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RESUMO 

FERNANDES, Leandro Carlos. Experimentos de campo com teto-reservatório: 

desempenho térmico e percepção do usuário. 2018. 328 f. Tese (Doutorado em Tecnologia 

e Sociedade) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Curitiba, 2018. 

 

O objetivo central deste trabalho foi avaliar o potencial do Teto-Reservatório para moderação 

do ambiente térmico de edificações passivas frente aos rigores de climas com altas amplitudes 

térmicas diárias e estações climáticas bem definidas. Os experimentos com tetos-reservatório 

foram iniciados no Brasil, em Células-Teste, e concluídos em Israel, em uma Edificação-Teste. 

A preparação das configurações de tetos-reservatório foi precedida de análises dos climas locais 

para definição de diretrizes de projeto. No Brasil, em células-teste, os tetos-reservatório foram 

orientados para aquecimento solar, resfriamento evaporativo e redução das amplitudes térmicas 

diárias. Foram conduzidos monitoramentos para avaliação de desempenho térmico por mais de 

dois anos, do segundo semestre de 2014 até o primeiro de 2017. Os monitoramentos ocorreram 

na cidade de Curitiba, de clima subtropical úmido. Em Israel, na edificação-teste, os tetos-

reservatório foram orientados para resfriamento. Foram realizados experimentos sobre 

desempenho térmico e percepção térmica, de junho até setembro de 2017. Os experimentos 

ocorreram no Campus Sde-Boqer, da Universidade Ben-Gurion de Negev, local de clima 

predominantemente árido. Os experimentos sobre percepção térmica iniciaram em julho e 

terminaram em setembro, com a participação de 53 voluntários. Para a análise dos resultados 

relativos ao desempenho térmico das células-teste e da edificação-teste, foram desenvolvidos 

índices específicos e um método para estimativa de temperaturas internas horárias. Também 

foram utilizadas temperaturas horárias, temperaturas médias e o fator decremental. Para analisar 

os resultados relativos ao estudo sobre percepção térmica, foram utilizados análise estatística e 

comparação de respostas estimadas (PMV e PPD) com respostas declaradas. Dos resultados 

quanto aos estudos sobre desempenho térmico, concluiu-se que o teto-reservatório possui alto 

potencial para moderação dos rigores dos climas externos analisados, possibilitando redução 

das amplitudes térmicas diárias (em edificações leves) e aquecimento e resfriamento estrutural 

da edificação/ambiente. Os resultados relativos ao estudo sobre percepção térmica indicaram 

que os voluntários consideraram o ambiente condicionado com teto-reservatório como mais 

confortável que o dotado de ar-condicionado. Houve maior concordância com os modelos das 

normas EN-15.251 e ISO 7730 (PMV) do que com o modelo da norma ANSI/ASHRAE 

Standard 55 e com a carta bioclimática utilizada. Aparentemente, os usuários tolerariam 

temperaturas um pouco acima dos limites propostos pela carta bioclimática. 

 

Palavras-chave: Teto-reservatório. Células-teste. Desempenho térmico. Percepção térmica. 

Resfriamento evaporativo. 



ABSTRACT 

FERNANDES, Leandro Carlos. Field experiments with roof-pond: thermal performance 

and user perception. 2018. 328 f. Thesis (Doctoral in Technology and Society) - Federal 

Technology University - Paraná. Curitiba, 2018. 

 

The main objective of this research was to evaluate the potential of roof-pond for moderating 

the thermal environment in passive buildings face the rigors of climates with high daily 

temperature ranges and well defined seasons. The experiments with roof-ponds were started in 

Brazil in test-cells, and completed in Israel, in a test-building. The preparation of roof-pond 

configurations was preceded by analysis of local climates for the definition of design guidelines. 

In Brazil, in test-cells, roof-ponds were oriented to solar heating, evaporative cooling and 

reduction of daily temperature ranges. Monitoring was conducted to evaluate thermal 

performance for more than two years, from the second half of 2014 until the first of 2017. The 

monitoring took place in the city of Curitiba, with humid subtropical climate. In Israel, in the 

test-building, roof-ponds were oriented towards cooling. Experiments on thermal performance 

and thermal perception were carried out from June to September 2017. The experiments took 

place at the Sde-Boqer Campus, Ben-Gurion University of the Negev, place with a 

predominantly arid climate. Experiments on thermal perception began in July and ended in 

September, with the participation of 53 volunteers. For the analysis of the results concerning 

the thermal performance of the test-cells and the test-building, specific indices and a method 

for estimating internal hourly temperatures were developed. In addition to the indices created, 

hourly temperatures, mean temperatures and the decremental factor were also used. To analyze 

the results of the study on thermal perception, statistical analysis and comparison of estimated 

responses (PMV and PPD) with reported responses were used. From the results of the studies 

on thermal performance, it was concluded that the roof-pond has a high potential for moderation 

of the rigors of the analyzed external climates, allowing the reduction of daily thermal 

amplitudes (in light buildings) and the heating and structural cooling of the building. The results 

of the study on thermal perception indicated that the volunteers considered the roof-pond 

conditioned environment more comfortable than the air conditioning unit. There was greater 

agreement with the EN-15.251 and ISO 7730 (PMV) models than with the ANSI / ASHRAE 

Standard 55 model and the bioclimatic chart used. Apparently, users would tolerate 

temperatures slightly above the limits proposed by the bioclimatic chart. 

