Figura 5.61 e Figura 5.62) é 

um projeto desenvolvido na UFPE, envolvendo vários departamentos como: 

arquitetura, mecânica, engenharia civil, elétrica, eletrônica e sistemas e química a partir 

de financiamento do FINEP.  

No projeto arquitetônico, de autoria do Prof. Ruskin Marinho (Departamento de 

Arquitetura) e equipe foram utilizados diversos princípios bioclimáticos.  

 

Figura 5.61 � Perspectiva externa Casa Energeticamente Eficiente � UFPE. 
Fonte: BARBOSA et al, 2005. 

 
A proposta de projeto consistiu em projetar uma edificação que serviria de 

laboratório de ensino, pesquisa e extensão, nas áreas de conforto ambiental, monitoramento 

de sensores, aplicação de materiais de construção, sistemas estruturais, sistemas solares. 

O programa simula uma edificação unifamiliar, composta por sala, que funcionaria 

como mini auditório, dois quartos (um de trabalho e reuniões e outro para monitoramento 
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dos equipamentos e sensores), uma copa/cozinha e dois banheiros, perfazendo uma área 

total de construção de 120m2. 

 

 
Figura 5.62 � Anteprojeto: Planta baixa da Casa Energeticamente Eficiente. 

 
 

N 
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O Laboratório ainda não está em funcionamento com as atividades previstas em 

programa. Porém, potencialmente, se apresenta como uma boa oportunidade de pesquisa e 

monitoramento. 

- Edificação Energeticamente Autônoma e Eficiente, 2004 (Figura 5.63) - este projeto 

servirá como laboratório de energias renováveis e de eficiência energética, com atividades 

voltadas para a pesquisa e o desenvolvimento nas áreas de energias alternativas, eficiência 

energética, conforto ambiental e arquitetura bioclimática, qualidade e uso racional da 

energia elétrica, geração distribuída interligada à rede elétrica e práticas de conservação de 

energia e automação predial. Trata-se de um projeto piloto na Região Norte e será 

construído no campus da Universidade Federal do Pará; 

 

 

Figura 5.63 - Edificação Energeticamente Autônoma e Eficiente, 2004 � UFPA. 
Fonte: AGUILAR, 2004. 
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- Núcleo de Pesquisa Multidisciplinar da UFAL � 2002 (Figura 5.64), este projeto tem 

como objetivo apresentar uma arquitetura, pela qual os condicionantes ambientais são 

norteadores para proporcionar uma concepção  criativa, com menor consumo de energia e 

sem grandes custos, com um caráter de simplicidade, flexibilidade e eficiência, atendendo 

às limitações existentes. 

Figura 5.64- Núcleo de Pesquisa Multidisciplinar da UFAL - 2002. 
Fonte: BARBOSA et al, 2005. 
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5.3 Brasil: Clima Tropical Atlântico - Nordeste 
 
5.3.1 Recife 

 

Segundo LAMBERTS et al, (1997) a cidade de Recife pode ser classificada dentro 

do clima tropical atlântico (Figura 5.1). Esse clima é característico das regiões litorâneas, 

com temperaturas médias que variam de 18ºC a 26ºC, as chuvas se concentram nos 

períodos de outono e inverno.  A região também se caracteriza pela baixa amplitude 

térmica ao longo do ano. 

Na análise estatística feita em GOULART (1998), foram tratados 20 anos de dados 

climáticos horários (1951-1970), compreendendo um total de 175.270 registros. 

 

Temperaturas 

Observa-se nos resultados obtidos (Tabela 5.20), as médias das temperaturas 

máximas variam de 29,9ºC (fevereiro) a 26,8º C (julho) e as médias das temperaturas 

mínimas variando de 24,7ºC (fevereiro) a 21,5ºC (julho). A amplitude térmica anual entre 

as temperaturas médias máximas (28,5ºC) e mínimas (23,5ºC) é de 5ºC. Sendo o mês de 

julho aquele que apresenta as menores médias. As diferenças entre temperaturas do mês 

mais quente (fevereiro) em relação ao mais frio (julho) são de 3,1ºC e 3,2ºC respectivas às 

TBSmáx e TBSmín. 

 

Tabela 5.20 - Temperaturas Média das Máximas e Média das Mínimas (°C). 
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 Umidade relativa 
  
 Os valores de umidade mantém-se altos ao longo de todo ano (Tabela 5.21), com 

um aumento no período de  inverno (junho � julho) em função das chuvas mais intensas  

que caracterizam este período (Figuras 5.65 e 5.66). 

 

Tabela 5.21 � Umidade relativa (%). 

 

Figura 5.65 - Gráfico comparativo entre as  temperaturas  médias  das máximas  e   

                             mínimas e umidades relativas, Recife: 1951-1970. 
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Figura 5.66 - Gráfico do comportamento registrado da chuva acumulada mensal pelas  

                           Normais Climatológicas - Recife (1961-1990). 
Fonte: www.inmet.br 

 

Como já foi dito, há uma predominância das chuvas no inverno e uma redução no 

verão e que correspondem aos períodos de máxima e mínima umidade relativa, 

respectivamente (Figura 5.65 e 5.66). 

 

 Ventos 

 Há uma predominância de ventos calmos vindos da direção Sudeste (janeiro, 

fevereiro, março, outubro e setembro) e da direção Sul (abril, maio, junho, julho e agosto), 

e em apenas dois meses há uma predominância de ventos Leste (novembro e dezembro). 
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Ou seja, no verão há ventos vindos do Leste (dezembro) e Sudeste (janeiro, fevereiro) 

(Figura 5.67). 

 

 
Figura 5.67 - Freqüência mensal de direção do vento. 

 Observa-se uma concentração de ocorrência dos ventos nas velocidades de 2 a 

6m/s, lembrando-se que estes dados foram registrados em áreas de aeroportos e portanto 

sem muita ou quase nenhuma interferência dos �obstáculos� urbanos. Assim, essa 

ocorrência de ventos deverá sofrer alterações em intensidade e direção de acordo com as 

regiões mais ou menos urbanizadas. 
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Radiação solar recebida em relação à orientação, a forma e as dimensões. 

 

 Foi feito o cálculo da radiação recebida para a mesma edificação teórica com 

múltiplos pavimentos já analisada nas outras cidades, e da temperatura interna média 

diária resultante, utilizando os já referidos modelos de cálculo para as respectivas latitude e 

radiação solar global diária locais. 

