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RESUMO 

BRODAY, Evandro Eduardo. Proposta de metodologia de predição de 
sensação térmica dos usuários em ambientes internos .  2015. 159 p. Tese 
(Doutorado em Engenharia de Produção) - Universidade Tecnológica Federal do 
Paraná. Ponta Grossa, 2015.  

O PMV (Voto Médio Estimado) é um índice que pretende prever a sensação 
térmica das pessoas expostas a um mesmo ambiente. Entretanto, existem 
discrepâncias entre o modelo do PMV e as respostas de sensação térmica obtidas 
em estudos de campo efetuados para algumas populações. Um dos componentes 
para o cálculo do PMV é o isolamento térmico das vestimentas (Icl), que se utiliza 
da temperatura de superfície da vestimenta (tcl), que pode ser um fator que 
contribui para estas discrepâncias. Assim, esta pesquisa teve como objetivo 
apresentar um novo modelo de predição térmica minimizando as imprecisões das 
trocas térmicas pela correta determinação do tcl, utilizando-se do método de 
Newton. A coleta de dados contou com um grupo de soldadores, um grupo de 
trabalhadores de escritório desempenhando atividades sedentárias e um grupo de 
militares do exército português. Com a coleta de variáveis ambientais e pessoais 
no Brasil e em Portugal, esta pesquisa desenvolveu o Snovo1, por meio de um valor 
de tcl sem resíduos gerado pelo método de Newton e substituído nas parcelas de 
convecção e radiação de perda de calor e o Snovo2, mediante regressão múltipla 
entre os votos de sensação térmica coletados em estudo de campo, a taxa 
metabólica e os mecanismos de troca de calor. Depois do confronto entre a 
sensação térmica real e os valores de PMV calculados, para todos os grupos, os 
resultados encontrados com o Snovo1 e Snovo2 sempre foram melhores que os 
resultados encontrados com o PMV original de Fanger. O melhor resultado obtido 
nesta pesquisa foi com o grupo de militares, onde o Snovo2 apresentou uma melhoria 
de aproximadamente 46% em relação ao PMV original. Esta pesquisa comprovou 
que a temperatura superficial da vestimenta é uma variável de influência no modelo 
do PMV e minimizar imprecisões em sua obtenção diminui as discrepâncias entre 
os votos de sensação térmica e o PMV. 
 

Palavras-chave:  Temperatura de superfície da vestimenta. Voto médio Estimado. 
Método de Newton. Discrepâncias. 

 

 



 

ABSTRACT 

BRODAY, Evandro Eduardo. A methodological proposal of Predicted Mean 
Vote for people in closed environments . 2015. 159 p. Thesis (Doctorate in 
Production Engineering) - Federal Technological University of Paraná. Ponta 
Grossa, 2015.  

The PMV (Predicted Mean Vote) is an index which aims to predict the thermal 
sensation of people exposed to the same environment. However, there are 
discrepancies between the PMV model and thermal sensation responses obtained in 
field studies for some populations. One of the components for the calculation of PMV 
is the clothing insulation (Icl), which uses the clothing surface temperature (tcl), which 
can be a factor which contributes towards these discrepancies. Therefore, the aim of 
this research was to show the tcl influence on the PMV index. Thus, this research 
aimed to present a new thermal prediction model minimizing inaccuracies of thermal 
exchanges through the correct determination of tcl, by using Newton's method. Data 
collection featured a group of welders, a group of office workers performing sedentary 
activities and a group of Portuguese Army Military. Having collected environmental 
and personal variables in Brazil and Portugal, this research developed the Snew1, 
through a value of tcl without residues generated by Newton’s Method and replaced in 
convection and radiation heat loss equations and Snew2, through multiple regression 
between thermal sensation votes collected in field study, the metabolic rate and the 
mechanisms of heat exchange. After confrontation between the real thermal sensation 
and the calculated PMV values, for all groups, the results found with the Snew1 and 
Snew2 were always better than the results found with the Fanger’s Original PMV. The 
best result obtained in this research was with the military group, where the Snew2 
presented an improvement about 46% over the original PMV. This search proved that 
the clothing surface temperature is a variable that influences the PMV model and 
minimizing inaccuracies in its obtaining decreases discrepancies between thermal 
sensation votes and PMV.  
 

Keywords:  Clothing surface temperature. Predicted Mean Vote. Newton’s 
Method. Discrepancies.  
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1 INTRODUÇÃO 

A Ergonomia vem cada vez mais ganhando espaço no meio industrial nas 

últimas décadas. Desde o seu surgimento, sempre teve como foco central a 

adaptação do ambiente de trabalho ao homem. Durante a sua evolução, contudo, a 

Ergonomia nem sempre teve os mesmos objetivos ao passar do tempo. 

Em um primeiro momento teve-se a Microergonomia, corrente central por 

muitos anos, preocupando-se apenas com a relação homem-máquina, ou seja, 

apenas com a relação direta entre o trabalhador e o seu posto de trabalho. Verifica-

se aqui o quão antropocêntrica é a microergonomia: a preocupação central é o 

trabalhador e não são levadas em consideração outras características, tais como 

produtividade e o retorno financeiro que as atividades destas pessoas geram. Do 

ponto de vista industrial, não há eficiência se o posto de trabalho está adequado 

para o trabalhador e o mesmo sinta bem-estar e conforto, mas não consegue atingir 

os níveis de produtividade que são exigidos pela empresa. 

Neste sentido, surgem os estudos de Hendrick (1986) trazendo os conceitos 

da Macroergonomia: o bem-estar do trabalhador continua sendo preocupação da 

empresa, mas agora, devem-se expandir as preocupações além da interface 

homem-máquina, e passa-se a considerar também o ambiente de trabalho no qual o 

colaborador executa estas atividades. Esta nova corrente foca no desenvolvimento e 

aplicação da tecnologia da interface homem-máquina em toda a organização, 

buscando a melhoria da estrutura organizacional e dos processos relacionados aos 

sistemas de trabalho (IIDA, 2005). 

Ainda segundo Iida (2005), é de extrema importância a obtenção do bem-

estar do ser humano em ambientes internos, de forma a garantir os objetivos 

básicos da Ergonomia: saúde, segurança, satisfação e eficiência. 

Dentre as preocupações com o ambiente podem-se citar, como fatores de 

influência no desenvolvimento das atividades, ruídos, luminosidade, qualidade do ar 

e temperatura. A temperatura está relacionada ao Conforto Térmico, objeto de 

estudo desta pesquisa. 

De acordo com a American Society of Heating, Refrigerating and Air-

Conditioning Engineers (ASHRAE), o Conforto Térmico é definido como a condição 

da mente que expressa satisfação com o ambiente térmico em questão. Na verdade, 

o Conforto Térmico não é uma condição de estado e sim um estado de espírito, visto 
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que o processo de conforto é de caráter subjetivo, envolvendo fatores físicos, 

fisiológicos e psicológicos (DJONGYANG, TCHINDA e NJOMO, 2010). 

Jang, Koh e Moon (2007) citam a existência de seis variáveis importantes que 

influenciam no conforto térmico, sendo duas variáveis pessoais (taxa metabólica e 

isolamento da vestimenta) e quatro ambientais (temperatura do ar, velocidade do ar, 

temperatura radiante média e umidade relativa). Em intensidade menor, outras 

variáveis também influenciam no conforto térmico, tais como: idade, sexo e poder 

aquisitivo (INDRAGRANTI e RAO, 2010). 

Quando expostas a um mesmo ambiente, sob as mesmas condições 

climáticas, pessoas podem relatar sensações térmicas diferentes. O bem-estar com 

o ambiente é uma resposta subjetiva complexa que envolve diversas variáveis que 

interagem entre si, o que torna a criação de um padrão absoluto para o conforto 

térmico uma tarefa difícil (OGBONNA e HARRIS, 2008). 

Com o objetivo de conhecer a média de sensação térmica de um grande 

grupo de pessoas expostas a um mesmo ambiente, o pesquisador dinamarquês 

Fanger propôs em 1970 o Predicted Mean Vote (PMV). De acordo com Humphreys 

e Nicol (2002), o PMV é o índice de conforto térmico mais utilizado para avaliar a 

sensação térmica em um ambiente moderado, ou seja, aquele em que não há 

exigência extrema de um mecanismo termorregulador humano nem para o frio e 

nem para o calor. 

O índice PMV, entretanto, quando comparado às sensações térmicas reais 

coletadas em alguns estudos de campo, apresenta discrepâncias significativas. 

Humphreys e Nicol (1996), De Dear et al. (1998), Xavier (2000), Jones (2002), 

Havenith et al. (2002), Peeters et al. (2009), Maiti (2014) e Broday et al. (2014) 

afirmam que o valor calculado para o PMV não condiz com as respostas obtidas em 

estudos de campo. 

Esta disparidade encontrada pode estar diretamente ligada com a 

determinação e medição das variáveis ambientais e pessoais, variáveis estas 

necessárias para a determinação do índice PMV. As variáveis pessoais são as que 

mais apresentam subjetividade, o que pode levar a discrepância do modelo. 

Partindo-se desta premissa, esta pesquisa irá propor uma metodologia mais 

adequada para a estimação da sensação de Conforto Térmico, levando-se em 

consideração os seguintes aspectos: 
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a) Todas as variáveis ambientais são obtidas por meio de medições e as variáveis 

pessoais através de tabelas e dados presentes nas normas. A integração entre 

essas variáveis e aos seus parâmetros aos quais estão relacionados, levam ao 

equacionamento do PMV. Um dos parâmetros relativos à vestimenta é o tcl, 

temperatura superficial externa da vestimenta. Este parâmetro pode ser obtido 

através dos manequins térmicos. Como existe uma dificuldade em se obter acesso 

aos manequins térmicos, esta pesquisa irá apresentar um algoritmo desenvolvido 

pelo Método de Newton, o qual determina com precisão o valor para o tcl. 

b) O valor obtido do tcl será utilizado para propor uma nova metodologia para a 

predição do Conforto Térmico, através de duas aproximações distintas: uma 

mediante a determinação de uma nova carga térmica e outra por meio de regressão 

múltipla, verificando o efeito de todos os mecanismos de troca de calor sobre as 

sensações térmicas. 

 Após a obtenção da equação do novo modelo de predição, o mesmo será 

confrontado com as sensações reais das pessoas coletadas em estudos de campo, 

para, por fim, poder afirmar se o novo modelo de predição térmica é mais eficiente 

que o PMV para relatar a média de sensação térmica de um determinado grupo de 

pessoas. 

 

1.1 PROBLEMA 

De que maneira a correta determinação da temperatura superficial da 

vestimenta pode ser vantajosa para se predizer as sensações de conforto térmico 

em usuários de ambientes internos? 

1.2 JUSTIFICATIVA 

O crescimento da industrialização nas últimas décadas resultou em uma 

grande parcela das pessoas passando grande parte do tempo em ambientes 

internos para execução das atividades, sendo estes climatizados ou não. Este fato 

tem causado um aumento de interesse em estudos das condições do ambiente aos 

quais as pessoas estão inseridas. 
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P. O. Fanger, pioneiro nos estudos de conforto térmico, começou seus 

estudos em câmaras climatizadas na Dinamarca na década de 70. Estes estudos 

serviram como base para a elaboração de normas referentes ao conforto térmico, 

como a ISO 7730 (2005). 

Os estudos em câmaras climatizadas foram baseados no modelo do balanço 

térmico. Este modelo considera que todo o calor gerado pelo organismo deve ser 

dissipado para o ambiente, para que não haja nem acúmulo nem perda de calor, 

para que o organismo consiga manter a temperatura interna constante. O ser 

humano é homeotérmico, ou seja, mantém sua temperatura interna constante 

(aproximadamente 37ºC) seja qual for a mudança que o ambiente impõe (IVANOV, 

2006).  

Estes estudos em câmaras climáticas possuíam como vantagem o total 

controle de todas as variáveis ambientais. Entretanto, com o passar do tempo, outra 

corrente de estudos se desenvolveu: os estudos de campo. Apesar das diferenças 

entre os estudos em câmaras climatizadas e estudos de campo, o objetivo final das 

duas metodologias é sempre o mesmo: o conforto térmico parece ocorrer quando a 

temperatura do corpo é mantida com o mínimo esforço regulatório fisiológico (KILIC, 

KAYNAKLI e YAMANKARADENIZ, 2006). 

Nas últimas décadas, um grande número de modelos foram desenvolvidos 

com o objetivo de descrever a resposta térmica das pessoas: Fanger (1970), Gagge 

et al. (1971), Stolwijk et al. (1971), Wissler (1985), Jones e Ogawa (1992), Fiala et al. 

(1999), Huizenga et al. (2001), Nicol e Humphreys (2002), Kaynakli et al. (2005), 

Kilic et al. (2006), Yao et al. (2009) e Zolfaghari et al. (2010).  

Muitos dos modelos previamente citados confirmam que o índice PMV não 

apresenta com fidedignidade os votos de sensação térmica relatados pelas pessoas. 

Apesar do grande número de modelos propostos é difícil encontrar um que 

represente uma situação generalizada e seja aplicável a várias situações, devido às 

restrições com as quais foram construídos.  

Como um dos focos deste trabalho está relacionado a temperatura superficial 

externa da vestimenta (tcl), convém citar os estudos sobre as roupas dos usuários 

através do uso de manequins térmicos que foram desenvolvidos ao longo dos 

últimos anos: McCullough et al. (1985), Holmér et al. (1999), Fan et al. (2005), 

Huang (2006), Nilsson (2007), Wang et al. (2010), Zolfaghari et al. (2010), Bogerd et 

al. (2012) e Pang et al. (2014). 
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Os estudos citados acima, entretanto, não mostram um método para 

determinar a temperatura superficial externa da vestimenta (tcl). Esta variável é de 

suma importância para determinação do PMV. A discrepância relatada entre a 

sensação térmica real e o PMV pode estar relacionada com a determinação 

incorreta da temperatura superficial externa da vestimenta (tcl). Esta pesquisa vai 

determinar o tcl pelo método da ISO 7730 (2005) e propor o Método de Newton para 

o cálculo do tcl, com o objetivo de utilizar valores mais precisos para o tcl. Para 

verificar se melhorias ocorrem no modelo do PMV, será feita uma comparação entre 

as formas de determinação do tcl. 

O Anexo D da ISO 7730 (2005) sugere um método para determinação do tcl. 

Entretanto, do ponto de vista matemático, ocorrem discrepâncias na determinação 

desta variável. Conhece-se a equação do tcl e é sabido que a mesma apresenta a 

variável em ambos os lados da equação, o que torna impossível uma solução 

analítica convencional. 

Por isso, deve-se utilizar um método iterativo para determinar o valor da 

grandeza. O fato que ocorre é que a norma utiliza um valor de tcl que não leva a 

convergência da equação. Este fato leva a formação de um resíduo, que acaba 

agrupando um erro ao utilizar este valor de tcl para calcular o PMV. 

Neste sentido, esta pesquisa irá trabalhar com um valor de tcl que apresenta 

convergência e possui um valor de resíduo com um erro minimizado. Este novo valor 

de tcl será utilizado no novo modelo de predição térmica e então comparado às 

sensações térmicas reais, esperando que o ajuste do coeficiente de correlação seja 

melhor que o do tradicional modelo do PMV. 

 É de extrema importância o desenvolvimento um modelo que consiga 

predizer bem o conforto térmico. Conhecendo exatamente as demandas metabólicas 

de uma determinada atividade, por exemplo, faz com que seja possível para os 

empregadores não só planejar suas atividades de uma forma que as taxas 

metabólicas não geram excesso de calor para os trabalhadores, mas também para 

fornecer-lhes as roupas de trabalho e os instrumentos que são apropriadas para o 

calor gerado. 

 Para os engenheiros que projetam ambientes, o conforto térmico é 

importante, porque em ambientes onde não há conforto térmico, as pessoas são 

forçadas a usar formas alternativas de energia para atingir um nível de conforto. 

Atualmente, há um crescente número de residências no mundo que possui ar- 
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condicionado, aumentando assim o uso de eletricidade. Desta forma, compreender 

melhor o ambiente térmico e o que é necessário para proporcionar um ambiente em 

que mais pessoas sintam-se termicamente confortáveis é essencial para otimização 

dos recursos. 

 

1.3 OBJETIVO GERAL 

  

Propor uma nova metodologia de predição de sensação térmica levando em 

consideração a minimização das imprecisões das trocas térmicas mediante a correta 

determinação da temperatura superficial externa da vestimenta (Snovo1). 

1.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Propor um método matemático, por meio de um algoritmo, para a determinação da 

temperatura superficial externa da vestimenta; 

- Apresentar equações de predição para o voto médio estimado através de 

regressão múltipla entre os votos de sensação térmica, a taxa metabólica e os 

mecanismos de troca de calor (Snovo2); 

- Minimizar imprecisões na obtenção de variáveis pessoais e ambientais, mediante 

utilização de equipamentos calibrados e medição indireta do metabolismo; 

- Formar um banco de dados de sensação e preferência térmica para um 

determinado ambiente; 

- Verificar, de acordo com os questionários, a percentagem de insatisfeitos em cada  

ambiente de acordo com a metodologia de Fanger. 

1.5 DELIMITAÇÃO DO TEMA 

O Conforto Térmico, tema central desta pesquisa, apresenta caráter 

multidisciplinar e subjetivo. De acordo com Fanger (1970), devido às características 

biológicas, é impossível que em um determinado grupo de pessoas, todas irão 

sentir-se confortáveis termicamente quando sujeitas a um mesmo ambiente. 
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A pesquisa, visando a determinação de parâmetros e condições de conforto 

térmico através de estudos de campo, foi efetuada em ambientes internos 

(condicionados, naturalmente ventilados e em ambiente controlado), com pessoas 

realizando atividades sedentárias e não sedentárias.  

Esta pesquisa contou com três grupos distintos para análise: um grupo de 

soldadores de uma indústria metal-mecânica em um ambiente naturalmente 

ventilado (100% sexo masculino); um grupo de trabalhadores desempenhando 

atividades nos escritórios de serviços da Faculdade de Engenharia da Universidade 

do Porto num ambiente condicionado (100% sexo feminino); um grupo de militares 

(100% sexo masculino) simulando atividades de campo em uma câmara climática 

(ambiente controlado) também localizada na Faculdade de Engenharia da 

Universidade do Porto. 

A coleta de dados foi realizada durante o pleno desenvolvimento das 

atividades, tomando-se o cuidado para que o desenvolvimento das atividades das 

pessoas não fosse alterado. Por isso, as datas das medições foram acordadas de 

modo a não prejudicar as atividades das pessoas. As medições foram realizadas 

entre 2013 e 2015 e em todos os casos foram analisadas pessoas adultas.  

Na coleta de dados considerou-se que os equipamentos de medição, pelo 

fato de estarem calibrados, fornecem valores corretos e precisos das variáveis 

ambientais e da taxa metabólica, não sendo uma fonte de erro, muito embora seja 

sabido que a pessoa quando faz uso de um instrumento de medição está sujeita a 

variações em seu ritmo psicofisiológico, podendo modificar, por exemplo, sua taxa 

metabólica (BRODAY, 2013). 

Esta pesquisa também possui uma etapa que é a determinação da taxa 

metabólica pela calorimetria indireta, pelo consumo de oxigênio, para os grupos que 

não realizam atividades sedentárias. Nenhum equipamento para medição estava 

disponível durante a coleta de dados com o grupo que realiza atividades em 

escritórios. 

Sabe-se também que existe uma probabilidade significativa de imprecisões 

em outras variáveis de caráter subjetivo: o isolamento térmico da vestimenta. Os 

valores de Icl utilizados nesta pesquisa foram consultados na ISO 9920 (2007) e 

devido a grande quantidade de peças de roupas existentes, nem sempre é possível 

obter um valor exato para uma peça de roupa com uma descrição tão generalista 

como a da norma. 
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No que se refere ao método matemático escolhido por esta pesquisa optou-se 

pelo Método de Newton, pois sabe-se que o mesmo é o mais rápido para obter o 

resultado e garantir a convergência. Isto não quer dizer que outros métodos 

matemáticos existentes não possam desempenhar a mesma função. 

Em ambientes nos quais são realizados outros tipos de atividades, como 

atividades de trabalho pesado, práticas esportivas, atividades industriais e atividades 

domésticas, não foram objeto de estudo desta pesquisa. Desta forma, pode ser que 

os resultados aqui encontrados possam não representar de forma adequada 

análises e predições de conforto térmico com estes outros tipos de atividades.  

Entretanto, acredita-se na grande representatividade e extrapolação dos 

resultados do trabalho, haja visto que o novo modelo de predição leva em conta o 

princípio do balanço térmico: independente do estilo de vida, da ocupação e da 

atividade desempenhada, todas as pessoas geram energia e dissipam calor para o 

ambiente da mesma forma. Assim, pode-se considerar que este novo modelo que 

utiliza um tcl com um erro minimizado em sua composição, é capaz de predizer com 

maior fidedignidade as sensações reais coletadas em estudos de campo. 

1.6 HIPÓTESE GERAL 

Por meio da alteração de um parâmetro do Isolamento Térmico da 

Vestimenta (Icl), a temperatura superficial da vestimenta (tcl), é possível expressar de 

forma mais adequada as respostas de sensação térmica real obtidas de usuários do 

ambiente durante a execução de suas atividades. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1 METODOLOGIA UTILIZADA PARA CONSTRUÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO 
TEÓRICA 

A metodologia utilizada para construção do referencial teórico baseou-se na 

combinação de palavras-chaves em diversas bases de dados. Considerou-se 

adequado apresentar os conceitos básicos do Conforto Térmico, o Modelo do 

Balanço Térmico, as variáveis e a Normalização existente acerca do tema. Como a 

pesquisa trata sobre as discrepâncias encontradas em alguns estudos de campo 

entre a sensação térmica real relatada pelas pessoas e o índice do PMV, para a 

construção do item 2.3.4 utilizou-se da metodologia PRISMA (Preferred Reporting 

Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses - Descrição dos Itens Preferenciais 

para Revisões Sistemáticas e Meta-Análises). 

Esta metodologia combina palavras-chave e realiza a pesquisa em diversas 

bases de dados de informação científica, o que garante que nenhum estudo 

referente ao tema seja excluído, esgotando-se todas as possibilidades de pesquisa. 

Depois, através de uma triagem específica proposta pelo PRISMA, é possível 

reduzir o número de estudos encontrados, por meio de critérios de seleção 

específicos e definidos para a pesquisa (LIBERATI et al., 2009). 

A pesquisa foi realizada incluindo 48 bases de informação científica: ACM 

Digital Library,  ACS Journals, ASME Digital Library, BioMed Central Journals, 

Cambridge Journals Online, CE Database (ASCE), Directory of Open Access 

Journals (DOAJ), Highwire Press, IEEE Xplore, Informaworld (Taylor and Francis), 

IOP Journals, MetaPress, nature.com, Oxford Journals, Royal Society of Chemistry, 

Sage Journals Online, SciELO, Science Magazine, ScienceDirect, SIAM, 

SpringerLink, The Chronicle of Higher Education and Wiley Online Library, Academic 

Search Compelte, AGRICOLA Articles, AGRICOLA Books, Arts & Humanities 

Citation Index, Beilstein via SCIRUS (ChemWEB), Business Source Complete, 

CitiSeerX, Compendex, Current Contents, Datamonitor, Energy Citations (DOE), 

ERIC, Inspec, Library, Information Science & Technology Abstracts (LISTA), 

PsycArticles, PubMed, Science Citation Index, Science & Technology Proceedings, 

SCOPUS, Social Sciences Citation Index, Social Sciences & Humanities 

Proceedings, SourceOECD, TRIS Online, Web of Science e Zentralblatt Math. 
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 A busca nas fontes de informação científica se deu pela utilização de 

palavras-chave que foram combinadas entre si. As palavras-chave escolhidas para 

pesquisa foram: Thermal Comfort Model, Predicted Mean Vote, Modeling, Thermal 

Response, Discrepancies e PMV. A figura 1 mostra os 5 conjuntos possíveis de 

combinações para as palavras-chave: 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 1 - Combinação das palavras-chave 

Fonte: Autoria Própria 

Como pode ser observado da figura 1, as palavras-chave foram combinadas 

duas a duas, em todas as bases de dados e revistas científicas. A ordem em que as 

palavras-chave são pesquisadas não altera o sentido da pesquisa. Por exemplo: 

quando se combina Thermal Comfort Model com Modeling, não se faz necessário 

combinar Modeling com Thermal Comfort Model, pois os resultados não se alteram. 

 A única combinação que não foi realizada foi Predicted Mean Vote e PMV. 

Como a segunda palavra-chave é a sigla da primeira, a pesquisa ficaria redundante 

e não faria muito sentido, pois em todos os artigos esta relação do nome e sigla está 

sempre presente.  

Depois de proceder à recolha, de forma sistemática, de toda a informação de 

todas as fontes anteriormente referidas, com base nos mesmos conjuntos de 

palavras-chave, procedeu-se ao primeiro screening dos trabalhos relevantes para o 
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estudo em curso. Essa seleção foi efetuada utilizando os seguintes passos e 

critérios de rejeição pela seguinte ordem: 

1. Ordenação dos artigos por ordem alfabética de autor, no sentido de facilitar a 

remoção dos duplicados; 

2. Remoção dos artigos anteriores a 2004 (com mais de 10 anos). Eventuais artigos 

relevantes com mais de 10 anos são obtidos a partir das referências 

bibliográficas dos artigos encontrado na 1ª seleção; este passo permite remover 

um número significativo de publicações de menor importância, diminuíndo assim 

o tempo de pesquisa; 

3. Remoção dos artigos que não fornecem a informação básica completa (autor, 

Título, Ano de publicação ou revista de origem); 

4. Remoção de artigos duplicados; 

5. Remoção dos artigos cujo título não evidencia uma relação com o assunto. 

Após a primeira triagem, em que apenas são analisadas as referências 

básicas dos artigos (autor, título, ano de publicação), passou-se à análise dos 

resumos: 

6. Remoção dos artigos cujos objetivos declarados no resumo não coincidem com 

os objetivos do presente estudo;  

7. Remoção dos artigos cuja metodologia é desajustada ou não se enquadra com o 

presente estudo; 

8. Remoção dos artigos sem texto completo disponível. 

O passo seguinte consiste numa análise preliminar dos artigos selecionados 

com textos completos e acessíveis, sendo aceitos os que cumpriam os seguintes 

critérios de elegibilidade: 

- Artigos da Área de Conforto Térmico; 

- Artigos fornecem informações sobre novos modelos ou adaptações ao modelo do 

PMV; 

- Artigos que apresentam especificamente as discrepâncias entre o modelo do PMV 

e os estudos de campo. 

Após a obtenção da lista final de artigos selecionados, procedeu-se à análise 

das respectivas referências bibliográficas, no sentido de encontrar outros trabalhos 

relevantes para o tema. Por meio desta metodologia é possível conhecer os estudos 
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mais recentes em Conforto Térmico, principalmente na relação entre o índice PMV 

de Fanger e os estudos de campo. 

 

2.2 CONFORTO TÉRMICO 

2.2.1 Conceitos Básicos 

O Conforto Térmico vem cada vez mais assumindo um papel multidisciplinar, 

com atuação nas áreas de Engenharia, Arquitetura e Ciências da Saúde. Por conta 

de sua multidisciplinaridade, o Conforto Térmico ganha um aspecto muito subjetivo, 

fazendo com que não haja um padrão absoluto para os estudos desta área. 

Nicol (1993) afirma a importância de se realizar estudos na área do Conforto 

Térmico: fornecer um ambiente satisfatório para as pessoas, controlar o consumo de 

energia e sugerir e elaborar normas e padrões para o Conforto Térmico. São 

também temas importantes: eficiência energética em edificações, melhoria da 

qualidade do ar em ambientes internos e economia de energia (RAW et al., 1994). 

Em geral, o conforto térmico ocorre quando a temperatura do corpo é mantida 

dentro de limites estreitos, a umidade da pele é baixa e o esforço fisiológico de 

regulação é minimizado. O conforto térmico também depende de ações 

comportamentais, tais como alterar roupas, atividades, mudar a postura ou o local, 

alteração do ajuste do termostato, abrir uma janela e queixar-se de um ambiente por 

causa de sua temperatura (DJONGYANG, TCHINDA e NJOMO, 2010). 

De acordo com Fanger (1970), o Conforto Térmico pode ser conseguido por 

diferentes combinações de variáveis ambientais e pessoais e pelo uso de diferentes 

sistemas técnicos. Em todos os casos, o Conforto Térmico é vendido ao consumidor 

pela indústria de aquecimento, ventilação e ar condicionado (CHENG et al., 2012).  

Os padrões de conforto térmico determinam o consumo de energia em 

sistemas ambientais de um edifício; portanto, eles desempenham um papel 

importante na construção da sustentabilidade (YAO et al., 2009). 

O conforto térmico também é um parâmetro chave para um ambiente de 

trabalho saudável e produtivo (TAYLOR et al., 2008). Para Fanger (1970), a primeira 

razão para se criar conforto térmico é para satisfazer os desejos das pessoas em se 

sentirem confortáveis termicamente. Entretanto, o conforto térmico pode ser 
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justificado a partir do ponto de vista do desempenho humano, haja visto que o 

desempenho das pessoas tende a ser maior quando estão confortáveis com o 

ambiente em que se encontram. 

Quando um ambiente não possui características adequadas ao uso, ocorrem 

condições adversas, como qualidade do ar insalubre, desconforto térmico localizado, 

problemas de saúde e queda de produtividade. 

Nesse sentido, para estar em conforto térmico é necessário que a pessoa 

esteja confortável no ambiente em questão e mantenha constante a sua temperatura 

corporal, sem que haja a necessidade de acionar mecanismos de defesa contra o 

frio ou contra o calor. Assim chega-se a definição de neutralidade térmica, que de 

acordo com Fanger (1970), ocorre quando o indivíduo não prefere sentir nem mais 

calor e nem mais frio no ambiente em que se encontra. A neutralidade térmica é a 

primeira condição para o conforto térmico, mas não é suficiente.  

A segunda condição para o Conforto Térmico é citada por Bartal et al. (2012): 

a temperatura da pele (tsk) e a taxa de secreção de suor (Esw) dependem da 

atividade desenvolvida, e ambas as taxas devem ser compatíveis com as atividades 

executadas pelas pessoas. Ainda de acordo com Bartal et al. (2012), as condições 

previamente citadas podem ser descritas de acordo com as seguintes 

desigualdades: a < tsk < b e c < Esw < d. 

Os valores a, b, c e d citados somente são aplicáveis para uma pessoa em um 

nível de atividade metabólica particular. A satisfação das desigualdades é válida 

apenas para o balanço de energia considerando o estado permanente. De acordo 

com Fanger (1970), a taxa de suor e temperatura da pele foram medidas em 

pessoas que julgaram sua sensação térmica como confortável. Definiram-se, então, 

expressões de estimativa da temperatura da pele e secreção do suor como uma 

função da taxa metabólica pela análise de regressão linear. 

  As equações (1) e (2), para a temperatura da pele e taxa de suor, 

respectivamente, fornecem os requisitos para se encontrar em conforto térmico em 

função da atividade desempenhada (M): 

 t
� = 35,7 − 0,0275.M                  (1) E�� = 0,42. �M − 58,15�               (2) 
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  Ambas as equações foram determinadas através de experimentos realizados 

por Fanger (1970) com uma amostra de 20 pessoas (10 homens e 10 mulheres), 

todos alunos da Universidade de Kansas. Fanger (1970) ressalta que não há 

diferenças estatísticas entre homens e mulheres. A temperatura da pele foi medida 

com 14 termistores em determinadas partes do corpo. A temperatura média da pele 

foi a média entre os resultados dos 14 termistores. Verificou-se que a temperatura 

média da pele diminui à medida que se aumenta a atividade metabólica. 