 

Keywords: Roof-pond. Test-cells. Thermal performance. Thermal perception. Evaporative 

cooling. 

 



RESUMEN 

FERNANDES, Leandro Carlos. Experimentos de campo con techo-estanque: desempeño 

térmico y percepción del usuario. 2018. 328 f. Tesis (Doctorado en Tecnología y Sociedad) - 

Universidad Tecnológica Federal de Paraná. Curitiba, 2018. 

 

El objetivo central de este trabajo fue evaluar el potencial del Techo-Estanque para la 

moderación del ambiente térmico de edificaciones pasivas frente a los rigores de climas con 

altas amplitudes térmicas diarias y estaciones bien definidas. Los experimentos con TE fueron 

iniciados en Brasil, en Células-Prueba, y concluidos en Israel, en una Edificación-Prueba. La 

preparación de las configuraciones de TE fue precedida de análisis de los climas locales para la 

definición de criterios de diseño. En Brasil, en células-prueba, los techo-estanque fueron 

orientados para calefacción solar, enfriamiento evaporativo y reducción de las amplitudes 

térmicas diarias. Se realizaron monitoreos para evaluación de desempeño térmico por más de 

dos años, del segundo semestre de 2014 hasta el primero de 2017. Los monitoreos ocurrieron 

en la ciudad de Curitiba, de clima subtropical húmedo. En Israel, en la edificación-prueba, los 

techo-estanque fueron orientados a enfriamiento. Se realizaron experimentos sobre desempeño 

térmico y percepción térmica, de junio a septiembre de 2017. Los experimentos ocurrieron en 

el Campus Sde-Boqer, de la Universidad Ben-Gurion de Negev, lugar de clima 

predominantemente árido. Los experimentos sobre percepción térmica comenzaron en julio y 

terminaron en septiembre, con la participación de 53 voluntarios. Para el análisis de los 

resultados relativos al desempeño térmico de las células-prueba y de la edificación-prueba se 

desarrollaron índices específicos y un método para estimación de temperaturas internas 

horarias. También se utilizaron temperaturas horarias, temperaturas medias y el factor 

decremental. Para analizar los resultados relativos al estudio sobre percepción térmica se 

utilizaron análisis estadísticos y comparación de respuestas estimadas (PMV y PPD) con 

respuestas declaradas. De los resultados en cuanto a los estudios sobre desempeño térmico se 

concluyó que el techo-estanque posee alto potencial para moderación de los rigores de los 

climas externos analizados, posibilitando reducción de las amplitudes térmicas diarias (en 

edificaciones livianas) y calefacción y enfriamiento estructural de la edificación / ambiente. Los 

resultados relativos al estudio sobre percepción térmica indicaron que los voluntarios 

consideraron el ambiente acondicionado con techo-estanque como más cómodo que el dotado 

de aire acondicionado. Se observó una mayor concordancia con los modelos de las normas EN-

15.251 e ISO 7730 (PMV) que con el modelo de la norma ANSI / ASHRAE Standard 55 y con 

la carta bioclimática utilizada. Aparentemente, los usuarios tolerar temperaturas un poco por 

encima de los límites propuestos por la carta bioclimática. 

 

Palabras clave: Techo-estanque. Células prueba. Rendimiento térmico. Percepción térmica. 

Enfriamiento evaporativo. 
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𝑇𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑓   Temperatura operativa neutra ou temperatura operativa de conforto (°C). 

𝑇𝑟𝑚     Temperatura radiante media (°C). 

𝑇𝑟𝑚𝐹𝑎𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎  Temperatura radiante média calculada via fator de forma (°C). 

𝑇𝑟𝑚𝐺𝑙𝑜𝑏𝑜   Temperatura radiante média calculada via temperatura de globo (°C). 

𝑇𝑟𝑚𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓í𝑐𝑖𝑒𝑠  Temperatura radiante média calculada via média ponderada das 

temperaturas superficiais (°C). 

𝑇𝑆   Temperatura superficial (°C). 

𝑇7ℎ   Temperatura às 7 horas daquele dia (°C). 

𝑇14ℎ   Temperatura às 14 horas daquele dia (°C). 



𝑇31ℎ   Temperatura às 7 horas do dia seguinte (°C). 

𝑇𝑖𝑛
𝑡−1    Temperatura interna estimada ou medida no instante 𝑡 − 1 (°C). 

𝑇𝑒𝑥
𝑡    Temperatura externa medida no instante 𝑡 (°C). 

UR   Umidade relativa (%). 

𝑣𝑎    Velocidade do ar (m/s). 