 Outra análise foi realizada para 7 edificações teóricas: com a mesma orientação, 

a mesma área total de construção (2000 m2), o mesmo número de pavimentos (10) e 

mesma área por pavimento (200 m2), entretanto com proporções de formas diferentes, 

observando assim as relações entre as formas e a radiação total recebida pelas edificações.    

Posteriormente foi calculada a radiação solar absorvida por uma edificação térrea 

existente (para um período quente) e ainda uma simulação de estratégia de proteção 

térmica com os respectivos valores de radiação total absorvida, temperatura interna média 

diária resultante da edificação e temperatura ar-sol máxima para as cobertas (existente e 

simulada). 

 Em todos os casos foram feitas análises sobre a parcela de contribuição percentual 

de cada superfície: teto e fachadas em relação à radiação total recebida por toda a 

edificação. 

 

Edificação teórica com múltiplos pavimentos 
Dados locais: 

-     Latitude = -8,05º 
- Radiação solar Global diária = 19,5 MJ/m2 
- Dia Juliano = 45  
- Declinação solar = -13,66º 
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Figura 5.68 - Gráfico da energia recebida pela edificação em função de sua orientação. 
 

 

Observa-se que para Recife (Figura 5.68), a cidade com a menor latitude daquelas que 

foram analisadas, a orientação que recebe menor radiação  é aquela representada pelo (caso 

1) assim com as outras cidades.  

 

Tabela 5.22 � Percentuais de redução de carga térmica em função da orientação. 
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À RADIAÇÃO SOLAR DA CARGA TÉRMICA

CASO1 16,90% 19650,53
CASO2 12,94% 20586,30
CASO3 4,89% 22490,20
CASO4 0,96% 23420,17

CASO5 0,00% 23647,36
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O percentual de redução - 16,90% - (Tabela 6.22) também se torna menos significativo 

para latitudes menores, como Recife, para uma mesmo período analisado (fevereiro), 

comparado com Florianópolis e Rio de Janeiro, pois em latitudes menores a variação da 

radiação solar não é tão ampla quanto em latitudes maiores. 

 

Tabela 5.23 � Percentuais de contribuição por superfície em relação à carga térmica 

recebida total  proveniente da radiação solar nas respectivas  orientações. 

                     CASO 1 ORIENTAÇÃO
33,95% FACHADA 1 S

10,75% FACHADA 2 O

24,89% FACHADA 3 N
10,75% FACHADA 4 L
19,67% TETO

                      CASO 2 ORIENTAÇÃO

34,65% FACHADA 1 SSO

9,54% FACHADA 2 ONO
26,66% FACHADA 3 NNE
10,37% FACHADA 4 ESE
18,77% TETO

                      CASO 3 ORIENTAÇÃO
35,93% FACHADA 1 SO
7,58% FACHADA 2 NO

30,33% FACHADA 3 NE
8,98% FACHADA 4 SE
17,18% TETO

                      CASO 4 ORIENTAÇÃO

36,47% FACHADA 1 OSO
5,86% FACHADA 2 NNO
33,56% FACHADA 3 ENE
7,62% FACHADA 4 SSE

16,50% TETO

                      CASO 5 ORIENTAÇÃO
35,72% FACHADA 1 O
5,17% FACHADA 2 N
35,72% FACHADA 3 L

7,05% FACHADA 4 S
16,34% TETO
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A Tabela 5.23 apresenta os valores de contribuição da carga térmica por superfícies para 

cada caso estudado. Observa-se que para edificações similares em forma (proporções) e 

com múltiplos andares, o teto pela sua menor dimensão, apesar de receber radiação direta 

durante todo o dia por estar no plano horizontal, apresenta um percentual menor em 

relação às demais superfícies verticais alongadas, estando próximo aos valores de 

contribuição das fachadas menores.   

Sendo assim, mais eficiente prover a edificação de elementos de proteção nas fachadas 

menos favorecidas (por receber mais radiação) do que na cobertura. 

Outra análise importante que pode ser feita da Tabela 5.23 é sobre o conhecimento 

daquelas fachadas que mais contribuem na coleta de radiação, pois nem sempre é possível 

orientar a edificação mais favoravelmente. Desta forma pode-se propor as proteções 

solares de maneira mais efetiva por estarem localizadas nas fachadas mais adequadas, nas 

diversas orientações apresentadas (caso 1, caso 2, caso 3, caso 4 e caso 5). 
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Carta Solar com a representação gráfica da trajetória solar ao longo do ano 

Figura 5.69 � Carta Solar para a cidade de Recife � representação das fachadas  
  NORTE e SUL, LESTE e OESTE - Programa Sol-ar.   

 

 

Análise da temperatura interna teórica e da temperatura ar-sol na coberta em 

relação à orientação à radiação solar e a cor das superfícies da edificação 

 

 Observa-se nas (Tabelas 5.24 e 5.25)  um acréscimo de 0,11ºC na temperatura  

interna média diária, com a telha de fibrocimento suja com α = 0.70 em relação à telha 

nova com  α = 0,45. Analisando-se a temperatura interna  média diária nas duas 

14 FEV 
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orientações, tem-se um acréscimo de 0,19ºC no caso 5, com as fachadas maiores orientadas 

nas direções Leste e Oeste, esta diferença, como já foi mencionado para as demais cidades, 

deve-se à radiação coletada pelas fachadas (α = 0.20) (Figura 5.69). 

Tabela 5.24 � Valores da temperatura interna média  da edificação teórica  para a coberta 
com α = 0.45 e com α = 0.70 para orientação  CASO 1 � Recife. 
 

 
 
Tabela 5.25 � Valores da temperatura interna média  da edificação teórica  para a cobertas 
com α = 0.45 e com α = 0.70 para orientação  CASO 5 - Recife. 
 

 
 

Analisando as diferenças entre as possíveis temperaturas internas média diária em 

função da absortividade das fachadas,   foi simulado outra situação adotando em ambos os 

casos de orientação a absortividade das paredes  α = 0.70 (cor verde escura), considerando 

a coberta com α = 0.45,  obtendo-se assim uma temperatura interna média  de 32,60ºC,  

para o CASO 5, enquanto  que para o CASO 1, a temperatura interna média seria de 

31,97ºC, uma diferença de 0,63ºC entre a melhor e a pior orientação. 