  De acordo com Maiti (2014), a temperatura média da pele pode ser obtida em 

18 pontos distintos do corpo humano, conforme mostra a figura 2: 

 

 

Figura 2 - Identificação das partes do corpo para o btenção da temperatura média da pele 
Fonte: Maiti (2014)  

 
 

  Com base na figura 2 é possível determinar a temperatura da pele, que 

resulta em uma equação (3): 

 																															t
� = 	0,07T��� ç� + 	0,35T"#$%�$ + 	0,14T�#�ç$ + 	0,05T&ã$ +																																			0,19T�$(� + 	0,13T) #%� + 	0,07T)é                  (3) 

 

onde: 

T��� ç� = T7 + T82  



31 
 

T�#�ç$ = T11 + T12 + T13 + T144  

T�$(� = T5 + T62  

T)é = T1 + T22  

T+$#
$ = T16 + T182  

T"#$%�$ = T15 + T16 + T17 + T184  

T&ã$ = T9 + T102  

T) #%� = T3 + T42  

T) ,"$ = T15 + T172  

 

  De acordo com Fanger (1970), outras variáveis, como o isolamento térmico 

da vestimenta, por exemplo, não influenciam na temperatura da pele e na taxa de 

suor. Em estado de conforto térmico, a temperatura radiante média, velocidade do ar 

e isolamento térmico da roupa não alteram a temperatura da pele e taxa de suor, 

sendo a única variável de importância a taxa metabólica. 

  Para determinar a equação de taxa de suor, Fanger (1970) também realizou 

experimentos estatísticos com um maior número de indivíduos. A perda de calor por 

evaporação foi avaliada em 183 indivíduos (101 eram homens e 82 eram mulheres) 

em um ambiente moderado (aquele onde não há necessidade de mecanismo 

termorregulador para condições extremas de frio e calor). A taxa de suor também 

tem como única variável de influência a taxa metabólica. Assume-se que para uma 

pessoa em atividade sedentária e em estado de conforto térmico a perda de calor é 

nula. Esta condição, entretanto, não é válida para pessoas desempenhando 

atividades não sedentárias (BARTAL et al., 2012). 

  Com relação ao desconforto térmico localizado, são por meio de quatro 

formas distintas que alguém pode se encontrar em desconforto (ISO 7730, 2005): 

correntes de ar, assimetria de radiação térmica, diferença de temperatura do ar 

(sentido vertical) e pisos aquecidos ou resfriados. 
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  O desconforto causado pelas correntes de ar pode ser expresso pela 

percentagem de pessoas insatisfeitas, conforme equação (4): 

 

-. = /34 − 01,23/4̅1,2 − 0,053678/0,374̅1,29: + 3,143           (4) 

 

onde: 

ta,l = temperatura local do ar (ºC), entre 20 e 26 ºC; 4̅1,2	= velocidade média do ar local, em m/s, v < 0,5 m/s; 

Tu = intensidade da turbulência local, em percentagem, 10 a 60%. 

   

  De acordo com Koskela et al. (2001), para a avaliação do conforto térmico, a 

velocidade do ar é um parâmetro relevante, pois está relacionada ao efeito de 

resfriamento da pele devido ao escoamento do ar. De acordo com Fanger (1970), 

devido a não uniformidade na perda de calor devido à exposição de diferentes 

partes do corpo, o modelo apresentado acima se aplica a pessoas que tenham uma 

sensação térmica próxima da neutra para o corpo inteiro. 

  A assimetria de radiação térmica também é uma forma de desconforto 

térmico. Este desconforto se dá em função de um teto quente, uma parede resfriada, 

um teto resfriado e uma parede quente (ISO 7730 [2005]). A figura 3 mostra a 

quantidade de pessoas insatisfeitas em relação ao tipo de assimetria de radiação 

sofrido (1-teto quente, 2- parede resfriada, 3-teto resfriado e 4-parede quente): 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Figura 3 - Assimetria de radiação 
Fonte: ISO 7730 (2005)  
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  De acordo com a ASHRAE 55 (2004), as pessoas são mais sensíveis à 

radiação assimétrica causada por um teto quente do que a causada por superfícies 

verticais quentes e frias. Love e Tian (2008) afirmam que os ocupantes de 

determinado ambiente tem uma parte do seu corpo atingida por radiação 

diferenciada das demais, gerando desta forma o desconforto. 

  O desconforto causado pela diferença de temperatura do ar (sentido vertical) 

ocorre quanto maior for a diferença entre a temperatura da cabeça e do tornozelo 

(ISO 7730 [2005]). A temperatura do ar tende a aumentar quando mais distante fica 

do piso e mais próximo fica do teto. Assim, ocorre desconforto por calor na cabeça e 

frio nos pés, mesmo que o corpo esteja em neutralidade térmica. 

  Este tipo de desconforto pode ser expresso pela percentagem de pessoas 

insatisfeitas (PD), conforme equação (5): 

 

;- = <66<= ()	�>,?7@6,A>7∆CD,E�           (5) 

 

onde: 

∆ta,v = diferença da temperatura do ar (ºC) no sentido vertical, ∆ta,v < 8ºC. 

 

  Pisos aquecidos ou resfriados também são uma fonte de desconforto térmico. 

Devido ao contato de condução direto entre os pés e o chão, desconforto pode 

ocorrer se o piso estiver muito quente ou muito frio (FANGER, 1970). Este 

desconforto também pode ser expresso através da percentagem de pessoas 

insatisfeitas (PD), conforme equação (6): 

 ;- = 100 − 94. exp	�−1,387 + 0,1180I − 0,00250I²�           (6) 

 

onde: 

tf = temperatura do piso. 

 

  Fanger (1970) salienta que queixas de frio nos pés não necessariamente 

estão relacionadas à temperatura de piso. Se uma pessoa sente frio, ela sentirá esta 

sensação com mais intensidade nos pés, porque a temperatura da pele nos pés, 

devido à vasocontrição, é normamente mais baixa. Embora a temperatura do pé seja 
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função do estado térmico do corpo inteiro, a temperatura do piso, no entanto, vai ter 

certa influência com uma consequente possibilidade de desconforto local, mesmo 

que a pessoa esteja em estado de neutralidade térmica. 

  O quadro 1, de acordo com a ASHRAE 55 (2004), fornece a percentagem de 

pessoas insatisfeitas em um dado ambiente, relacionado a cada tipo de desconforto 

térmico: 

 

Quadro 1 - Percentagem de pessoas insatisfeitas com  o ambiente segundo algum tipo de 
desconforto térmico 

Fonte: ASHRAE 55 (2004) 
 

  A norma dividiu os ambientes em três classes distintas conforme o quadro 1. 

Para o ambiente pertencer a uma determinada classe é necessário que a 

percentagem de insatisfeitos no ambiente se enquadre de acordo com os limites pré-

estabelecidos. 

  Se a pessoa se encontra em neutralidade térmica, a temperatura da pele e a 

taxa de secreção de suor estão compatíveis com a atividade desenvolvida e não há 

exposição a nenhum tipo de desconforto térmico, então, encontra-se a situação de 

conforto térmico. 

  A criação e obtenção das condições de conforto térmico passam a ser 

preocupação central, tanto para a indústria de aquecimento e ar-condicionado, como 

para a indústria da construção civil (FANGER, 1970).  

  Na realidade, o conforto térmico está presente na vida das pessoas: 

residências, escritórios, escolas, hospitais e automóveis. Em todos os exemplos 

citados, é desejável que se produza um clima artificial, ou seja: deseja-se que o 

ambiente esteja mais quente quando frio e mais refrescado quando calor. É, 

portanto, da maior importância ter um conhecimento profundo das condições para se 

estabelecer conforto térmico. 

 

Classe % de insatisfeitos 
pelas correntes de 

ar 

% de insatisfeitos 
pela diferença de 

temperatura vertical 

% de insatisfeitos 
pela assimetria de 

radiação 

% de insatisfeitos 
pela temperatura 

de piso 

A <10 <3 <5 <10 

B <20 <5 <5 <10 

C <20 <10 <10 <15 
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2.2.2 O modelo do Balanço Térmico 

  O corpo humano pode ser considerado como uma máquina térmica, que 

utiliza alimento e oxigênio como combustível. A produção de calor ocorre por meio 

do metabolismo e as perdas de calor ocorrem por meio da respiração e da pele 

(XAVIER, 2000). 

O calor produzido pelo corpo deve ser transferido ao ambiente para manter as 

funções vitais e o conforto do corpo (KAYNAKLI et al., 2005). A figura 4 mostra como 

o corpo gera calor e troca com o ambiente. Todo calor gerado pelo metabolismo, é 

perdido pelos processos de condução, convecção, radiação e evaporação 

(HAVENITH, 1999): 

 
Figura 4 - Balanço térmico entre o homem e o ambien te 

Fonte: Havenith (1999)  
 

De acordo com Fanger (1970), como o propósito do sistema termorregulatório 

é manter a temperatura interna do corpo constante, assume-se que para exposições 

longas a ambientes térmicos moderados e uma taxa metabólica constante, existirá 

um balanço de energia para o corpo humano, ou seja, a taxa de geração de calor 

deve ser igual à taxa de dissipação de calor, sem que haja uma taxa de 

armazenamento ou perda de calor significativa.  

O corpo humano mantém uma temperatura constante de aproximadamente 

37ºC. Esta temperatura é adquirida pelo mecanismo de termorregulação, que é a 
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habilidade do corpo humano em balancear a produção de calor pelo organismo e as 

perdas de calor para o meio externo (MALCHAIRE, 2004). 

Apesar de sua importância, o balanço de energia não é condição suficiente 

para o conforto térmico. Além do balanço de energia, a temperatura da pele e a 

temperatura do núcleo do corpo devem fornecer neutralidade térmica (KILIC et al., 

2006). 

Dois modelos são utilizados para analisar as interações entre o corpo humano 

e o ambiente. O primeiro modelo é o balanço de energia no estado estacionário 

desenvolvido por Fanger (1970). O segundo modelo foi desenvolvido por Gagge 

(1971) e considera o corpo humano como dois nós: nós com capacidade de calor e 

nós sem capacidade de calor (KILIC et al., 2006). O estado estacionário considera 

que o corpo está em equilíbrio térmico e a energia armazenada é desprezível. Esta 

pesquisa irá adotar o estado estacionário do modelo do balanço de energia. 

De acordo com Kilic et al. (2006), o balanço de energia térmica do corpo 

humano é dado pela equação (7): 

 M−W = Q
� + Q# 
            (7) 

 

onde: 

M = taxa metabólica (W/m²); 

W = energia mecânica eficaz, nula para a maioria das atividades sedentárias (W/m²); 

Qsk = perda de calor através da pele (W/m²); 

Qres = perda de calor através da respiração (W/m²). 

 

Como as perdas de calor pela pele (Qsk) e pela respiração (Qres) podem ser 

expressas em forma de dissipação de calor (convecção, radiação e evaporação), 

atinge-se a equação dupla do balanço de energia (8) no estado estacionário: 

 M−W = Q
� + Q# 
 = �C + R + E+ + E
O� + �C# 
 + E# 
�            (8) 

 

onde: 

C = perda de calor sensível por convecção, pela pele (W/m²); 

R = perda de calor sensível por radiação, pela pele (W/m²); 

Ed = perda de calor latente por difusão do vapor de água, pela pele (W/m²); 



37 
 

Esw = perda de calor latente por evaporação do suor, pela pele (W/m²); 

Cres = perda de calor sensível por convecção, pela respiração (W/m²); 

Eres = perda de calor latente por evaporação, pela respiração (W/m²); 

 

  De acordo com Fanger (1970), a taxa de produção de calor produzido pelo 

corpo menos a dissipação de calor por evaporação a partir da pele (E
� = E+ + E
O) 

e pela respiração (C# 
 + E# 
) é igual à taxa de dissipação de calor por condução 

devido à roupa (Kcl), que é igual ao calor sensível perdido por convecção e pela 

radiação através da pele. A equação (9) ilustra esta condição: 

 M−W− C# 
 − E# 
 − E+ − E
O = K�� = C + R            (9) 

 

onde: 

Kcl = taxa de dissipação de calor para o meio por condução, da superfície da pele 

para a superfície externa da roupa (W/m²). 

  

Todos os termos da equação (9) podem ser representados em função de 

variáveis ambientais e pessoais. Das equações (7), (8) e (9), verifica-se que todas as 

unidades de medida estão em energia por unidade de área (W/m²). Conforme a ISO 

8996 (2004), os termos se referem à área da superfície do corpo nu. Dessa forma, a 

equação (10) fornece a expressão de DuBois: 

 ARS = 0,202.m6,U8>. l6,?8>             (10) 

 

onde: 

ADu = área de superfície corporal (m²); 

m = massa do corpo (kg); 

l = estatura do corpo (m). 

 

  Como esta pesquisa tem como objetivo propor um novo modelo de predição 

térmica e os mecanismos de troca de calor são fatores essenciais para atingir este 

objetivo, todas as parcelas de energia da equação 9 serão apresentadas 

detalhadamente no decorrer desta seção. 
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  A grande maioria da energia produzida pelo organismo é medida como taxa, 

mas parte desta energia é utilizada para o desenvolvimento de trabalho. A taxa 

interna de produção de calor pelo organismo pode ser observada na equação (11): 

 

H = M−W   (11) 

 

onde: 

H = taxa interna de produção de calor pelo organismo (W/m²); 

M = taxa metabólica (W/m²); 

W = energia mecânica eficaz (W/m²). 

 

 Havenith et al. (2002), afirmam que a energia mecânica varia de 0 a 20% da 

taxa metabólica e, na prática, é muito difícil de ser mensurada. Para a maioria das 

atividades, a energia mecânica eficaz (W) é nula (FANGER, 1970). No estado 

estacionário de energia, a quantidade de metabolismo produzido é deduzida do 

consumo de oxigênio, calculada a partir da taxa de ventilação do ar e a diferença de 

concentração entre o ar inspirado e expirado (DJONGYANG, TCHINDA e NJOMO, 

2010). 

 A perda de calor latente por difusão do vapor de água (Ed), pela pele, é uma 

parte da transpiração não perceptível (perspiração), um processo não relacionado 

ao controle de termorregulação. A magnitude da difusão por unidade de área é 

assumida como proporcional a diferença entre a pressão saturada de vapor de água 

na temperatura da pele e a pressão parcial de vapor de água no ambiente 

(FANGER, 1970). A equação (12) descreve o processo: 

 

                         E+ = λmARS�p
 − p��        (12) 

 

onde: 

Ed = perda de calor latente por difusão do vapor de água, pela pele (kcal/h); 

λ = calor de vaporização da água (575 kcal/kg); 

m = coeficiente de permeabilidade da pele (6,1.10-4 kg/hr m² mmHg) 

ps = pressão de vapor saturado na temperatura da pele (mmHg); 

pa = pressão parcial de vapor de água no ambiente (mmHg). 
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 De acordo com Fanger (1970), quando a temperatura da pele tsk encontra-se 

entre o intervalo de 27 e 37ºC, pode ser obtida uma expressão que relaciona a 

pressão de vapor saturado na temperatura da pele, conforme equação (13): 

 

                         p
 = 1,92t
� − 25,3        (13) 

 

  Substituindo a equação (1) em (13) e depois (13) em (12), resulta a equação 

(14): 

                          

             E+ = 0,35�43,24 − 0,0528YM −WZ − p��      (14) 

 

  A unidade de medida da equação (1) está em (kcal/h). Para transformar em 

W/m², o termo 0,35 deverá ser multiplicado pelo fator de conversão 1,163, 

resultando no valor de 0,40705. Como as pressões estão em unidade de milímetros 

de mercúrio deve-se utilizar o fator de conversão para transformação em kPa (1 

mmHg = 0,1333224 kPa). Dessa forma, divide-se 0,40705 por 0,1333224 e os 

termos entre parênteses devem ser multiplicados, para voltar a equação original. 

Resulta-se, então, a equação (15), com o mecanismo de troca de calor em W/m²: 

 

             E+ = 3,05�5,73 − 0,007YM −WZ − p��      (15) 

 

A perda de calor latente por evaporação do suor (Esw), pela pele, assume que 

todo o suor secretado pelo corpo evapora. A magnitude da taxa de secreção de suor 

é função da atividade desempenhada pela pessoa. Esta equação é a equação (2) e 

o modo como ela foi obtida já foi apresentado anteriormente. A perda de calor 

latente por evaporação pela pele (E
� = E+ + E
O) é mostrada na equação (16): 

 

             E
� = 3,05�5,765 − 0,007YM −WZ − p�� + 0,42�YM −WZ − 58,15�      (16) 

 

A perda de calor latente por evaporação (Eres), pela respiração, assume que 

calor e vapor de água são transferidos para o ar inspirado por convecção e 

evaporação a partir da linha mucosa do trato respiratório. À medida que o ar se 

move para o exterior através do trato respiratório, uma parte do calor é transferida 
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novamente para o corpo e a água se condensa. Assim, respirar resulta em perda de 

calor latente e uma perda de calor seca a partir do corpo (FANGER, 1970). 

A perda de calor latente pela respiração é, então, função da ventilação 

pulmonar e da diferença entre a quantidade de água entre o ar inspirado e expirado, 

conforme equação (17): 

 

                                         E# 
 = V� �W ( −W��λ                          (17) 

 

onde: 

Eres = perda de calor latente por evaporação, pela respiração (kcal/h); V�  = ventilação pulmonar (kg/h); 

λ = calor de vaporização da água (575 kcal/kg); 

Wex = relação da umidade do ar expirado (kg água/ kg ar seco); 

Wa = relação da umidade do ar inspirado (kg água/ kg ar seco); 

 

  A ventilação pulmonar é função da taxa metabólica, apesar de pequenas 

diferenças terem sido observadas em tarefas nas quais há o domínio de mãos e pés 

em movimentos (FANGER, 1970). A ventilação média pulmonar para diferentes tipos 

de atividades é dada pela equação (18): 

 

                                  V� = 0,006M                          (18) 

 

  Segundo Fanger (1970), apesar do trato respiratório ser bastante efetivo, a 

condição do ar expirado ainda dependerá de certo grau na condição do ar inspirado. 

Assim, a diferença na relação da umidade entre o ar expirado e inspirado pode ser 

expresso pela equação (19): 

 

        �W ( −W�� = 0,0277 + 0,000065t� − 0,8W�                 (19) 

 

onde: 

ta = temperatura do ar (ºC); 

[1 = 0,622 \1; − \1 

pa = pressão parcial de vapor de água (mmHg); 
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P = 760 mmHg. 

 

   Substituindo as equações (18) e (19) na equação (17), resulta a equação (20): 

 

                                         E# 
 = 0,0023M�44 − p��                          (20) 

 

  A unidade de medida da equação (20) está em (kcal/h). Para transformar em 

W/m², o termo 0,0023 é dividido por 0,1333224 e os termos entre parênteses devem 

ser multiplicados, para voltar a equação original. Resulta-se, então, a equação (21), 

com o mecanismo de troca de calor em W/m²: 

 

                                       E# 
 = 0,0173M�5,87 − p��                        (21) 

 

  A perda de calor sensível por convecção (Cres), pela respiração, é medida 

pela diferença entre a temperatura do ar expirada e inspirada e pode ser expressa 

pela equação (22): 

 

                      C# 
 = V� c)�t ( − t�� = 0,0014M�t ( − t��                        (22) 

 

onde: 

Cres = perda de calor sensível por convecção, pela respiração; 

cp = 0,24 kcal/kgºC – calor específico do ar seco a pressão constante. 

 

  De acordo com Fanger (1970), como a parcela de perda de calor sensível por 

convecção é relativamente pequena comparada com outros termos, é suficiente usar 

o valor de 34ºC para tex, resultando na equação (23): 

 

                      C# 
 = 0,0014M�34 − t��                        (23) 

 

  A perda de calor por condução através da roupa (Kcl) é um processo 

complicado, tendo em vista que envolve processos de convecção e radiação interna 

(FANGER, 1970). Este mecanismo de perda de calor pode ser representado pela 

equação (24):  
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                               K�� = "^_@"`a6,<A.b`a                                    (24) 

 

onde: 

Kcl = taxa de dissipação de calor para o meio por condução, através da roupa 

(kcal/h); 

tsk = temperatura média da pele (ºC); 

tcl = temperatura da superfície externa da roupa (ºC); 

Icl = isolamento térmico da vestimenta (clo). 

 

  A unidade de medida da equação (24) está em (kcal/h). Para transformar em 

W/m², o termo 0,18 deverá ser dividido pelo fator de conversão 1,163, resultado no 

valor de 0,155. Substituindo-se a equação (1) na equação (24) resulta-se, então, a 

equação (25), com o mecanismo de troca de calor em W/m²: 

 

                               K�� = c>,?@6,68?>�d@��@"`a6,<>>.b`a                                     (25) 

 

  A perda de calor sensível por radiação (R) ocorre entre o corpo humano e 

seus arredores, assim como entre quaisquer dois objetos físicos. De acordo com 

Fanger (1970), a perda de calor por radiação a partir da superfície externa do corpo 

vestido pode ser expressa pela lei de Stefan-Boltzmann, conforme equação (26): 

 R = A ee. ε. σ. Y�t�� + 273�U −	�t#& + 273�UZ      (26) 

 

onde: 

Aeff = área de radiação efetiva do corpo vestido (m²); 

ε = emissividade da superfície exterior do corpo vestido; 

σ = constante de Stefan-Boltzmann: 4,96. 10-8 (kcal/m² h K4); 

trm = temperatura radiante média (ºC). 

 

  Segundo Fanger (1970), como o corpo humano não é convexo em todo lugar, 

haverá inter-radiação entre as partes do corpo e a área da equação (26) não será, 

portanto, a área de superfície real do corpo revestida, mas uma área reduzida, 

chamada zona de radiação efetiva, conforme equação (27): 
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A ee = f eef��ARS      (27) 

 

onde: 

feff = fator de área efetiva de radiação; 

fcl = razão entre a área da superfície corporal do vestido e do corpo nu. 

 

  O fator de área efetiva de radiação é 0,696 para uma postura sedentária do 

corpo e 0,725 para uma postura em pé, sendo que estes valores independem do 

sexo, peso, altura. Como a diferença entre os valores é pequena, é razoável utilizar 

o valor médio de 0,71 para ambas as posturas (FANGER, 1970). Ainda, a 

emissividade para a pele é próxima de 1, e a maioria das roupas tem emissividade 

de 0,95. Assim, é razoável utilizar o valor médio de 0,97. 

  Substituindo todos os termos na equação (26) e multiplicando por 1,163 para 

transformar em W/m², obtém-se assim a perda de calor por radiação térmica, vista 

na equação (28): 

 R = 3,96. 10@A. f��. Y�t�� + 273�U −	�t#& + 273�UZ      (28) 

 

  A perda de calor sensível por convecção (C) a partir da superfície externa do 

corpo vestido pode ser expressa pela equação (29): 

 

                      C = f��. h�. �t�� − t��                              (29) 

 

onde: 

hc = coeficiente de troca de calor por convecção (W/m²K). 

 

  Para o coeficiente de troca de calor por convecção utilizam-se as equações 

(29.1) e (29.2), onde deve ser levado em consideração o maior resultado 

apresentado. Para a razão entre a área da superfície corporal da vestimenta e do 

corpo nu as equações utilizadas são (29.3) e (29.4): 

 h� = 2,38. �t�� − t��6,8>    (29.1) 

h� = 12,1. jV�#     (29.2) 
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f�� = 1 + 0,2. I��, para	I�� ≤ 0,5	clo   (29.3) f�� = 1,05 + 0,1. I��, para	I�� > 0,5	clo  (29.4) 

 

  Segundo Kilic et al. (2006), substituindo-se todas as parcelas de troca de 

calor na equação (9), obtém-se uma dupla equação (30), sendo esta conhecida 

como equação do balanço térmico: 

 																M −W− 0,0014.M. �34 − t�� − 0,0173.M. �5,87 − p��− 3,05. Y5,73 − 0,007. �M −W� − p�Z − 0,42. Y�M −W� − 58,15Z = 

=	35,7 − 0,028. �M −W� − t��0,155. I�� = 

                  = 3,96. 10@A. f��. Y�t�� + 273�U −	�t#& + 273�UZ 	+ 	 f��. h�. �t�� − t��														(30) 

   

  Segundo Fanger (1970), ao se comparar a parte central e o lado direito da 

equação (30), é possível obter a temperatura superficial externa da vestimenta, 

conforme a equação (31): 

 

tcl=35,7-0,028M-0,155Icl{	3,96.10-8fclY/tcl+273�4-	�trm+273�4Z+		fclhc/tcl-ta3s						 (31) 

 

 Todas as variáveis ambientais são obtidas por meio de medições com 

equipamentos e as variáveis pessoais mediante consulta de tabelas e dados 

presentes nas normas, exceto a variável tcl, que é determinada iterativamente. Como 

visto até agora todas as equações são expressas em termos de variáveis ambientais 

e pessoais, as quais serão descritas na próxima seção.  

 

2.2.3 Variáveis do Conforto Térmico 

As mais importantes variáveis que influenciam no conforto térmico podem ser 

divididas em variáveis ambientais (temperatura do ar, temperatura radiante média, 

velocidade do ar, umidade relativa do ar) e variáveis pessoais (taxa metabólica e 

isolamento térmico da vestimenta) (FRONTCZAK et al., 2011).  

A figura 5 ilustra a classificação das variáveis do conforto térmico: 
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Figura 5 - Variáveis do Conforto Térmico  

Fonte: Broday (2013) 

 

  Segundo Mohamed et al. (2005), é importante que se conheça todas as 

variáveis ambientais de determinado ambiente, pois as mesmas afetam a eficiência 

do trabalho e podem reduzir a produtividade. Em relação as variáveis pessoais, 

Broday (2014) afirma que conhecendo-se a demanda metabólica para determinada 

atividade, torna possível para os empregadores não só planejar as atividades de 

modo que o gasto metabólico não gere calor excessivo para os trabalhadores, mas 

também fornecer roupas e instrumentos adequados para determinada função. 

  As variáveis ambientais são aquelas que se referem às condições climáticas 

do ambiente em questão, enquanto que as variáveis pessoais são aquelas que 

dizem respeito aos indivíduos no momento da avaliação do ambiente, em relação ao 

tipo de atividade sendo desenvolvida e como o indivíduo está vestido. 

  A temperatura do ar (ta) é uma das principais variáveis relacionadas ao 

desempenho das pessoas em um ambiente de trabalho (CUI et al., 2013). De acordo 

com Alfano et al. (2011) há uma clara relação entre a temperatura do ar e a 

produtividade em ambientes internos, mostrando uma redução de 2% na 

performance por aumento de 1ºC na temperatura em uma escala de 25 e 32ºC. De 
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Taxa metabólica, M (W/m²) 

Isolamento da vestimenta, I cl (clo) 
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acordo com a ISO 7726 (1998), a temperatura do ar sempre deve ser levada em 

consideração quando se está analisando as trocas de calor por convecção ao redor 

do indivíduo. 

  De acordo com Malchaire (2004), erros comuns na medição da temperatura 

do ar podem ocorrer, tais como a inércia do sensor e a troca de calor por radiação 

com o ambiente. Neste sentido, a ISO 7726 (1998) sugere três formas para se evitar 

os problemas de radiação com o meio, tais como: redução do fator de emissão do 

sensor, redução da temperatura entre o sensor e o meio e aumento do coeficiente 

de troca de calor pelo processo de convecção. 

  A Temperatura Radiante Média (trm) é “a temperatura uniforme de um 

ambiente imaginário no qual a transferência de calor por radiação do corpo humano 

é igual à transferência de calor por radiação em um ambiente real não uniforme” 

(FANGER, 1970). De acordo com Chung et al. (2010), é comum que várias 

pesquisas utilizem para a temperatura radiante média o mesmo valor da temperatura 

do ar. Os mesmos autores afirmam que não há diferença significativa nos resultados 

ao se utilizar esta aproximação. 

De acordo com Alfano et al. (2013), esta é uma das variáveis mais 

importantes na avaliação do conforto térmico, especialmente durante condições 

climáticas quentes e ensolaradas. Vários equipamentos estão disponíveis para 

medição da temperatura radiante média. O instrumento mais popular é o termômetro 

de globo negro, devido ao seu baixo custo. Este instrumento é afetado pelo longo 

tempo de resposta e devido sua forma esférica, acaba superestimando a 

contribuição radiante de superfícies horizontais (piso ou teto). 

A forma mais precisa para determinar a temperatura radiante média é através 

de medições de radiação integrais e cálculo de fatores angulares (radiação recebida 

pelo corpo humano de diferentes direções) (THORSSON et al., 2007). 

  De acordo com a ISO 7726 (1998), a temperatura radiante média pode ser 

determinada pela lei de Stefan–Boltzmann e existem duas maneiras de se calcular, 

dependendo se a convecção for natural ou forçada. Considerando um globo negro 

de 0,15m de diâmetro e uma emissividade de 0,95, a convecção é dada pelas 

equações (32) e (33): 

 

- Para a convecção natural: 
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t#& = Y/tt + 2733U + 0,4.10Autt − t�uvw�tt − t��Zvw − 273  (32) 

 

- Para a convecção forçada: 

t#& = Y/tt + 2733U + 2,5.10AVa6,7�tt − t��Zvw − 273   (33) 

 

onde: 

Va = velocidade do ar ao nível do globo (m/s); 

ta = temperatura do ar (ºC); 

tg = temperatura de globo (ºC). 

 

  Em ambientes moderados, onde o objetivo é manter condições de conforto 

para os ocupantes, a temperatura radiante média é um fator muito importante, 

especialmente em edifícios que são expostos a radiação solar intensa (ALFANO et 

al., 2013). 

  A Velocidade do ar (Var) afeta as perdas de calor por convecção e evaporação 

e, portanto, influencia nas condições de conforto térmico. Em ambientes térmicos, 

nos quais a sensação térmica é levemente quente ou neutra e é aceitável pelos 

ocupantes, a introdução de fluxo de ar com velocidades mais altas pode ser 

universalmente considerado como desejável (CÂNDIDO et al., 2010). Velocidades 

mais altas ajudam a remover o calor sensível e latente do corpo, de modo que a 

temperatura do corpo restaura a situação de conforto térmico. 

  Os equipamentos mais comuns para a medição desta variável são os 

anemômetros de fio quente e os anemômetros de esfera aquecida. A ISO 7726 

(1998) afirma que três características dos instrumentos de medição devem ser 

consideradas: a sensitividade à direção do fluxo de ar, a sensitividade às flutuações 

de velocidade e a possibilidade de se obter um valor de velocidade média e desvio-

padrão após certo período de medição. 

  A medição da velocidade do ar deve ser omnidirecional, ou seja, 

independente da direção da corrente de ar (MALCHAIRE, 2004). A velocidade 

relativa do ar (m/s) é dada pela equação (34): 

 V�# = V� + 0,0052�M − 58�  (34) 

onde: 
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Va = velocidade absoluta do ar, em relação a uma pessoa estática (m/s); 

M = taxa metabólica (W/m²). 

  Com base em estudos em câmaras climatizadas e movimento do ar 

controlado, Fountain et al. (1994) sugeriram o modelo PS. Este modelo é o 

‘‘predicted percent of satisfied people’’, ou seja, predição da percentagem de 

pessoas satisfeitas com o ambiente em questão em função do movimento de ar 

controlado localmente na zona ocupada. 

  A Umidade Relativa (RH) é definida como sendo a quantidade de vapor de 

água contida dentro de um volume de ar úmido, em relação ao total de vapor de 

água contido dentro deste volume de ar. De acordo com a ISO 7726 (1998), é 

calculada pela razão entre a pressão parcial de vapor no ar úmido e a pressão de 

saturação de vapor de água, conforme equação (35): 

 

            x = )y)y^                    (35) 

 

onde: 

pa = pressão parcial de vapor d’água no ar úmido; 

pas = pressão de saturação do vapor d’água.   

 

  Segundo a ISO 7726 (1998), a umidade relativa é frequentemente expressa 

em percentagem, conforme equação (36): 

 

             .z = 100. x                     (36) 

 

  A Taxa metabólica (M) é classificada como uma variável pessoal. O processo 

metabólico começa com a alimentação, ocorrendo transformação de energia 

química em mecânica e térmica. O corpo utiliza comida e oxigênio para produção de 

energia. A taxa com a qual isto ocorre é denominada taxa metabólica (HAVENITH et 

al., 2002).  

Toda energia produzida pelo organismo deve deixar a pessoa apta a: manter-

se viva (metabolismo basal) e executar atividades (metabolismo adicional). Segundo 

Brunetto et al. (2010), o metabolismo basal é a energia utilizada para a manutenção 

das funções básicas do organismo, em condições de repouso. 
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 As moléculas de trifosfato de adenosina (ATP) guardam a energia liberada 

pelos nutrientes em forma de energia utilizada por todas as células do organismo. O 

consumo de ATP cresce à medida que se aumenta a magnitude e frequência de 

contração muscular. Se o consumo de ATP é realizado através de respiração 

aeróbica, os níveis de oxigênio aumentam (GREEN, 2011). 