Ω Ângulo sólido dado pela superfície em relação ao ponto de interesse (para 

o qual a Trm será calculada). 
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1 INTRODUÇÃO 

Este capítulo apresenta o tema de pesquisa, o problema, a hipótese, os objetivos gerais 

e específicos, a justificativa e a estrutura do trabalho. 

1.1 TEMA 

Parte significativa do consumo energético de uma edificação ocorre para satisfazer 

necessidades humanas de aquecimento e resfriamento do ar e da água (CUNHA, 2006). O 

consumo pode ser maior ou menor conforme a edificação tira partido do clima no qual está 

inserida e utiliza tecnologias de baixa demanda energética. Olgyay  (2008, p. 10), quando 

relaciona arquitetura, clima e necessidades humanas, argumenta que “o processo lógico é 

trabalhar com as forças da natureza e não contra elas, aproveitando suas potencialidades para 

criar condições de vida adequadas”. 

A preocupação com a eficiência energética das edificações se torna maior ao se 

considerar que na matriz elétrica brasileira a parcela percentual referente à geração a partir de 

da soma de formas renováveis (hidráulica + eólica + biomassa) está diminuindo. “Pelo quarto 

ano consecutivo, devido às condições hidrológicas desfavoráveis, houve redução da energia 

hidráulica disponibilizada” (EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA - EPE, 2016, p. 6). A 

menor oferta hídrica explica o recuo da participação de energias renováveis (...) na matriz 

elétrica, de 88,9 % em 2011 para 75,5 % em 2015, apesar do permanente incremento na potência 

instalada do parque hidrelétrico (EPE, 2016). 

Esse contexto leva a pesquisa na área do ambiente construído a buscar alternativas 

tecnológicas de baixo consumo energético (FOSSATI et al., 2016). Dentre as linhas de pesquisa 

capazes de prover soluções para esta demanda está a arquitetura bioclimática1. Esta linha visa 

proporcionar conforto aos usuários dos ambientes projetando as edificações para que atuem 

como elementos moderadores das condições ambientais externas. 

                                                 

1 Arquitetura Bioclimática: Termo cunhado em 1953 por Olgyay para definir a arquitetura que interage com o 

ambiente climático para proporcionar conforto aos usuários (SZOKOLAY, 1995 apud EVANS, 2007). Em 1963, 

na versão inglesa do livro “Arquitetura y Clima”, Victor Olgyay introduziu o termo “interpretação bioclimática”. 

Mostrando edificações de vários locais do planeta, argumentava que a arquitetura é, ou deveria ser, resultado da 

busca por um equilíbrio térmico. Em sua interpretação bioclimática, defende que, sendo o homem a medida central 

na arquitetura, também deve ser parâmetro para a interpretação do clima pelo projetista. Defende, citando Walter 

B. Cannon, que o desenvolvimento de um “equilíbrio térmico estável” nos edifícios deve ser visto como um dos 

mais valiosos avanços da história evolutiva das edificações (OLGYAY, 2008). 
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Mais especificamente, há um ramo da arquitetura bioclimática que utiliza de 

tecnologias que prescindam de meios mecânicos para o condicionamento térmico, trata-se da 

arquitetura passiva2. 

Dentre os componentes de uma edificação passiva, são particularmente importantes 

para a regulação das condições ambientais internas aqueles que constituem a envoltória do 

edifício: cobertura, paredes e aberturas. Dentre estes, cabe destacar o papel da cobertura. 

A cobertura é o componente da edificação mais exposto ao clima externo 

(LAMBERTS, 1988). Também é o elemento da edificação que recebe maior intensidade de 

radiação solar em edificações horizontais (ANDRADE; RORIZ, 2009). A carga térmica 

recebida pela cobertura em uma edificação térrea pode chegar a 72,3 % da carga térmica total 

(MASCARÓ, 1992 apud PERALTA, 2006), o que é um problema nos períodos quentes, 

especialmente em edificações de baixo custo e com coberturas de baixo desempenho3 

(LAMBERTS, 1988). 

No inverno, na maioria das habitações brasileiras da Região Sul, a cobertura também 

é o meio pelo qual ocorrem as maiores perdas de calor. Principalmente nas noites de céu claro, 

quando as perdas por radiação fazem com que a superfície externa da cobertura atinja 

temperaturas abaixo da temperatura do ar externo (LAMBERTS, 1988). 

Em resumo, em edificações passivas, especialmente naquelas com poucos pavimentos, 

a cobertura é um elemento chave para o desempenho térmico devido à grande área exposta à 

radiação solar, à perda de calor radiante durante a noite, aos ganhos e perdas por condução e 

convecção, dentre outros fatores. 

Dada a importância da cobertura para o condicionamento passivo, diferentes materiais 

utilizados para cobrir edificações no Brasil vêm sendo testados quanto ao desempenho térmico: 

                                                 
2 Arquitetura Passiva: A expressão foi cunhada por Arthur Bowen em 1984 ( SZOKOLAY, 1995 apud EVANS, 

2007) e designa edificações capazes de propiciar conforto via decisões de projeto, sem depender de meios ativos 

(mecânicos). As decisões de projetos são referentes a questões como: forma, orientação, características térmicas 

dos materiais, localização das aberturas, cores, espaços externos... Ainda, edificações passivas podem requerer a 

ativa participação dos usuários, operando aberturas, dispositivos de sombreamento ou outros elementos. 