 Quando se compara  valores diferentes para a absortividade das fachadas com  α = 

0.20 (para a melhor orientação) e com  α = 0.70 ( para a pior orientação), têm-se:  

- CASO 1 com fachadas α = 0.20 e coberta α = 0.45 → Tin, α=0,20 = 30,70ºC 

- CASO 5 com fachadas α = 0.70 e coberta α = 0.45 → Tin, α=0,70 = 32,60C 

EDIFICAÇÃO COM 10 PAVTOS. MÊS MAIS QUENTE - CASO 1
Latitude δ Tamb α = 0,45 α = 0,70 Diferença α = 0,45 α = 0,70

CIDADES graus graus MÊS ºC         Tin (ºC) Tin (ºC)    Tin-Tamb (ºC)
RECIFE -8,05 -13,6 FEV 29,90 30,70 30,81 0,11 0,80 0,91

EDIFICAÇÃO COM 10 PAVTOS. MÊS MAIS QUENTE - CASO 5
Latitude δ Tamb α = 0,45 α = 0,70 Diferença α = 0,45 α = 0,70

CIDADES graus graus MÊS ºC         Tin (ºC) Tin (ºC)   Tin-Tamb (ºC)
RECIFE -8,05 -13,6 FEV 29,90 30,89 31,01 0,12 0,99 1,11
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Encontra-se uma diferença significativa de 1,9ºC entre as temperaturas médias 

internas da edificação teórica, em função da orientação e da absortividade das fachadas. 

Tabela 5.26 � Valores da temperatura ar-sol máxima  para a cobertas com α = 0.45  e com 
α = 0.70 Recife. 
 

 
Os valores obtidos da temperatura ar-sol máxima respectivas as cobertas simuladas 

apresentam diferença de 7,40 ºC entre as situações  α = 0.45 e α = 0.70 (Tabela 5.26).  

A cobertura poderia e deveria ser utilizada para aproveitamento da radiação solar, como 

por exemplo, se utilizando de  coletores solares (voltados para o Norte) para aquecimento 

de água dos chuveiros, protegendo a cobertura da radiação direta e aproveitando o recurso 

solar disponível, minimizando assim tanto ganho de carga térmica, como revertendo-o em 

menor consumo elétrico para aquecimento artificial de água.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              MÊS MAIS QUENTE - PARA COBERTA
Icol,máx. hext Tamb α = 0,45 α = 0,70 Diferença (ºC)

CIDADE MÊS W/m2 W/m2 ºC ºC    Tar-sol(ºC) Tar-sol (α = 0,70) - Tar-sol (α = 0,45)
RECIFE FEV 753,23 25,45 29,90 43,21 50,61 7,40
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Edificações teóricas: mesma orientação, mesmo período do ano, mesma área total de 

construção (2000m2), mesmo número de pavimentos (10) mesma área por pavimento 

(200m2), com proporções de formas diferentes 

É apresentado um estudo sobre a relevância que a forma da edificação � proporção 

entre as suas superfícies: teto e fachadas - tem em relação a carga térmica total recebida 

pelas edificações. Essa análise é feita mediante a comparação dos resultados obtidos no 

cálculo da radiação solar recebida (Figura 5.70), pelo mesmo modelo já mencionado, para 

cada forma respectiva e em comparação com a simulação anterior para orientações 

diferentes e mesma forma. 

Foi tomado como referência à orientação com melhor desempenho térmico da 

simulação anterior (caso 1, Figura 5.68) para todas as diferentes formas de edificações. 

Figura 5.70 - Gráfico da energia recebida pela edificação em função de sua forma. 
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Observa-se que além da orientação ser importante, a forma (Figura 5.70) também 

contribui significativamente na quantidade de radiação solar recebida.  

Considerando a melhor orientação (Direção Norte e Sul) pode-se ter uma redução 

de 23,83% (Tabela 5.27) quando projetamos a edificação com proporções de 2/1 

comparada com as proporções de 1/4 entre as fachadas.  

Tabela 5.27 - Percentuais de redução da carga térmica em função da forma da edificação. 

  

Essas análises são muito importantes (Tabela 5.27), pois de acordo com a dimensão 

dos lotes, nem sempre é possível orientar a edificação no sentido mais alongado, podendo 

então optar-se por aquela que  melhor se adeque às condições do lote sem no entanto 

maximizar os ganhos térmicos com a radiação solar sobre as superfícies. 

Normalmente os lotes urbanos têm a proporção na sua forma, de ½, ou seja, 15x30, 

10x20, 12x24, e de acordo com os respectivos recuos legais, pode-se implantar mais 

facilmente edificações com formas de 2/1 ou bem semelhantes. 

 

 

 

 

 

 

 

                    PROPORÇÕES DIFERENTES NA PLANTA da EDIFICAÇÃO

CASO 1: MESMA ORIENTAÇÃO 4/1 3/1 2/1 1/1 1/2 1/3 1/4

MJ/dia 19.650,53 18.754,69 18.013,05 18.092,07 19.897,17 21.831,45 23.647,36

% redução em relação ao pior caso 16,90% 20,69% 23,83% 23,49% 15,86% 7,68% 0,00%
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Edificação térrea existente 

A edificação que foi utilizada para análise está situada na Área de Testes do Grupo 

FAE: LABORATÓRIO DE CONFORTO (Figura 5.71). Cuja planta baixa e corte são 

mostrados nas Figuras 5.72 e 5.73. 

Figura 5.71 - Planta de Situação do Laboratório de Conforto. 
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A edificação (Figuras 5.72 a 5.75) possui uma área construída total de 7.40 m2. 

Figura 5.72 - Planta Baixa Laboratório.               Figura 5.73- Corte Transversal. 
          
                     

Memorial descritivo: 

- Construído em alvenaria de tijolo vermelho, rebocado interna e externamente com 

argamassa de cimento e areia. A espessura das paredes é de 15 cm, pintadas com tinta 

látex na cor branco neve no interior e exterior; 

- Piso em cimento pintado com tinta para piso na cor cinza; 

- Cobertura em laje inclinada de concreto com telha canal sobreposta diretamente sobre 

a laje; 

- Painel em cobogó de concreto na parede leste: área = 0.50.m2; 

- Porta em madeira maciça cor: marrom escuro, área = 1,68 m2. 
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Figura 5.74 - Foto da fachada Norte: Laboratório de conforto. 