  De acordo com a ISO 8996 (2004), a taxa metabólica não possui o mesmo 

valor para todas as atividades. Segundo Havenith et al. (2002), quanto mais intensa 

for a atividade realizada, maior será a taxa de calor produzida. Segundo Broday et 

al. (2014), os valores tabelados apresentados na ISO 8996 (2004) são 

generalizados, pois nas tabelas não se considera o modo pela qual a atividade é 

desempenhada, o tempo de exposição ao ambiente de trabalho, a forma de 

execução da tarefa e tão pouco a adaptação da pessoa à atividade. 

  A unidade de medida da taxa metabólica é o “met” (1 met = 58,2 W/m²). Um 

met é utilizado para mensurar a produção de calor de uma pessoa que esteja 

descansando e sentada, em condições de conforto térmico (HUANG e XU, 2006). 

  Existem vários métodos para determinação da taxa metabólica. A ISO 8996 

(2004) destaca a determinação da taxa metabólica medindo-se o consumo de 

oxigênio (calorimetria indireta). A energia equivalente (EE) de oxigênio é utilizada 

para converter a taxa de consumo de oxigênio em taxa metabólica (ISO 8996 

[2004]), e é determinada de acordo com a equação (37): 

 EE = �0,23RQ + 0,77�. 5,88											�37� 
 

onde: 

EE = energia equivalente, em Watt horas por litro de oxigênio (W h/l O2); 

RQ = quociente respiratório, adimensional. 

 

  O quociente respiratório é dado pela razão entre a taxa de produção de 

dióxido de carbono e a taxa de consumo de oxigênio, conforme a equação (38): 

 

                RQ = {|}~�{}~�     (38) 

onde: 
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���~� = taxa de produção de dióxido de carbono, em litros de dióxido de carbono por 

hora; ��~� = taxa de consumo de oxigênio, em litros de oxigênio por hora. 

 

  Finalmente, a taxa metabólica, calculada pelo consumo de oxigênio, pode ser 

visualizada na equação (39): 

 

   � = ��. ��~� . <���    (39) 

 

 Uma forma fácil para determinação da taxa metabólica é pela utilização de um 

equipamento chamado analisador metabólico. A grande vantagem observada em se 

utilizar o analisador metabólico é que este fornece de forma imediata o valor da taxa 

metabólica. Basta o usuário colocar a máscara e respirar. 

  O Isolamento térmico da vestimenta (Icl) é uma propriedade das roupas, que 

representa a resistência que a vestimenta impõe às trocas de calor entre o homem e 

o ambiente (FANGER, 1970). De acordo com McCullough (2005), manequins 

térmicos têm sido utilizados por pesquisadores para medir a resistência térmica 

(isolamento) e resistência evaporativa da roupa. Estes valores de resistência são 

utilizados em modelos biofísicos para prever o conforto e/ou estresse térmico em 

determinado ambiente, em função da atividade realizada. 

  A unidade do isolamento térmico da vestimenta é dada por “clo” (1 clo = 0,155 

m².K/W) (ISO 9920, 2007). As propriedades térmicas dos materiais das roupas, que 

refletem o conforto térmico do utilizador, relaciona a transferência de calor e massa 

entre um corpo vestido e o ambiente.  

  A resistência térmica das roupas representa uma avaliação quantitativa de 

quão adequado é o vestuário em fornecer uma barreira térmica para a troca de calor 

entre o corpo e o ambiente (HUANG, 2006). 

  A ISO 9920 (2007) fornece os valores de isolamento para um conjunto de 

roupas. O problema é que estes valores acabam se tornando uma fonte de 

imprecisão, pois a norma não apresenta diferenças precisas que as roupas possuem 

na realidade (tipo do tecido, corte e modelo da roupa). 

  Outra variável relacionada às roupas, e um dos objetos principais desta 

pesquisa, é a temperatura de superfície da vestimenta (tcl). Todas as variáveis 
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ambientais são obtidas através de medições e as variáveis pessoais pela consulta 

às tabelas e dados presentes nas normas, exceto a temperatura superficial externa 

da vestimenta (FANGER, 1970). Esta variável só pode ser determinada de forma 

iterativa. Um dos focos desta pesquisa é verificar o impacto desta variável no 

modelo do PMV. 

 

2.2.4 Estudos e Normalização em Conforto Térmico 

  Durante as últimas décadas, duas abordagens para determinação do conforto 

térmico foram utilizadas: os estudos em câmaras climatizadas e os estudos de 

campo. 

  O objetivo dos estudos em câmaras climatizadas é determinar, em estado 

estacionário, modelos de conforto térmico. A pesquisa é executada em uma câmara 

ambiental, onde diferentes parâmetros climáticos podem ser alterados. As variáveis 

pessoais (isolamento térmico da vestimenta e taxa metabólica) variam conforme a 

atividade desempenhada. A razão mais importante para utilizar tal situação é a 

capacidade de produzir as condições ambientais desejadas, controlando variáveis 

indesejáveis, o que pode influenciar os resultados (TALEGHANI et al., 2013). 

  Ainda segundo Taleghani et al. (2013), estudos em câmaras climatizadas 

também tem levado a testes de temperatura corporal do núcleo do corpo e da 

temperatura da pele para estimar a percepção de conforto. 

  A segunda abordagem em conforto térmico diz respeito aos estudos de 

campo. O objetivo destes estudos é estudar o conforto térmico em situações reais. A 

pesquisa é conduzida durante o pleno desenvolvimento das atividades das pessoas, 

sem interferências. Neste caso, não há nenhuma tentativa de controlar as variáveis 

ambientais, o que leva a resultados mais precisos. 

  Uma das principais motivações para se realizar estudos de campo é que o 

índice do PMV proposto por Fanger (1970) não representa a realidade térmica de 

alguns ambientes. Em um estudo de campo, através de equipamentos específicos, 

são coletadas as variáveis ambientais e pessoais das pessoas, além da sensação 

térmica. Assim, o primeiro objetivo é descobrir qual combinação de variáveis 

ambientais e pessoais melhor descreve as respostas subjetivas de sensação térmica 

relatadas em campo (TALEGHANI et al., 2013). 
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  Os estudos em conforto térmico ao longo dos anos foram muito importantes 

para o desenvolvimento das Normas que são utilizadas. As normas não só 

padronizam considerações teóricas relacionadas ao conforto térmico, como também 

algumas considerações práticas, tais como a maneira correta de se realizar as 

medições das variáveis, tanto ambientais como pessoais. 

  De acordo com Olesen et al. (2002), as normas internacionais referentes ao 

conforto térmico foram desenvolvidas pela International Organization for 

Standardization (ISO) e American Society of Heating Refrigerating and Air – 

conditioning Engineers (ASHRAE). O quadro 2 mostra um resumo das normas 

utilizadas nesta pesquisa: 

 

 

ISO 7730 (2005)  

Ergonomia de Ambientes Térmicos – 

Determinação analítica e 

interpretação do conforto térmico 

pelo cálculo dos índices PMV e PPD 

e pelos critérios de conforto térmico 

local 

 

 

 

- Apresenta métodos de predição da sensação térmica e 

do grau de insatisfeitos em ambientes moderado (Índices 

PMV e PPD). 

- Foi baseada nos estudos desenvolvidos por Fanger em 

1970. 

- Os votos preditos de sensação térmica e a percentagem 

de pessoas insatisfeitas calculados são úteis para 

determinar as condições ideais de um ambiente, assim 

como para afirmar quando um local é desconfortável 

termicamente. Essas formas de predição são aplicáveis 

em locais onde há tanto homens como mulheres saudáveis 

que estão expostos a variações térmicas moderadas. 

 

 

 

ISO 8996 (2004) 

Ergonomia de Ambientes Térmicos – 

Determinação da produção de calor 

metabólico 

 

 

- Fornece níveis distintos para determinar a taxa 

metabólica, sendo realizadas das seguintes maneiras: 

conforme o tipo de atividade de ocupação; utilizando 

tabelas que estimam a taxa metabólica por atividade 

específica de acordo com a taxa cardíaca e através de 

medições diretas do consumo de oxigênio. 

- Apresenta limitações de informações em relação à 

descrição das atividades, apenas apresenta os valores de 

taxa metabólica. 

 

ISO 9920 (2007) 

Ergonomia de Ambientes Térmicos – 

Estimativa do Isolamento térmico e 

resistência à água de vapor em um 

conjunto de vestuário 

- Busca a estimativa do isolamento térmico e a resistência 

evaporativa da vestimenta, considerando a resistência por 

calor sensível e latente, baseada em valores conhecidos 

por peças e tecidos. 

- Assim como a ISO 8996 (2004), apresenta valores 

generalizados para as roupas.  
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ISO 7726 (1998) 

Ergonomia de Ambientes Térmicos – 

Aparelhos para Medição das 

grandezas físicas 

 

 

 

- Tem por objetivo demonstrar de que forma deve-se 

proceder para a obtenção dos valores das variáveis 

ambientais necessárias para calcular o PMV e PPD. 

- Esta norma especifica as características mínimas que 

devem possuir os instrumentos de medição das grandezas 

físicas de um ambiente, bem como os métodos de 

medição dessas variáveis. 

- Pode ser utilizada para ambientes moderados ou sujeitos 

a estresse térmico. 

ISO 10551 (1995) 

Avaliação da influência do ambiente 

térmico usando escalas subjetivas 

de julgamento 

 

- Apresenta escalas de percepção e preferência térmica, 

muito utilizadas em estudos de campo para saber a real 

sensação térmica dos ocupantes do ambiente que está 

sendo analisado. 

 
 

ASHRAE 55 (2010) 
Condições ambientais térmicas para 

ocupação humana 

- Aborda as condições para ocupação humana em 
ambientes térmicos. As informações contidas nesta norma 
são referentes à temperatura efetiva que é utilizada para 
definir limites, retratando zonas de conforto distintas para 
verão e inverno.  
- Aborda também o isolamento de vestimentas, 
desconforto térmico e os períodos e locais apropriados 
para realizar as medições de todas as variáveis 
ambientais. 

Quadro 2 - Normas do conforto térmico 
Fonte: Autoria Própria 
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2.3 MODELOS DO CONFORTO TÉRMICO 

2.3.1 Predicted Mean Vote – Voto Médio Estimado (PMV) 

  O Predicted Mean Vote (PMV) – Voto Médio Estimado – é um índice que 

mostra a média de sensação térmica de um grande grupo de pessoas expostas a 

um mesmo ambiente (PEETERS et al., 2009). Este índice foi proposto por Fanger 

(1970) e é o índice de conforto térmico mais utilizado para avaliar a sensação 

térmica em um ambiente moderado.  

  Segundo Coutinho (2005), um ambiente moderado é aquele que não 

proporciona sensação extrema de calor ou de frio. Portanto, um ambiente moderado 

engloba as situações onde há conforto térmico e também onde existem condições 

ligeiramente desconfortáveis. 

  Fanger (1970) afirma que a satisfação da equação do conforto térmico é a 

condição ideal do conforto térmico. Entretanto, a equação apenas fornece 

informações de como as variáveis devem ser combinadas com o objetivo de criar 

uma situação ideal de conforto térmico e, portanto, não é diretamente adequada 

para determinar a sensação térmica de pessoas num clima arbitrário onde não se 

pode esperar que as variáveis satisfaçam a equação. 

  Partindo-se da equação do conforto térmico é possível derivar um índice que 

torna possível a predição da sensação térmica (FANGER, 1970). Este índice varia 

de -3 a +3, em uma escala de sete pontos, na qual cada resposta representa como a 

pessoa se sente em relação ao ambiente em que se encontra. A escala pode ser 

vista no Quadro 3 (ISO 7730, 2005): 

 

+3 Quente 

+2 Aquecido 

+1 Levemente aquecido 

0 Neutro 

-1 Levemente refrescado 

-2 Refrescado 

-3 Frio 

Quadro 3 - Escala de sensações térmicas 
Fonte: ISO 7730 (2005) 
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Para Kroemer e Grandjean (2005) há um centro de controle de calor, o 

hipotálamo, responsável por regular o fluxo sanguíneo e a produção de suor. O 

sangue é capaz de absorver calor dos capilares e dissipar para os tecidos, sendo 

fundamental para controle da temperatura. Assim, o equilíbrio térmico do corpo 

humano é ajustado dentro de limites amplos das variáveis ambientais das seguintes 

maneiras: vasodilatação e vasoconstrição, secreção do suor e produção de calor por 

tremores musculares (FANGER, 1970). 

  Ainda segundo Fanger (1970), dentro destes amplos limites há apenas um 

pequeno intervalo que é considerado como confortável. É razoável, portanto, 

assumir que o grau de desconforto é maior, quanto mais a carga sobre os 

mecanismos termorreguladores desvia das condições de conforto. Partindo-se desta 

premissa, assume-se que a sensação térmica para determinada atividade é função 

de uma carga térmica atuando sobre o corpo. 

  De acordo com Castilla et al. (2011), a carga térmica é a diferença entre o 

calor produzido pelo corpo e o calor perdido para o ambiente, quando uma pessoa 

encontra-se em situação de conforto. Na prática, verifica-se um balanço diferente de 

zero, ou seja, há mais produção de calor do que perdas, ou vice-versa (BECKER et 

al., 2003).  

  A equação (40) fornece a carga térmica atuando sobre o corpo, que é obtida 

comparando-se o lado esquerdo com o lado direito da dupla equação do conforto 

térmico (30): 

 L = M − 3,05�5,73 − 0,007M − p�� − 0,42�M − 58,15� − 0,0173M�5,87 − p�� −0,0014M�34 − t�� − 3,96. 10@Af��Y�t�� + 273�U −	�t#& + 273�UZ 	− f��h��t��t��   (40) 

 

onde: 

L = carga térmica (W/m²). 

 

  De acordo com Zhao et al. (2014), com base no equilíbrio de calor entre o 

corpo e o ambiente, no estado estacionário e considerando também a carga térmica, 

é possível encontrar a equação do PMV, enunciada por Fanger (1970), conforme 

mostra a equação (41): 

 

            PMV = Y0,303exp�−0,036.M� + 0,028Z. L   (41) 
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onde: 

PMV = Predicted Mean Vote (Voto Médio Estimado); 

 

  A equação (41), usada para a resposta média da predição de votos da 

sensação térmica, pode ser estendida, substituindo-se a carga térmica por sua 

respectiva equação (40), resultando então a equação (42): 

 PMV = Y0,303. exp. �−0,036.M� + 0,028Z.																																																																						�42� 
��M −W� − 3,05. 10@c. Y�5733 − 6,99. �M −W� − p�Z − 0,42. Y�M −W� − 58,15Z−1,7.10@>. M. �5867 − p�� − 0,0014.M. �34 − t��																																																									−3,96. 10@A. f��. Y�t�� + 273�U −	�t#& + 273�UZ	– f��. h�. �t�� − t��																							 � 

 

 Segundo Kilic et al. (2006), a equação (42) usa o balanço de energia do corpo 

humano e assume uma conexão entre o desvio a partir do balanço térmico ideal e 

do voto de conforto térmico. Quanto maior o desvio, mais votos de conforto térmico 

se afastam de zero na escala de sensações térmicas. 

De acordo com a ISO 7730 (2005), o índice PMV só deve ser utilizado 

levando-se em consideração outros parâmetros como apresentado no Quadro 4: 

 

Variável Faixa de Valores aceitáveis das variáveis para 
uso do PMV 

Taxa metabólica 46 a 232 W/m² 

Isolamento da vestimenta 0 a 0,310 m².K/W 

Temperatura radiante média 10 a 40 ºC 

Velocidade relativa do ar 0 a 1 m/s 

Pressão parcial de vapor de água 0 a 2700 Pa 

Temperatura do ar 10 a 30 ºC 

Quadro 4 - Valores aceitáveis para o uso do PMV  

Fonte: ISO 7730 (2005) 

 

  Segundo Chen et al. (2012), originalmente desenvolvido como um índice de 

conforto térmico no interior, o PMV também tem sido comumente adotado em 

estudos de conforto térmico ao ar livre, em que grandes grupos de pessoas estão 

sendo pesquisados. A aplicação deste índice pode ser encontrada em várias áreas 

distintas: setor automobilístico (ALAHMER et al., 2011), setor naval (JANG et al., 
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2007), hospitais (POURSHAGHAGHY et al., 2012), construção civil (SRINAVIN et 

al., 2003), escolas (KWOK et al., 2003) e indústrias (PINTO, 2012). 

  Conforme Fanger (1970), através do PMV é possível obter a percentagem de 

pessoas insatisfeitas - predicted percentage of dissatisfied (PPD). De acordo com a 

ISO 7730 (2005), são considerados insatisfeitos com o ambiente todos aqueles que 

votam na escala de sensação térmica votos diferentes de 0, +1 e -1. Como se sabe, 

as pessoas não são iguais. Assim, quando expostas a um ambiente com as mesmas 

condições, haverá ocupantes que não estarão satisfeitos termicamente neste 

ambiente. 

  Segundo a ISO 7730 (2005), a equação que determina o número de pessoas 

insatisfeitas termicamente no ambiente é dada pela equação (43): 

 

             		PPD = 100 − 95	. exp�−0,03353PMVU − 	0,2179PMV8�               (43) 

  

onde: 

PPD = Predicted Percentage of Dissatisfied (Percentagem de pessoas insatisfeitas). 

  

  Fanger (1970) afirma que quanto menos uniforme for um campo térmico em 

uma sala, maior é o número de pessoas insatisfeitas. Com base em medições feitas 

na prática, pode-se calcular o Lowest Possible Percentage of Dissatisfied (LPPD) – 

Menor Percentagem possível de Insatisfeitos – que é possível de se obter no 

ambiente, alterando-se o nível de temperatura. Salienta-se, também, que a 

magnitude do índice LPPD é uma expressão para a não uniformidade de um campo 

térmico e é, portanto, adequado para caracterizar o sistema de aquecimento ou ar-

condicionado do ambiente. 

  É possível obter uma relação entre os índices PMV e PPD. A equação (43) 

mostra uma relação com o aspecto de neutralidade térmica (PMV = 0). A curva que 

representa a relação entre PPD e PMV tem um valor mínimo de PPD 

correspondente à zero em PMV.  

  Assim, quando se substitui o valor zero na equação (43), significa a condição 

de conforto ótima, onde 5% dos ocupantes estão insatisfeitos com o ambiente, 

perante 95% de satisfeitos (DJONGYANG, TCHINDA e NJOMO, 2010; HENS, 

2009). A relação gráfica entre PMV e PPD pode ser visualizada na figura 6: 
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Figura 6 - Relação entre PMV e PPD  

Fonte: ISO 7730 (2005) 

   

  Conforme o anexo A da ISO 7730 (2005) existe três categorias (A, B, C) para 

avaliar a percentagem de insatisfeitos com o ambiente, sendo que a categoria A 

considera um ambiente confortável termicamente com no máximo 6% de 

insatisfeitos, a categoria B com no máximo 10 % de insatisfeitos e a categoria C com 

no máximo 15% de insatisfeitos, conforme mostra o Quadro 5: 

 

Categoria PPD (%) PMV 

A <6 -0,2 < PMV < +0,2 

B <10 -0,5 < PMV < +0,5 

C <15 -0,7 < PMV < +0,7 

Quadro 5 - Categorias do ambiente térmico  

Fonte: ISO 7730 (2005) 

 

  De acordo com Humphreys e Nicol (2002), desde a publicação da equação do 

PMV, houve muitos estudos de campo em conforto térmico, com a coleta das 

variáveis ambientais e pessoais. Alguns destes estudos deram suporte ao índice 

PMV, enquanto outros encontraram discrepâncias e tornou-se evidente que nenhum 

estudo de campo individual pode validar ou rejeitar adequadamente o PMV para o 

um uso diário e generalista. 

A discrepância encontrada entre o índice PMV e às sensações térmicas reais 

coletadas em alguns estudos de campo é relatada por diversos pesquisadores: 

Humphreys e Nicol (1996), De Dear et al. (1998), Jones (2002), Havenith et al. 
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(2002), Peeters et al. (2009), Maiti (2014) e Broday et al. (2014) afirmam que o valor 

calculado para o PMV não condiz com as respostas obtidas em estudos de campo. 

  Humphreys e Nicol (1996) mostraram que o PMV foi menos estreitamente 

correlacionado com os votos de sensação térmica do que a temperatura do ar ou a 

temperatura de globo, e que os efeitos de erros na medição de PMV não eram 

insignificantes. A discrepância entre o PMV e o voto de sensação térmica real foi 

relacionada com a temperatura média do lugar em estudo. 

  De Dear e Brager (1998) coletaram inúmeros dados de conforto térmico para 

formar um banco de dados para a ASHRAE. Este banco de dados era composto por 

mais de 20000 votos de sensação térmica, com as medidas das variáveis 

ambientais e pessoais. Segundo Humphreys e Nicol (2002), equipes de pesquisa de 

vários países contribuíram para este banco de dados, obtidos em diferentes 

estações do ano. Os dados descrevem os ambientes em cerca de 160 edifícios, nos 

quais quase todos eram escritórios, porém alguns eram edifícios industriais leves.  

  Três tipos de edifício destacaram-se: edifícios com aquecimento, ventilação e 

ar-condicionado (HVAC), mistos e ventilação natural. A grande variedade de climas, 

o grande número de edifícios, a variedade de tipos de construção, as diversas 

origens culturais, tornaram este banco de dados da ASHRAE excelente para uma 

validação da equação PMV. Assim de Dear e Brager (1998) concluíram que o PMV 

é imparcial quando é utilizado para prever a temperatura operativa nos edifícios. O 

índice, também, superestima a sensação de calor das pessoas em edifícios 

ventilados naturalmente. 

  Para Jones (2002), os primeiros modelos de conforto térmico, incluindo o de 

Fanger (1970), são relativamente simples na medida em que utilizam apenas uma 

aproximação unidimensional do corpo humano e da transferência de calor e de 

massa com o ambiente. A determinação dos primeiros modelos centrou-se na 

fisiologia térmica do corpo humano e foi dada pouca atenção para a simulação do 

transporte de calor e massa através da roupa. O isolamento térmico da vestimenta 

foi ignorado ou tratado como um único parâmetro que poderia ser aplicado a todo o 

corpo. 

  Em outro estudo, Havenith et al. (2002) discutiram a influência e medição dos 

parâmetros de vestuário e taxa metabólica no modelo do PMV. Para o isolamento 

térmico das roupas, foi demonstrado que os efeitos do movimento do corpo e 
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movimento de ar são tão grandes que eles devem ser contabilizados para os 

modelos de previsão de conforto mais precisos. Os efeitos sobre o conforto térmico 

de reduções na resistência de vapor devido a movimentos do ar e do corpo também 

são mostrados para ter um impacto significativo sobre os limites de conforto. Um 

valor correto de isolamento térmico não pode ser negligenciado. Para a taxa 

metabólica, os autores concluíram que para a avaliação do conforto térmico são 

necessárias medidas precisas e corretas. 

  Para Peeters et al. (2009), as teorias convencionais de conforto térmico foram 

constituídas com base em experiências de laboratório em estado estacionário. Isso, 

no entanto, não está representando a situação real em edifícios, especialmente 

quando o foco são edifícios residenciais. 

  Em sua pesquisa, Maiti (2014) afirmou que o modelo do PMV é insuficiente 

para verificar a sensação térmica dos indianos. Um experimento de laboratório 

controlado foi realizado em quarenta indianos, estudantes universitários, do sexo 

masculino para avaliar o efeito do ambiente térmico interior na resposta dos 

ocupantes.  

  Durante a experiência, a temperatura interna variou de 21 a 33ºC, e as 

variáveis ambientais e pessoais, juntamente com a sensação térmica real, foram 

registradas. Observou-se neste estudo que o modelo do PMV superestimou a 

resposta de sensação térmica real e, curiosamente, estes indivíduos foram menos 

sensíveis ao calor e mais sensíveis ao frio. 

  Muitas das pesquisas citadas mostram que as variáveis pessoais do conforto 

térmico são as que mais apresentam subjetividade para avaliação de um ambiente, 

levando desta forma a uma discrepância no modelo do PMV. Um dos possíveis 

fatores para esta discrepância é a determinação da taxa metabólica. De acordo com 

Havenith et al. (2002) e Katavoutas et al. (2009), a taxa metabólica estimada para 

pessoas, desempenhando uma mesma atividade, não deve ser utilizada de forma 

generalizada, devido às diferenças individuais e às possíveis influências psicológicas 

ou sociológicas no ambiente de trabalho. 

  Visando melhorar a correlação do modelo do PMV e da sensação térmica 

real, Broday et al. (2014) determinou novos valores para a taxa metabólica: uma 

forma denominada “calculada”, utilizando-se o Método de Newton, e de forma 

“medida” utilizando-se de um analisador metabólico. Foram avaliadas as atividades 
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do soldador, através das medições das variáveis ambientais e pessoais. Os valores 

encontrados para a forma calculada e medida foram, respectivamente, 178,63 e 

145,46 W/m², diferentes do intervalo fornecido pela tabela da ISO 8996 (2004) para 

esta atividade (75 a 125 W/m²).  

  Para verificar qual dos valores de taxa metabólica mais aproximou a 

sensação térmica real do PMV, executou-se a regressão linear entre o PMV e a 

sensação térmica real de três formas: S x PMVtabelado (R² = 0,1749),  S x PMVcalculado 

(R² = 0,7481) e S x PMVmedido (R² = 0,7854). Essa pesquisa mostrou que a 

determinação correta da taxa metabólica influencia diretamente no modelo do PMV: 

quanto maior a precisão, maior a correlação da sensação térmica real com o modelo 

do PMV. 

  Frente às disparidades encontradas entre as sensações térmicas reais e o 

modelo do PMV, foram desenvolvidos, ao longo dos anos, novos modelos a fim de 

aumentar a correlação entre estas duas variáveis. Estes novos modelos serão 

discutidos na próxima seção.  

 

2.3.2 Outros Modelos do Conforto Térmico 

  Nas últimas décadas, um grande número de modelos foram desenvolvidos 

com o objetivo de descrever a resposta térmica das pessoas quando sujeitas a 

variadas condições. Estes modelos surgiram em resposta ao modelo de Fanger 

(1970), que apresentava problemas para correlacionar com maior precisão os votos 

de sensação e preferência térmica com o PMV. Esta seção irá descrever alguns 

modelos que surgiram no decorrer da evolução dos estudos na área do Conforto 

Térmico. 

  O modelo de dois nós, originalmente desenvolvido por Gagge et al. (1971),  

separou o corpo humano em duas camadas: camada de núcleo e camada superficial 

da pele, sendo composto por dois subsistemas: o sistema de controle e o  sistema 

controlado. Este modelo é aplicável para níveis de atividade moderados e condições 

ambientais uniformes. No modelo de Gagge, três mecanismos de termorregulação 

do corpo humano são considerados: a transpiração regulamentar, vasocontrição e 

vasodilatação de vasos sanguíneos e aumento da taxa metabólica por tremores 
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musculares (ZOLFAGHARI et al., 2011). A figura 7 ilustra o modelo de Gagge, onde 

os nós pintados apresentam capacidade de calor: 

 

Figura 7 - Modelo de Gagge 
Fonte: Zolfaghari et al. (2011) 

 

  Ainda, no modelo de Gagge, a roupa é simulada como isolamento global em 

todo o corpo. Mas, sob condições reais, alguns segmentos do corpo estão nus e 

outras partes são cobertas pela roupa, o que faz desta abordagem incorreta para o 

modelo (ZOLFAGHARI et al., 2010). 

  No modelo de Stolwijk et al. (1971), um sistema multinodal foi criado para ser 

utilizado em aplicações aeroespaciais. Neste modelo, o corpo foi dividido em seis 

segmentos e cada um é dividido em quatro camadas no sentido radial. Devido ao 

fato de que os fenômenos fisiológicos de cada segmento podem ser controlados, 

este modelo apresenta precisão e flexibilidade do que os anteriores (CHENG et al., 

2012).  

  O modelo de termorregulação de Fiala et al. (1999),  consiste em dois 

sistemas que interagem: o sistema passivo e o sistema ativo. O corpo é dividido em 

20 esferas, e a maior parte dos elementos do corpo foram divididos em três setores: 

anterior, posterior e inferior. O sistema passivo simulou a troca de calor no interior do 

corpo humano, e entre a superfície do corpo e do ambiente em que se encontra.  

  O sistema ativo simula os fenômenos fisiológicos por meio da vasoconstrição, 

vasodilatação, tremor e suor. O modelo foi verificado e validado pela comparação 

com dados experimentais obtidos a partir de 90 posições, abrangendo uma gama de 

temperatura desde 5 a 50ºC e taxa metabólica entre 0,8 e 10 met dentro de duas 

condições estacionárias e transientes (CHENG et al., 2012).  

  Outro modelo foi idealizado por Huizenga et al. (2001). Este modelo é similar 

com ao modelo de Fiala (1999), um modelo de fluxo de sangue único, incluindo troca 
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de calor, foi desenvolvido para considerar a mudança na temperatura do sangue, ao 

mesmo tempo em que flui dos membros até as extremidades. Calor, umidade das 

roupas e perda de calor por condução para as superfícies em contato com o corpo 

são considerados no modelo, bem como a melhoria dos coeficientes de convecção e 

de radiação. Diferenças fisiológicas individuais, tais como a densidade corporal, taxa 

metabólica e fluxo de sangue, são também considerados no modelo. 

  Kaynakli et al. (2005), desenvolveram um modelo matemático de interação 

térmica entre o corpo humano e o meio ambiente e examinaram os efeitos de roupas 

e velocidade do ar em condições transientes. No modelo desenvolvido, o corpo 

humano foi separado em 16 segmentos e possíveis desconfortos locais foram 

levados em consideração. Usando o modelo, as mudanças na perda de calor 

sensível e latente e a temperatura da pele foram calculadas pelos índices de 

conforto térmico. Em um ambiente quente, a perda de calor aumenta por meio de 

transpiração. Por causa da pele molhada, a sensação de conforto térmico diminui. 

As perdas de calor sensível e latente aumentam e a temperatura da pele diminui 

com o aumento da velocidade do ar. 

  Em seu estudo, Kilic et al. (2006) combinaram as equações fundamentais 

dadas no modelo de balanço de energia no estado de equilíbrio com as relações 

empíricas que expressam os efeitos dos mecanismos do corpo de controle de 

termorregulação. Na primeira parte da simulação, a temperatura do núcleo do corpo 

para o conforto térmico é calculada e a variação desta temperatura com a taxa 

metabólica é obtida. Portanto, em condições de estado estacionário, a temperatura 

do núcleo é determinada dependendo do nível de atividade.  

  Na segunda parte da simulação, as perdas de calor do corpo são calculadas e 

as proporções destas perdas em relação à perda total de calor do corpo são 

encontradas. Naturalmente, à medida que a temperatura ambiente aumenta, a perda 

de calor sensível do corpo diminui e a perda de calor latente do corpo aumenta. No 

entanto, ao se atingir a temperatura ambiente mais elevada, a perda de calor latente 

a partir da pele representa um total de 65% da perda de calor de todo corpo (KILIC 

et al., 2006). 

  Em seus estudos, Yao et al. (2009), apresentam um modelo adaptativo 

teórico de conforto térmico, levando em consideração fatores como cultura, clima, 

adaptações sociais, psicológicos e comportamentais, que tem um impacto sobre os 
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sentidos utilizados para detectar conforto térmico. O modelo é chamado de Adaptive 

Predicted Mean Vote (aPMV). 

  Zolfaghari et al. (2011), desenvolveram um novo modelo de três nós, com 

base no modelo padrão de Gagge, para prever respostas térmicas humanas em 

condições transientes. O modelo é baseado nas equações do balanço de energia 

para cada compartimento do corpo. O corpo humano é subdivido em duas camadas 

distintas: pele e núcleo. Devido à significativa diferença entre a sensação térmica 

quando a pele esta coberta e sem cobertura, a camada da pele é dividida em 

compartimentos vestidos e sem nenhum tipo de vestimenta.  

  Portanto, o presente modelo contém três nós: núcleo, a pele nua, e pele 

vestida, e três equações de balanço de energia correspondente são utilizadas. O 

presente modelo é capaz de calcular condições térmicas de peças nuas e vestidas 

do corpo separadamente com uma boa precisão. Utilizando o modelo atual, uma 

estimativa precisa para ambas as sensações térmicas (pele não revestida e pele 

revestida) é conseguida (ZOLFAGHARI et al., 2011). 