 

3 Desempenho: no dicionário online Michaelis, o termo desempenho se refere a: 1 (...); 2 Conjunto de 

características que permitem determinar o grau de eficiência e as possibilidades de operação de determinado 

veículo, motor, máquina etc. (...); 3 (...); 4 Modo de executar uma tarefa que terá, posteriormente, seu grau de 

eficiência submetido a análise e apreciação (...). (http://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/busca/portugues-

brasileiro/desempenho/) 
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cerâmica e materiais reciclados, como de embalagens longa vida (PERALTA, 2006) ou fibra e 

betume (JARDIM, 2011). 

Também estão sendo testadas e desenvolvidas tecnologias passivas. Dentre elas, 

citam-se: resfriamento de coberturas por aspersão (TEIXEIRA; LABAKI, 2006; MASIERO, 

2006); resfriamento evaporativo por aspersão e resfriamento radiante noturno (LABAKI; 

TEIXEIRA; TAVARES, 2005); e coberturas verdes com alta inércia térmica (IBIAPINA et al., 

2010; ANDRADE e RORIZ, 2009). 

 

Uma tecnologia para condicionamento passivo aplicada em coberturas e ainda pouco 

estudada, especialmente no Brasil, é o Teto-Reservatório (TR), tema desta pesquisa. O termo 

teto-reservatório denomina sistemas que incorporam na cobertura um tanque d'água para 

estocar, trocar ou dissipar calor (ERELL; YANNAS; MOLINA, 2006). O TR pode estar em 

contato direto com o ambiente abaixo ou separado deste por forro. O TR pode propiciar inércia 

térmica nos períodos de grande amplitude térmica diária e ainda pode atuar para o resfriamento 

nos períodos quentes e para aquecimento nos frios. 

1.2 PROBLEMA DE PESQUISA 

Experimentos com tetos-reservatório foram realizados em diferentes locais e com 

diferentes objetivos. Em revisão, Sharifi e Yamagata (2015) identificaram pesquisas em 17 

países, sendo Índia, Estados Unidos e Israel aqueles com maior número de estudos (Figura 1). 
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Figura 1 - Distribuição geográfica dos estudos sobre TR. 

 

Fonte: Sharifi e Yamagata (2015, p. 339) 

 

O levantamento de Sharifi e Yamagata (2015) mostra que a pesquisa sobre tetos-

reservatório acontece principalmente em locais de clima árido e temperado e foca 

principalmente o resfriamento evaporativo (Tabela 1). Poucos foram os estudos considerando 

o desempenho em clima Cfa4 (clima temperado úmido com verão quente), predominante em 

boa parte do Sudeste e do Sul do Brasil, e nenhum dos trabalhos levantados foi dedicado ao 

clima Cfb5 (clima temperado úmido com verão temperado), dominante na região de Curitiba e 

entorno. 

Também são escassos os estudos sobre a percepção térmica de usuários em edificações 

dotadas de TR. 

 

                                                 
4 Cfa: Clima temperado úmido com verão quente. Temperatura média do ar no mês mais quente mais altas ou 

iguais a 22°C (KOTTEK et al., 2006). 

5 Cfb: Clima temperado úmido com verão temperado. Temperatura média do ar no mês mais quente abaixo de 

22°C e temperaturas médias do ar acima ou iguais a 10°C durante menos de 4 meses (KOTTEK et al., 2006). 
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Tabela 1 - Condições climáticas das localidades nas quais os estudos foram realizados (de acordo com a 

classificação climática de Köppen-Geiger) 

 Resfriamento Aquecimento Ambos Total 

 Quantidade 

(Nº) 

Porcentagem 

(%) 

Nº % Nº % Nº % 

Climas Tropicais 10 13 - - - - 10 13 

Aw 8 10 - - - - 8 10 

As 2 3 - - - - 2 3 

         

Climas áridos 24 32 2 3 4 5 30 40 

BWh 8 10 1 1 3 4 12 16 

BWk 2 3 - - - - 2 3 

BSh 12 16 - - - - 12 16 

BSk 2 3 1 1 1 1 4 5 

         

Climas subtropicais 21 27 6 8 8 11 35 46 

Csa 4 5 - - 1 1 5 7 

Csb 3 4 3 2 2 3 7 9 

Cwa 13 17 3 4 2 3 18 23 

Cfa 1 1 1 1 3 4 5 7 

         

Clima temperado frio - - 1 1 - - 1 1 

Dfa - - 1 1 - - 1 1 

         

Total 55 72 9 12 12 16 76 100 

  Legenda: 

A: Tropical   

B: Árido    

C: Temperado quente ou subtropical   

D: Temperado frio ou Continental   

W: Desértico 

S: Estepe 

f: Muito úmido  

s: Verão seco  

w: Inverno seco 

h: Quente e seco  

k: Frio e seco 

a: Verão quente  

b: Verão ameno 

 

Nº: Número ou quantidade 

 

%: Porcentagem 

 

Fonte: Tabela adaptada de Sharifi e Yamagata (2015, p. 340). 