 
 

 

 
Figura 5.75 - Foto da fachada Oeste: Laboratório de conforto. 
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Cálculo da carga térmica absorvida pela edificação térrea existente 
 

A radiação solar coletada (Hcol) pelos diversos planos (fachadas e teto), foi calculada 

pelo modelo usado em COLLARES-PEREIRA; RABL (1979) e em FRAIDENRAICH; 

LYRA (1995), aplicado aos dados da cidade do Recife e da respectiva edificação. Os dados 

referentes à radiação solar global diária foram obtidos da estação meteorológica do Grupo 

FAE. e os coeficiente de absortividade referente às superfícies foram obtidos na Tabela 

4.3.  

Como já foi mencionado anteriormente na página 73, a energia recebida pela 

edificação é a carga térmica potencial proveniente da radiação solar que chega às 

superfícies � depende da orientação, do período do ano e da área da superfície, entretanto, 

a parcela  efetiva que será absorvida pela edificação dependerá da área, do tipo do 

fechamentos (opaco ou translúcido) e da cor da superfície - que determina a absortividade. 

Na análise da edificação térrea existente, foi considerada a parcela efetiva que é 

absorvida , pois as discussões referem-se tanto às relações de contribuição das superfícies 

em relação à carga térmica total absorvida, como também sobre uma estratégia de proteção 

da coberta (simulada) para a mesma edificação, mesma orientação com mesma forma, 

porém com a superfície da coberta diferente � com material de menor absortividade  

 Em ambos os casos a radiação absorvida foi calculada, como: 

Radiação absorvida = radiação coletada (Hcol) x coeficiente de absortividade da superfície 
(α) x área da superfície (A).  
 

 

Rad. Absorv. = Hcol x α x A 
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A radiação solar absorvida foi calculada para duas situações: 

- Com a edificação existente com as características originais - com a coberta em 

telha de barro, que foi denominada ao longo do texto como TETO 1; 

- Com uma simulação de uma outra coberta: coberta de telhas de barro pintadas 

na cor branco, denominada como TETO 2. 

 

Dados locais: 
 

Latitude: �8,05º; 

Período de análise: fevereiro, dia Juliano = 45; 

  Radiação solar global diária Hh = 19,5 MJ/m2; 

  Constante solar =1367 W/m2; 

  Coeficiente de absortividade para TETO 1, (α1) = 0,75; 

  Coeficiente de absortividade para TETO 2, (α2) = 0,20; 

  Coeficiente de absortividade para fachadas, (α3) = 0,20; 

  Coeficiente de absortividade para a porta, (α4) = 0,70. 

 

 A Figura 5.76 mostra o percentual de radiação solar absorvida pelas diferentes 

superfícies considerando a edificação com o TETO 1. Observa-se que o TETO 1 (cobertura 

existente) representa 73,48 % do total absorvido de 222,97 MJ, o que significa 163,83 MJ 

de contribuição.  
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Figura 5.76 � Contribuição percentual das superfícies caso: TETO 1. 
 
 

As fachadas Leste e Oeste apresentam pequenas diferenças em função das 

superfícies. A fachada Norte apresenta um valor um pouco maior por ter uma superfície 

mista (alvenaria branca e madeira escura). 

O TETO 2 contribui com 42,50% (Figura 5.77) do total da radiação absorvida por 

toda a edificação, 102,81 MJ que representa 45,84 MJ de contribuição.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5.77 � Contribuição percentual das superfícies caso: TETO 2 
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Atenta-se para o fato que radiação recebida para ambas cobertas (existente e 

simulada) é a mesma, o que difere é absorção em função da cor das respectivas superfícies. 

Há uma redução muito significativa, tanto em termos absolutos como relativos, ou 

seja, o TETO 2 absorve menos radiação o que causa uma redução no valor  total  absoluto 

recebido pela edificação, ao mesmo tempo em que passa a ter uma contribuição percentual 

menor relativa às demais superfícies. 

Em termos de valores absolutos, o TETO 2 (simulado) apresenta uma redução na 

radiação  absorvida de  em relação ao TETO 1, de 53,89% da radiação solar recebida no 

período. 

Essas análises apontam a importância que a cobertura tem na carga térmica total 

recebida e absorvida por edificações de um único pavimento - proveniente da radiação 

solar. As proporções entre as áreas das superfícies do envolvente são bem diferentes do 

que aquelas numa edificação de múltiplos pavimentos. Desta forma, as soluções 

bioclimáticas de projeto devem ser também seletivas de acordo com cada situação. 

A edificação térrea existente está orientada (fachadas mais alongadas) nas 

direções Norte e Sul, que pode ser comparado em termos de orientação com o caso 1 

(Figura 5.68) da edificação teórica de 10 pavimentos.  
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Análise da temperatura interna teórica e da temperatura ar-sol na coberta em 

relação à orientação à radiação solar e a cor das superfícies da edificação térrea 

existente. 

 Há um acréscimo significativo de 1,27ºC (Tabela 5.28)  na temperatura  interna 

média diária na edificação, com a telha de barro existente α = 0.75 em relação à telha de 

barro pintada de branco com  α = 0,20 (estratégia passiva de proteção da coberta).  

Tabela 5.28 � Valores da temperatura interna média  da edificação térrea existente para a 
coberta com α = 0.20 (TETO 2) e com α = 0.75 (TETO 1) para orientação  CASO 1 � 
Recife. 
 

  EDIFICAÇÃO TÉRREA EXISTENTE: MÊS MAIS QUENTE 
  Latitude δ   Tamb α = 0,20 α = 0,75 Diferença α = 0,20 α = 0,75 

CIDADE graus graus MÊS ºC         Tin (ºC) Tin (ºC)   Tin-Tamb (ºC) 
RECIFE -8,05 -13,6 FEV 29,90 31,26 32,53 1,27 1,36 2,63 

 

Analisando as diferenças entre as temperaturas internas média diária e as diferenças 

entre Tin � Tamb em função da absortividade da coberta, pode-se perceber como a 

coberta tem uma contribuíção preponderante sobre as condições de conforto resultantes 

para este tipo de tipologia de edificação (térrea).  

Para a edificação térrea, as proporções entre as superfícies, favorecem os ganhos 

térmicos pela coberta e desfavorecem as perdas térmicas pelas fachadas. As perdas por 

convecção são minimizadas em função de menores velocidades de vento por direção (que 

sofrem interferência pelos obstáculos do entorno local) em comparação com as edificações 

de múltiplos pavimentos que estão submetidas a maiores velocidades do vento.  
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Tabela 5.29 � Valores da temperatura ar-sol máxima  para a coberta com α = 0.20 
(TETO2)  e com α = 0.75 (TETO 1) para orientação  CASO 1 � Recife. 