 

2.3.3 Influência das Variáveis Pessoais nos Modelos de Conforto Térmico 

Sabe-se que discrepâncias entre a resposta real de sensação térmica dos 

ocupantes e o PMV são encontradas em determinados ambientes. Esta discrepância 

é mais facilmente ligada à determinação das variáveis pessoais do conforto térmico 

(taxa metabólica e isolamento térmico da vestimenta) (HAVENITH et al., 2002). Para 

a determinação das variáveis ambientais, pode-se considerar que os equipamentos 

a serem utilizados estão calibrados, não sendo então uma fonte de erro. 

Os problemas relacionados às variáveis pessoais estão na utilização das 

normas ISO 8996 (2004) e ISO 9920 (2007), que são muito generalistas e não 

apresentam detalhes que são significativos para a determinação precisa do valor 

que se deseja utilizar. 

A ISO 9920 (2007) fornece métodos para determinar o isolamento de roupas 

baseada em tabelas com valores de isolamento de amostras de conjuntos de roupas 

ou em tabelas com listas de roupas separadas em que os valores de isolamento 

podem ser adicionados para criar um conjunto de roupas. Além disso, uma 
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descrição de como realmente medir o isolamento usando um manequim térmico é 

dado. Os valores tabelados da norma são baseados em medições de manequim. 

Partindo-se desta premissa, muitos estudos sobre as roupas dos usuários 

foram desenvolvidos através do uso de manequins térmicos ao longo dos últimos 

anos: McCullough et al. (1985), Holmér et al. (1999), Fan et al. (2005), Huang 

(2006), Nilsson (2007), Wang et al. (2010), Zolfaghari et al. (2010), Bogerd et al. 

(2012) e Pang et al. (2014). 

A maior parte dos manequins são divididos em segmentos corporais com 

controle independente da temperatura e medição (mesmo que eles se destinam a 

ser usados para quantificar as características de transferência de calor de sistemas 

corporais totais). Estes manequins podem indicar a relação de perda de calor a partir 

de diferentes partes do corpo. 

  A convecção é um fator determinante para a troca de calor sensível e 

evaporação. As roupas afetam a convecção de várias maneiras e a caracterização 

das roupas por seus valores de isolamento estático produz valores imprecisos de 

troca de calor sensível, levando a uma avaliação incorreta. Holmér et al. (1999),  

propõem duas equações para determinar a redução do total de valores de 

isolamento obtidas. O efeito dinâmico sobre a roupa é principalmente um fenômeno 

convectivo e não se aplica à transferência de calor por radiação. 

  O calor total transmitido através da roupa é geralmente considerado como 

sendo a soma da transferência do calor seco e a transferência de calor por 

evaporação. O isolamento térmico das roupas medido em condição de não 

transpiração, usando um manequim térmico, é frequentemente usado para calcular a 

transferência de calor seco quando o corpo está em fenômeno de perspiração ou 

mesmo suando muito (FAN et al., 2005).  

  O efeito da perspiração no isolamento térmico de roupas para transferência 

de calor seca não é bem compreendido, embora seja amplamente especulado que a 

perspiração reduz o isolamento térmico. Em suas pesquisas, Fan et al. (2005) 

mediram o isolamento térmico das roupas sob baixa taxa de perspiração e taxa de 

suor muito elevada, usando um manequim térmico. Verificou-se que o isolamento 

térmico da roupa é reduzido durante a transpiração e a quantidade de redução 

variou de 2% a 8%, em relação ao acúmulo de água no conjunto das roupas. 

  De acordo com Huang (2006), deve-se levar em consideração que o corpo 

humano não é frequentemente exposto a condição de estado estacionário, em vez 
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disso, está sujeito a mudanças em variáveis ambientais, roupas e atividade 

metabólica.  

  A resposta térmica transiente do sistema homem-roupa desempenha um 

papel importante. A troca de calor entre o corpo e o ambiente pode ser afetada 

significativamente pela resposta dinâmica da roupa, daí a importância dos estudos 

com manequim térmicos para determinar com precisão o quanto a roupa dificulta os 

processos de dissipação de calor com o ambiente.  

  Wang et al. (2010), desenvolveram uma equação empírica universal para a 

predição da temperatura de superfície da pele molhada de um manequim térmico 

'Tore' em uma temperatura ambiente entre 25 e 34ºC.  

  A equação empírica foi validada em 6 conjuntos de vestuário sob três 

condições ambientais diferentes. É evidente a partir dos níveis de precisão 

aceitáveis que a equação empírica é uma alternativa para predizer temperatura de 

superfície da pele molhada para o manequim térmico vestido com vários conjuntos 

de roupa. O manequim térmico utilizado pode ser visto na figura 8: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 - Manequim Térmico Tore 
Fonte: Wang et al. (2010) 
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  Nilsson (2007) descreve a construção de um novo manequim térmico 

numérico, com novos métodos de avaliação baseados em dados de medições de 

manequim térmico, bem como resultados subjetivos de vários experimentos. 

Verificou-se que o nível de conforto térmico é dependente do ambiente local. Os 

seres humanos respondem de forma diferente à transferência de calor em diferentes 

partes de seus corpos. 

Outros estudos nesta área abordaram itens específicos do vestuário no 

conforto térmico: Bogerd et al. (2012) estudaram a resistência térmica das botas no 

ambiente de trabalho e Pang et al. (2014) estudaram a influência de diferentes tipos 

de capacetes nos mecanismos de troca de calor. 

Embora todas as pesquisas citadas abordem o fator roupa, estes estudos não 

avaliam a temperatura superficial externa da vestimenta (tcl). Esta pesquisa irá 

investigar como esta variável influencia no modelo do PMV, além de propor uma 

forma para se determinar analiticamente esta variável.  

A ISO 7730 (2005), em seu anexo D, apresenta uma metodologia para 

determinação do tcl. Esta pesquisa propõe determinar o tcl pelo método da ISO 7730 

(2005) e sugere o Método de Newton para o cálculo do tcl, com o objetivo de verificar 

o quanto se altera no valor do PMV pelo uso de um método matemático diferente. 

 

2.3.4 Votos de sensação Térmica versus PMV: discrepâncias encontradas em 
estudos de campo  

Mediante a utilização da metodologia PRISMA (Preferred Reporting Items for 

Systematic Reviews and Meta-Analyses - Descrição dos Itens Preferenciais para 

Revisões Sistemáticas e Meta-Análises) esta pesquisa contou com um universo de 

6715 artigos. Foram eliminados, em um primeiro momento, artigos repetidos, 

anteriores a 2004, artigos que não fazem parte do tema e que não apresentam o 

nome dos autores e a data. Após a aplicação de critérios de exclusão e inclusão, 

restaram 19 artigos para análise, conforme a figura 9: 
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Figura 9 - Aplicação da Metodologia PRISMA 
Fonte: Adaptado Plos Medicine (2009) 

 

Os 19 artigos selecionados para análise tratam exatamente das discrepâncias 

entre os modelos do PMV e as sensações térmicas reais coletadas em estudos de 

campo. Um breve resumo destes trabalhos pode ser visualizado no quadro 6: 

 

Autor Ano País Ambiente  Tipo de ventilação* Tamanho da 

amostra 

Al-ajmi 2007 Kwait Mesquita AC n = 140 

 

Andreasi 

 

2009 

 

Brasil 

Quartel do Exército 

Banco 

NV 

AC 

 

n = 1301 

Broday 2014 Brasil Metalúrgica NV n = 31 

Buratti 2009 Itália Salas de aula - Universidade AC / NV n = 959 

Feriadi 2004 Indonésia Residências NV n = 525 

Critérios de exclusão (n = 5265) 

- Artigos que não fazem parte do tema (n = 2957) 

- Artigos anteriores a 2004 (n = 1738) 

- Artigos que não possuem o nome do autor (n = 327) 

- Artigos que não apresentam data (n = 243) 
 

Artigos  
completos 

selecionados  
por  

elegibilidade  
 

(n = 353) 

Excluídos (n = 334) 
- Os artigos não são da Área de Conforto Térmico 
(n = 250) 
- Os artigos não fornecem informações sobre 
novos modelos ou adaptações ao modelo do PMV 
(n = 72) 
- Os artigos não apresentam especificamente as 
discrepâncias entre o modelo do PMV e os 
estudos de campo (n = 12) 

Artigos 
incluídos  

em  
análise 

qualitativa  
(n = 19) 

T
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Artigos identificados através de 
pesquisas em bancos de dados 

eletrônicos (n = 6711) 

Artigos removidos devido a repetição (n = 1097) 

Artigos identificados através 
das referências bibliográficas 

de artigos selecionados (n = 4) 
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Autor Ano País Ambiente  Tipo de ventilação* Tamanho da 

amostra 

Han 2006 China Residências urbanas e rurais NV n = 103 

Huang 2014 China Câmara climática Ambiente Controlado n = 30 

Indraganti 2010 Índia Residências NV n = 113 

Indraganti 2013 Japão Universidade AC / NV n = 435 

Ji 2006 China Escritório NV n = 1814 

Kim 2014 Coréia do Sul Escritório AC n = 60 

Maiti 2014 Índia Universidade Ambiente Controlado n = 40 

Mors 2014 Holanda Escola Primária NV n = 79 

Shen 2010 China Residências NV n = 90 

Simone 2013 Itália Supermercado AC / NV n = 120 

Teli 2012 Inglaterra Escola Primária NV n = 230 

Yau 2009 Malásia Hospital AC n = 114 

Yun 2014 Coréia do Sul Jardim de Infância NV n = 119 

Zhang 2007 China Sala de aula NV n = 1273 

  * AC: ar-condicionado / NV: naturalmente ventilado 
 

Quadro 6 - Principais características dos estudos s elecionados  
Fonte: Autoria Própria 

Verifica-se, no quadro 6, que existe uma diversificação muito grande dos 

estudos de campo, sendo estes aplicados em várias áreas distintas. Todos os 

estudos citados acima mostram que o índice PMV não responde satisfatoriamente 

os votos de sensação térmica obtidos em estudo de campo.  

Pode-se também aferir que a China é o país em que mais pesquisadores 

estudam acerca deste tema, seguida por Itália, Índia e Brasil. Existem muitos 

estudos e os mesmos já surgem com propostas com o intuito de diminuir as 

discrepâncias entre os votos de sensação térmica e o PMV, seja pela minimização 

de erros na coleta de dados em estudos de campo ou pela adoção e 

desenvolvimento de novos modelos. O quadro 7 tem como objetivo apresentar 

características mais específicas destes estudos: 
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Autor Características da Amostra Objetivo Principal Resultados encontrados 

Al-ajmi 

n = 140 
100% homens 

Idade média: 32,.6 anos 
Altura média: 162 cm 
Peso médio: 70,8 kg 

Investigar o clima interior e condições térmicas em 
mesquitas com ar-condicionado, situadas no clima 

seco do deserto do Kuwait 

O Voto Médio Atual (AMV) estava dentro da faixa -2,67 e 2,33, com média de sensação 
térmica durante a oração sendo -0,26, enquanto para o Voto Médio Estimado (PMV), a 
variação foi de -0,005 para 1,43, com um PMV igual a 0,19. As temperaturas operativas 
neutras baseadas no AMV e PMV foram determinadas como sendo 26,1 °C e 23,32 °C, 

respectivamente. O PMV subestima a neutralidade observada em cerca de 2,8 °C 
menos que a do AMV 

 
Andreasi 

n = 1301 
Sexo, idade, peso e altura não 

estavam disponíveis 

Realizar uma análise sobre a aceitabilidade 
térmica em ambientes de ventilação natural e 
edifícios com ar-condicionado, localizados em 

climas quentes e úmidos no Brasil 

A correlação entre o PMV e o TSV (Thermal Sensation Vote), em edifícios 
naturalmente ventilados, mostra a prevalência absoluta de PMV e TSV maior do que 

zero, indicando desconforto térmico, proporcionado um coeficiente de determinação de 
r2 = 0,4004, mostrando também que diferenças foram observadas entre o PMV e o TSV 

Broday 

n = 31 
100% homens 

Idade, peso e altura não estavam 
disponíveis 

Este trabalho determinou novos valores para a 
taxa metabólica de duas formas: uma forma 

denominada “calculada” utilizando-se o Método de 
Newton e de forma “real” utilizando-se de um 

analisador metabólico, com o objetivo de 
minimizar imprecisões entre o PMV e a sensação 

térmica real 

Discrepâncias entre o PMV e os votos de sensação térmica podem ser minimizados se 
as imprecisões na determinação da taxa metabólica forem diminuídas. Quando se 
calcula o PMV com os valores de taxa metabólica e se compara com a sensação 
térmica real obtem-se r2 = 0.1749. Por meio de método matemático, obtem-se r2 = 

0.7481 e através de um analisador metabólico obtem-se r2 = 0.7854 

Buratti 
n = 959 

Sexo, idade, peso e altura não 
estavam disponíveis 

Encontrar correlações para ambientes moderados 
(salas de aula universitárias) entre os dados 

experimentais e pesquisas realizadas de acordo 
com a ISO 7730, ISO 10551, ASHRAE 55/2004 

com as sensações das pessoas, com a introdução 
da abordagem adaptativa 

O PMV obtido através de dados dos questionários, quando comparado com o PMV 
obtido através dos dados obtidos pelos instrumentos de medição, apresentou baixa 

correlação (r2 = 0.3384). Quando o PMV instrumental é menor que 0.36, o questionário 
fornece valores negativos (sensação de frio). Quando ocorre a situação inversa, o 

questionário fornece valores positivos (sensação de calor) 

Feriadi 

Estação chuvosa (262 dados) 
56,5% homens 

Idade: 51,9% 21-30 
Altura média: 162,.5 cm 

Peso médio: 55,4 kg 
Estação quente (263 dados) 

54% mulheres 
Idade: 46% 21-30 

Altura média: 160,6 cm 
Peso médio: 53,8 kg 

Investigar a percepção de conforto térmico e 
preferência de ocupantes de residências 

naturamente ventiladas na Indonésia 

Realizando-se uma regressão linear simples, encontra-se a seguinte relação: TSV = 
1.33PMV-1.61 (r = 0.389). Quando PMV = 0, os votos da pesquisa mostram -1.6 (entre 
levemente refrescado e refrescado na escala de 7 pontos da ASHRAE). Assim, quando 

as pessoas votam em TSV =0 (neutro), mostra um PMV = 1.2 (levemente quente e 
calor). Baseado nestes dados, acredita-se que a equação do PMV prediz mais calor do 

que as pessoas realmente sentem 

Huang 
n = 30 

Sexo, idade, peso e altura não 
estavam disponíveis 

O objetivo é investigar duas possíveis 
imprecisões: fluxos de ar interior podem afetar 
apenas uma parte da superfície do corpo e a 

intensidade de turbulência pode ter um impacto 
diferente sobre a transferência de calor 

O efeito de arrefecimento do fluxo de ar sobre a evaporação do suor não é levada em 
conta no modelo PMV. Este estudo mostra quando a quantidade de água na pele é 

maior do que 0,06 a transferência de calor por evaporação é maior e fortemente 
afetada pela velocidade do ar. Isto leva à conclusão de que PMV superestima os votos 

de sensação térmica real das pessoas e subestima o efeito de resfriamento de 
velocidade do ar 
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Autor Características da Amostra Objetivo Principal Resultados encontrados 

Han 

Área urbana (53 dados) 
21 homens / 32 mulheres 

Idade média: 34,8 
Altura média: 163 cm 
Peso médio: 59,3 kg 

Área Rural (50 dados) 
31 homens / 19 mulheres 

Idade média: 40,1 
Altura média: 160 cm 
Peso médio: 54.3 kg 

Fornecer uma análise comparativa e estatística do 
conforto térmico dos ocupantes das áreas urbana 
e rural, a fim de recomendar os padrões térmicos 
para edifícios sustentáveis na área rural da China 

no futuro 

A relação entre o MTSV (voto médio de sensação térmica) e o PMV mostrou que se o 
PMV = -1, o MTSV é −0.89. MTSV é superior a PMV, o que implica que o modelo de 

Fanger não pode descrever exatamente a sensação térmica dos ocupantes em 
ambientes naturalmente ventilados. A adaptabilidade térmica, tais como fatores de 

contexto, as expectativas e adaptações comportamentais também deverão ser 
consideradas 

Indraganti 

n = 113 com 3962 dados 
35% homens / 65% mulheres 
Idade média homens: 40,14 
Idade média mulheres: 42 

Entender a sensação térmica, preferência e 
aceitação dos ocupantes que vivem em prédios 

com apartamentos naturalmente ventilados 

A análise de regressão produziu uma temperatura de conforto compreendida entre 26 e 
32,45°C. A temperatura neutra estava em 29,23°C, encontrando-se muito acima dos 

limites de temperatura estabelecidos nas normas aplicáveis. Como os mecanismos de 
adaptação dos sujeitos foram ignorados, o PMV sempre mostrou-se maior do que a 

sensação real 

Indraganti 

n = 435 com 2402 dados 
290 homens / 145 mulheres 

Idade média homens: 38 
Idade média mulheres: 41 

Investigar o ambiente térmico em escritórios 
japoneses, observar as respostas térmicas, 

estudar o uso de controles ambientais e avaliar as 
temperaturas de conforto 

O PMV superestimou a sensação real. O modelo do PMV considera roupas como um 
isolamento passivo em torno do corpo. O PMV também ignorou posturas 

comportamentais dos japoneses, tais como, o uso de compressas de gelo e de 
consumo de bebida fria, por exemplo. O efeito cumulativo destas pequenas fontes de 

erro levou ao desvio total do PMV da sensação real 

Ji 

n = 1814 
796 homens  

Altura média: 171 cm 
Peso médio: 67,2 kg 

1018 mulheres 
 Altura média: 160 cm 
Peso médio: 57,3 kg 

O presente estudo investiga se é justificável 
adotar o modelo PMV ou o modelo adaptativo 

para prever a sensação térmica dos ocupantes na 
China 

Este estudo mostrou que, com base nas escalas da ASHRAE, as pessoas que 
trabalham em edifícios naturalmente ventilados mostram um nível de conforto térmica 

mais elevado em comparação com o que foi previsto pelo PMV. Verificou-se que a 
sensação térmica média real é menor do que o PMV, a cerca de 0.64PMV 

Kim 
n = 60 

Sexo, idade, peso e altura não 
estavam disponíveis 

O objetivo principal é desenvolver dois tipos 
adaptativos de modelos PMV considerando 
estímulo físico na sensação térmica do ser 

humano e comportamento adaptativo 

O Voto Médio Atual (AMV) de ocupantes e previsões PMV contra temperaturas 
interiores de 25°C a 31,5°C. O resultado mostra que as previsões do PMV são 

consistentemente superiores ao AMV em condições de calor e, portanto, o modelo 
PMV superestima o calor em condições mais quentes. Estas discrepâncias entre AMV 

e PMV implica que os ocupantes tornarm-se confortáveis por vários adaptações 
comportamentais a uma temperatura interior mais elevada em condições quentes 

Maiti 

n = 40 
100% homens 

Idade média: 25,18 
Altura média: 171 cm 
Peso médio: 68,6 kg 

Estimar zona de conforto térmico e melhor 
temperatura para os indianos 

O PMV superestima a real resposta subjetiva de sensação térmica. Os valores de PMV 
vão além de +3 em temperaturas do ar mais elevadas. A consideração de modelo PMV 
no projeto de sistemas HVAC em edifícios produz soluções ineficazes na economia de 

energia 

Mors 

n = 79 
crianças entre 9-11 anos 

Sexo, idade, peso e atlura não 
estavam disponíveis 

 
Investigar o ambiente térmico nas escolas 
primárias e obter a sensação térmica real e 

isolamento de roupa em crianças 
 

A comparação dos votos de sensação térmica real com o PMV calculado, com base 
nos dados medidos, indica uma diferença clara. A conclusão é que o modelo PMV não 

prediz a sensação térmica dessas crianças com precisão; subestima a média de 
Sensação térmica em até 1,5 ponto. Quando os votos reais e sensação térmica são 

comparados para confortar previsões com base em limites de temperatura adaptativos, 
as crianças preferem temperaturas mais baixas do que o previsto por esses métodos 
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Autor Características da Amostra Objetivo Principal Resultados encontrados 

Shen 
n = 90 

Sexo, idade, peso e altura não 
estavam disponíveis 

Revelar as condições do ambiente térmico interior, 
determinar as condições térmicas dos ocupantes 

calculando o PMV e o TSV, aplicar o PMV 
adaptativo (aPMV) para verificar a propriedade do 

modelo 

O estudo indica que o desvio distintivo entre a PMV e sensação térmica Voto (TSV) 
pode ser causada pela adaptabilidade e as baixas expectativas para o conforto térmico 

dos moradores locais que já se acostumar com as circunstâncias do clima e não ar-
condicionado 

Simone 

n = 120 
37.8% homens 

Idade 25-29: 31% 
Idade 30-34: 30,3% 

Peso e alura não estavam disponíveis 

O trabalho investiga algumas discrepâncias 
incomuns entre classificações subjetivas e 

resultados de modelos preditivos 

Discrepâncias ocorrem entre classificações subjetivas e o correspondente índice PMV, 
o que sugere que este último poderia não ser capaz de estimar com segurança o 

conforto térmico quando a vestimenta é desigualmente distribuída no corpo humano. O 
índice PMV parece perceber um ambiente mais frio do que o previsto, mesmo que o 

valor do isolamento térmico das roupas usadas pelos trabalhadores era aparentemente 
satisfatória 

Teli 

n = 230 
crianças entre 7-11 anos 

Sexo, peso e altura não estavam 
disponíveis 

Há uma investigação na aplicabilidade dos 
modelos de conforto térmico existentes para a 

previsão de sensação térmica infantil e 
temperatura de conforto em salas de aula através 

de um estudo de campo em uma escola 
naturalmente ventilada 

O estudo apresentado mostra que o PMV tem aptidão limitada para prever as 
condições de conforto térmico na escola pesquisada bem como não refletiu com 

precisão a sensação térmica real das crianças. Os resultados sugerem que as crianças 
tem uma sensação térmica mais quente do que os adultos e preferem um ambiente 

térmico interior com temperaturas mais baixas em comparação com adultos 

Yau 
n = 114 

Sexo, idade, peso e altura não 
estavam disponíveis 

Examinar o nível de conforto térmico, bem como 
definir a faixa de temperatura de conforto térmico 

nos edifícios hospitalares tropicais 

O desvio significativo entre AMV e PMV fortemente indica que o PMV pode não ser 
adequado para aplicação em hospitais nos trópicos, como por exemplo, na Malásia. 

Observou-se que o PMV tende a dar uma sensação térmica mais elevada em 
comparação com o AMV. Para a região de temperatura mais baixa: aproximadamente 

21ºC, o desvio foi próximo a 2,5 unidade de escala sensação térmica 

Yun 

n = 119 
crianças entre  4-11 anos 

59 meninos  
Altura média: 106 cm 
Peso médio: 21,3 kg 

60 meninas 
 Altura média: 105 cm 
Peso médio: 20,.2 kg 

Investigar a preferência das crianças no aspecto 
do conforto térmico e comparar com o modelo 

PMV através de um estudo de campo em 
salas de aula do jardim de infância 

Os resultados mostram que o modelo do PMV tem algumas limitações na previsão do 
conforto térmico no contexto de crianças no jardim de infância. Isso sugere que as 

crianças tem uma sensação térmica mais quente do que os adultos e, portanto, 
preferem temperaturas mais baixas. As meninas foram mais sensíveis às temperaturas 
mais elevadas e, portanto, encontram conforto a uma temperatura cerca de 1ºC menor 

do que para os meninos 

Zhang 
n = 1273 

Sexo, idade, peso e altura não 
estavam disponíveis 

Gerar um perfil de ambiente térmico em salas de 
aula com ventilação natural, investigar a 

percepção do nível de conforto térmico dos 
ocupantes e comparar os dados com modelos de 

sensação térmica 

Verificou-se que a previsão do modelo PMV superestimou a sensibilidade dos alunos 
para a temperatura operativa. Estudantes chineses parecem ser mais tolerantes do que 

os outros. Este estudo também mostra que o PMV e o TSV convergem apenas a 
temperaturas mais elevadas, e em temperaturas mais baixas a lacuna entre o TSV e 

PMV continua, mas é menor do que entre TSV e original PMV 
Quadro 7 - Características específicas dos estudos selecionados  

Fonte: Autoria Própria 
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Nesta pesquisa chamou atenção um tipo de estudo de campo até então 

pouco comum: os estudos de conforto térmico com crianças. Devido as dificuldades 

que este tipo de estudo impõe, acredita-se que há ainda muito para explorar nesta 

área específica, visto que Yun (2012) mostrou que crianças respondem de forma 

diferente do ponto de vista da sensação térmica. 

 O fato é que os estudos em conforto térmico ganham cada vez mais espaço, 

visto que existe a necessidade de criar um ambiente confortável termicamente, pois 

é nestes ambientes que as pessoas passam a maior parte do seu tempo todos os 

dias. Para os engenheiros que dimensionam os ambientes o aspecto do conforto 

térmico é importante, haja visto que em ambientes nos quais não se alcança o 

conforto térmico, as pessoas são obrigadas a utilizarem meios alternativos de 

energia para atingirem o nível de conforto.  

De acordo com Indraganti (2010), cresce cada vez mais o número de 

residências na Índia que se utilizam de ar condicionado, o que aumenta o consumo 

de energia. Para Yao et al. (2009), os padrões de conforto térmico determinam o 

consumo de energia em sistemas ambientais de um edifício; portanto, eles 

desempenham um papel importante para o desenvolvimento sustentável.  
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3 METODOLOGIA 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DAS VARIÁVEIS DE INFLUÊNCIA 

A interação entre o homem e o ambiente térmico que o envolve só pode ser 

bem caracterizada se houver o entendimento sobre as variáveis necessárias para 

descrever esta interação. As variáveis que influenciam o Conforto Térmico humano 

são as ambientais, pessoais e individuais. 

 As variáveis ambientais são aquelas que se referem às condições climáticas 

do ambiente. Estas variáveis foram coletadas com equipamento específico para este 

fim, que será detalhado no item 3.5. Incluem a temperatura do ar (ta), temperatura 

radiante média (trm), velocidade do ar (va) e umidade relativa (UR). 

As variáveis pessoais são aquelas referentes à pessoa estudada, sendo 

analisada a atividade que esta pessoa está desempenhando e o isolamento térmico 

de suas roupas. Durante a plena execução de atividades dos voluntários desta 

pesquisa foram coletados os dados de Sensação Térmica, de acordo com a escala 

de 7 pontos apresentada na ISO 7730 (2005). 

As variáveis individuais referem-se às características individuais dos sujeitos, 

mais notadamente, sexo, idade, massa corporal e altura. 

 

3.2 ESCOLHA, DIMENSIONAMENTO E CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA 

Esta pesquisa ocorreu em dois países distintos, Brasil e Portugal, e contou 

com três populações diferentes de participantes. O primeiro grupo, que foi chamado 

de grupo 1, foi composto por soldadores, sendo uma população 100% do sexo 

masculino, de uma indústria do ramo metal-mecânico na cidade de Ponta Grossa 

(Brasil), cujos dados foram coletados em 2013 e já foram previamente analisados 

em Broday (2013). Foram coletados 31 conjuntos de dados ambientais e pessoais 

do Conforto Térmico, em um ambiente naturalmente ventilado. 

O segundo grupo, chamado de grupo 2, foi composto por uma população 

100% do sexo feminino desempenhando atividades sedentárias, mais notadamente 

serviços em escritórios da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto 

(FEUP), na cidade do Porto (Portugal). Com este grupo foram coletados um conjunto 
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de 48 medições entre dezembro de 2014 e janeiro de 2015. Neste caso, os 

ambientes analisados possuíam sistema de condicionamento central de ar. 

O terceiro grupo, chamado de grupo 3, foi composto por uma população 

100% do sexo masculino, sendo estes militares do Exército da República 

Portuguesa, onde os mesmos, em ambiente controlado, desempenharam atividades 

sedentárias e de marcha com carga e sem carga dentro de uma câmara climática. 

Foram coletados, com este grupo, um conjunto de 48 medições entre os meses de 

março e abril de 2015.  

O quadro 8 mostra o resumo das amostras utilizadas nesta pesquisa: 

 

Grupo País Ambiente  População Tipo de 
ventilação* 

Número de 
medições 

Número 
de 

pessoas 

1 Brasil Indústria metal-
mecânica Soldadores NV n = 31 9 

2 Portugal Serviços acadêmicos Trabalhadores 
de escritório 

AC n = 48 30 

3 Portugal Câmara Climática Militares Ambiente 
controlado n = 48 6 

  * AC: ar-condicionado / NV: naturalmente ventilado 
 

Quadro 8 - Características das amostras estudadas  
Fonte: Autoria Própria 

A empresa escolhida para o desenvolvimento desta pesquisa com o grupo 1 

está localizada no Distrito Industrial de Ponta Grossa – PR e sua escolha ocorreu 

em razão da acessibilidade.  

Em relação aos grupos 2 e 3, a coleta de dados ocorreu em virtude da 

participação em projeto com a Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, 

por meio do Doutorado Sanduíche, com financiamento do Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).  

Salienta-se que todas as medições efetuadas, independente do grupo 

estudado, seguiram os preceitos da Normalização Internacional [ISO 8996, 2004; 

ISO 9920, 2007; ISO 7726, 1998 e ISO 10551, 1995]. 
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3.3 DESCRIÇÃO DOS AMBIENTES DE COLETA DE DADOS 

A coleta de dados do grupo 1 foi realizada em uma empresa que é 

considerada do ramo metal-mecânico, oferecendo serviços de tratamento de 

superfícies baseados em revestimentos especiais, destinados à linha industrial, 

tendo como foco principal a linha de panificação. A planta da fábrica pode ser vista 

na figura 10: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 - Postos de trabalho da fábrica  
Fonte: Broday (2013)  

 

A pesquisa ocorreu em dois pontos de atividades da empresa. O ponto 1 foi 

na parte de metalurgia, na qual ocorre a fabricação de caixas metálicas para 

baterias tracionárias. Esta parte da empresa é composta por uma linha de produção 

em forma de “L”, sendo composta por 6 postos de trabalho distintos, com um 

trabalhador por posto. A caixa começa a ser montada no posto 1 e terminada no 

posto 6. Várias operações são realizadas em cada posto, com todas as operações 

envolvendo atividades de solda. 

O ponto 2 é o local de fabricação de formas de pão para a indústria 

alimentícia. Todos os substratos usados na fabricação de formas ou bandejas 

podem ser revestidos: aço carbono, aço aluminizado, aço inoxidável, flandres, bem 

como alumínio e suas ligas. O ponto 2 é composto por um posto de trabalho, 

totalizando três trabalhadores. Esta pesquisa, portanto, analisou o trabalho dos 

soldadores dessa indústria, coletando dados em todos os postos de trabalho e de 

todas as pessoas envolvidas no ambiente. 
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A coleta de dados do grupo 2 foi realizada na Faculdade de Engenharia da 

Universidade do Porto (FEUP) em quatro unidades de serviço diferentes: a Unidade 

de Saúde, Segurança, Higiene e Ambiente; a Divisão da Prestação de Contas de 

Projetos; a Divisão de Serviços Acadêmicos e a Divisão de Serviços de Imagem, 

Comunicação e Cooperação. 

A Unidade de Segurança, Higiene, Saúde e Ambiente (A) executa suas 

atividades com o objetivo de informar e prevenir as questões de segurança, higiene 

e saúde no trabalho e da gestão do ambiente. A Divisão de Prestação de Contas e 

Projetos (B) apoia tecnicamente a elaboração de propostas financeiras de 

candidaturas de projeto e investigação e desenvolvimentos, bem como organiza 

financeiramente os projetos e acompanha sua respectiva execução. 

Os serviços acadêmicos (C) são responsáveis por validar e registrar os 

alunos da Faculdade de Engenharia, sendo de sua competência a área de acesso, 

ingresso e certificação dos alunos. Os Serviços de Imagem, Comunicação e 

Cooperação (D) promovem as atividades de ensino, pesquisa e extensão da FEUP, 

através da comunicação multimídia e utilização eficiente da informação. A figura 11 

mostra o layout dos ambientes de trabalho acima descritos com o número de 

colaboradores em cada ambiente. 