 

Dos trabalhos listados por Sharifi e Yamagata (2015), apenas um se refere a estudo 

realizado considerando localidades no território brasileiro. O trabalho citado enfoca somente o 

resfriamento evaporativo (GONZÁLEZ-CRUZ; KRÜGER, 2015). Outros estudos, não 

abrangidos pela lista de Sharifi e Yamagata foram realizados, mas todos focando o resfriamento 

(GONZÁLEZ-CRUZ et al., 2014; LANGE, 2016). 
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Dentre as tecnologias passivas para condicionamento térmico, o Teto-Reservatório 

(TR) é apontado como capaz de reduzir as amplitudes térmicas diárias internas, atuar para o 

resfriamento nos períodos quentes e ainda para aquecimento nos frios. 

Considerando-se a busca por alternativas passivas para climas com significativas 

amplitudes térmicas diárias (citam-se os climas Cfa e Cfb), o TR surge como uma alternativa 

promissora. No entanto, como mencionado por Sharifi e Yamagata (2015), ainda faltam estudos 

para aplicação dessa tecnologia. Provavelmente, por condicionar o ambiente a partir do teto, a 

percepção dos usuários será diferente da percepção devida a sistemas convectivos com 

aparelhos de ar-condicionado. 

Em suma, faltam estudos sobre a aplicação do TR para melhoria do desempenho 

térmico de edificações e sobre a percepção térmica de usuários. 

1.3 HIPÓTESE 

Tem-se como hipótese que o TR é um artifício capaz de contribuir para a obtenção de 

condições térmicas confortáveis no interior de edificações nas diferentes estações climáticas de 

locais com amplitudes térmicas diárias significativas e temperaturas médias anuais 

confortáveis. São exemplos de climas com essas características os climas da região de Curitiba 

(Cfb) e do centro sul de Israel (BWh6). 

1.1 OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo Geral 

Avaliar o potencial do teto-reservatório para moderação do ambiente térmico de 

edificações passivas frente aos rigores de climas (Cfb e BWh) com altas amplitudes térmicas 

diárias e estações climáticas bem definidas. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

• Avaliar o desempenho térmico de células-teste dotadas de TR; 

• Mensurar o impacto das alterações no TR no ambiente térmico interno; 

                                                 
6 BWh: Clima das regiões desérticas quentes de baixa latitude e altitude. Temperatura média anual do ar mais alta 

ou igual a 18°C (KOTTEK et al., 2006). 
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• Identificar configurações de TR adequadas aos climas nos quais realizaram-se 

os experimentos; 

• Avaliar os desempenhos térmicos de um ambiente em uma edificação habitável 

dotado de diferentes configurações de TR; 

• Analisar a percepção térmica de usuários quanto ao condicionamento térmico 

propiciado pelo TR. 

1.4 JUSTIFICATIVA 

O teto-reservatório é indicado para condicionamento térmico em locais que 

apresentem grandes amplitudes térmicas diárias e estações bem definidas (de frio e calor) 

(HYDE, 2008). Como exemplo de clima propício para testes cita-se o de Curitiba, que apresenta 

temperatura anual média de 16 °C; amplitude térmica diária variando entre 0,5 e 25,7 °C, com 

média de 10,5 °C; e a principal estratégia bioclimática recomendada pela carta bioclimática de 

Givoni é “massa térmica e aquecimento solar” (KRÜGER; GIVONI, 2007). Apesar do clima 

ser caracterizado por períodos de frio no inverno, grande parte das moradias não possuem 

equipamentos para aquecimento (KRÜGER, 2015). 

Em se tratando dos períodos quentes, é importante considerar que os materiais mais 

utilizados em coberturas no Brasil são chapas de fibrocimento ou de aço corrugadas e telhas de 

barro. Quando utilizados isoladamente propiciam trocas térmicas excessivas entre os ambientes 

externo e interno. Para reduzir os ganhos e as perdas térmicas são necessários forros. No 

entanto, o sobreaquecimento das telhas pode levar ao excessivo aquecimento do forro 

(LAMBERTS, 1988). Forros excessivamente aquecidos podem causar desconforto no ambiente 

abaixo, tanto pelo aumento da temperatura de bulbo seco e da temperatura radiante média 

quanto pela assimetria entre as temperaturas radiantes das superfícies que compõem o ambiente 

(FANGER 1986 apud LAMBERTS, 1988). O TR pois possibilita redução das temperaturas 

máximas internas e resfriamento (resfriamento evaporativo e resfriamento radiante noturno) 

(LANGE, 2016). 