  
 
Os valores obtidos da temperatura ar-sol máxima (Tabela 5.29) respectivas ao TETO 1 e 

TETO 2 (simulado) apresentam grande  diferença de 37,51ºC entre as situações  α = 0.75 e 

α = 0.20.   

Na tabela 5.30 se encontra uma comparação entre os percentuais RELATIVOS de 

contribuição das respectivas superfícies para cada tipo de edificação para mesma 

orientação CASO 1. 

 

Tabela 5.30 � Percentuais  relativos  de  contribuição da carga  térmica  RECEBIDA das  

           respectivas  superfícies  por  tipo de  edificação  no  período  do ano  que  

           apresenta as maiores temperaturas ambiente em Recife � mês de fevereiro. 

 
EDIFICAÇÃO/ 
SUPERFÍCIE 

 
TETO 

 
FACHADA 

SUL 

 
FACHADA 

OESTE 

 
FACHADA 

NORTE 

 
FACHADA 

LESTE 
 

COM 10 PAVTOS. 
 

19,67% 
 

 
33,95% 

 
10,75% 

 
24,88% 

 
10,75% 

 
TÉRREA 

EXISTENTE 
 
 

 
 

42,49% 

 
 

17,44% 

 
 

10,22% 

 
 

18,48% 

 
 

11,36% 

 

 Atenta-se que os percentuais de contribuição relativa a carga térmica da edificação 

térrea existente referem-se à CARGA TÉRMICA RECEBIDA pelas superfícies, 

 COBERTA da EDIFICAÇÃO EXISTENTE: MÊS MAIS QUENTE
Icol,máx. hext Tamb α = 0,20 α = 0,75 Diferença (ºC)

CIDADE MÊS W/m2 W/m2 ºC ºC         Tas,máx(ºC) Tas,máx (α = 0,75)  - Tas,máx (α = 0,20)

RECIFE FEV 753,23 11,04 29,90 43,53 81,04 37,51
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descontados os coeficientes de absortividade, para que pudessem ser comparados de forma 

relativa com os respectivos percentuais da edificação de 10 pavimentos 

 Observando-se a Tabela 5.30, percebe-se como a contribuição percentual de cada 

superfície em relação ao total está diretamente ligado ao tipo da edificação, seja térrea ou 

com múltiplos pavimentos. 

Para edificações com múltiplos pavimentos, são as fachadas Norte e Sul que 

contribuem mais com a carga térmica total � em função de suas dimensões - em 

comparação com o teto. Já para as edificações térreas, é o teto que contribui mais 

significativamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

157 

Estratégias bioclimáticas 

 

A cidade de Recife apresenta temperaturas em torno de 20ºC e 29ºC ao longo do ano, 

com índices de umidade relativa superiores a 60%, limitando o período de conforto térmico 

a aproximadamente 1/3 do ano (31,6% das horas), enquanto que os níveis de desconforto 

por calor representam um pouco mais que 2/3 (68,3% das horas) segundo LAMBERTS et 

al, (1997) (Figura 5.78).  

 

 
 

1- Zona de Conforto; 2 - Ventilação; 3 - Resfriamento Evaporativo; 4 - Massa Térmica 
para Resfriamento; 5 - Ar Condicionado; 6 - Umidificação; 7 - Massa Térmica e 
Aquecimento Solar Passivo; 8 - Aquecimento Solar Passivo; 9 - Aquecimento 
Artificial 

 
Figura 5.78 - Carta Bioclimática com TRY (1962) de Recife. 

Fonte: LAMBERTS et al, 1997. 
. 
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Para minimizar este desconforto LAMBERTS et al, (1997) sugere as seguintes estratégias: 

- Ventilação (60,8%) (Figura 5.80); 

- Massa térmica para resfriamento e resfriamento evaporativo (7,1%); 

 

Segundo GIVONI (1997), em países de clima quente e úmido, admite-se como índice 

de conforto, temperaturas internas que variam de 18ºC a 29ºC e umidade relativa entre 

20% e 80% (Figura 5.79).  

Figura 5.79 - Diagrama indicativo da zona de conforto: GIVONI (1992). 
Fonte: LAMBERTS et al, 1997. 

 

Entretanto, encontramos no Brasil, para as cidades situadas em regiões mais quentes, 

norte e nordeste, por exemplo, índices de conforto mais sensíveis às temperaturas mínimas, 

sendo a temperatura de 18ºC um parâmetro mínimo que gera desconforto por frio e não 

conforto como generaliza GIVONI (1992). 
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Figura 5.80 - Diagrama da zona de Ventilação. 
Fonte: LAMBERTS et al, 1997. 

 

 

Ventilação  

Segundo LAMBERTS et al (1997) a estratégia de ventilação, já mencionada e 

ilustrada no capítulo 4, é recomendada para a melhoria na sensação térmica em situações 

onde a temperatura interior ultrapassar os 29ºC ou a umidade relativa for superior a 80%. 

Ainda em se tratando de climas quentes e úmidos, o recurso da ventilação cruzada, pode de 

forma simples melhorar os níveis de conforto térmico interno. 

 

 

Resfriamento evaporativo 

 São indicadas estratégias de resfriamento evaporativo para 7,1% das horas de 

desconforto (Figura 5.81) nos períodos onde a temperatura é alta e a umidade relativa é 

baixa (MARTINS, 2002).  
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Figura 5.81 - Carta Bioclimática para Recife com percentual de horas por ano com 

       estratégia de conforto: RESFRIAMENTO EVAPORATIVO. 
Fonte: LAMBERTS et al, 1997. 

 
Alguns exemplos de resfriamento evaporativo direto: vegetação 

(evapotranspiração do vegetal), e umedecimento do telhado através de spray de água 

(tubulação sobre coberta � Figura 5.82) em dias muito quentes; resfriamento evaporativo 

indireto (Figura 5.82) criando uma lâmina d�água permanente sobre a laje de cobertura, 

que através da evaporação da água irá retirar calor da mesma e conseqüentemente reduzirá 

a  temperatura superficial da laje no interior, ou criando um teto �jardim�. 
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Figura 5.82 - Resfriamento evaporativo                 Figura 5.83 -  Resfriamento evaporativo          
                     direto.                                                                        indireto. 
         Fonte: LAMBERTS et al, 1997.                                                Fonte: LAMBERTS et al, 1997. 