 

Figura 11 - Unidades de Serviço da FEUP 
Fonte: Autoria Própria 
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Embora esta coleta de dados tenha sido realizada em diferentes unidades de 

serviço, a função desempenhada pelas pessoas é sempre a mesma: uma atividade 

sedentária de escritório, na qual todos os trabalhadores executam suas atividades 

sentados em frente a um computador. 

A coleta de dados do grupo 3 foi realizada no Laboratório de Prevenção de 

Riscos Ocupacionais e Ambientais da FEUP, através da utilização da câmara 

climática  FitoClima 25000, com possibilidade de controle da temperatura entre -

20ºC e +50ºC e umidade relativa até 98%. A figura 12 mostra a câmara climática 

utilizada nesta pesquisa: 

 

 

 

 

 
Figura 12 - Câmara Climática 

Fonte: Autoria Própria 
 

Após a descrição dos ambientes onde os dados foram coletados, o próximo 

item irá descrever quais foram os equipamentos utilizados para coletar os dados 

com os diferentes grupos. 

 

3.4 OBTENÇÃO DAS VARIÁVEIS AMBIENTAIS E PESSOAIS 

Como esta pesquisa ocorreu em diferentes épocas e diferentes países, nem 

sempre foi possível se utilizar dos mesmos equipamentos de medição para a coleta 

de dados. Desta forma, houve variação nos equipamentos que coletaram os dados 

dependendo de cada grupo. 

No que se refere ao grupo 1, a coleta de dados foi realizada em janeiro de 

2013, nos turnos da manhã e da tarde. Durante o pleno desenvolvimento das 
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atividades, foram coletados os dados ambientais, pessoais e individuais dos 

soldadores. 

Os dados ambientais, que incluem a temperatura do ar, velocidade do ar, 

temperatura do globo e umidade relativa, necessários para a determinação da taxa 

metabólica calculada e também para o cálculo do PMV, foram gravados pelo 

aparelho Confortímetro Sensu®, em intervalos de 1 em 1 minuto. O aparelho foi 

colocado no interior de cada posto de trabalho, próximo ao soldador, deslocando-se 

pelos sete postos utilizados nesta pesquisa. De acordo com a ISO 7726 (1998), a 

altura do confortímetro em relação ao solo deve ser de 1,10 m, o que foi adotado 

nesta pesquisa. A figura 13 mostra o equipamento utilizado:  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 - Confortímetro Sensu ® 
Fonte: Autoria Própria 

 

Antes de se iniciar as medições, o aparelho era montado para que este 

entrasse em equilíbrio com o ambiente, por um tempo de 20 minutos. A medição era 

realizada por um tempo de 40 minutos, totalizando o tempo total de 1 hora por posto 

de trabalho. Ao fim de uma hora, o aparelho havia gravado 40 dados das variáveis 

ambientais. Para efeitos de utilização dos dados, foi realizada a média dos 40 

dados. 

 Em se tratando da obtenção da taxa metabólica, foi utilizado o analisador 

metabólico VO2000®. O analisador metabólico que foi utilizado nesta pesquisa 

consiste em uma máscara que possui um tubo, pelo qual a pessoa deve respirar. O 

fio que conecta o tubo ao analisador é curto, obrigando a pessoa permanecer 
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próximo ao equipamento. Neste caso não se possuía o kit de telemetria, limitação 

esta que foi eliminada na coleta de dados com o grupo 3. Antes do uso, porém, foi 

necessário deixar o equipamento ligado por 30 minutos para calibração. O aparelho 

pode ser visto na figura 14: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14 - Analisador Metabólico VO2000 ® 
Fonte: Autoria Própria 

 

As variáveis pessoais e individuais foram obtidas por meio de um 

questionário, que durante as medições, os trabalhadores eram convidados a 

preencher. Neste questionário, o soldador deveria informar seus dados individuais, 

quais roupas estava utilizando e informar de acordo com a escala de 7 pontos da 

ASHRAE qual a sua sensação térmica e qual sua preferência térmica. Este 

questionário (Xavier, 2000) pode ser visualizado no Anexo A. 

As medições foram realizadas por uma hora em cada estação de trabalho, e 

após 30 minutos do início da coleta de dados o questionário era entregue de modo 

que pudesse ser preenchido. Este procedimento foi repetido durante as 31 medições 

realizadas com o grupo 1. 

No que se refere ao grupo 2, pessoal dos serviços da FEUP, o procedimento 

de coleta de dados foi muito similar ao grupo 1. Os dados foram coletados entre 

dezembro de 2014 e janeiro de 2015. 

Os dados ambientais foram gravados pelo equipamento italiano DeltaOHM®, 

em intervalos de 15 segundos, característica esta que já estava pré-definida pelo 

aparelho. Como os ambientes de trabalho eram relativamente pequenos e as 

pessoas ficavam muito próximas umas das outras, o equipamento era colocado no 

centro de cada sala, de modo que ficasse próximo de todos os ocupantes do 

ambiente. 
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Da mesma forma como o grupo 1, antes de se iniciar as medições, o aparelho 

era montado para entrar em equilíbrio térmico com o ambiente 20 minutos antes do 

início da medições. A medição era realizada por um tempo de 40 minutos. Foram 

realizadas 2 medições no período da manhã e 2 medições no período da tarde, 

passando todos os dias por uma unidade de serviço diferente. O equipamento 

utilizado para coletar os dados com este grupo pode ser visto na figura 15: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15 - DeltaOHM ® 
Fonte: Autoria Própria 

 

 Por se tratar de uma atividade sedentária, o valor utilizado para a taxa 

metabólica foi de 70 W/m2. Este valor foi obtido pela ISO 8996 (2004), e de acordo 

com Mors (2011) e Yun et al. (2014), para adultos desempenhando atividades 

sedentárias os valores da ISO 8996 (2004) representam uma boa aproximação com 

a realidade.   

As variáveis pessoais e individuais também foram coletadas por meio de um 

questionário. Era necessário preencher os dados individuais, peças de roupa, 

sensação e preferência térmica. A diferença aqui para o grupo 1 é que como o 

português utilizado em Portugal difere um pouco do português utilizado no Brasil, o 

questionário precisou ser adaptado devido aos nomes das peças de roupa serem 

um pouco diferentes. Este questionário adaptado está disponível no Apêndice A. 

As medições com o grupo 3, com seis militares do Exército Português, 

ocorreram entre os meses de março e abril de 2015 em uma Câmara Climática do 

Laboratório de Prevenção de Riscos Ocupacionais e Ambientais da FEUP. 

Foram realizados testes a temperatura de 22ºC e 40% de UR e testes a 

40ºC e 30% de UR. A primeira condição foi escolhida porque estes dois parâmetros 

se aproximam muito das condições de temperatura e umidade média em Portugal. A 
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segunda condição, 40ºC e 30% UR, representam as condições climáticas do 

Afeganistão, para onde a tropa portuguesa se deslocará no futuro. 

 A primeira condição de temperatura e umidade, 22ºC e 40% UR, foi escolhida 

porque estes dois parâmetros se aproximam das condições de temperatura e 

umidade média em Portugal Continental, o que difere um pouco do Arquipélago dos 

Açores e da Madeira, onde as temperaturas e umidade relativa do ar são 

ligeiramente mais elevadas. A segunda condição, 40ºC e 30% UR, representam as 

condições climáticas do Afeganistão, e foi escolhida para verificar o desempenho 

dos militares executando atividades nestas condições, haja visto que existe uma 

previsão de que a tropa se deslocará para este país no futuro. 

 Em uma primeira etapa contava-se apenas com dois militares e realizaram-se 

os três tipos de ensaio uma vez com cada um. Após a primeira etapa, agora 

contando com os seis militares, foi realizado por 14 dias, ininterruptamente, o 

período de aclimação, com a câmara programada em temperatura de 40ºC e 30% 

UR. Nesta etapa, os militares apenas ficavam dentro da câmara desempenhando 

atividades de entretenimento, apenas para se acostumarem com esta temperatura. 

Esta etapa de aclimatação foi necessária para verificar se ocorrem melhorias 

no desempenho físico dos soldados quando eles estão acostumados termicamente 

com um ambiente ou não. Uma das principais reclamações dos soldados quando 

chegam a lugares mais quentes é que não estão acostumados a temperaturas tão 

altas, fazendo com que haja desconforto e queda no rendimento das atividades. Por 

isso ocorreu esta etapa de aclimatação durante os ensaios. 

Na terceira etapa, quando se encerrou a etapa de aclimatação, foram 

realizados os ensaios de marcha sem carga, marcha com carga e corrida, com todos 

os militares, com o objetivo de verificar se ocorrem mudanças no desempenho dos 

militares, ou seja, se após passar vários dias em um ambiente a 40ºC, torna-se mais 

fácil ou difícil desempenhar os testes. Cada teste durava cerca de 30 minutos. 

A câmara climática possui uma esteira, na qual eram realizados os três tipos 

de testes: marcha sem carga, marcha com carga e corrida. Na marcha sem carga, o 

militar andava sobre a esteira a uma velocidade de 6 km/h vestindo a farda do 

exército. Na marcha com carga, acrescentava-se a mochila, pesando em média 30 

kg, que continha todos os equipamentos que um soldado necessita caso vá a 

campo. A marcha com carga também incluía o porte da arma. Por fim, o teste de 
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corrida consistia em correr sobre a esteira. Todos estes tipos de testes eram 

situações comuns a que os militares estavam sujeitos em campo.  

Apesar de na câmara climática ser possível escolher a temperatura do ar e a 

umidade relativa que se deseja, foi colocado o equipamento DeltaOHM® no interior 

da câmara, para obtenção da temperatura radiante média e velocidade do ar. A taxa 

metabólica antes e depois da aclimatação foi obtida pelo equipamento K4b2 da 

Cosmed News (figura 16), equipamento este que possuía kit de telemetria.  

 

 

 

 

 

Figura 16 - K4b 2® 
Fonte: Autoria Própria 

Um questionário também foi utilizado aqui para saber quais as roupas os 

militares estavam vestindo e quais suas características pessoais. Como a roupa que 

os soldados utilizavam eram sempre as mesmas, acaba por se perguntar, durante a 

metade do ensaio na câmara, qual a sensação e preferência térmica do soldado que 

estava realizando o ensaio. 

O número de medições realizadas, com todos os grupos, consistiu em um 

conjunto de pelo menos 31 dados de variáveis ambientais e pessoais, de modo que 

os mesmos possam ser aproximados por uma Distribuição Normal. De acordo com 

Triola (2005), quando se possui uma amostra maior que 30, a média da distribuição 

amostral pode ser bem aproximada por uma Distribuição Normal. Assim, o Teorema 

do Limite Central permite esta aproximação e torna possível o uso da curva normal 

para a avaliação dos dados. 

Por mais que, teoricamente, a normalidade dos dados está garantida quando 

se possui um número de medições maior que 30, para não restar dúvidas, esta 

pesquisa procedeu ao tratamento estatístico de normalidade das variáveis 

ambientais e pessoais coletadas. Com o auxílio do software estatístico SPSS, 

aplicou-se o teste de normalidade nos dados, a um nível de 95% de confiança. 

Salienta-se que, independentemente do grupo analisado, todas as pessoas 

do mesmo grupo estavam sujeitas às mesmas condições ambientais durante a 
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coleta de dados. Também, para todos os grupos, o isolamento térmico para cada 

peça de roupa foi obtido através das tabelas da ISO 9920 (2007). 

No que diz respeito à obtenção da taxa metabólica nos grupos 1 e 3, utilizou-

se o método de calorimetria indireta, medindo-se o consumo de oxigênio das 

pessoas durante a realização das atividades, pelos equipamentos apropriados já 

descritos acima. O Equivalente Energético de oxigênio converte este consumo em 

taxa metabólica, por meio da equação 37, previamente apresentada. A utilização de 

equipamentos apropriados auxilia na redução de imprecisões. No grupo 2, utilizou-

se o valor de 70 W/m² fornecido pela ISO 8996 (2004) por não haver equipamento 

disponível para a coleta de dados. 

 

3.5 MÉTODO UTILIZADO PARA DETERMINAÇÃO DO TCL 

A norma ISO 7730 (2005) determina o valor da variável tcl por meio do 

algoritmo abaixo: 

 

ALGORITMO 

TCLA = TAA + (35.5 – TA) / (3.5 * ICL + .1) : first guess for surface temperature of 

clothing 

P1 = ICL * FCL     : calculation term 

P2 = P1 * 3.96     : calculation term 

P3 = P1 * 100     : calculation term 

P4 = P1 * TAA     : calculation term 

P5 = 308.7 - .028 * MW + P2 * (TRA/100) * 4 

XN = TCLA / 100 

N = 0       : N: number of iterations 

EPS = .00015     : stop criteria in iteration 

XF = (XF + XN) / 2 

HCN = 2.38 * ABS (100 * XF – TAA) ^ .25 : heat transfer coefficient 

IF HCF > HCN THEN HC = HCF ELSE HC = HCN 

XN = (P5 + P4 * HC – P2 * XF ^ 4) / (100 + P3 * HC) 

N = N + 1 

IF N > 150 THEN GOTO 550 
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IF ABS (XN – XF) > EPS GOTO 350 

TCL = 100 * XN -273    : surface temperature of the clothing 

  

De modo a facilitar a compreensão do método, reescreve-se novamente a 

equação (31): 

 

tcl=35,7-0,028M-0,155.Icl.{	3,96.10-8.fcl.Y/tcl+273�4-	�trm+273�4Z+		fcl.hc./tcl-ta3s						 (31) 

 

Observando-se o algoritmo e a equação (31) verifica-se que o método 

utilizado pela norma não leva à convergência, haja visto que o tcl que é isolado da 

equação (31) para determinar o zero real da função é o último. Este último tcl, que 

está à direita da igualdade, não leva à convergência, e faz com que haja formação 

de resíduo, acumulando erros. 

 Com o objetivo de eliminar estes resíduos, que são fontes de erros, esta 

pesquisa propôs o Método de Newton para a determinação do tcl. Este método foi 

escolhido em virtude da convergência quadrática, o que garante um valor para o tcl 

com um erro minimizado. O algoritmo proposto para determinar o valor de tcl pelo 

Método de Newton modifica a equação (31) para sua solução, obtendo-se aequação 

(44): 

 

F�tcl�=35,7-0,028M-0,155.Icl.{	3,96.10-8.fcl.Y/tcl+273�4-	/trm+273�4Z+		fcl.hc./tcl-ta3s	-	tcl						(44) 

 

  O objetivo é calcular o zero da função dada em (44), ou seja, determinar tcl tal 

que F (tcl) = 0. Aplicando-se o método de Newton tem-se o seguinte algoritmo: 

 

ALGORITMO 

Dados RRf →:  duas vezes diferenciável, R  t 0 ∈cl , arbitrário, � > 0, por exemplo, 

� = 10@U em cada iteração k, resolver para � = 0, 1, 2, … 

enquanto u��0�2�	�u> ε, repetir: 

1.     0�2�=< = 0�2� − I�C����I��C���� 
2.    Fazer k = k+1 e voltar ao passo 1 
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 A título comparativo, utilizando-se do banco de dados fornecido pelo anexo D 

da ISO 7730 (2005), foram calculados dois valores de PMV: um PMV utilizando-se 

do valor de tcl proposto pela ISO 7730 (2005) e outro PMV utilizando-se do valor de 

tcl proposto pelo Método de Newton, de modo a verificar o quanto o tcl influencia nos 

resultados do cálculo do PMV. Esta operação está disponível na seção 4.1. 

 Os valores de tcl utilizando-se do método de Newton são a base do novo 

modelo de predição térmica desta pesquisa, que irá propor duas aproximações 

diferentes de modo a melhorar as respotas de sensação térmica obtidas em estudos 

de campo e os índices calculados de PMV. 

 

3.6 NOVO MODELO DE PREDIÇÃO DO VOTO MÉDIO ESTIMADO 

O objetivo geral desta pesquisa é apresentar um novo modelo de predição 

de voto médio estimado levando em consideração a correta determinação da 

temperatura superficial externa da vestimenta e os mecanismos de troca de calor 

entre o homem e o ambiente. Isto, todavia, foi feito por duas aproximações 

diferentes. 

A primeira delas foi por meio da determinação de uma nova carga térmica, 

que será obtida através dos valores de tcl calculados pelo método de Newton, 

gerando, desta forma, a equação (45): 

 

            S����< = Y0,303. exp. �−0,036.M� + 0,028Z. L����   (45) 

 

onde: 

Snovo1 = Voto Médio Estimado Novo 1; 

Lnovo=
� �M −W� − 3,05. 10@c. Y�5733 − 6,99. �M −W� − p�Z − 0,42. Y�M −W� − 58,15Z−1,7.10@>. M. �5867 − p�� − 0,0014.M. �34 − t��																																																									−3,96. 10@A. f��. Y������� �¡�� + 273�U −	�t#& + 273�UZ	– f��. h�. /������ �¡�� − t�3																		� 

 

 A segunda aproximação utilizada nesta pesquisa foi mediante regressão 

múltipla entre os votos de sensação térmica relatada pelas pessoas durante as 

coletas de dados e os mecanismos de troca de calor entre o homem e o ambiente, 

conforme a expressão (46): 
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             		¢£¤¥¤8 = ¦� − §¨ − ©. − ª�« − x�¬ − � ®̈¯¬ − °�®¯¬ + ℎ               (46) 

 

onde: 

Snovo2 = Voto Médio Estimado Novo 2; 

a, b, c, d, e, f, g, h = estimadores da regressão múltipla. 

 

 Os votos de sensação térmica relatados pelas pessoas, variável esta que 

será chamada de TSV, é a variável dependente do modelo, e a taxa metabólica e 

todos os mecanismos de troca de calor são as variáveis independentes do modelo. 

 As parcelas de perda de calor por convecção e radiação, para serem 

determinadas, necessitam do valor do tcl. Assim, estes dois componentes de perda 

de calor também foram determinados com um tcl oriundo pelo método de Newton, 

para eliminar quaisquer resíduos do modelo. Desta forma: 

 

Variável dependente: 

TSV 

 

Variáveis independentes: 

M E+ = 3,05�5,73 − 0,007YM −WZ − p��       E
O = 0,42�YM −WZ − 58,15�       E# 
 = 0,0173.M. �5,87 − p��                         C# 
 = 0,0014M�34 − t��                        R = 3,96. 10@A. f��. Y������� �¡�� + 273�U −	�t#& + 273�UZ       

C = f��. h�. ������� �¡�� − t��                               
 

Após a obtenção dos valores, aplicou-se o teste de hipóteses, para verificar a 

validade do modelo e dos estimadores de regressão múltipla, verificando-se a 

linearidade entre a variável dependente e independentes. Como o software utilizado 

nesta pesquisa mostra a equação final, ou seja, fornece automaticamente quais são 

os estimadores relevantes para o modelo, a equação (46) transforma-se na equação 

(47), gerando o Snovo2: 

 



 

             		¢����8
 

A verificação de melhoria entre a resposta de sensação térmica e o novo 

modelo foi verificada por meio

regressão é possível verificar se existe melhoria nas respostas, ou seja, se as 

respostas de sensação térmica quando comparadas ao novo modelo apresentam 

menos discrepâncias quando se compara as mesmas respostas de sensação 

térmica ao tradicional modelo do PMV de Fanger.

A figura 17 tem por objetivo apresentar o esquema de operacionalização das 

variáveis: 

 
 

Figura 

 O último passo, verificação de melhorias, é essencial para verificar 

quantitativamente o quan

modelo do PMV. 

PMVNorma

• Determinação
(2005
(método

Snovo1

• Determinação
utilizado

Snovo2

• Determinação
será utilizado
radiação
com todas

Verificação de 
melhorias

•Análise
•TSV x PMV
•TSV x S
•TSV x S

8 = � − ¨ − . − �« − �¬ − ®̈¯¬ − �®¯¬               
A verificação de melhoria entre a resposta de sensação térmica e o novo 

por meio de regressão linear simples. Mediante

l verificar se existe melhoria nas respostas, ou seja, se as 

respostas de sensação térmica quando comparadas ao novo modelo apresentam 

menos discrepâncias quando se compara as mesmas respostas de sensação 

térmica ao tradicional modelo do PMV de Fanger. 

igura 17 tem por objetivo apresentar o esquema de operacionalização das 

Figura 17 - Operacionalização das Variáveis  
Fonte: Autoria Própria 

O último passo, verificação de melhorias, é essencial para verificar 

tivamente o quanto a temperatura superficial da vestimenta influencia no 

Determinação do tcl pelo método do Anexo
2005) - este valor será utilizado para

(método tradicional de Fanger)

Determinação do tcl pelo método de Newton
utilizado para calcular uma nova carga térmica

Determinação do tcl pelo método de Newton
utilizado para calcular as parcelas

radiação de perda de calor, para realizar regressão
todas as parcelas de dissipação de energia

de regressão linear simples
PMVNorma

Snovo1

Snovo2
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               (47) 

A verificação de melhoria entre a resposta de sensação térmica e o novo 

Mediante análise de 

l verificar se existe melhoria nas respostas, ou seja, se as 
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4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS 

4.1 RESULTADOS PRELIMINARES COM O BANCO DE DADOS DA ISO 7730 

 Após demonstrar como determina o valor de tcl, a norma ISO 7730 (2005) 

apresenta um banco de dados que utiliza para testar o método proposto. Intitulada 

como D.1 – Example Output, esta tabela contem um conjunto de 13 dados que 

incluem: temperatura do ar, temperatura radiante média, velocidade do ar, umidade 

relativa, taxa metabólica e isolamento da vestimenta, conforme tabela 1. 

 

Tabela 1 - Banco de Dados da ISO 7730 (2005) 

 

Run 

no. 

Air 
Temperature 

(ºC) 

Mean 
Radiant 
Temp 
(ºC)  

Air 
velocity 
(m/s)  

RH 

(%) 

Metabolic 
Rate 
(met) 

Clothing 
Insulation 

(clo) 
PMV PPD 

1 22 22 0,1 60 1,2 0,5 -0,75 17 

2 27 27 0,1 60 1,2 0,5 0,77 17 

3 27 27 0,3 60 1,2 0,5 0,44 9 

4 23,5 25,5 0,1 60 1,2 0,5 -0,01 5 

5 23,5 25,5 0,3 60 1,2 0,5 -0,55 11 

6 19 19 0,1 40 1,2 1 -0,60 13 

7 23,5 23,5 0,1 40 1,2 1 0,50 10 

8 23,5 23,5 0,3 40 1,2 1 0,12 5 

9 23 21 0,1 40 1,2 1 0,05 5 

10 23 21 0,3 40 1,2 1 -0,16 6 

11 22 22 0,1 60 1,6 0,5 0,05 5 

12 27 27 0,1 60 1,6 0,5 1,17 34 

13 27 27 0,3 60 1,6 0,5 0,95 24 

Fonte: ISO 7730 (2005) 
 

 

 Com o objetivo de verificar a tabela 1, determinaram-se dois valores para o tcl: 

um pelo método de Newton e outro pelo método proposto pela Norma. Após obter os 

valores de tcl e utilizando-se do banco de dados da tabela 1, substituíram-se os 

valores na equação (31), gerando os seguintes valores para o PMV, conforme tabela 

2. 
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Tabela 2 - Comparação de valores para o t cl obtido por diferentes métodos 

Run 

no. 
tcl(Newton) 

Resíduo 

(Newton) 
PMV* tcl(Norma) 

Resíduo 

(Norma) 
PMV** 

1 28,62 -0,00000004059 -0,98 24,11 8,14 1,40 

2 30,78 -0,00000000916 0,63 28,19 4,69 2,01 

3 30,39 -0,00000000347 0,37 27,98 4,87 1,99 

4 29,66 -0,00000000002 -0,23 26,09 6,47 1,66 

5 29,03 -0,0000000014 -0,66 25,62 6,86 1,61 

6 24,69 -0,0000000116 -0,75 20,42 11,26 1,56 

7 27,41 -0,0000000009 0,26 24,46 7,92 1,88 

8 26,86 0,0000000000 0,07 24,27 8,01 1,87 

9 26,56 0,0000000000 -0,04 23,20 8,91 1,80 

10 26,06 -0,0000000002 -0,21 23,16 8,95 1,79 

11 27,82 -0,0000000080 -0,34 23,75 7,90 1,51 

12 30,18 -0,0000000071 0,96 27,94 4,35 1,98 

13 29,92 -0,0000000116 0,83 27,82 4,46 1,97 

PMV* calculado com tcl obtido pelo Método de Newton 

PMV** calculado com tcl obtido pela proposta da ISO 7730 (2005) 
Fonte: Autoria Própria 

Como pode ser observado na tabela 2, os valores obtidos para o tcl e para o 

índice PMV através do Método de Newton são diferentes do método proposto pela 

norma, conforme mostra o gráfico 1. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 1 – Influência do t cl na determinação do PMV 
Fonte: Autoria Própria 

 

No gráfico 1, o “PMViso” é o fornecido pela própria norma. O PMV* é calculado 
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proposta da ISO 7730. Apesar de aplicar o método da mesma forma que está 

proposto pela norma, os valores encontrados para o PMV não são os mesmos 

valores que a mesma norma fornece na tabela 1. 

Isto se deve ao fato de que a temperatura superficial da vestimenta, como 

proposto pela norma, durante o processo iterativo forma resíduos, o que faz na 

prática que não se obtenha o zero real da função. A norma utiliza uma mistura entre 

métodos matemáticos, o que na prática não existe e dificulta a convergência.  

Também, o algoritmo da norma isola o tcl do lado direito, o qual, além de ser 

uma tarefa mais difícil não leva à convergência da equação. Desta forma, o tcl obtido 

não pode ser considerado como um valor verdadeiro. Conforme a equação 42, para 

determinar o  valor do PMV,  o valor de tcl é necessário. Assim, um valor incorreto de 

tcl levará a um valor incorreto de PMV. 

Ainda de acordo com a tabela 1 é possível verificar uma relação entre os 

valores de tcl e os resíduos. Determinando-se o tcl pelo método proposto pela norma, 

quanto maior valor do resíduo formado menor é o valor do tcl. Verifica-se também 

que os resíduos formados pelo método de Newton são menores que os formados 

pelo método da norma. 

Sabe-se que de acordo com a equação 31, que apresenta o tcl nos dois lados 

da igualdade, os valores encontrados para o lado esquerdo da equação devem ser 

os mesmos do lado direito. Quando se calcula o tcl com o método proposto pela 

norma, a igualdade só é conseguida quando se soma o resíduo ao valor do tcl. 

Estes resultados preliminares servem como base para o que foi desenvolvido 

por esta pesquisa. Pode-se, desta forma, verificar o quanto a temperatura superficial 

da vestimenta influencia no índice do PMV. Esta análise será realizada para os três 

grupos analisados, de forma detalhada, nos próximos itens. 

 

4.2 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS DO GRUPO 1: SOLDADORES 

4.2.1 Análise estatística dos dados 

Como explicado previamente, os dados deste grupo foram coletados em 2013 

e já foram previamente analisados em Broday (2013). Entretanto, como o foco desta 
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pesquisa foi diferente, este mesmo banco de dados foi utilizado. Foram efetuadas 31 

medições, passando pelos 7 postos de trabalho que foram apresentados na figura 

10. A média de cada uma das medições pode ser vista no Anexo B. A tabela 3 

apresenta a média das 31 medições. 

  

Tabela 3 - Médias das variáveis ambientais e pessoa is 

 Temperatura 
do Ar 

 (°C) 

 Temperatura 
Radiante  

(°C)  

Velocidade 
do Ar  

(m/s) 

 Umidade 
Relativa 

(%) 

Taxa 
metabólica 

(W/m²) 

 Isolamento 
da roupa 

 (clo) 

Média 23,97 24,47 0,19 85 145,46 0,59 

Desvio-
Padrão 

1,11 1,06 0,16 5,37 22,61 0,06 

Fonte: Broday (2013) 

Ainda no que se refere a este conjunto de dados, foi aplicado o teste de 

normalidade de Kolmogorov-Smirnov utilizando-se do software SPSS, conforme 

tabela 4, na qual é confirmada a normalidade dos dados. 

 

Tabela 4 - Teste de Kolmogorov-Smirnov para os dado s do Grupo 1 

 Tar Trm Var UR M Icl 

N 31 31 31 31 31 31 

Parâmetros normaisa,b Média 23,9710 24,4665 0,1855 85,0042 145,4632 0,5861 

Erro Desvio 1,10704 1,06187 0,15743 5,37251 22,60846 0,06302 

Diferenças Mais 

Extremas 

Absoluto 0,208 0,267 0,283 0,214 0,188 0,191 

Positivo 0,184 0,130 0,283 0,214 0,101 0,191 

Negativo -0,208 -0,267 -0,202 -0,169 -0,188 -0,114 

Estatística de teste 0,208 0,267 0,283 0,214 0,188 0,191 

Significância Sig. (2 extremidades) 0,001c 0,000c 0,000c 0,001c 0,007c 0,005c 

Sig exata (2 extremidades) 0,117 0,019 0,011 0,101 0,195 0,182 

Probabilidade de ponto 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

a. A distribuição do teste é Normal / b. Calculado dos Dados / c. Correlação de Significância de Lilliefors 
Fonte: Autoria Própria 

 

Confirmada a normalidade do conjunto de dados, procedeu-se aos cálculos 

do tcl e PMV, conforme mostra o próximo item. 
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4.2.2 Cálculo do PMV com o tcl proposto pelo método da ISO 7730 (2005) e pelo 
método de Newton (Snovo1) 

Por meio dos dados do Anexo B foram determinados os valores de tcl para 

cada medição, bem como o resíduo formado e o valor do PMV. Estes valores estão 

disponíveis na tabela 5. 

 

Tabela 5 - Valores de t cl, resíduos e PMV para os métodos analisados 

 PMVnorma  Snovo1   

Medição tcl(Norma) 
Resíduo 

(Norma) 
PMV tcl(Newton) 

Resíduo 

(Newton) 
Snovo1 TSV 

1 23,53 6,88 2,26 26,44 -0,0002 1,03 1 

2 23,44 6,33 2,63 25,95 -0,0004 1,53 2 

3 23,61 6,35 2,53 26,24 -0,0004 1,39 1 

4 23,83 6,48 2,34 26,70 -0,0004 1,13 1 

5 23,88 6,23 2,46 26,60 -0,0006 1,31 1 

6 23,90 6,14 2,55 26,42 -0,0004 1,46 2 

7 24,04 5,96 2,57 26,58 -0,0006 1,47 2 

8 24,07 5,99 2,49 26,80 -0,0009 1,31 2 

9 24,04 6,18 2,37 26,84 -0,0007 1,15 1 

10 24,24 6,20 2,28 27,07 -0,0006 1,04 1 

11 24,72 5,67 2,34 27,28 -0,0007 1,20 1 

12 24,58 6,29 2,11 27,55 -0,0004 0,84 0 

13 24,31 6,16 2,27 27,07 -0,0005 1,02 1 

14 24,38 6,23 2,28 27,06 -0,0002 1,14 1 

15 24,30 6,19 2,40 26,65 -0,0001 1,38 1 

16 24,36 5,76 2,55 26,67 -0,0004 1,52 1,5 

17 24,37 5,84 2,57 26,44 -0,0002 1,63 2 

18 25,61 4,95 2,53 27,56 -0,0002 1,68 2 

19 25,54 4,71 2,73 27,21 -0,0002 1,98 2 

20 26,17 5,40 2,10 28,72 -0,0001 1,01 1 

21 26,16 5,17 2,19 28,53 -0,0001 1,18 1 

22 26,04 5,45 2,09 28,28 -0,0002 0,89 1 

23 26,12 5,96 2,01 28,56 0,0000 0,56 0 

24 26,10 5,73 2,01 28,49 -0,0001 0,67 0 

25 25,82 4,25 2,80 27,43 -0,0007 1,97 2 

26 26,19 5,79 1,96 28,78 -0,0001 0,50 0 

27 25,96 4,93 2,32 28,00 -0,0005 1,28 1 



 

 

Medição tcl(Norma) 

28 25,84 

29 25,81 

30 25,93 

31 25,82 

 A tabela 5 também apresenta os votos de sensação térmica relatado

trabalhadores durante as atividades, que aqui são representados pela sigla TSV. 