Esse quadro leva os usuários de boa parte das edificações atuais a optarem por uma de 

duas alternativas: suportar o desconforto, com prejuízos para a saúde e para as atividades 

realizadas no interior das edificações; ou investir em meios mecânicos para condicionamento. 
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 Esta pesquisa justifica-se por ampliar as possibilidades da arquitetura passiva, que se 

apresenta como alternativa para melhorar o desempenho térmico das edificações. A aplicação 

do TR é tema pouco explorado. Os estudos existentes são poucos e focam basicamente a questão 

do resfriamento e a busca por conforto nos períodos quentes. Soma-se o fato de que não há 

notícias de pesquisas que abordem a percepção térmica de usuários de ambientes condicionados 

termicamente por TR. 

1.5 ESTRUTURA DO TEXTO 

Este texto está estruturado em cinco partes mais referências bibliográficas: introdução; 

revisão da literatura; procedimentos metodológicos; análise dos resultados; e considerações 

finais. 

No tópico REVISÃO DA LITERATURA, é apresentado apanhado sobre: o conceito 

de arquitetura bioclimática; ferramentas para análise do clima com o objetivo de sugerir 

diretrizes para o projeto de edificações; o uso de células-teste em pesquisas; experimentos com 

TR; e processos para estimativa de temperaturas internas em edificações. 

O tópico PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS apresenta descrição dos climas 

locais; descrição das células-teste e da edificação-teste; procedimentos e equipamentos para 

aquisição dos dados externos e internos; procedimentos para processamento e pós-

processamento dos dados; método para estimativa de temperaturas internas horárias; as 

ferramentas adotadas para análise dos dados. Por fim, é apresentado procedimento utilizado 

para comparação dos dados das células-teste com os dados da edificação-teste. 

O tópico ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS contempla: resultados e 

discussão relativos aos experimentos com as células-teste (incluindo análise do clima local;  

resultados da aplicação do processo para estimativa de temperaturas internas horárias; e o 

desempenho térmico das células-teste); resultados e discussão relativos aos experimentos com 

a edificação experimental (além dos itens listados para as células-teste, são apresentados e 

discutidos os resultados relativos ao estudo com voluntários); e a comparação dos 

experimentos.  

No tópico CONSIDERAÇÕES FINAIS são apresentadas a discussão geral dos 

resultados e recomendações para novos estudos. 

A Figura 2 apresenta de forma sintética o fluxograma geral desta pesquisa. 
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Figura 2 - Fluxograma explicativo do desenvolvimento da pesquisa 

 

Fonte: Autoria própria 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

Este capítulo apresenta revisão abrangendo: arquitetura bioclimática (conceitos, 

diagramas para diagnóstico bioclimático e diretrizes de projeto); células-teste (conceitos e 

histórico do uso de células-teste); tetos-reservatório (levantamento histórico de estudos no 

exterior e no Brasil); estudos sobre percepção térmica em edificações passivas; e estudos 

relativos a métodos para estimativa de temperaturas internas. 

Na elaboração deste trabalho, buscou-se fundamentação em diferentes autores, 

pesquisas e normas, indicados ao longo deste capítulo. A abordagem do tema central, tetos-

reservatório, fundamenta-se, principalmente, nos trabalhos de Eduardo L. Krüger, Evyatar Erell 

e Eduardo González-Cruz. No tema predição de temperaturas internas, buscou-se avançar para 

além dos estudos publicados por Baruch Givoni. Na questão da análise do clima para definição 

de diretrizes bioclimáticas, novamente, recorreu-se principalmente a Baruch Givoni. Em se 

tratando da análise do desempenho térmico de edificações passivas, as principais referências 

são as normas EN15251 (EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION - CEN, 

2007) e a ANSI/ASHRAE Standard 55-2013 (ASHRAE, 2013). Em se tratando da percepção 

térmica, o principal fundamento é a norma ISO 7730 (INTERNATIONAL ORGANIZATION 

FOR STANDARDIZATION, 2005). 

2.1 ARQUITETURA BIOCLIMÁTICA 

Este tópico trata do conceito de arquitetura bioclimática, dos diagramas bioclimáticos 

e das estratégias dessa arquitetura particular. 

2.1.1 Conceitos 

O TR é uma tecnologia passiva para condicionamento de edificações. Enquadra-se 

como artifício da arquitetura passiva. Por sua vez, a arquitetura passiva é uma das faces da 

arquitetura bioclimática (que também utiliza de meios ativos). 

A ideia de bioclima foi originalmente pensada por Wladimir Peter Köppen7, 

climatólogo do século passado que, em 1900, lançou seu sistema de classificação climática 

                                                 
7 Wladimir Peter Köppen nasceu em São Petersburgo, na Rússia, em 25 de setembro de 1846. Foi meteorologista 

e professor. Seus pais eram alemães. Frequentou a escola na Crimeia e em 1864 ingressou na Universidade de São 

Petersburgo. Também realizou estudos nas Universidades de Heidelberg e Leipzig. Em Leipzig, em 1870, ele 

completou sua dissertação sobre a relação entre temperatura e crescimento de plantas. De 1872 a 1873 ele trabalhou 

no serviço meteorológico russo. Em 1875 retornou à Alemanha para assumir o posto de chefe da nova Divisão de 

Meteorologia Marinha no observatório naval alemão (Deutsche Seewarte), com sede em Hamburgo, no qual 
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relacionando o clima com a vegetação. O modelo de Köppen era baseado em zonas de 

vegetação do mapa de vegetação feito por Alphonse de Candolle8. O modelo foi revisado em 

1918, dando maior atenção à temperatura, à precipitação pluvial e às características sazonais 

(AYOADE, 2010). A ideia de Köppen era que a vegetação (ou a vida adaptada ao ambiente) é 

o melhor reflexo do clima e combina as médias anuais de temperatura e precipitação. 