 
 

 
Massa térmica para resfriamento 
 

Massa térmica para resfriamento (Figura 5.84) pode ser usada para amenizar o 

desconforto provocado pelo calor, devendo-se evitar a radiação direta sobre as aberturas, 

bem como a ventilação diurna nos períodos em as temperaturas externas estejam superiores 

a 32ºC, pois pode trazer esse ar quente do exterior para o interior aumentando o 

desconforto térmico; no entanto, à noite é recomendado que se utilize a ventilação noturna, 

que pode ser mecânica, para retirar o calor acumulado durante o período diurno atenuando 

assim as temperaturas internas no dia seguinte. 

Um recinto sujeito a um intercâmbio passivo de energia pode apenas permitir um 

equilíbrio térmico entre o ambiente e o seu interior, ou seja, no máximo consegue-se tornar 

a temperatura interna média igual à temperatura média ambiente quando não existe carga 

térmica (radiação solar), quando o recinto está sujeito à radiação solar a temperatura 

interna média será igual ao que se denomina temperatura média ar-sol. (BRITO; 

FRAIDENRAICH, 1981). Adicionalmente a massa térmica do edifício amortece as 
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variações de temperatura interna em torno do valor médio, reduzindo consideravelmente 

sua amplitude. Em MARTINS (2002) foi verificada para Recife uma faixa de variação da 

temperatura ambiente de 22ºC a 25ºC ao longo da noite, podendo-se através de um sistema 

de controle � tanto nos valores da temperatura como nos níveis de umidade, permitir o 

ingresso do ar apenas nos períodos desejados pelas condições de conforto. 

 

 

 

Figura 5.84 - Carta Bioclimática para Recife com percentual de horas por ano com 

                      estratégia de conforto: MASSA TÉRMICA PARA RESFRIAMENTO. 
Fonte: LAMBERTS et al, 1997. 

 

 

Em MARTINS (2002) foi feita uma análise das oportunidades de climatização 

propostas pela carta bioclimática de GIVONI (1992) para a cidade do Recife, 
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identificando-se como principal recurso passivo de climatização, a circulação de ar natural. 

Haja vista, a insuficiência deste recurso, foi realizado um estudo teórico-experimental 

sobre a interação entre os diversos fatores ambientais, em um recinto localizado nesta 

cidade. Os resultados mostraram que 76% a 78% da carga térmica do recinto estudado é 

proveniente da incidência da radiação solar na coberta e a temperatura interna encontra-se 

em torno de 3ºC acima da temperatura média ambiente, com uma amplitude térmica 

interna variando de 2,5ºC a 3,6ºC, enquanto a amplitude térmica ambiente apresenta uma 

amplitude térmica compreendida entre 5,9ºC e 8,2ºC. Com a análise destes parâmetros 

foram também sugeridas as seguintes estratégias de conforto: 

- injeção de ar frio através da ventilação noturna; 

- transferência de calor através do piso do recinto; 

- criação de um micro-clima com o uso do resfriamento evaporativo nos horários de 

maiores valores da temperatura ambiente e menores de umidade relativa; 

- isolamento térmico e radiante do telhado e uso de tintas seletivas; 

- bloqueio da radiação direta  sobre as paredes nas quais incidem mais radiação; 

- ventilação cruzada. 
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Soluções bioclimáticas  adotadas em edificações no Recife 
 
 

Em AMORIM (1999), foram apontadas características do que podia-se chamar de uma 

escola �recifense�, citando os arquitetos Acácio Gil Borsoi e Delfim Amorim (pai do 

autor), como profissionais pioneiros na renovação dos princípios modernistas utilizados em 

Recife na década de 50, acrescentado a eles a preocupação com as condições climáticas 

locais.  

Segundo o autor, o experimentalismo e inventividade podem ser características 

observadas nas soluções de projeto: 

1. A telha canal sobre laje é apontada por vários autores como uma das grandes 

contribuições dadas por Amorim. Ela consiste na simples sobreposição da telha 

canal sobre laje em concreto armado, com o objetivo de minimizar os efeitos da 

insolação � eventuais fissuras, e conseqüentes infiltrações, e carga térmica. Sua 

conveniência a transformaram em uma técnica usual, tão corriqueira como a 

alvenaria de tijolos ou a taipa de pau-a-pique.  

2. A laje dupla, outra solução para isolar termicamente as edificações, teve, contudo, 

pouca aplicação devido ao seu alto custo de execução. A solução consistia em 

dispor paralelamente duas lajes em concreto, sombreando a laje inferior e 

permitindo a circulação constante do ar entre elas, tendo como resultado ambientes 

internos mais frescos.  

3. Os planos opacos foram recobertos com materiais cerâmicos, continuando a 

tradição da azulejaria oitocentista.  
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4. As aberturas também receberam cuidados especiais. Pode-se classificá-las em dois 

grandes grupos: sistemas móveis e sistemas fixos. O primeiro grupo inclui as 

esquadrias, nas suas diversas formas e materiais, e o brise-soleil móvel (horizontal 

ou vertical). Do segundo grupo fazem parte o elemento vazado, nos seus diversos 

materiais e desenhos, o cobogó, o brise-soleil em concreto e o peitoril ventilado. 

Esses sistemas fixos eram utilizados em superfícies voltadas para as orientações de 

menor incidência de ventilação (oeste), permitindo a saída permanente do ar dos 

ambientes e controlando a incidência direta solar nos cômodos. Os elementos 

vazados foram mais extensivamente utilizados do que qualquer outro sistema fixo, 

provavelmente pelo seu baixo custo e fácil manutenção 

Como exemplos da aplicação de alguns desses princípios da arquitetura bioclimática , 

podem-se citar algumas obras importantes (BARBOSA et al, 2005). 

 
- Edifício do Hospital da Restauração � 1955 (Figura 5.86). 

Projeto: Arquiteto Acácio Gil Borsoi. 

O peitoril-ventilado (Figura 5.85) é uma invenção do Arquiteto Pernambucano 

Augusto Reinaldo, garante que o ambiente esteja permanentemente ventilado mesmo com 

as constantes chuvas do Nordeste. Proporcionando um maior conforto térmico e circulação 

do ar.  
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Figura 5.85 - Corte esquemático do peitoril ventilado. 
Fonte: HOLLANDA, 1976. 

 

Figura 5.86 - Hospital da Restauração. 
Fonte:BARBOSA et al, 2005. 

 

- Edifício Santo Antônio � 1960 (Figura 5.87). 