Com o objetivo de verificar qual dos índices 

uma regressão linear simples entre a sensação térmica real (TSV) e o PM

conduzida. 

 O gráfico 2 mostra

PMV calculado com o tcl 

Gráfico 2 - Regressão linear simples entre TSV x PMV

 O gráfico 2 também fornece a função de 1º grau dada pela equação (48):
  

                 

 

O gráfico 3 apresenta a relação entre os votos de sensação térmica (TSV) e o 
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Resíduo 

(Norma) 
PMV tcl(Newton) 

Resíduo 

(Newton) 
Snovo1

4,85 2,45 27,67 -0,0003 1,52

4,64 2,58 27,54 -0,0004 1,69

4,78 2,45 27,73 -0,0004 1,54

4,18 2,85 27,34 -0,0006 2,05

Fonte: Autoria Própria 

A tabela 5 também apresenta os votos de sensação térmica relatado

as atividades, que aqui são representados pela sigla TSV. 

Com o objetivo de verificar qual dos índices de PMV mais se aproxima da realidade, 

uma regressão linear simples entre a sensação térmica real (TSV) e o PM

mostra a relação entre os votos de sensação térmica (TSV) e o 

 proposto pela norma ISO 7730 (2005). 

 
 

Regressão linear simples entre TSV x PMV norma  para o grupo 1
Fonte: Autoria Própria 

 

O gráfico 2 também fornece a função de 1º grau dada pela equação (48):

                 PMV � 0,301TSV ! 2,01               (48)

apresenta a relação entre os votos de sensação térmica (TSV) e o 

PMV calculado com o método de Newton, Snovo1. 

R² = 0,7644
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Gráfico 3 - Regressão linear simples entre TSV x S novo1 para o grupo 1 

Fonte: Autoria Própria 
 

O referido gráfico também apresentando a função de relação entre as 

variáveis, dada pela equação (49): 

 

													S%$²$< = 0,5155TSV + 0,6441                      (49) 

 
 Apesar de serem obtidos bons coeficientes de determinação nas duas 

situações, este não é o único parâmetro que deve ser analisado. Analisando-se as 

equações (48), quando o PMV é obtido por meio do método sugerido pela ISO 7730 

(2005), quando as pessoas votam pela opção de neutralidade (TSV = 0), o PMV 

corresponde a 2 (significando “calor” na escala de sete pontos). Pela equação (49), 

quando o PMV é determinado com um tcl calculado pelo método de Newton, quando 

as pessoas votam pela opção de neutralidade (TSV = 0), o PMV corresponde a 0,6 

(entre “neutro” e “levemente com calor” na escala de sete pontos). 

 Entretanto, quando se passa de um coeficiente de determinação de 0,7644 

para 0,7881, verifica-se uma melhoria de 3,17% em relação ao modelo original do 

PMV, ou seja, por meio desta análise, constatou-se que o tcl é uma variável de 

influência da determinação do PMV. 

Apesar da melhoria ser muito pequena, quando se determina o tcl com o 

método de Newton, a equação (49) é muito mais próxima à realidade do que a 

equação (48). Neste caso o PMV superestimou os resultados, fazendo com que os 
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resultados apresentados mostrem que as pessoas do ambiente sentem muito mais 

calor do que realmente estão sentindo. 

 

4.2.3 Cálculo do Snovo2 

Outra aproximação que foi utilizada nesta pesquisa foi mediante a regressão 

linear múltipla entre os votos de sensação térmica real (TSV), a taxa metabólica e os 

seis mecanismos de dissipação de calor. Contudo, antes de se iniciar a regressão 

múltipla, foi necessário determinar os valores das perdas de calor. A tabela 6 

apresenta estes resultados: 

 

Tabela 6 - Cálculo das perdas de calor para regress ão múltipla 

 
Variável 

dependente  Variáveis independentes 

Medição TSV 
M 

(W/m²) 
Cres 

(W/m²) 
Eres 

(W/m²) 
Ed 

(W/m²) 
Esw 

(W/m²) 
R  

(W/m²) 
C  

(W/m²) 

1 1 143,75 2,36 8,48 6,90 35,95 15,59 39,73 

2 2 170,53 2,76 9,98 6,25 47,20 13,35 37,63 

3 1 163,54 2,61 9,55 6,37 44,26 14,71 37,75 

4 1 150,16 2,37 8,71 6,60 38,64 16,86 38,38 

5 1 158,89 2,47 9,13 6,32 42,31 16,27 37,36 

6 2 162,38 2,50 9,25 6,15 43,78 15,14 34,96 

7 2 164,71 2,50 9,34 6,05 44,75 15,41 35,57 

8 2 162,38 2,49 9,34 6,25 43,78 16,61 38,46 

9 1 155,39 2,44 9,10 6,58 40,84 14,92 42,07 

10 1 147,25 2,26 8,68 6,82 37,42 15,77 41,18 

11 1 152,48 2,21 9,63 7,45 39,62 14,52 37,94 

12 0 131,53 1,98 7,71 7,09 30,82 16,83 39,69 

13 1 146,66 2,28 8,67 6,86 37,18 12,85 44,32 

14 1 141,43 2,13 8,25 6,84 34,98 14,73 36,41 

15 1 146,08 2,18 8,45 6,66 36,93 12,71 32,39 

16 1,5 161,80 2,40 9,45 6,42 43,53 11,98 35,57 

17 2 158,30 2,30 9,18 6,42 42,06 11,35 30,72 

18 2 151,32 1,97 8,31 6,02 39,13 9,19 29,51 

19 2 164,12 2,13 9,05 5,79 44,51 7,36 26,59 

20 1 112,33 1,42 6,13 6,79 22,75 14,61 30,41 

21 1 122,22 1,53 6,72 6,65 26,91 13,16 30,04 

22 1 114,65 1,40 6,59 7,26 23,73 13,51 34,99 

23 0 90,79 1,12 5,26 7,85 13,71 13,91 34,67 

24 0 100,69 1,24 5,82 7,61 17,87 13,94 35,72 

25 2 173,44 2,12 10,02 6,06 48,42 9,43 28,54 

26 0 94,87 1,17 5,49 7,76 15,42 15,57 36,39 
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Variável 

dependente  Variáveis independentes 

Medição TSV 
M 

(W/m²) 
Cres 

(W/m²) 
Eres 

(W/m²) 
Ed 

(W/m²) 
Esw 

(W/m²) 
R  

(W/m²) 
C  

(W/m²) 

27 1 139,68 1,72 8,09 6,81 34,24 11,81 34,34 

28 1,5 147,25 1,82 8,53 6,64 37,42 10,19 31,10 

29 2 157,14 1,94 9,09 6,42 41,58 9,69 30,25 

30 2 147,25 1,79 8,53 6,64 37,42 10,80 29,85 

31 2 176,35 2,16 10,27 6,08 49,64 8,13 28,05 

Fonte: Autoria Própria 
 

Verifica-se, na tabela 6, que TSV é a variável dependente do modelo e as 

variáveis regressoras independentes são a taxa metabólica e os seis mecanismos 

de dissipação de calor. Após ter estas parcelas calculadas, realizou-se então a 

regressão múltipla, com o auxílio do software SPSS, obtendo-se então a equação 

(50): 

 

S³´{´8 = 7,838 − 0,205C# 
 + 0,922E# 
 − 1,223E+ − 0,124E
O − 0,013R − 0,03C     (50) 

 

Conforme previamente comentado, a equação (50) foi conseguida através da 

utilização do software estatístico SPSS, fornecendo os resultados principais do 

modelo de forma clara e imediata. A variável independente taxa metabólica, foi 

excluída do modelo. O resumo estatístico geral da regressão múltipla que gerou a 

equação (50) é apresentado nas tabelas de 7 a 10: 

 

Tabela 7 - Resumo estatístico do modelo para o grup o 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Autoria Própria 

R 0,903 

R quadrado 0,815 

R quadrado ajustado 0,768 

Erro padrão da estimativa 0,32206 

Estatísticas de mudança Alteração de R quadrado 0,815 

Alteração F 17,589 

df1 6 

df2 24 

Sig. Alteração F 0,000 
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A tabela 8 apresenta a estatística de testes ANOVA: 

 

Tabela 8 – ANOVA para o grupo 1 

Modelo 
Soma dos 

Quadrados 
df 

Quadrado 

Médio 
F Sig. 

 Regressão 10,946 6 1,824 17,589 0,000 

Resíduo 2,489 24 0,104   

Total 13,435 30    

Fonte: Autoria Própria 
 

Os coeficientes estimadores da regressão e níveis de significância estão na 

tabela 9: 

 

Tabela 9 - Coeficientes estimadores do modelo para o grupo 1 

Modelo 

Coeficientes não padronizados 

Coeficientes 

padronizados 

t Sig. B Erro Padrão Beta 

 (Constante) 7,838 8,525  0,919 0,367 

Cres -0,205 0,620 -0,136 -0,330 0,744 

Eres 0,922 2,265 1,861 0,407 0,687 

Ed -1,223 1,899 -0,950 -0,644 0,526 

Esw -0,124 0,408 -1,764 -0,305 0,763 

R -0,013 0,047 -0,053 -0,285 0,778 

C -0,030 0,031 -0,199 -0,969 0,342 

Fonte: Autoria Própria 

 

 
A tabela 10 mostra as variáveis excluídas do modelo: 

 

Tabela 10 - Variáveis excluídas do modelo do grupo 1 

Modelo Beta In t Sig. 

Correlação 

parcial 

Estatísticas de 

colinearidade 

Tolerância 

 M -335,810 -1,049 ,305 -,214 7,501E-8 

Fonte: Autoria Própria 
 

Em posse destas informações estatísticas, executou-se o teste de 

significância do modelo de regressão. Este teste tem como objetivo principal verificar 

a existência de linearidade entre a variável dependente (TSV) e o conjunto de 
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variáveis regressoras independentes do modelo (M, Cres, Eres, Ed, Esw, R e C). As 

seguintes hipóteses foram testadas: 

 

a) H0: β1 = β2 = β3 = β4 = β5 = β6 = β7 = 0 (Não possui relação linear) 

b) H1: b1 ≠ 0 ou b2 ≠ 0 ou b3 ≠ 0 ou b4 ≠ 0 ou b5 ≠ 0 ou b6 ≠ 0 ou b7 ≠ 0 (Possui 

relação linear) 

  

A estatística utilizada para este tipo de teste é a análise de variâncias 

(ANOVA), comparando-se a variação do modelo com a variação dos resíduos, 

considerando que a relação possui distribuição de Fischer-Snedecor. 

Desta forma, com � = 0,05, verificou-se que Fcrítico, com 6 e 24 graus de 

liberdade é igual a 2,51 (BERENSON et al., 2005). O Fcalculado pelo modelo é 17,589. 

Quando Fcalculado é superior ao Fcrítico, a hipótese nula é refutada, verificando desta 

forma que existe uma relação linear entre a variável dependente e as variáveis 

independentes. 

Analisando-se, ainda, a tabela 10 verificou-se que a variável taxa metabólica 

(M) foi excluída do modelo, pois a mesma não é significativa. A vantagem de se 

utilizar o software SPSS é que o mesmo já apresenta quais são as variáveis 

significativas ao modelo e quais não são. Assim, a equação (50) é escrita em termos 

de variáveis ambientais e pessoais, gerando o Snovo2 (51): 

 S³´{´8 = 7,838 − 0,000287M�34 − t�� + 0,016.M. �5,87 − p�� − 3,73�5,73 −0,007YM −WZ − p�� − 0,052�YM −WZ − 58,15� − 0,051. 10@A. f��. Y�����µ� �¡�� + 273�U −
	�t#& + 273�UZ − 0,03f��. h�. �����µ� �¡�� − t��                                                (51) 

  

Para verificar se ocorrem melhorias na relação entre as respostas de 

sensação térmica e o novo modelo, foi necessário determinar novamente as 

parcelas de troca de calor de modo a utilizar os coeficientes da equação (51). 

 A tabela 11 apresenta os novos valores para as parcelas de troca de calor, 

bem como os valores de Snovo2 para cada medição: 
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Tabela 11 - Valores para trocas de calor e S novo2  

Medição Intercepto Cres Eres Ed Esw R C Snovo2  TSV 

1 7,838 -0,48 7,82 -8,44 -4,46 -0,20 -1,19 0,8781 1 

2 7,838 -0,57 9,20 -7,64 -5,85 -0,17 -1,13 1,6754 2 

3 7,838 -0,54 8,80 -7,79 -5,49 -0,19 -1,13 1,4975 1 

4 7,838 -0,49 8,03 -8,07 -4,79 -0,22 -1,15 1,1544 1 

5 7,838 -0,51 8,42 -7,72 -5,25 -0,21 -1,12 1,4494 1 

6 7,838 -0,51 8,53 -7,52 -5,43 -0,20 -1,05 1,6613 2 

7 7,838 -0,51 8,61 -7,40 -5,55 -0,20 -1,07 1,7148 2 

8 7,838 -0,51 8,62 -7,65 -5,43 -0,22 -1,15 1,4995 2 

9 7,838 -0,50 8,39 -8,05 -5,06 -0,19 -1,26 1,1598 1 

10 7,838 -0,46 8,00 -8,34 -4,64 -0,21 -1,24 0,9532 1 

11 7,838 -0,45 8,88 -9,11 -4,91 -0,19 -1,14 0,9120 1 

12 7,838 -0,41 7,11 -8,68 -3,82 -0,22 -1,19 0,6307 0 

13 7,838 -0,47 7,99 -8,39 -4,61 -0,17 -1,33 0,8645 1 

14 7,838 -0,44 7,60 -8,36 -4,34 -0,19 -1,09 1,0254 1 

15 7,838 -0,45 7,80 -8,14 -4,58 -0,17 -0,97 1,3283 1 

16 7,838 -0,49 8,72 -7,85 -5,40 -0,16 -1,07 1,5897 1,5 

17 7,838 -0,47 8,46 -7,85 -5,22 -0,15 -0,92 1,6964 2 

18 7,838 -0,40 7,66 -7,37 -4,85 -0,12 -0,89 1,8701 2 

19 7,838 -0,44 8,34 -7,08 -5,52 -0,10 -0,80 2,2525 2 

20 7,838 -0,29 5,65 -8,31 -2,82 -0,19 -0,91 0,9649 1 

21 7,838 -0,31 6,19 -8,14 -3,34 -0,17 -0,90 1,1729 1 

22 7,838 -0,29 6,07 -8,87 -2,94 -0,18 -1,05 0,5822 1 

23 7,838 -0,23 4,85 -9,60 -1,70 -0,18 -1,04 -0,0622 0 

24 7,838 -0,25 5,36 -9,30 -2,22 -0,18 -1,07 0,1743 0 

25 7,838 -0,43 9,24 -7,41 -6,00 -0,12 -0,86 2,2530 2 

26 7,838 -0,24 5,06 -9,49 -1,91 -0,20 -1,09 -0,0294 0 

27 7,838 -0,35 7,46 -8,32 -4,25 -0,15 -1,03 1,1937 1 

28 7,838 -0,37 7,86 -8,12 -4,64 -0,13 -0,93 1,5016 1,5 

29 7,838 -0,40 8,38 -7,85 -5,16 -0,13 -0,91 1,7855 2 

30 7,838 -0,37 7,86 -8,12 -4,64 -0,14 -0,90 1,5363 2 

31 7,838 -0,44 9,47 -7,44 -6,16 -0,11 -0,84 2,3305 2 

Fonte: Autoria Própria 
 

 
 A tabela 11 também apresenta os votos de sensação térmica relatados pelos 

trabalhadores durante as atividades. Estes votos foram utilizados para realizar uma 

regressão linear simples entre a sensação térmica real (TSV) e o Snovo2. O gráfico 4 

mostra a relação entre estas variáveis. 
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Gráfico 4 - Regressão linear simples entre TSV x S novo2  para o grupo 1 
Fonte: Autoria Própria 

 

O gráfico 4 também fornece a função de 1º grau dada pela equação (52): 

 

													S%$²$8 = 0,8178TSV + 0,2362                      (52) 

 

Pela equação (52), quando o PMV é determinado com um tcl calculado pelo 

método de Newton e uma regressão múltipla, quando as pessoas votam pela opção 

de neutralidade (TSV = 0), o PMV corresponde a 0,2 (significando “neutro” e 

“levemente com calor” na escala de sete pontos). Das três equações apresentadas 

nesta seção, representando a interação entre TSV e PMV, a equação (52) é a que 

melhor representa a realidade, além de ser 6,55% melhor que o PMV original. 

 

4.2.4 Análise comparativa entre os métodos 

Como pode ser verificado no item anterior, para um grupo de soldadores 

desempenhando atividades não sedentárias em um ambiente naturalmente 

ventilado, um novo modelo de predição de voto médio estimado é capaz de melhor 

representar os votos de sensação térmica do que o tradicional PMV. A tabela 12 tem 

por objetivo mostrar um comparativo entre os métodos. 
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Tabela 12 - Análise comparativa entre os métodos 
Análise comparativa  PMVnorma  Snovo1  Snovo2  

R² 0,7644 0,7881 0,8145 

Melhoria em relação ao PMVnorma - +3,17% +6,55% 

Voto pela neutralidade (quando as pessoas 

escolhem a opção “neutro” na escala de 7 pontos) 
2 0,64 0,23 

Percentagem de Pessoas Insatisfeitas - PPD 90,57% 39,75% 38,73% 

Fonte: Autoria Própria 
 

Conforme se verifica na tabela 12, o Snovo2 apresentou os melhores 

resultados. Além do melhor coeficiente de determinação, esta forma é a que melhor 

representa de maneira global o ambiente, tendo em vista que quando as pessoas 

votam 0 na escala de 7 pontas, a equação prediz 0,23, valor muito próximo ao 0. 

Também, apresenta a menor percentagem de pessoas insatisfeitas com o ambiente 

térmico analisado. 

Outra análise comparativa que também pode ser realizada é através do 

gráfico 5, que mostra todos os índices PMV e as sensações térmicas relatadas pelos 

trabalhadores: 

 

 

 

Gráfico 5 - Comparação entre os métodos para o grup o 1 
Fonte: Autoria Própria 

 

Por meio de uma análise do gráfico 5 pode-se inferir que os valores de PMV, 

quando calculados de forma tradicional, são muito elevados e ficam nos extremos, 

fazendo que as pessoas sintam muito mais calor do que realmente estão sentindo. 
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Tanto o Snovo1 como o Snovo2 comportam-se de maneira mais estável, apresentando 

praticamente os mesmos extremos que os votos de sensação térmica real. 

Por fim, analisando-se os votos de sensação térmica dos questionários e 

aplicando-se a metodologia de Fanger, verifica-se no ambiente uma percentagem de 

38,22% de pessoas insatisfeitas com o ambiente. Este valor está próximo aos 

valores de PPD obtidos pelo Snovo1 e Snovo2. 

 

4.3 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS DO GRUPO 2: TRABALHADORES DE 
ESCRITÓRIO 

4.3.1 Análise estatística dos dados 

Participaram como voluntárias desta pesquisa 30 colaboradoras, que estavam 

divididas entre as quatro unidades de serviço analisadas. A idade média destas 

colaboradoras é 38,77 anos, peso médio de 65,38 kg e altura média de 1,62 cm. 

Foram efetuadas 48 medições, passando pelas 4 unidades de serviço analisadas, 

conforme mostrou previamente a figura 11. A figura 18 mostra o equipamento 

DeltaOHM coletando os dados na Unidade de Projetos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18 - Coleta de dados com o grupo 2  

Fonte: Autoria Própria 
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A média de cada uma das medições pode ser vista no apêndice B. A tabela 

13 apresenta a média das 48 medições. 

 

 Tabela 13 - Médias das variáveis ambientais e pess oais 

 Temperatura 
do Ar 

 (°C) 

 Temperatura 
Radiante  

(°C)  

Velocidade 
do Ar  

(m/s) 

 Umidade 
Relativa 

(%) 

Taxa 
metabólica 

(W/m²) 

 Isolamento 
da roupa 

 (clo) 

Média 21,77 21,24 0,02 45,74 70,00 0,95 

Desvio 0,73 0,66 0,02 7,27 0,00 0,07 

Fonte: Autoria Própria 
 

Utilizando-se das variáveis ambientais e pessoais do apêndice B, foi aplicado 

o teste de normalidade de Kolmogorov-Smirnov utilizando-se do software SPSS, 

conforme tabela 14, na qual é confirmada a normalidade dos dados: 

 

Tabela 14 - Teste de Kolmogorov-Smirnov para os dad os do Grupo 2 

 Tar Trm Var UR M Icl 

N 48 48 48 48 48 48 

Parâmetros normaisa,b Média 21,7706 21,2373 0,0178 45,7377 70,0000 0,9483 

Erro Desvio 0,73279 0,65853 0,01562 7,26866 0,00000e 0,07283 

Diferenças Mais 

Extremas 

Absoluto 0,097 0,112 0,234 0,176  0,134 

Positivo 0,073 0,112 0,234 0,176  0,096 

Negativo -0,097 -0,106 -0,141 -0,145  -0,134 

Estatística de teste 0,097 0,112 0,234 0,176  0,134 

Significância Sig. (2 extremidades) 0,200c,d 0,176c 0,000c 0,001c  0,031c 

a. A distribuição do teste é Normal / b. Calculado dos Dados / c. Correlação de Significância de Lilliefors / 

d. Este é um limite inferior da significância verdadeira / e. A distribuição não tem nenhuma variância para 

essa variável. O Teste Kolmogorov-Smirnov de Uma Amostra não pode ser executado. 

Fonte: Autoria Própria 
 

Como pode ser verificado na tabela 14, o teste de Kolmogorov-Smirnov não 

pode ser executado com a variável taxa metabólica. Isto se deve ao fato desta 

variável ser constante e assumir o valor de 70 W/m². Tendo em vista que o conjunto 

de dados coletados e válido para análise, o próximo item determinará os valores de 

tcl e PMV com os diferentes métodos que foram apresentados. 
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4.3.2 Cálculo do PMV com o tcl proposto pelo método da ISO 7730 (2005) e pelo 
método de Newton (Snovo1) 

Mediante dos dados do apêndice B, valores de tcl foram determinados para 

cada uma das 48 medições, bem como o resíduo formado e o valor do PMV. Estes 

valores estão disponíveis na tabela 15. 

 

Tabela 15 - Valores de t cl, resíduos e PMV para os métodos analisados 

 PMVnorma  Snovo1   

Medição tcl(Norma) 
Resíduo 

(Norma) 
PMV tcl(Newton) 

Resíduo 

(Newton) 
Snovo1 TSV 

1 22,30 9,66 1,76 26,36 0,0000046 -0,19 0 

2 22,54 9,46 1,79 26,53 0,0000065 -0,11 0 

3 22,60 9,41 1,77 26,55 0,0000001 -0,12 0 

4 22,69 9,34 1,78 26,61 0,0000067 -0,10 0 

5 22,70 9,33 1,62 27,16 -0,0000058 -0,52 -2 

6 23,23 8,89 1,69 27,47 -0,0000047 -0,36 -0,25 

7 22,98 9,10 1,81 26,80 -0,0000015 -0,02 0,33 

8 23,14 8,96 1,80 27,02 -0,0000035 -0,06 0,33 

9 22,87 9,19 1,76 26,88 -0,0000067 -0,16 0,25 

10 23,39 8,75 1,82 27,24 0,0000012 0 0,5 

11 23,20 8,91 1,79 27,09 -0,0000027 -0,07 0,25 

12 23,41 8,73 1,81 27,24 0,0000031 0,00 1,25 

13 22,66 9,36 1,74 26,56 -0,0000726 -0,10 0 

14 22,68 9,35 1,72 26,56 0,0000000 -0,16 -0,3 

15 23,11 8,99 1,69 27,09 0,0000050 -0,19 0 

16 23,50 8,65 1,79 27,09 0,0000038 0,11 0 

17 21,91 10,00 1,70 25,90 -0,0000074 -0,20 0 

18 22,88 9,17 1,80 26,44 -0,0000070 0,12 2 

19 23,15 8,94 1,80 26,73 -0,0000071 0,12 0,3 

20 23,83 8,37 1,81 27,38 -0,0000056 0,13 0,14 

21 22,80 9,24 1,73 26,68 0,0000036 -0,09 0,1 

22 23,46 8,68 1,78 27,13 0,0000033 0,08 1,2 

23 23,24 8,87 1,79 26,99 0,0000067 0,04 -0,13 

24 23,40 8,74 1,83 26,98 -0,0000687 0,18 0 

25 22,02 9,90 1,66 26,15 -0,0000900 -0,32 0 

26 22,61 9,41 1,71 26,62 0,0000010 -0,15 0 

27 22,88 9,17 1,69 26,93 -0,0000459 -0,21 -0,33 
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 PMVnorma  Snovo1   

Medição tcl(Norma) 
Resíduo 

(Norma) 
PMV tcl(Newton) 

Resíduo 

(Newton) 
Snovo1 TSV 

28 22,97 9,10 1,71 26,93 -0,0000322 -0,20 -0,44 

29 22,76 9,29 1,72 26,93 -0,0000048 -0,22 0,5 

30 23,22 8,89 1,77 27,20 -0,0000191 -0,09 0,57 

31 23,54 8,62 1,80 27,43 -0,0000066 0,00 0,5 

32 23,83 8,38 1,82 27,57 -0,0000063 0,06 0,5 

33 22,91 9,15 1,76 26,87 -0,0000507 -0,10 0,43 

34 23,41 8,73 1,80 27,15 -0,0000240 0,03 0,44 

35 23,65 8,52 1,79 27,38 -0,0000195 0,03 0,86 

36 23,45 8,70 1,78 27,00 -0,0000030 -0,12 0,71 

37 20,73 10,99 1,64 25,07 -0,0000066 -0,45 -0,67 

38 21,47 10,38 1,69 25,55 0,0000078 -0,28 0 

39 22,51 9,49 1,77 26,23 -0,0000078 0,01 1 

40 22,39 9,59 1,75 26,21 0,0000054 -0,06 0,33 

41 22,25 9,71 1,68 26,27 -0,0000025 -0,21 0 

42 23,05 9,03 1,78 26,72 -0,0000640 0,08 1 

43 23,24 8,88 1,77 26,91 -0,0000634 0,03 1 

44 23,49 8,66 1,79 27,12 -0,0000643 0,12 1 

45 22,23 9,73 1,67 26,32 0,0000017 -0,25 -0,33 

46 23,13 8,97 1,74 26,91 -0,0000075 -0,02 0,25 

47 23,54 8,62 1,78 27,20 0,0000072 0,09 1 

48 23,48 8,68 1,78 27,11 -0,0000466 0,06 0,25 

Fonte: Autoria Própria 
 

 A tabela 15 também apresenta os votos de sensação térmica relatados pelos 

trabalhadores durante as atividades, representados pela sigla TSV. Com o objetivo 

de verificar qual dos índices de PMV mais se aproxima da realidade, uma regressão 

linear simples entre a sensação térmica real (TSV) e o PMV foi efetuada. 

 O gráfico 6 mostra a relação entre os votos de sensação térmica (TSV) e o 

PMV calculado com o tcl proposto pela norma ISO 7730 (2005), para atividades 

sedentárias de escritório. 
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Gráfico 6 - Regressão linear simples entre TSV x PM Vnorma  para o grupo 2   

 Fonte: Autoria Própria 
 

A função de 1º grau, que relaciona os votos de sensação térmica e o PMV, é 

pela equação (53): 

 

                 PMV = 0,0543TSV + 1,74               (53) 

 

O gráfico 7 apresenta a relação entre os votos de sensação térmica (TSV) e o 

PMV calculado com o método de Newton, Snovo1, para os mesmos trabalhodores de 

escritório. 

 

 
 

Gráfico 7 - Regressão linear simples entre TSV x S novo1  para o grupo 2  
 Fonte: Autoria Própria 
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A função de relação entre as variáveis é dada pela equação (54):  

 

													S%$²$< = 0,1783TSV − 0,1263                      (54) 

 

Analisando-se a equação (53), quando o PMV é obtido por meio do método 

sugerido pela ISO 7730 (2005), quando as pessoas votam pela opção de 

neutralidade (TSV = 0), o PMV corresponde a 1,74 (entre “levemente com calor” e 

“calor” na escala de 7 pontos. Pela equação (54), quando o PMV é determinado com 

um tcl calculado pelo método de Newton, quando as pessoas votam pela opção de 

neutralidade (TSV = 0), o PMV corresponde a -0,1263 (entre “neutro” e “levemente 

refrescado” na escala de sete pontos). 

 Apesar de modestos, os coeficientes de determinação mostram que houve 

uma melhoria quando se passa de um coeficiente de determinação de 0,4141 para 

0,4869, verificando-se uma melhoria de 17,58% em relação ao modelo original do 

PMV, ou seja, quando se determina o tcl com o método de Newton, a equação (54) é 

muito mais próxima à realidade do que a equação (53). Neste caso, quando o PMV 

é calculado com um tcl proposto pelo método da norma, o resultado no ponto de 

neutralidade nem existe na escala ASHRAE, fazendo com que a equação 

encontrada não tenha força para determinar o que de fato ocorre neste ambiente 

térmico. 

 

4.3.3 Cálculo do Snovo2 

A segunda aproximação utilizada foi pela regressão linear múltipla entre os 

votos de sensação térmica real (TSV), a taxa metabólica e os seis mecanismos de 

troca de calor entre o homem e o ambiente. Antes, entretanto, de se realizar a 

regressão múltipla, foi necessário determinar cada uma das parcelas de calor para o 

grupo 2. A tabela 16 apresenta estes valores calculados: 

 
Tabela 16 - Cálculo das perdas de calor para regres são múltipla com o grupo 2 

 
Variável 

dependente  Variáveis independentes 

Medição TSV 
M 

(W/m²) 
Cres 

(W/m²) 
Eres 

(W/m²) 
Ed 

(W/m²) 
Esw 

(W/m²) 
R  

(W/m²) 
C  

(W/m²) 

1 0 70 1,31 5,41 11,71 4,98 26,25 23,88 

2 0 70 1,26 5,36 11,58 4,98 26,39 22,58 
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Variável 

dependente  Variáveis independentes 

Medição TSV 
M 

(W/m²) 
Cres 

(W/m²) 
Eres 

(W/m²) 
Ed 

(W/m²) 
Esw 

(W/m²) 
R  

(W/m²) 
C  

(W/m²) 

3 0 70 1,28 5,44 11,79 4,98 25,30 23,53 

4 0 70 1,25 5,43 11,76 4,98 26,14 22,28 

5 -2 70 1,29 5,40 11,69 4,98 29,86 26,77 

6 -0,25 70 1,23 5,31 11,45 4,98 28,88 25,05 

7 0,33 70 1,22 5,39 11,64 4,98 25,49 21,65 

8 0,33 70 1,21 5,32 11,49 4,98 26,14 22,03 

9 0,25 70 1,23 5,39 11,65 4,98 27,13 22,62 

10 0,5 70 1,17 5,29 11,41 4,98 25,93 21,22 

11 0,25 70 1,20 5,37 11,60 4,98 26,06 22,13 

12 1,25 70 1,18 5,32 11,48 4,98 25,49 21,61 

13 0 70 1,21 5,79 12,66 4,98 26,78 20,51 

14 -0,3 70 1,24 5,83 12,77 4,98 25,06 23,18 

15 0 70 1,19 5,84 12,78 4,98 27,40 21,37 

16 0 70 1,14 5,82 12,73 4,98 24,37 18,94 

17 0 70 1,30 5,91 12,97 4,98 27,33 21,28 

18 2 70 1,19 5,89 12,91 4,98 24,25 18,56 

19 0,3 70 1,16 5,81 12,72 4,98 24,49 18,57 

20 0,14 70 1,11 5,71 12,46 4,98 24,23 18,99 

21 0,1 70 1,20 5,85 12,80 4,98 26,82 20,12 

22 1,2 70 1,12 5,79 12,66 4,98 25,61 18,37 

23 -0,13 70 1,16 5,69 12,40 4,98 25,30 19,63 

24 0 70 1,13 5,62 12,22 4,98 24,33 18,21 

25 0 70 1,28 5,90 12,93 4,98 27,81 23,23 

26 0 70 1,20 5,88 12,88 4,98 28,27 19,61 

27 -0,33 70 1,20 5,79 12,66 4,98 27,76 21,59 

28 -0,44 70 1,19 5,75 12,55 4,98 27,07 22,28 

29 0,5 70 1,20 5,51 11,95 4,98 29,19 21,34 

30 0,57 70 1,15 5,42 11,72 4,98 27,94 20,60 

31 0,5 70 1,12 5,40 11,67 4,98 27,42 19,37 

32 0,5 70 1,07 5,37 11,61 4,98 26,98 18,80 

33 0,43 70 1,19 5,54 12,04 4,98 27,20 20,99 

34 0,44 70 1,12 5,53 12,01 4,98 26,39 19,31 

35 0,86 70 1,10 5,60 12,18 4,98 26,15 19,42 

36 0,71 70 1,12 5,61 12,22 4,98 24,39 23,92 

37 -0,67 70 1,42 5,91 12,95 4,98 29,50 23,75 

38 0 70 1,37 5,87 12,87 4,98 26,84 23,48 
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Variável 

dependente  Variáveis independentes 

Medição TSV 
M 

(W/m²) 
Cres 

(W/m²) 
Eres 

(W/m²) 
Ed 

(W/m²) 
Esw 

(W/m²) 
R  

(W/m²) 
C  

(W/m²) 

39 1 70 1,24 5,86 12,83 4,98 24,87 20,02 

40 0,33 70 1,25 5,84 12,79 4,98 25,92 20,32 

41 0 70 1,25 5,98 13,13 4,98 27,95 20,71 

42 1 70 1,15 5,89 12,91 4,98 25,87 17,55 

43 1 70 1,15 5,86 12,85 4,98 25,04 19,50 

44 1 70 1,12 5,81 12,71 4,98 25,10 18,07 

45 -0,33 70 1,24 6,00 13,19 4,98 28,91 20,45 

46 0,25 70 1,17 5,91 12,98 4,98 25,83 19,26 

47 1 70 1,11 5,85 12,82 4,98 25,30 18,22 

48 1 70 1,12 5,84 12,78 4,98 24,91 19,22 

 Fonte: Autoria Própria 
 

Como pode ser verificado na tabela 16, a variável TSV é a variável 

dependente do modelo e as variáveis regressoras independentes são a taxa 

metabólica e os seis mecanismos de dissipação de calor.  Após ter estas parcelas 

calculadas, realizou-se, através do software SPSS, a regressão múltipla, que 

forneceu a equação (55): 

 S³´{´8 = 13,414 + 0,256C# 
 − 5,314E# 
 + 1,923E+ − 0,135R − 0,169C             (55) 

 

O resumo estatístico da regressão múltipla que gerou a equação (55) é 

mostrado na tabela 17: 

 

Tabela 17 - Resumo do modelo para o grupo 2 

 R 0,713 

R quadrado 0,508 

R quadrado ajustado 0,449 

Erro padrão da estimativa 0,45831 

Estatísticas de mudança Alteração de R quadrado 0,508 

Alteração F 8,675 

df1 5 

df2 42 

Sig. Alteração F 0,000 

 Fonte: Autoria Própria 
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A tabela 18 apresenta a estatística de testes ANOVA: 
 

Tabela 18 - ANOVA para o grupo 2  

Modelo 

Soma dos 

Quadrados df 

Quadrado 

Médio F Sig. 