Posteriormente, Olgyay utilizou o termo “arquitetura bioclimática” para relacionar 

clima e edificações (ROJAS, 2010). Olgyay procurou demonstrar que a arquitetura vernacular9 

é resultado das condições locais (culturais, materiais e ambientais). A inspiração nas ideias de 

Köppen é explícita na obra “Arquitectura y clima: manual de diseño bioclimático para 

arquitectos y urbanistas” (OLGYAY, 2008), na qual o climatólogo foi citado como referência. 

Para Olgyay, o processo lógico é trabalhar com as forças da natureza e não contra elas, 

aproveitando potencialidades para criar condições de vida adequadas (OLGYAY, 2008). Na 

arquitetura bioclimática, utilizam-se as “estratégias bioclimáticas”, que constituem o conjunto 

de ações de desenho utilizando sistemas ativos e passivos com o objetivo de alcançar conforto 

ambiental e economia de energia (ROJAS, 2010). 

São especialmente importantes para a arquitetura bioclimática as ferramentas para 

análise dos climas locais com o objetivo de sugerir diretrizes projetuais. Dentre estas, citam-se 

os diagramas bioclimáticos. 

                                                 
estabeleceu um serviço de previsão meteorológica que abrangia o Noroeste da Alemanha e as áreas marítimas 

adjacentes. Durante o tempo na Deutsche Seewarte, ele trabalhou principalmente em manuais de navegação para 

os oceanos Atlântico, Índico e Pacífico, respectivamente. Em 1927 ele iniciou colaboração com o climatologista 

alemão Rudolf Geiger para produzir o clássico “Handbook of Climatology”. O manual ainda não estava concluído 

quando ele faleceu, em 22 de junho de 1940, com a idade de 94 anos (RUBEL; KOTTEK, 2011, p. 363). 

8 Alphonse Louis Pierre Pyrame de Candolle (1806 —1893) foi um botânico franco-suíço. Estudou a origem 

das plantas cultivadas e a importância dos fatores ambientais no desenvolvimento dos organismos vivos, sendo 

assim pioneiro dos estudos ecológicos e da fitogeografia. Seu tratado “Géographie Botanique Raisonnée”, 

publicado em 1855, contém uma análise pioneira das causas que determinam a distribuição geográfica das espécies 

vegetais, em especial da influência do regime sazonal de temperatura média do ar. Foi o primeiro cientista a 

reconhecer que as informações botânicas, geográficas e arqueológicas deveriam ser integradas para uma melhor 

compreensão da origem da agricultura (SOCIEDADE BRASILEIRA DE RECURSOS GENÉTICOS, 2016). 

9 Arquitetura vernacular pode ser entendida como aquela originária de processos adaptativos semelhantes aos 

da evolução biológica (PREVITALI; ZHAI, 2016). É resultado da adaptação ao clima e contexto, conseguida 

graças à experiência acumulada pelas tradições construtivas (CONVERTINOA; TURIB; STEFANIZZIA, 2017). 

O termo é usado para descrever estruturas construídas por pessoas cujas decisões de projeto são/foram 

influenciadas pelas tradições de sua cultura. A arquitetura vernacular varia amplamente com o clima, terreno e 

cultura. Contém informações inerentes, não escritas, sobre como otimizar o desempenho dos edifícios usando 

materiais locais. Tradições vernaculares foram aprendidas durante longos períodos de tentativa e erro pela 

engenhosidade de construtores locais, que possuem/possuíam conhecimentos específicos sobre seu lugar no 

planeta (ZHAI; PREVITALI, 2010). 



48 

 

2.1.2 Diagramas para Diagnóstico Bioclimático: Visualização e Análise de Dados 

Diagramas bioclimáticos são importantes para esta pesquisa porque permitem 

determinar diretrizes para os projetos dos protótipos (configurações de TR) e parâmetros para 

avaliação. 