Projeto: Arquiteto: Acácio Gil Borsoi 

No período da sua concepção, os projetos começavam a chamar atenção pela 

utilização de elementos vazados, nos seus diversos materiais e desenhos. Sistemas fixos 

eram empregados nas fachadas de menor incidência de ventilação, geralmente a Oeste, 

proporcionando uma saída constante de ar dos ambientes, sem expor à incidência solar. 

Situado na Avenida Dantas Barreto, no bairro de Santo Antônio o Edifício Santo 

Antônio é um conjunto de escritórios composto por quatro pavimentos. Para amenizar os 

efeitos solares e garantir iluminação filtrada e ainda uma ventilação natural contou com um 
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conjunto e elementos pré-fabricados em sua fachada Oeste, cobogós, resultando em uma 

fachada vazada e neutra.  

 

 
Figura 5.87 - Edifício Santo Antônio. 

Fonte:BARBOSA et al, 2005. 
 
 
 

- SUDENE : (Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste) � 1970. 

Projeto: Castro e equipe. 
 

Obra de grande complexidade por sua dimensão e orientação do terreno, com as 

fachadas de maiores dimensões voltadas nas direções Leste e Oeste, onde a edificação 

encontra suas máximas térmicas. 

O edifício da SUDENE está situado próximo ao campus da Universidade Federal 

de Pernambuco, com lote lindeiro à BR-232. As fachadas mais alongadas possuem 

aproximadamente 250 metros de comprimento, com 13 andares de pavimento tipo, um 

pavimento sob pilotis e um semi-enterrado, com altura total aproximada de 45 metros. 
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Figura 5.88 - SUDENE: Fachada Oeste. 
Fonte:BARBOSA et al, 2005. 

 
 A SUDENE possui uma das suas fachadas mais alongadas voltada para o Oeste 

(Figura 5.88), e como elemento de proteção da intensa radiação direta conta com a 

utilização de paredes de cobogó e brise-soleil vertical fixo (Figura 5.89). Esta solução de 

fato, diminuiu muito a carga térmica recebida por esta fachada, tanto por protegê-la da 

radiação direta como por permitir maiores perdas térmicas através dos cobogós. 

Figura 5.89 - Detalhe dos brises e dos cobogós. 
Fonte:BARBOSA et al, 2005. 

 

Projetado para atender as necessidades climáticas locais, dispensa até hoje 

instalação de ar condicionado nas áreas dos corredores de circulação e acesso (na fachada 

Oeste). Todas as salas de trabalho estão voltadas para direção Leste e se compartimentam 

através de divisórias de eucatex que também as separam do corredor de acesso (na fachada 

Oeste). Possuem esquadrias de vidro e brises fixos verticais. As soluções adotadas na 
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fachada Leste (Figura 5.90), não corresponderam às expectativas de minimizar as 

condições de desconforto térmico, pois a radiação nesta fachada também é intensa e, no 

entanto os elementos de proteção � brises verticais, nesta orientação, não bloqueiam 

totalmente a radiação direta. A situação se agrava por conta das esquadrias alumínio com 

janelas de vidro ao longo de toda a fachada que favorecem a incidência direta para o 

interior dos ambientes.  

Com relação à ventilação natural e cruzada nas salas, esta foi desfavorecida pela 

falta de comunicação contínua entre as aberturas (janelas) da fachada Leste com os 

elementos de saída do ar da fachada Oeste (combogós), a condição de menor desconforto é 

conseguida quando os usuários das salas deixam as portas abertas para o corredor, 

permitindo assim a circulação de ar. Porém esta não é uma solução adequada à salas de 

trabalho. Poderia-se resolver o problema criando bandeira de venezianas superiores e na 

parte inferior das divisórias e/ou portas, mantendo a privacidade, a segurança permitindo, 

no entanto a circulação continua do ar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5.90 - SUDENE: Fachada Leste. 
Fonte:BARBOSA et al, 2005. 
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CAPÍTULO 6 
 

CONCLUSÕES 
 

À medida que os recursos energéticos convencionais (ativos) tornam-se escassos e 

conseqüentemente mais caros, parece inevitável que ressurja a necessidade de conceber 

uma arquitetura adaptada ao clima e portanto com menor consumo energético na melhoria 

das condições de conforto térmico. Quando se fala sobre fazer ressurgir os preceitos e 

práticas da arquitetura bioclimática, evoca-se dessa maneira uma preocupação muito 

antiga, como pode ser observado no texto de VITRÚVIO (1 a.c) que dizia respeito apenas 

às observações e experimentalismo baseadas nos fazeres locais.  

Entretanto, hoje dispõe-se de um conhecimento científico apoiado em conceitos, 

modelos, métodos, técnicas e instrumentos que permitem avaliar com maior grau de 

precisão a adequação dos princípios bioclimáticos para cada localidade, com a 

possibilidade de simular previamente (ainda na fase do projeto) o desempenho térmico das 

edificações para diversas soluções. 

A exemplo do experimentalismo bem sucedido, pode-se citar para a cidade do 

Recife, os princípios e soluções sugeridos por HOLLANDA (1976) e pelos Arquitetos 

Delfim Amorim e Acácio Gil Borsói na década de 50. 

Atualmente, mediante o vasto conhecimento técnico sobre o tema, que foi discutido 

ao longo da revisão de literatura, em seus diversos aspectos, não se justifica que os 

profissionais se baseiem apenas em �experimentalismos�. Com o conhecimento das 

variáveis climáticas arquitetônicas locais e suas correlações entre forma, dimensão, 

orientação e radiação solar recebida, podem-se propor corretas soluções de projeto que 
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atendam de forma eficiente a demanda de conforto para as respectivas localidades, nos 

períodos quentes e frios. 

Apresentados os comportamentos das médias das temperaturas máximas e mínimas 

para cada localidade com as amplitudes térmicas entre as temperaturas máximas e mínimas 

para um mesmo período, observa-se que a cidade de Brasília está sujeita a maior amplitude 

(13,8ºC) do ciclo diurno e noturno da temperatura, o que é bem característico de climas 

quentes e secos. Esta condição climática de Brasília favorece a adoção da estratégia de 

ventilação noturna. A cidade do Recife apresentou, entre as demais, a menor variação entre 

as temperaturas máximas e mínimas nos períodos diurno e noturno mantendo temperaturas 

médias moderadamente altas ao longo desses períodos diurno e noturno, característico dos 

climas quentes e úmidos, sendo a ventilação diurna e noturna uma importante estratégia 

para amenizar o desconforto térmico ocasionado pelo calor. 