 Regressão 9,111 5 1,822 8,675 0,000 

Resíduo 8,822 42 0,210   

Total 17,933 47    

 Fonte: Autoria Própria 

 
Os coeficientes estimadores da regressão e níveis de significância estão na 

tabela 19: 

 

Tabela 19 - Coeficientes estimadores do modelo para  o grupo 2 

Modelo 

Coeficientes não padronizados 

Coeficientes 

padronizados 

t Sig. B Erro Padrão Beta 

 (Constante) 13,414 17,003  0,789 0,435 

Cres 0,256 1,589 0,030 0,161 0,873 

Eres -5,314 22,463 -1,938 -0,237 0,814 

Ed 1,923 8,918 1,762 0,216 0,830 

R -0,135 0,056 -0,321 -2,419 0,020 

C -0,169 0,062 -0,563 -2,728 0,009 

 Fonte: Autoria Própria 
 

Mediante as informações estatísticas do modelo, fez-se necessário realizar o 

teste de significância do modelo de regressão, a fim de verificar a existência de 

linearidade entre a variável dependente (TSV) e o conjunto de variáveis regressoras 

independentes do modelo (M, Cres, Eres, Ed, Esw, R e C). As seguintes hipóteses foram 

testadas: 

 

a) H0: β1 = β2 = β3 = β4 = β5 = β6 = 0 (Não possui relação linear) 

b) H1: b1 ≠ 0 ou b2 ≠ 0 ou b3 ≠ 0 ou b4 ≠ 0 ou b5 ≠ 0 ou b6 ≠ 0 (Possui relação 

linear) 

  



112 
 

Utilizou-se a análise de variâncias (ANOVA), comparando-se a variação do 

modelo com a variação dos resíduos, considerando que a relação possui distribuição 

de Fischer-Snedecor. 

Assim, com � = 0,05, verificou-se que Fcrítico, com 5 e 42 graus de liberdade é 

igual a 2,44 (BERENSON et al., 2005). O Fcalculado pelo modelo é 8,675. Como 

Fcalculado é superior ao Fcrítico, a hipótese alternativa é aceita, confirmando a 

linearidade entre as variáveis do modelo. 

Analisando-se, ainda, a tabela 19 verificou-se que a variável taxa metabólica 

(M) foi excluída do modelo e também a perda de calor latente por evaporação do 

suor (Esw). Isto se deve ao fato da taxa metabólica ser constante, o que faz com que 

independente da medição todos os valores são os mesmos, não entrando desta 

forma para a formação da nova equação. 

A equação (55) é escrita em termos de variáveis ambientais e pessoais, 

gerando o Snovo2 (56): 

 S³´{´8 = 13,414 − 0,00003584M�34 − t�� + 0,092.M. �5,87 − p�� − 5,87�5,73 −0,007YM −WZ − p�� − 0,53. 10@A. f��. Y�����µ� �¡�� + 273�U −	�t#& + 273�UZ −
0,169f��. h�. �����µ� �¡�� − t��                                                                                      (56) 

  

Com o objetivo de verificar se ocorrem melhorias reais na relação entre as 

respostas de sensação térmica e o novo modelo, determinaram-se novamente as 

parcelas de perda de calor. A tabela 20 apresenta os novos valores para as parcelas 

de troca de calor, bem como os valores de Snovo2 para cada medição: 

 

Tabela 20 - Valores para trocas de calor e S novo2  

Medição Intercepto Cres Eres Ed R C Snovo2  TSV 

1 13,41 0,33 -28,76 22,52 -3,54 -4,04 -0,07 0 

2 13,41 0,32 -28,48 22,26 -3,56 -3,82 0,14 0 

3 13,41 0,33 -28,93 22,67 -3,42 -3,98 0,09 0 

4 13,41 0,32 -28,86 22,61 -3,53 -3,76 0,19 0 

5 13,41 0,33 -28,72 22,48 -4,03 -4,52 -1,05 -2 

6 13,41 0,31 -28,21 22,02 -3,90 -4,23 -0,60 -0,25 

7 13,41 0,31 -28,62 22,39 -3,44 -3,66 0,40 0,33 

8 13,41 0,31 -28,30 22,09 -3,53 -3,72 0,27 0,33 

9 13,41 0,32 -28,63 22,40 -3,66 -3,82 0,01 0,25 

10 13,41 0,30 -28,12 21,94 -3,50 -3,59 0,44 0,5 
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Medição Intercepto Cres Eres Ed R C Snovo2  TSV 

11 13,41 0,31 -28,53 22,30 -3,52 -3,74 0,24 0,25 

12 13,41 0,30 -28,29 22,09 -3,44 -3,65 0,42 1,25 

13 13,41 0,31 -30,76 24,34 -3,62 -3,47 0,22 0 

14 13,41 0,32 -31,00 24,56 -3,38 -3,92 -0,01 -0,3 

15 13,41 0,30 -31,02 24,57 -3,70 -3,61 -0,03 0 

16 13,41 0,29 -30,92 24,49 -3,29 -3,20 0,78 0 

17 13,41 0,33 -31,43 24,95 -3,69 -3,60 -0,02 0 

18 13,41 0,30 -31,29 24,82 -3,27 -3,14 0,84 2 

19 13,41 0,30 -30,90 24,46 -3,31 -3,14 0,83 0,3 

20 13,41 0,28 -30,34 23,96 -3,27 -3,21 0,84 0,14 

21 13,41 0,31 -31,06 24,62 -3,62 -3,40 0,25 0,1 

22 13,41 0,29 -30,77 24,35 -3,46 -3,11 0,72 1,2 

23 13,41 0,30 -30,22 23,84 -3,41 -3,32 0,61 -0,13 

24 13,41 0,29 -29,84 23,50 -3,28 -3,08 1,00 0 

25 13,41 0,33 -31,34 24,87 -3,75 -3,93 -0,41 0 

26 13,41 0,31 -31,24 24,78 -3,82 -3,31 0,13 0 

27 13,41 0,31 -30,76 24,34 -3,75 -3,65 -0,09 -0,33 

28 13,41 0,30 -30,54 24,14 -3,65 -3,77 -0,10 -0,44 

29 13,41 0,31 -29,28 22,99 -3,94 -3,61 -0,11 0,5 

30 13,41 0,29 -28,78 22,54 -3,77 -3,48 0,21 0,57 

31 13,41 0,29 -28,68 22,44 -3,70 -3,27 0,49 0,5 

32 13,41 0,27 -28,56 22,33 -3,64 -3,18 0,64 0,5 

33 13,41 0,30 -29,45 23,15 -3,67 -3,55 0,19 0,43 

34 13,41 0,29 -29,40 23,10 -3,56 -3,26 0,58 0,44 

35 13,41 0,28 -29,74 23,41 -3,53 -3,28 0,55 0,86 

36 13,41 0,29 -29,83 23,49 -3,29 -4,04 0,03 0,71 

37 13,41 0,36 -31,39 24,91 -3,98 -4,01 -0,69 -0,67 

38 13,41 0,35 -31,21 24,75 -3,62 -3,97 -0,29 0 

39 13,41 0,32 -31,12 24,67 -3,36 -3,38 0,54 1 

40 13,41 0,32 -31,04 24,59 -3,50 -3,43 0,36 0,33 

41 13,41 0,32 -31,76 25,25 -3,77 -3,50 -0,05 0 

42 13,41 0,29 -31,30 24,83 -3,49 -2,99 0,76 1 

43 13,41 0,29 -31,16 24,71 -3,38 -3,30 0,58 1 

44 13,41 0,29 -30,87 24,44 -3,39 -3,05 0,83 1 

45 13,41 0,32 -31,88 25,36 -3,90 -3,46 -0,15 -0,33 

46 13,41 0,30 -31,43 24,95 -3,49 -3,31 0,44 0,25 

47 13,41 0,29 -31,10 24,65 -3,42 -3,08 0,75 1 

48 13,41 0,29 -31,03 24,58 -3,36 -3,25 0,65 1 

 Fonte: Autoria Própria 
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A tabela 20 também apresenta os votos de sensação térmica relatados pelos 

trabalhadores durante as atividades. Estes votos foram utilizados para realizar uma 

regressão linear simples entre a sensação térmica real (TSV) e o Snovo2. O gráfico 8 

mostra a relação entre os votos de sensação térmica (TSV) e o Snovo2. 

 

 

 
Gráfico 8 - Regressão linear simples entre TSV x S novo2  para o grupo 2 

 Fonte: Autoria Própria 
 

Os votos de sensação térmica e o Snovo2 são relacionados pela equação (57): 

 

													S%$²$8 = 0,5078TSV + 0,1165                      (57) 

 

Pela equação (57), quando as pessoas votam pela opção de neutralidade 

(TSV = 0), o PMV corresponde a 0,1165 (entre “neutro” e “levemente com calor” na 

escala de sete pontos). Das três equações apresentadas nesta seção, 

representando a interação entre TSV e PMV, a equação (57) é a que melhor 

representa a realidade, além de ser 22,72% melhor que o PMV original. 
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4.3.4 Análise comparativa entre os métodos 

A tabela 21 tem por objetivo mostrar um comparativo entre os métodos: 

 

Tabela 21 - Análise comparativa entre os métodos pa ra o grupo 2 
Análise comparativa  PMVnorma  Snovo1  Snovo2  

R² 0,4141 0,4869 0,5082 

Melhoria em relação ao PMVnorma - +17,58% +22,72% 

Voto pela neutralidade (quando as pessoas 

escolhem a opção “neutro” na escala de 7 pontos) 
1,74 -0,12 0,11 

Percentagem de Pessoas Insatisfeitas - PPD 64,65% 5,13% 6,43% 

 Fonte: Autoria Própria 
 

Este grupo analisado é composto por uma amostra 100% do sexo feminino 

desempenhando atividades sedentárias em ambientes condicionados. Nesta 

situação, os resultados encontrados com os novos métodos também apresentaram 

melhorias em relação ao PMV original. Fica, contudo, difícil escolher qual das duas 

formas apresentou melhor desempenho para o ambiente estudado. 

O Snovo2 apresentou o melhor coeficiente de determinação e, por 

consequência, melhor desempenho em relação ao PMV original. Entretanto, o Snovo1 

apresenta menor porcentagem de pessoas insatisfeitas com o ambiente. 

Por isso, apesar do desempenho satisfatório dos dois novos métodos, para 

esta população o Snovo1 se comporta de forma mais adequada, haja visto que um dos 

preceitos do Conforto Térmico é dimensionar ambientes para que o máximo de 

pessoas utilize com o máximo de conforto. O melhor ambiente é aquele que 

apresenta o menor índice de ocupantes insatisfeitos. Neste caso, poderá ser 

conseguido através do Snovo1. 

Para reforçar este ponto, pode-se também verificar como os valores de PMV 

variam em relação à sensação térmica dependendo da forma em que foram 

determinados. Esta análise pode ser verificada no gráfico 9: 
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Gráfico 9 - Comparação entre os métodos para o grup o 2 

 Fonte: Autoria Própria 
 

Analisando-se o gráfico 9, constata-se que quando se determina o PMV de 

forma tradicional, os resultados encontrados diferem das sensações térmicas 

relatadas, ocorrendo a superestimação dos votos. Neste caso, também como 

encontrado no grupo 1, o modelo do PMV tradicional, quando se compara com as 

respostas de sensação térmica, indica mais calor do que as pessoas realmente 

estão sentindo. Por este gráfico consegue-se confirmar que o Snovo1 apresenta as 

menores amplitudes em relação ao ponto TSV = 0. 

Adicionalmente, pela análise dos votos de sensação térmica dos 

questionários e aplicando-se o método de Fanger, que considera satisfeito com o 

ambiente analisado àqueles que votam em -1, 0 e +1 na escala de sete pontos da 

ASHRAE, verifica-se uma percentagem de 6,59% de insatisfeitos com o ambiente. 

Como ocorreu com o grupo 1, este valor também é próximo aos valores de PPD 

calculados pelos valores médios de sensação térmica do Snovo1 e do Snovo2. 
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4.4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS DO GRUPO 3: O EXÉRCITO 
PORTUGUÊS 

4.4.1 Análise estatística dos dados 

A coleta de dados deste grupo foi realizada na FEUP entre os meses de 

março e maio de 2015, em uma câmara climática. Esta coleta contou com uma 

população 100% do sexo masculino em um ambiente controlado. 

Participaram como voluntários desta pesquisa seis militares do Exército 

Português. A idade média dos participantes é 22 anos, peso médio de 72,75 kg e 

altura média de 173,5 cm. Foram efetuadas 48 medições, todas no interior da 

câmara climática previamente mostrada na figura 12. A figura 19 mostra um militar 

sendo instrumentado e preparado antes de se iniciar uma medição: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 19 - Instrumentação de militar 
 Fonte: Autoria Própria 
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Durante as medições ocorreram três tipos de ensaios: marcha sem carga, 

marcha com carga (utilização de mochila) e corrida, sempre com a câmara 

programada à temperatura de 22ºC e 40% UR e 40ºC e 30% UR.  

Apesar de terem sido efetuadas 48 medições, apenas 18 serão utilizadas 

para uma análise quantitativa, que nesta pesquisa, é verificar se um novo modelo de 

predição térmica aproxima com mais fidelidade os votos de sensação térmica e o 

índice PMV. Isto se deve ao fato de que muitos ensaios foram realizados em 

temperaturas de 40ºC, o que impossibilita o uso do índice do PMV. 

De acordo com a ISO 7730 (2005), uma das condições para o uso do índice 

PMV é que a temperatura do ar deve variar entre 10º e 30ºC. Além disso, o mesmo 

índice só pode ser usado em ambientes moderados, onde não ocorrem variações 

extremas e os ocupantes não precisem usar mecanismos termorreguladores para se 

proteger do calor ou do frio. Quando um ensaio é realizado à temperatura de 40ºC 

tem-se um ambiente quente e não moderado, o que não é válido e não faz parte das 

análises desta pesquisa. Os dados em temperaturas elevadas, entretanto, terão uma 

breve análise qualitativa na próxima seção. 

Tendo sido feita esta consideração, a pesquisa contou então com um 

conjunto de 18 medições para este grupo, disponível no apêndice C. A tabela 22 

apresenta a média destas 18 medições: 

 

 Tabela 22 - Médias das variáveis ambientais e pess oais 

 Temperatura 
do Ar 

 (°C) 

 Temperatura 
Radiante  

(°C)  

Velocidade 
do Ar  

(m/s) 

 Umidade 
Relativa 

(%) 

Taxa 
metabólica 

(W/m²) 

 Isolamento 
da roupa 

 (clo) 

Média 22,44 22,75 0,10 40,56 192,87 0,62 

Desvio-
Padrão 0,25 0,21 0,04 1,92 11,97 0,00 

 Fonte: Autoria Própria 
 

Utilizando-se das variáveis ambientais e pessoais do apêndice C, aplicou-se o 

teste de normalidade de Kolmogorov-Smirnov utilizando-se do software SPSS, 

conforme tabela 23: 
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Tabela 23 - Teste de Kolmogorov-Smirnov para os dad os do Grupo 3 

 Tar Trm Var UR M Icl 

N 18 18 18 18 18 18 

Parâmetros normaisa,b Média 22,4417 22,7544 0,0956 40,5628 192,8683 0,6200 

Erro Desvio 0,24582 0,20723 0,04033 1,92049 11,96937 0,00000e 

Diferenças Mais 

Extremas 

Absoluto 0,149 0,131 0,237 0,365 0,262  

Positivo 0,149 0,131 0237 0,365 0,183  

Negativo -0,088 -0,107 -0,143 -0,271 -0,262  

Estatística de teste 0,149 0,131 0,237 0,365 0,262  

Significância Sig. (2 extremidades) 0,200c,d 0,200c,d 0,009c 0,000c 0,002c  

a. A distribuição do teste é Normal / b. Calculado dos Dados / c. Correlação de Significância de Lilliefors / 

d. Este é um limite inferior da significância verdadeira / e. A distribuição não tem nenhuma variância para 

essa variável. O Teste Kolmogorov-Smirnov de Uma Amostra não pode ser executado. 
 

 Fonte: Autoria Própria 
 

De acordo com a tabela 23, o teste de Kolmogorov-Smirnov não pode ser 

executado com o isolamento térmico da vestimenta. Isto se deve ao fato desta 

variável ser constante e assumir o valor de 0,62 clo. Durante todo o período de 

ensaios, a roupa utilizada pelos militares foi a farda, sempre se apresentando este 

mesmo conjunto. O valor de Icl foi então estimado por meio da ISO 9920 (2007). 

 

4.4.2 Cálculo do PMV com o tcl proposto pelo método da ISO 7730 (2005) e pelo 
método de Newton (Snovo1) 

Pelos dados do apêndice C, valores de tcl foram determinados para cada uma 

das 18 medições, bem como o resíduo formado e o valor do PMV. Estes valores 

estão disponíveis na tabela 24: 

 

Tabela 24 - Valores de t cl, resíduos e PMV para os métodos analisados 

 PMVnorma  Snovo1   

Medição tcl(Norma) 
Resíduo 

(Norma) 
PMV tcl(Newton) 

Resíduo 

(Newton) 
Snovo1 TSV 

1 23,20 6,02 2,68 25,47 -0,00096 1,59 0,8 

2 23,50 6,04 2,53 25,82 -0,00077 1,44 0 

3 23,21 5,74 2,85 25,34 -0,00106 1,81 1,6 

4 23,19 5,75 2,85 25,32 -0,00101 1,80 1,8 

5 22,97 6,22 2,67 25,30 -0,00090 1,54 0,2 

6 22,89 6,01 2,84 25,11 -0,00110 1,74 1 
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7 23,08 5,85 2,84 25,29 -0,00095 1,79 1 

8 23,71 6,00 2,51 26,09 -0,00069 1,44 1 

9 23,04 6,29 2,59 25,48 -0,00080 1,47 -1 

10 23,25 5,70 2,85 25,41 -0,00107 1,83 2 

11 23,36 6,17 2,52 25,77 -0,00067 1,43 0 

12 23,10 5,83 2,84 25,30 -0,00109 1,78 1 

13 23,49 6,19 2,45 25,94 -0,00056 1,34 0 

14 23,52 6,24 2,41 26,00 -0,00052 1,29 0 

15 23,14 5,80 2,85 25,34 -0,00105 1,80 2 

16 23,34 5,90 2,69 25,61 -0,00085 1,62 1 

17 23,15 5,93 2,76 25,40 -0,00102 1,68 1 

18 23,29 5,71 2,86 25,42 -0,00105 1,82 2 

 Fonte: Autoria Própria 
 

Para este conjunto de 18 medições, a tabela 24 também apresenta os votos 

de sensação térmica relatados pelos militares durante os ensaios realizados na 

câmara climática (TSV). Para constatar qual dos índices de PMV mais se aproxima 

dos votos dados, executou-se uma regressão linear simples entre a sensação 

térmica real (TSV) e o PMV. 

 O gráfico 10 mostra a relação entre os votos de sensação térmica (TSV) e o 

PMV calculado com o tcl proposto pela norma ISO 7730 (2005), para os militares. 

 

 

Gráfico 10 - Regressão linear simples entre TSV x P MVnorma  para o grupo 3 
 Fonte: Autoria Própria 
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 A equação (58) fornece a relação entre as variáveis:  

 

                 PMV = 0,1474TSV + 2,5734               (58) 

 

O gráfico 11 apresenta a relação entre os votos de sensação térmica e o PMV 

determinado pelo método de Newton, Snovo1, para os militares. 

 

 

Gráfico 11 - Regressão linear simples entre TSV x S novo1  para o grupo 3 
 Fonte: Autoria Própria 

 

A relação entre as variáveis é dada pela equação (59): 
 													S%$²$< = 0,179TSV + 1,47                      (59) 

 
 Analisando-se a equação (58), quando os militares votam pela opção de 

neutralidade (TSV = 0), o PMV corresponde a 2,57 (entre “calor” e “muito calor” na 

escala de 7 pontos, quando o PMV é obtido pelo método sugerido pela ISO 7730 

(2005). Pela equação (59), quando o PMV é determinado com um tcl calculado pelo 

método de Newton, quando os militares votam pela opção de neutralidade (TSV = 

0), o PMV corresponde a 1,47 (entre “levemente quente” e “calor” na escala de sete 

pontos). 

 Pela análise dos coeficientes de determinação, verifica-se uma melhoria de  

13,7%, mostrando novamente que, quando se determina o tcl com o método de 

Newton, os resultados são um pouco mais próximos à realidade. 
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4.4.3 Cálculo do Snovo2 

A segunda aproximação utilizada foi por meio da regressão linear múltipla 

entre os votos de sensação térmica real (TSV), a taxa metabólica e os seis 

mecanismos de troca de calor entre o homem e o ambiente. Antes de se realizar a 

regressão múltipla, foi necessário determinar cada uma das parcelas de calor para o 

grupo 3. A tabela 25 apresenta estes valores calculados: 

 

Tabela 25 - Cálculo das perdas de calor para regres são múltipla com o grupo 3 

 
Variável 

dependente Variáveis independentes 

Medição TSV 
M 

(W/m²) 
Cres 

(W/m²) 
Eres 

(W/m²) Ed (W/m²) 
Esw 

(W/m²) 
R  

(W/m²) 
C  

(W/m²) 

1 0,8 192,06 3,10 15,85 10,02 56,24 13,57 36,93 

2 0 180,42 2,83 14,91 10,29 51,35 14,41 35,87 

3 1,6 203,7 3,31 16,88 9,83 61,13 11,24 37,18 

4 1,8 203,7 3,33 16,87 9,83 61,13 10,03 38,65 

5 0,2 192,06 3,19 15,83 10,00 56,24 12,56 39,66 

6 1 203,7 3,41 16,74 9,72 61,13 11,52 39,32 

7 1 203,7 3,38 16,89 9,84 61,13 10,40 38,57 

8 1 174,6 2,67 13,66 9,64 48,91 16,11 33,04 

9 -1 186,24 3,07 15,42 10,20 53,80 14,36 37,69 

10 2 203,7 3,28 16,86 9,82 61,13 12,25 35,44 

11 0 180,42 2,90 14,92 10,30 51,35 13,88 36,88 

12 1 203,7 3,33 16,90 9,85 61,13 12,48 36,94 

13 0 174,6 2,79 14,46 10,45 48,91 14,07 37,12 

14 0 171,69 2,74 14,22 10,51 47,69 14,19 37,29 

15 2 203,7 3,32 16,84 9,80 61,13 12,34 36,60 

16 1 192,06 3,08 15,89 10,05 56,24 12,86 36,70 

17 1 197,88 3,21 16,39 9,95 58,69 13,37 36,73 

18 2 203,7 3,28 16,88 9,84 61,13 11,65 36,47 

 Fonte: Autoria Própria 
 

Como pode ser visto na tabela 25, a variável TSV é a variável dependente do 

modelo e as variáveis regressoras independentes são a taxa metabólica e os seis 

mecanismos de dissipação de calor.  Após ter estas parcelas calculadas, realizou-

se, utilizando-se do software SPSS, a regressão múltipla, que forneceu a equação 

(60): 
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S³´{´8 = 31,476 − 7,617C# 
 + 1,499E# 
 − 2,344E+ − 0,322R − 0,084C             (60) 

 

O resumo estatístico da regressão múltipla é mostrado na tabela 26: 

Tabela 26 - Resumo do modelo do grupo 3 

R 1 0,939 

R quadrado 1 0,881 

R quadrado ajustado 1 0,831 

Erro padrão da estimativa 1 0,34933 

Estatísticas de mudança Alteração de R quadrado 1 0,881 

Alteração F 1 17,766 

df1 1 5 

df2 1 12 

Sig. Alteração F 1 ,000 

 Fonte: Autoria Própria 

 
 A tabela 27 apresenta a estatística de testes ANOVA para o grupo 3: 

 
Tabela 27 - ANOVA para o grupo 3 

Modelo 

Soma dos 

Quadrados df 

Quadrado 

Médio F Sig. 

 Regressão 10,840 5 2,168 17,766 0,000 

Resíduo 1,464 12 0,122   

Total 12,304 17    

 Fonte: Autoria Própria 

  

Os coeficientes dos estimadores de regressão são apresentados na tabela 

28: 

 
Tabela 28 - Estimadores de regressão do grupo 3 

Modelo 

Coeficientes não padronizados 

Coeficientes 

padronizados 

t Sig. B Erro Padrão Beta 

 (Constante) 31,476 7,447  4,227 0,001 

Cres -7,617 5,450 -2,142 -1,398 0,188 

Eres 1,499 1,056 1,895 1,419 0,181 

Ed -2,344 1,201 -0,699 -1,952 0,075 

R -0,322 0,175 -0,588 -1,838 0,091 

C -0,084 0,239 -0,148 -0,351 0,732 

  Fonte: Autoria Própria 
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 As variáveis excluídas do modelo são apresentadas na tabela 29: 

 
Tabela 29 - Variáveis excluídas do modelo do grupo 3 

Modelo Beta In t Sig. 

Correlação 

parcial 

Estatísticas de 

colinearidade 

Tolerância 

 M 27,140 1,410 ,186 ,391 2,474E-5 

Esw 28,195 1,479 ,167 ,407 2,482E-5 

 Fonte: Autoria Própria 

 
Por meio das informações estatísticas do modelo, fez-se necessário realizar o 

teste de significância do modelo de regressão, a fim de verificar a existência de 

linearidade entre a variável dependente (TSV) e o conjunto de variáveis regressoras 

independentes do modelo (M, Cres, Eres, Ed, Esw, R e C). As seguintes hipóteses foram 

testadas: 

 

a) H0: β1 = β2 = β3 = β4 = β5 = β6 = 0 (Não possui relação linear) 

b) H1: b1 ≠ 0 ou b2 ≠ 0 ou b3 ≠ 0 ou b4 ≠ 0 ou b5 ≠ 0 ou b6 ≠ 0 (Possui relação 

linear) 

  

Utilizou-se a análise de variâncias (ANOVA), comparando-se a variação do 

modelo com a variação dos resíduos, considerando que a relação possui distribuição 

de Fischer-Snedecor. 

Assim, com � = 0,05, verificou-se que Fcrítico, com 5 e 12 graus de liberdade é 

igual a 3,11 (BERENSON et al., 2005). O Fcalculado pelo modelo é 17,766. Como 

Fcalculado é extremamente superior ao Fcrítico, a hipótese nula é rejeitada. De acordo 

com a tabela 29 verificou-se que as variáveis taxa metabólica (M) e perda de calor 

latente por evaporação do suor (Esw) foram excluídas. A equação (60) é escrita em 

termos de variáveis ambientais e pessoais, gerando o Snovo2 (61): 

 S³´{´8 = 31,476 − 0,011M�34 − t�� + 0,026M�5,87 − p�� − 7,15�5,73 − 0,007YM −WZ − p�� − 1,28. 10@A. f��. Y�����µ� �¡�� + 273�U −	�t#& + 273�UZ −
0,084. f��. h�. �����µ� �¡�� − t��                                                                                 (61) 
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 Com o objetivo de verificar se ocorrem melhorias reais na relação entre as 

respostas de sensação térmica e o novo modelo, determinaram-se novamente as 

parcelas de perda de calor. A tabela 30 apresenta os novos valores para as parcelas 

de troca de calor, bem como os valores de Snovo2 para cada medição: 

 

Tabela 30 - Valores para trocas de calor e S novo2 para o grupo 3 

Medição Intercepto Cres Eres Ed R C Snovo2  TSV 

1 31,476 -23,61 23,76 -23,49 -4,37 -3,10 0,66 0,8 

2 31,476 -21,57 22,35 -24,12 -4,64 -3,01 0,48 0 

3 31,476 -25,18 25,30 -23,05 -3,62 -3,12 1,81 1,6 

4 31,476 -25,37 25,29 -23,03 -3,23 -3,25 1,89 1,8 

5 31,476 -24,33 23,72 -23,44 -4,04 -3,33 0,05 0,2 

6 31,476 -25,94 25,10 -22,77 -3,71 -3,30 0,85 1 

7 31,476 -25,76 25,31 -23,06 -3,35 -3,24 1,37 1 

8 31,476 -20,33 20,48 -22,59 -5,19 -2,78 1,07 1 

9 31,476 -23,40 23,12 -23,90 -4,62 -3,17 -0,49 -1 

10 31,476 -24,98 25,27 -23,01 -3,95 -2,98 1,84 2 

11 31,476 -22,11 22,37 -24,15 -4,47 -3,10 0,02 0 

12 31,476 -25,35 25,33 -23,09 -4,02 -3,10 1,25 1 

13 31,476 -21,23 21,68 -24,50 -4,53 -3,12 -0,21 0 

14 31,476 -20,87 21,32 -24,64 -4,57 -3,13 -0,42 0 

15 31,476 -25,31 25,25 -22,97 -3,97 -3,07 1,40 2 

16 31,476 -23,49 23,81 -23,57 -4,14 -3,08 1,01 1 

17 31,476 -24,46 24,56 -23,32 -4,30 -3,08 0,88 1 

18 31,476 -24,96 25,31 -23,06 -3,75 -3,06 1,96 2 

 Fonte: Autoria Própria 
 

A tabela 30 apresenta os votos de sensação térmica relatados pelos militares. 

Estes votos foram utilizados para realizar uma regressão linear simples entre a 

sensação térmica real (TSV) e o Snovo2, sendo que o gráfico 12 mostra a relação 

entre estas duas variáveis: 
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Gráfico 12 - Regressão linear simples entre TSV x S novo2  para o grupo 3 
 Fonte: Autoria Própria 

 

A regressão linear entre as duas variáveis estudadas forneceu a equação 

(62): 

 

													S%$²$8 = 0,9924TSV + 0,0068                      (62) 

 

Pela equação (62), quando os militares votaram pela opção de neutralidade 

(TSV = 0), o PMV corresponde a 0 (“neutro” na escala de sete pontos). Das três 

equações apresentadas nesta seção, representando a interação entre TSV e PMV, a 

equação (62) foi a que melhor representou a situação às quais estavam submetidos 

os militares. 

Cabe salientar aqui que, além do bom coeficiente de determinação obtido 

(0,8829), a equação regressora gerada entre as duas váriáveis consegue 

demonstrar bem os votos de sensação térmica real, não importando qual seja a 

opção escolhida na escala de 7 pontos pelo militar. 
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4.4.4 Análise comparativa entre os métodos 

Após determinar os valores de PMV utilizando-se dos diferentes métodos 

propostos, a tabela 31 tem por objetivo mostrar um comparativo e analisar de forma 

mais criteriosa os resultados obtidos: 

 

Tabela 31 - Análise comparativa entre os métodos pa ra o grupo 3 
Análise comparativa  PMVnorma  Snovo1  Snovo2  

R² 0,6049 0,6878 0,8829 

Melhoria em relação ao PMVnorma - +13,7% +45,96% 

Voto pela neutralidade (quando as pessoas 

escolhem a opção “neutro” na escala de 7 pontos) 
2,57 1,47 0 

Percentagem de Pessoas Insatisfeitas - PPD 96,73% 57,43% 20,61% 

 Fonte: Autoria Própria 
 

Este grupo analisado é composto por uma amostra 100% do sexo masculino 

desempenhando atividades de campo de um militar em uma câmara climática. 

Assim como no grupo 1 e 2, os novos métodos também apresentaram melhorias no 

grupo 3. Pode-se dizer que o melhor desempenho durante toda a pesquisa foi obtido 

com este grupo, em uma melhoria de quase 46% sobre o modelo original de Fanger. 

O Snovo2 apresentou o melhor coeficiente de determinação, o termo 

independente da equação de regressão igual a zero e a menor percentagem de 

pessoas insatisfeitas com o ambiente.  

Constatou-se aqui, assim como nos outros grupos analisados, que o modelo 

do PMV original superestima a sensação térmica real das pessoas, fazendo com 

que elas tenham muito mais calor do que realmente estão sentindo. Apesar do Snovo1 

ter melhorado os resultados em relação ao PMV original da norma, ainda ocorre 

uma pequena superestimação de sensação térmica perante os votos. 

O gráfico 13 relaciona todos os métodos para efeitos de comparação: 
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Gráfico 13 - Comparação entre os métodos para o gru po 3 

 Fonte: Autoria Própria 
 

Verificando a linha TSV no gráfico, pode-se notar que a linha Snovo2 

praticamente a contorna em vários pontos, fato este que mostra que este novo 

modelo conseguiu praticamente representar as mesmas respostas que os militares 

informaram durante a coleta. 

A percentagem de insatisfeitos pelos questionários levando-se em 

consideração a interpretação de Fanger apontou o ambiente com 20,61% de 

insatisfeitos. Na verdade, este valor não poderia ser diferente do encontrado pelo 

método Snovo2, pois a própria equação de predição aponta para a neutralidade. 

 

4.4.5 Análise qualitativa dos dados do grupo 3 

Conforme previamente comentado, grande parte das medições com este 

grupo ocorreu em condições de ambiente quente e não em moderado. De acordo 

com a ISO 7730 (2005), o modelo do PMV é utilizado em ambientes moderados e 

uma das condições para sua utilização é que a temperatura do ar varie entre 10 e 

30ºC.  

Como o novo modelo de predição térmica desta pesquisa baseia-se no 

modelo do PMV de Fanger e no modelo do balanço térmico, segue as mesmas 
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limitações de aplicação e não pode ser utilizado fora desta faixa, fazendo que 

ambientes quentes estejam fora de sua faixa de aplicação. 

Desta forma, analisaram-se aqui os dados de forma qualitativa, verificando 

como a sensação térmica dos militares varia ao longo do tempo. Foram realizadas 

as coletas de sensação térmica antes, durante e depois da aclimatação. A 

temperatura do ar programada na câmara era de 40ºC e 30% UR. 

A fase de aclimatação consistiu em um período de tempo em que os militares 

ficaram dentro da câmara climática realizando atividades sedentárias, apenas para 

se acostumarem com a alta temperatura de 40ºC. O objetivo principal desta fase foi 

para verificar se existem diferenças nas performances durante os ensaios antes de 

estar acostumado termicamente com um ambiente e depois de estar acostumado 

termicamente. 

Como esta pesquisa limita-se a questão térmica, o gráfico 14 mostra a 

variação da sensação térmica dos militares ao longo do tempo que decorreram os 

ensaios: 

 

Gráfico 14 - Variação da sensação térmica ao longo do tempo 
 Fonte: Autoria Própria 

 

Antes da aclimatação, a média da sensação térmica encontrada foi de 1,58. 

Durante o período da aclimatação a média para a sensação térmica encontrada foi 

de 1,25 e depois da aclimatação foi de 1,13.  
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Por mais que as diferenças encontradas sejam pequenas, este grupo 

apresentou a seguinte tendência: quando não se conhece e não se está acostumado 

termicamente com o ambiente, o desconforto é maior. Conforme passa o tempo e as 

pessoas vão se acostumando com o ambiente, o desconforto vai diminuindo. 

Quando se diminui o valor da sensação térmica, significa que se diminui também a 

percentagem de pessoas insatisfeitas com o ambiente (PPD), fazendo com que, em 

longo prazo, as pessoas vão se acostumando com uma alta temperatura e passem a 

tratá-la como próxima da ideal para seu conforto individual. 

 

4.5 ANÁLISE GERAL DOS RESULTADOS 

O Snovo1 e Snovo2 são baseados no modelo original de Fanger, assim todos 

possuem como base o modelo do balanço térmico. Desta forma, a aplicabilidade dos 

novos modelos é condicionada ao modelo do PMV original de Fanger e deve seguir 

as mesmas regras no que se refere aos limites das variáveis ambientais e pessoais. 

No que se refere à taxa metabólica, a aplicabilidade é válida para atividades leves e 

moderadas (46 a 232 W/m²).  A temperatura do ar deve variar entre 10 e 30ºC e a 

temperatura radiante média entre 10 a 40 ºC. 

A utilização do Snovo1 e Snovo2 fora destas faixas estabelecidas leva a 

resultados incorretos e que não representam corretamente a realidade do ambiente 

térmico que está sendo analisado. A vantagem do Snovo1 e Snovo2 em relação ao 

modelo original é que eles aproximam mais as respostas de sensação térmica com o 

PMV e representam melhor a realidade, ou seja, apresentam melhorias reais de 

utilização.  

Para todos os grupos analisados nesta pesquisa, coincidentemente, o 

modelo do PMV de Fanger sempre superestimou os resultados em comparação com 

as sensações relatadas pelas pessoas, ou seja, valores calculados do PMV sempre 

previam que as pessoas sentiam mais calor do que realmente estavam a sentir. 

Este resultado, no qual a equação do PMV prediz mais calor do que as 

pessoas realmente sentem, foi encontrado também por Feriadi (2004) em 

residências, Indraganti (2010) em residências, Indraganti (2013) em salas de aula de 

universidades, Kim (2014) em escritórios e Maiti (2014) em um ambiente controlado. 
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Todos estes resultados foram encontrados em ambientes semelhantes onde esta 

pesquisa foi executada. 

Apesar de, no caso desta pesquisa, o PMV ter superestimado as sensações 

térmicas, isto, contudo, não é uma regra. Outros estudos sugerem que o PMV 

subestima as reais sensações térmicas das pessoas. Al-Ajmi (2007), em um estudo 

de campo em uma mesquita, Simone (2013) em um supermercado e Mors (2014) 

em uma escola primária, verificaram que o PMV subestima a sensação térmica real 

dos ocupantes do ambiente, indicando que eles tenham mais frio do que realmente 

estejam sentindo. 

Os resultados mostram que o índice do PMV apresenta falhas para estimar a 

sensação térmica para um grupo de pessoas, tanto para situações de calor quanto 

para situações de frio. Reside neste fato, então, a importância de apresentar uma 

possível solução para estas discrepâncias. Esta pesquisa demonstrou que uma 

correta determinação da temperatura superficial externa da vestimenta diminui as 

diferenças entre o que as pessoas dizem e o que o PMV calcula. 

Os melhores resultados, que foram obtidos com o grupo 3, se devem ao fato 

de que a análise com este grupo foi realizada em condições semelhantes ao estudo 

original de Fanger (1970), no qual foi desenvolvido o modelo do PMV. O novo 

modelo de predição térmica também foi executado em uma câmara climática, onde 

todas as condições ambientais são controladas, além de considerar o modelo do 

balanço térmico. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS E RECOMENDAÇÕES PARA TRABALH OS 
FUTUROS 

5.1 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O Predicted Mean Vote (PMV) é largamente o índice mais utilizado para 

avaliar a sensação térmica de um grupo de pessoas que estão sujeitas ao mesmo 

ambiente térmico. Entretanto, este índice apresenta discrepâncias quando é 

comparado com as respostas de sensação térmica real coletada em estudos de 

campo.  

Esta pesquisa investigou a variável temperatura superficial externa da 

vestimenta (tcl) como um dos possíveis fatores para explicar esta disparidade. Por 

meio dos estudos de campo, foram analisados três grupos diferentes: um grupo de 

soldadores, um grupo de trabalhadores de escritório e um grupo de militares do 

exército português.  

Para comprovar que o tcl influencia nos resultados do PMV, esta pesquisa 

propôs o método de Newton para determinar o valor de tcl, com o objetivo de 

minimizar as imprecisões das trocas térmicas no modelo do PMV. 

Constatou-se que os valores de tcl, quando são determinados pelo método 

proposto pela norma ISO 7730 (2005), geram resíduos, o que faz com que o valor 

obtido para esta variável seja incorreto. O método de Newton, devido à sua 

convergência quadrática, minimiza os resíduos e obtém o zero real da função, 

fazendo com que o valor encontrado para o tcl seja um valor mais preciso. 

Em posse desses novos valores de tcl foram determinados novos valores para 

o PMV, mediante duas aproximações, gerando o Snovo1 e o Snovo2. Para, de fato, 

verificar se houve melhoria devido a minimização de imprecisões no tcl, uma 

regressão linear simples foi realizada entre os novos valores de PMV e a sensação 

térmica real relatada pelas pessoas. 

Analisando-se os resultados da sensação térmica real e do respectivo PMV, 

observa-se que uma nova forma para determinar o valor da temperatura superficial 

externa da vestimenta leva a uma melhor aderência dos dados, ou seja, as 

discrepâncias entre o PMV e a sensação térmica real são diminuídas. Desta forma, 

comprovou-se, para três grupos distintos, que uma correta determinação de valores 
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para a variável tcl é essencial para o cálculo do PMV, para que haja melhoria do 

modelo. 

O objetivo geral desta pesquisa, propor uma nova metodologia de predição de 

sensação térmica levando em consideração a minimização das imprecisões das 

trocas térmicas através da correta determinação da temperatura superficial externa 

da vestimenta (Snovo1), foi atingido, haja visto que para os três grupos os resultados 

do novo modelo foram melhores que o PMV original proposto por Fanger. 

 No grupo 1 (soldadores) a melhoria em relação ao PMV original foi na ordem 

de 3,17%, além de diminuir a quantidade de pessoas insatisfeitas com o ambiente. 

O melhor resultado para este grupo, no entanto, foi verificado através do voto direto 

de sensação térmica. Quando as pessoas votaram “neutro” na escala de sete 

pontos, a equação de predição para o PMV original mostrou que na verdade o voto 

era 2 (calor). A equação de predição para o Snovo1 apresentou o valor de 0,64, sendo 

este valor mais próximo de neutro do que 2. Com este grupo, o PMV original 

superestimou os resultados. 

Com o grupo de trabalhadores de escritório, o Snovo1 apresentou o seu melhor 

desempenho, passando de um r² = 0,4141 para um r² = 0,4869 (melhoria de 

17,58%). Os resultados também foram melhores analisando-se as equações de 

predição obtidas pela regressão linear. Quando as colaboradoras do grupo 2 

votaram em “neutro”, o PMV original mostra que o voto é 1,74 e com o Snovo1 o voto 

é -0,12, mais próximo da realidade. 

No que diz respeito à análise dos militares, o Snovo1 forneceu um resultado 

mais modesto em relação ao grupo 2, apresentando uma melhoria de 13,7% em 

relação ao PMV original. O voto dado pela opção de neutralidade fez com que o 

Snovo1 também ficasse mais próximo à realidade, obtendo 1,47 contra 2,57 do PMV 

original.  

Analisando-se os três grupos, todos sujeitos a atividades e ambientes 

diferentes, verificou-se que a minimização de imprecisões nas trocas de calor 

através de um novo valor para o tcl gera melhorias no modelo do PMV, fazendo com 

que os resultados obtidos tornem-se mais próximos à realidade. 

Pode-se dizer que os objetivos específicos estipulados para esta pesquisa 

também foram alcançados, conforme a descrição abaixo: 
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- Propor um método matemático, por meio de um algoritmo, para a determinação da 

temperatura superficial externa da vestimenta:  

O método matemático proposto nesta pesquisa teve como base o Método de 

Newton. Este método forneceu os resultados de tcl que levam ao zero real da função, 

ou seja, os valores de tcl do lado esquerdo e direito da equação (31) são os mesmos. 

Este método foi uma adaptação de Broday et al. (2014), sendo que no referido 

trabalho o autor utilizou o método para determinar a taxa metabólica que, assim 

como o tcl, não era conhecida. 

 

- Apresentar equações de predição através de regressão múltipla entre os votos de 

sensação térmica, a taxa metabólica e os mecanismos de troca de calor (Snovo2):  

Este segundo objetivo específico também apresentou excelentes resultados 

do ponto de vista de melhoria ao modelo original do PMV. O Snovo2 consistiu em 

realizar uma regressão múltipla entre os votos de sensação térmica reais coletados 

em estudo de campo (variável dependente) e a taxa metabólica e os seis 

mecanismos de troca de calor (variáveis independentes). Este procedimento foi 

realizado com os três grupos estudados, obtendo-se diferentes resultados para cada 

um deles. 

No grupo 1, a melhoria em relação ao PMV original foi de 6,55%. Foi 

verificado por meio do voto direto de sensação térmica que quando as pessoas 

votaram “neutro” na escala de sete pontos, a equação de predição para o Snovo2 

apresentou o valor de 0,23, representando melhor a realidade do ambiente 

analisado comparando-se com o PMV original e o Snovo1. 

Com o grupo 2, o Snovo2 apresentou uma melhoria de 22,72% sobre o PMV 

original, melhoria esta superior também ao Snovo1. Quando as colaboradoras do 

grupo 2 votaram em “neutro”, a equação de predição obtida pela regressão linear, 

mostrou que o voto é 0,11, valor muito mais próximo ao “neutro” na escala de sete 

pontos do que o 1,74 obtido pelo PMV original. 

 O Snovo2, entretanto, apresentou o seu melhor desempenho no grupo de 

militares. O coeficiente de determinação obtido foi de r² = 0,8829, mostrando alta 

aderência entre os dados. Além disso, a melhoria em relação ao PMV original foi de 

45,96%, o maior índice encontrado nesta pesquisa. Também encontrou-se aqui o 

melhor relacionamento entre os votos de sensação térmica e o PMV: quando as 

pessoas optam pela neutralidade na escala de sete pontos, a equação de predição 
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do Snovo2 forneceu exatamente o valor zero, representado, neste caso, de forma 

adequada o ambiente. 

 Como foi realizada uma regressão múltipla para obtenção do Snovo2, foi 

necessário verificar a existência de linearidade entre as variáveis utilizadas 

(dependente e independentes). Mediante o teste estatístico de Fischer-Snedecor, 

verificou-se que em todos os casos, a função obtida foi extremamente significativa, 

confirmando a existência de linearidade entre as variáveis. 

Em um contexto global, o Snovo2 forneceu melhores resultados que o Snovo1, 

mostrando que apenas determinar o valor novo de tcl não é eficiente para obter uma 

boa melhoria. O ideal é que se realize a regressão múltipla. Ambos, contudo, 

apresentaram melhores resultados, em todos os grupos analisados, que o PMV 

original de Fanger. 

 

- Minimizar imprecisões na obtenção de variáveis pessoais e ambientais, mediante 

utilização de equipamentos calibrados e medição indireta do metabolismo; 

 Um problema que pode ocorrer durante a coleta de dados é que os 

equipamentos estejam fazendo a leitura incorreta das variáveis ambientais. Por isso, 

antes da coleta de dados com cada um dos grupos, foi verificado se os 

equipamentos estavam devidamente calibrados. Como todos os equipamentos 

utilizados estavam em perfeitas condições de funcionamento, os mesmos não foram 

uma fonte de erro na obtenção das variáveis ambientais. 

 Em relação à obtenção das variáveis pessoais, a taxa metabólica foi 

determinada de maneira indireta, medindo-se o consumo de oxigênio nos voluntários 

do grupo 1 e 3, obtendo-se um valor real para a variável. Com o grupo 2, a taxa 

metabólica foi estimada em 70 W/m² de acordo com a ISO 7730 (2005), porque no 

momento da coleta de dados não havia nenhum analisador metabólico disponível 

para uso. Entretanto, de acordo com Ji (2006), Yau (2009) e Al-Ajmi (2010) o valor 

de 70 W/m² possui uma boa aproximação com a realidade quando são analisadas 

atividades sedentárias. 

 No que diz respeito ao isolamento térmico da vestimenta, esta pode ser 

considerada como a maior fonte de imprecisão da pesquisa. Devido à ausência de 

um manequim térmico, os valores para o isolamento das peças de roupa foram 

retirados da ISO 9920 (2007). Como se sabe, a referida norma é genérica ao 

descrever as peças de roupa. Os valores tabelados, entretanto, foram utilizados para 
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compor o conjunto que as pessoas utilizavam, pois o Icl é essencial para a 

determinação do PMV. 

 Contudo, a hipótese geral desta pesquisa é aceita: através da alteração de 

um parâmetro do Isolamento Térmico da Vestimenta (Icl), a temperatura superficial 

da vestimenta (tcl), é possível expressar de forma mais adequada as respostas de 

sensação térmica real obtidas de usuários do ambiente durante a execução de suas 

atividades: o Snovo1 e o Snovo2 foram melhores que o PMV original. 

 

- Formar um banco de dados de sensação e preferência térmica para um 

determinado ambiente; 

 Devido às dificuldades muitas vezes encontradas para se realizar estudos de 

campo, devido à falta de equipamentos e voluntários, é importante que se formem 

bancos de dados para análises futuras. Os dados do grupo 1 foram provenientes de 

Broday (2013) e já haviam sido previamente analisados. Os dados do grupo 2 e 3 

servirão para análises futuras em outros estudos na área do Conforto Térmico.  

A execução desta pesquisa ocorreu em virtude da cooperação das pessoas, 

que permitiram ser estudadas e responderam o questionário durante a execução de 

suas atividades. As pessoas, independente do grupo analisado, foram voluntárias 

que cooperaram com o autor deste trabalho. Salienta-se que, no decorrer desta 

pesquisa, não houve conflito de interesse, sendo o único propósito contribuir para a 

melhoria de estudos na área do Conforto Térmico. 

Estudos em Conforto Térmico são necessários para ajudar engenheiros a 

desenvolverem ambientes de modo a fornecer para os ocupantes um clima interior o 

qual os mesmos sintam-se confortáveis. Isto é importante não apenas porque 

mantém as pessoas que estão a utilizar este ambiente confortáveis, mas também se 

preocupa com a redução do consumo de energia e se alinha às estratégias globais 

de sustentabilidade. 

Um ambiente que não forneça Conforto Térmico para a maioria dos seus 

usuários força os mesmos a buscarem fontes de energia alternativas para atingirem 

conforto, fazendo com que o uso de energia cresça. Em economias emergentes 

como Brasil, China e Índia, o número de residências com ar-condicionado teve um 

grande aumento, aumentando também a demanda por energia. 

Como as pessoas passam grande parte do seu tempo em ambientes 

fechados, a qualidade interior deste ambiente, tanto em nível de qualidade do ar, 
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luminosidade e temperatura torna-se um fator relevante. Um ambiente termicamente 

confortável melhora a produtividade, satisfação e bem-estar dos seus usuários. 

 

- Verificar, de acordo com os questionários, a percentagem de insatisfeitos em cada 

ambiente de acordo com a metodologia de Fanger. 

 Foi verificado o índice real de PPD através dos questionários, analisando-se 

os votos de sensação térmica dos colaboradores. Em todos os grupos, o resultado 

do PPD pelos questionários foi similar aos valores de PPD obtidos pelos valores de 

PMV médios que cada um dos métodos (PMVnorma, Snovo1 e Snovo2) gerou. 

 

5.2 RECOMENDAÇÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

- Pesquisas e desenvolvimento de metodologias para a medição e obtenção dos 

valores referentes ao isolamento térmico da vestimenta. Esta variável é, na grande 

maioria dos casos, obtida pelas tabelas da ISO 9920 (2007). Estas tabelas são muito 

genéricas em relação à classificação das peças de roupa; 

- Aplicação dos modelos Snovo1 e Snovo2 em outras populações que não sejam as 

utilizadas nesta pesquisa. Isto permitirá a formação de banco de dados e 

comparação dos resultados encontrados; 

- Utilização de outros métodos matemáticos para determinação da temperatura 

superficial externa da vestimenta; 

- Aplicação dos modelos Snovo1 e Snovo2 em diferentes regiões geográficas de modo a 

verificar o desempenho dos mesmos; 

- Desenvolvimento de mais estudos sobre a taxa metabólica, visando a elaboração 

de uma tabela mais fidedigna de valores. 
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ANEXO A – QUESTIONÁRIO DE PESQUISA UTILIZADO COM O GRUPO 1 
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Fonte: Xavier (2000) 
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ANEXO B – VARIÁVEIS AMBIENTAIS E PESSOAIS DO GRUPO 1 
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Medição 
Temperatura 

do Ar 

(°C) 

Temperatura 
Radiante 

(°C) 

Velocidade 
do Ar 

(m/s) 

Umidade 
Relativa 

(%) 

Taxa 
metabólica 

(W/m²) 

Isolamento da 
roupa 

(clo) 

1 22,29 23,09 0,06 91,41 143,75 0,61 

2 22,44 23,07 0,05 91,58 170,53 0,63 

3 22,58 23,07 0,04 91,09 163,54 0,6 

4 22,72 23,06 0,04 91,05 150,16 0,56 

5 22,88 23,08 0,04 91,29 158,89 0,56 

6 23,01 23,16 0,04 91,69 162,38 0,61 

7 23,14 23,26 0,04 91,45 164,71 0,57 

8 23,05 23,20 0,05 90,24 162,38 0,51 

9 22,79 23,62 0,10 89,52 155,39 0,51 

10 23,03 23,67 0,12 87,46 147,25 0,51 

11 23,67 24,16 0,13 75,86 152,48 0,51 

12 23,26 23,93 0,10 86,99 131,53 0,51 

13 22,92 24,31 0,18 87,70 146,66 0,51 

14 23,24 23,91 0,07 87,64 141,43 0,59 

15 23,36 23,95 0,07 87,90 146,08 0,71 

16 23,39 24,11 0,11 86,64 161,8 0,61 

17 23,60 24,04 0,11 86,41 158,3 0,74 

18 24,68 25,63 0,09 86,70 151,32 0,65 

19 24,75 25,67 0,08 85,94 164,12 0,74 

20 24,99 25,63 0,09 85,76 112,33 0,55 

21 25,08 25,75 0,09 84,59 122,22 0,56 

22 25,25 25,42 0,45 79,23 114,65 0,56 

23 25,15 25,64 0,40 78,86 90,79 0,61 

24 25,19 25,55 0,43 78,98 100,69 0,57 

25 25,27 25,43 0,37 78,58 173,44 0,58 

26 25,20 25,48 0,39 78,67 94,87 0,53 

27 25,20 25,49 0,42 78,61 139,68 0,53 

28 25,17 25,52 0,39 78,80 147,25 0,61 

29 25,20 25,49 0,41 78,77 157,14 0,61 

30 25,33 25,45 0,39 78,02 147,25 0,61 

31 25,27 25,62 0,40 77,70 176,35 0,61 

MÉDIA 23,97 24,47 0,19 85,00 145,46 0,59 

DESVIO 1,11 1,06 0,16 5,37 22,61 0,06 

Fonte: Broday (2013) 
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO DE PESQUISA UTILIZADO COM  OS GRUPOS 2 
E 3 
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Questionário – Conforto Térmico 
 

Idade:_____ Altura:_____  Peso: _____  Sexo: _____  

 
1) Marque as vestimentas que você está a utilizar (Adaptado ISO 9920/2007): 

Roupas de baixo Calças T-shirts, Suéteres, 
Camisolas e 

Casacos  

Acessórios 

Collant  Calções  Colete sem 
mangas 

 Sapato de sola de couro  

Camisola Interior  Calça tecido fino  Camisola Fina  Sapato de sola de 
borracha 

 

Soutien  Calça de ganga  Camisola Grossa  Tênis  

Cueca  Calça de fazenda  Casaco  Botas sem cano (Botim)  

Camisas, Blusas  Vestidos e Saias  Blusão Grosso  Blusão Fino  

Camisa de manga curta  Saia curta  Blazer Fino  Meia soquete  

Camisa de manga 
comprida tecido fino 

 Saia comprida  Blazer Grosso  Meia longa  

Camisa de manga 
comprida normal 

 Vestido de mangas 
curtas 

 T-shirt  Luvas  

Camisa de flanela  Vestido de manga 
comprida 

   Meia calça  

Blusa leve fina, manga 
comprida 

 Vestido completo, 
fechado 

   Gravata / Laço  

 

2) Em relação a sua sensação térmica, como você está se sentindo? (ISO 7730/2005) 

 1 2 3 4 

+3 Muito calor     

+2 Calor     

+1 Levemente com calor     

0 Neutro     

-1 Levemente refrescado     

-2 Refrescado     

-3 Frio     

 

3) Em relação a sua preferência térmica, como você gostaria de estar se sentindo? (ISO 10551/1995) 

 1 2 3 4 

+3 Bem Mais Aquecido     

+2 Um pouco mais aquecido     

+1 Mais aquecido     

0 Assim mesmo     

-1 Mais refrescado     

-2 Um pouco mais Refrescado     

-3 Bem mais Refrescado     

 

 



155 
 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICE B – VARIÁVEIS AMBIENTAIS E PESSOAIS DO GRU PO 2 
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Medição 
Temperatura 

do Ar 

(°C) 

Temperatura 
Radiante 

(°C) 

Velocidade 
do Ar 

(m/s) 

Umidade 
Relativa 

(%) 

Taxa 
metabólica 

(W/m²) 

Isolamento 
da roupa 

(clo) 

1 20,68 20,81 0,01 57,43 70 0,95 

2 21,10 20,96 0,01 57,71 70 0,95 

3 20,94 21,22 0,01 55,44 70 0,95 

4 21,24 21,10 0,004 54,84 70 0,95 

5 20,85 20,76 0,01 57,08 70 0,75 

6 21,49 21,31 0,004 57,97 70 0,75 

7 21,55 21,44 0,001 55,27 70 0,95 

8 21,68 21,51 0,002 56,79 70 0,9 

9 21,42 21,14 0,003 55,64 70 0,89 

10 22,05 21,78 0,010 56,54 70 0,89 

11 21,73 21,60 0,005 55,25 70 0,89 

12 21,98 21,88 0,010 55,82 70 0,89 

13 21,7 20,92 0,03 41,99 70 0,98 

14 21,34 21,29 0,04 41,44 70 0,96 

15 21,87 21,3 0,01 40,03 70 0,88 

16 22,39 22,01 0,01 39,31 70 0,99 

17 20,76 20,14 0,004 40,22 70 1,04 

18 21,85 21,4 0,004 38,46 70 1,1 

19 22,12 21,63 0,01 40,12 70 1,05 

20 22,65 22,32 0,003 41,97 70 0,95 

21 21,74 21,04 0,01 40,06 70 0,97 

22 22,53 21,77 0,01 39,85 70 0,97 

23 22,14 21,69 0,02 44,04 70 0,97 

24 22,43 21,91 0,03 45,4 70 1 

25 20,91 20,25 0,04 40,41 70 0,96 

26 21,77 20,65 0,02 38,95 70 0,96 

27 21,78 21,06 0,03 41,8 70 0,89 

28 21,88 21,21 0,04 42,82 70 0,89 

29 21,71 20,73 0,02 50,82 70 0,87 

30 22,27 21,29 0,03 51,96 70 0,87 

31 22,6 21,65 0,02 51,52 70 0,87 

32 23,07 21,89 0,03 50,74 70 0,87 

33 21,87 21,13 0,03 49,28 70 0,92 

34 22,56 21,61 0,03 47,58 70 0,93 

35 22,75 21,89 0,03 45,09 70 0,9 

36 22,56 21,87 0,09 45,12 70 0,9 

37 19,46 18,79 0,003 43,89 70 1,05 

38 19,99 19,88 0,003 43,64 70 1,05 

39 21,34 21,03 0,01 40,69 70 1,08 

40 21,26 20,78 0,01 41,42 70 1,05 

41 21,22 20,37 0,01 37,08 70 0,99 

42 22,31 21,32 0,02 37,35 70 1,04 
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Medição 
Temperatura 

do Ar 

(°C) 

Temperatura 
Radiante 

(°C) 

Velocidade 
do Ar 

(m/s) 

Umidade 
Relativa 

(%) 

Taxa 
metabólica 

(W/m²) 

Isolamento 
da roupa 

(clo) 

43 22,29 21,67 0,03 38,16 70 0,99 

44 22,59 21,88 0,02 39,13 70 0,99 

45 21,31 20,2 0,01 36,13 70 0,97 

46 22,08 21,5 0,02 37,09 70 0,97 

47 22,63 21,91 0,02 37,73 70 0,97 

48 22,55 21,9 0,03 38,34 70 0,97 

MÉDIA 21,77 21,24 0,02 45,74 70,00 0,95 

DESVIO 0,73 0,66 0,02 7,27 0,00 0,07 
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APÊNDICE C – VARIÁVEIS AMBIENTAIS E PESSOAIS DO GRU PO 3 
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Medição 
Temperatura 

do Ar 

(°C) 

Temperatura 
Radiante 

(°C) 

Velocidade 
do Ar 

(m/s) 

Umidade 
Relativa 

(%) 

Taxa 
metabólica 

(W/m²) 

Isolamento 
da roupa 

(clo) 

1 22,47 22,53 0,14 40,39 192,06 0,62 

2 22,79 22,7 0,14 39,39 180,42 0,62 

3 22,41 22,91 0,13 39,85 203,7 0,62 

4 22,32 23,15 0,16 40,14 203,7 0,62 

5 22,12 22,58 0,16 41,55 192,06 0,62 

6 22,06 22,61 0,16 42,14 203,7 0,62 

7 22,14 23,04 0,07 40,41 203,70 0,62 

8 23,08 22,61 0,06 47,71 174,6 0,62 

9 22,22 22,37 0,07 40,40 186,24 0,62 

10 22,50 22,76 0,06 39,82 203,70 0,62 

11 22,51 22,77 0,07 39,92 180,42 0,62 

12 22,33 22,62 0,08 39,82 203,70 0,62 

13 22,60 22,94 0,06 39,42 174,60 0,62 

14 22,60 22,97 0,06 39,44 171,69 0,62 

15 22,35 22,70 0,05 40,37 203,70 0,62 

16 22,53 22,86 0,07 39,87 192,06 0,62 

17 22,41 22,53 0,09 39,94 197,88 0,62 

18 22,51 22,93 0,09 39,55 203,70 0,62 

MÉDIA 22,44 22,75 0,10 40,56 192,87 0,62 

DESVIO 0,25 0,21 0,04 1,92 11,97 0,00 

 