Quando se refere às amplitudes entre os períodos quentes e frios das cidades 

analisadas, a cidade de Florianópolis apresentou as maiores diferenças, refletindo uma 

diferença mais significativa entre as condições de conforto durante o ano. Deve-se 

portanto, adotar estratégias seletivas e que possam atender às condições opostas nos 

respectivos períodos sem anularem-se, esta característica de períodos mais definidos 

(quentes ou frios) referem-se a climas mais amenos com as estações do ano, também  bem 

mais definidas.  

A cidade do Recife novamente se apresenta como sendo a cidade com as menores 

amplitudes também ao longo do ano, ou seja, são pequenas as diferenças entre o verão e o 

inverno, basicamente diferenciados pela maior incidência das chuvas no período mais frio. 
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E em relação à carga térmica recebida para diversas localidades e diversas 

orientações, observa-se que para as latitudes mais altas, ou seja, mais ao sul, o percentual 

de redução é mais significativo, isto se deve ao fato do recurso solar ser também mais 

significativo (ver valores de Hh � radiação solar global diária). A cidade de Florianópolis 

apresenta o percentual de redução mais significativo. Brasília tem o menor percentual, por 

está recebendo menores níveis de radiação solar por conta do período escolhido 

(setembro).  

A orientação mais favorecida da edificação em relação à radiação solar, em todas as 

cidades analisadas, é representada pelo CASO 1, com suas fachadas mais alongadas 

voltadas para as direções N (norte) e S (sul). 

Foram encontradas diferenças também mais significativas entre as temperaturas 

internas médias diárias com relação a melhor orientação (CASO 1) e pior (CASO 5) nas 

cidades que apresentam maiores valores de radiação solar (Hh) Tabela 7.1. 

Tabela 7.1 � Diferença entre as temperaturas internas médias  teóricas relativas ao CASO 5  

         e CASO 1 , para fachadas α=0,20 e coberta α=0,45, por localidades. 

 

Na análise da carga térmica recebida por edificações com proporções de forma 

diferentes, mesmas áreas totais de construção, alturas e orientação na cidade do Recife, 

  DIFERENÇA ENTRE AS TEMPERATURAS INTERNAS médias  TEÓRICAS 
CIDADES δ LATITUDE Hh                   CASO 5 - CASO 1 , para fachadas α=0,20 e coberta a=0,45 

graus graus (MJ/m2)            graus

 FLORIANOPÓLIS -13,6 -27,58 23,6 0,33

RIO DE JANEIRO -13,6 -22,9 22,6 0,27
RECIFE -13,6 -8,05 19,5 0,19

BRASÍLIA 3,55 -15,8 15,6 0,09
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obteve-se a forma na proporção de 2/1, como sendo aquela que oferece melhor 

desempenho quanto à carga térmica recebida proveniente da radiação solar. 

Foram feitas analises mediante as simulações de carga térmica recebida pelas 

superfícies de uma edificação térrea existente, em comparação com os percentuais de 

contribuição das superfícies de uma edificação com múltiplos pavimentos. Foi observado, 

que as fachadas maiores contribuem mais significativamente na edificação de múltiplos 

(pelas suas dimensões e formas), e o teto, na edificação térrea existente é aquele com a 

contribuição mais significativa. Portanto, deve-se proteger (para as localidades mais 

quentes) ou expor (para localidades mais frias) mais as diferentes superfícies (fachadas ou 

tetos) em diferentes tipologias de edificações (térreas ou com múltiplos pavimentos). 

Como resultado da simulação da estratégia de proteção da coberta na edificação 

térrea existente (com material de baixa absortividade), obteve-se uma redução de 53,89% 

na carga térmica absorvida pela edificação, em comparação com a condição original. 

Apontando uma solução simples e com resultado significativo. 

 

Em relação às soluções adotadas nos projetos analisados, pode-se concluir: 

- No MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, a orientação com relação à radiação 

solar e aos ventos dominantes foi bastante acertada, porém as soluções de 

proteção das fachadas mais alongadas não foram eficazes. 

- As soluções adotadas nos projetos da CASA AUTÔNOMA e, foram bem 

adequadas às condições climáticas locais; 
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- A CASA EFICIENTE é mais significativa em relação à transmissão dos 

resultados das pesquisas para disseminação dos princípios bioclimáticos 

dentro e fora da comunidade acadêmica e profissional,  

- A SUDENE, apresenta uma orientação totalmente inadequada em relação 

à radiação solar, com suas fachadas maiores voltadas para as direções 

Leste e Oeste. Porém, com o uso do cobogó e do brise vertical fixo como 

proteção solar reduziu-se a carga térmica recebida pela fachada oeste, 

minimizando os ganhos térmicos. Entretanto a fachada Leste foi 

desfavorecida por falta de proteção solar. A ventilação das salas de 

trabalho foi prejudicada pela obstrução à circulação do ar. 

De uma forma geral há muitos trabalhos e pesquisas já realizados e em andamento 

com relação aos temas de arquitetura bioclimática, desempenho energético das edificações, 

entre outros correlatos. Porém o que se observa que em todo o Brasil existe pouca 

disseminação e aplicação prática destes princípios e soluções. 

Precisa-se estimular as pesquisas locais, reunindo-se grupos de pesquisa de diversas 

áreas de estudo afins, instituições de ensino, empresas e concessionárias de energia, 

fabricantes de produtos da construção e os usuários. Esse tema necessita de uma 

multidisciplinaridade muito grande de conhecimentos que devem ser agregados para 

aperfeiçoar as soluções, tornando mais eficientes e mais baratas a curto e médio prazo. 
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ANEXO 1 

 
 
 

Figura 1.1 � Rosa dos ventos. 
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Pontos Cardeais: 
E: Este ou Leste;  
N: Norte;  
O: Oeste;  
S: Sul;  

 
Pontos colaterais: 

NE: Nordeste;  
NO: Noroeste;  
SE: Sudeste;  
SO: Sudoeste;  

 
Pontos sub-colaterais: 

NNE: Nor-nordeste;  
ENE: Lés-nordeste;  
ESE: Lés-sudeste;  
SSE: Sul-sudeste;  
SSO: Sul-sudoeste;  
OSO: Oés-sudoeste;  
ONO: Oés-noroeste;  
NNO: Nor-noroeste.  
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ANEXO 2 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5 

 