Diagramas estão entre as formas de comunicação humana mais antigas. Um diagrama 

é uma representação visual estruturada e simplificada de informações, conceitos e ideias. Para 

Porto Filho (2006), o diagrama é uma ferramenta abstrata para compreender e condensar 

informações de difícil tradução discursiva. Além da função de representação, podem ser usados 

para estruturar/organizar o raciocínio e, portanto, desempenhar um papel especial para o 

pensamento humano. São especialmente úteis para abordagem de problemas complexos, com 

multiplicidade de variáveis. No entanto, até recentemente, os diagramas eram vistos como de 

interesse marginal (SHIN et al., 2014). Com o advento da informática e de suas formas de 

processamento de dados, os diagramas ganharam importância e passaram a ser vistos por 

filósofos, cientistas cognitivos, profissionais da computação e de outras áreas como ferramentas 

poderosas para a abordagem dos mais diversos problemas. Atualmente, os diagramas são tema 

de evento científico internacional específico, o International Conference on the Theory and 

Application of Diagrams. Em 2014 o referido evento foi realizado em Melbourne, Austrália, 

juntamente com o IEEE Symposium on Visual Languages and Human-Centric Computing. 

Dentre os tipos de diagramas mais utilizados, citam-se: diagrama de dispersão 

(associação entre causas e efeitos); fluxograma; diagrama Ishikawa (espinha-de-peixe); 

diagrama de Pareto; histograma; diagrama de circuito; diagrama de fluxo de dados (DFD); 

gráfico de Gantt (usado em gerenciamento de projetos). 

Na área de arquitetura e urbanismo, diagramas são muito utilizados para representar 

as diferentes etapas do processo de projeto, ilustrar ideias e soluções intermediárias e finais 

(SPERLING; ROSADO; 2014). Porém, são pouco utilizados para diagnóstico de problemas e 

definição de diretrizes projetuais. Neste aspecto, a área está atrasada, visto que diagramas são 

largamente utilizados para enfrentamento de problemas na indústria (FORNARI JUNIOR, 

2010), na saúde (ARANTES et al., 2003), na agricultura, dentre outros ramos. 

Em parte, a não utilização de diagramas de diagnóstico na arquitetura pode ser 

explicada pela relativa prevalência de posições esteticistas, arredias aos dados do contexto 

arquitetônico, pois a produção de formas que suscitam prazer estético não necessariamente 

implica na problematização das peculiaridades de cada situação. Ao contrário, os 
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condicionantes concretos tendem a atrapalhar a elaboração de um objeto que está de antemão 

orientado implicitamente por noções institucionalizadas de harmonia, equilíbrio e ritmo. Assim, 

o “minimalismo” estilístico ou o funcionalismo estetizado tendem também a não explorar as 

oportunidades oferecidas pela interação com o contexto (PORTO FILHO, 2006). 

Dentre os diagramas capazes de contribuir para a resolução de problemas de projeto 

em arquitetura estão os “diagramas bioclimáticos” (STEINFELD et al., 2010, p. 88). São 

diagramas avaliativos, construídos a partir de dados numéricos do clima e das necessidades 

ambientais humanas. Retornam informações gráficas, fundamentadas e de fácil leitura, 

propiciando diagnósticos objetivos e didáticos sobre os principais problemas de um dado clima 

quando analisado segundo a perspectiva das necessidades ambientais humanas. Esse conjunto 

de informações permite avaliar a eficácia potencial de uma série de estratégias de projeto logo 

nos estágios iniciais do processo de projeto arquitetônico. Trata-se de uma forma gráfica de 

representar um determinado clima, enfocando suas potencialidades e/ou fragilidades. 

2.1.2.1 Primeiros diagramas bioclimáticos 

Embora os diagramas bioclimáticos estejam disponíveis há muitos anos, poucos 

projetistas da construção civil estão familiarizados com eles. Em parte, a não utilização destas 

ferramentas deve-se à formação voltada para aspectos construtivos, econômicos e estéticos e 

pouco orientada para o desempenho dos edifícios em relação a conforto ambiental (ROCHA; 

SOUZA, 2009) e consumo energético (DOURADO; AMORIM, 2009). 

Foi em 1963, na versão inglesa do livro Arquitetura y Clima, que Victor Olgyay10 

introduziu o termo “interpretação bioclimática”. Mostrando edificações de vários locais do 

planeta, argumenta que a arquitetura vernacular é resultado da busca por um equilíbrio térmico 

e que locais com clima e recursos semelhantes apresentarão soluções arquitetônicas 

semelhantes (OLGYAY, 1963 apud STEINFELD et al., 2010). 

Em sua interpretação bioclimática, defende que, sendo o homem a medida central na 

arquitetura, também deve ser parâmetro para a interpretação do clima pelo projetista. Defende, 

                                                 
10 Victor Olgyay (Hungria, 01 de setembro de 1910 - janeiro - abril 1970) arquiteto, desenvolvedor e pioneiro da 

bioclimática. Foi professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de Princeton até 1970 e um 

pioneiro na pesquisa sobre a relação entre arquitetura e energia. Autor de vários livros, entre os quais “Arquitectura 

y Clima. Manual de diseño bioclimático para arquitectos y urbanistas”. 
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citando Walter B. Cannon11, que o desenvolvimento de um “equilíbrio térmico” nos edifícios 

deve ser visto como um dos mais valiosos avanços da história evolutiva das edificações 

(OLGYAY, 2008). 

Visando apoiar essa interpretação bioclimática, Olgyay propôs o primeiro diagrama 

(framework) para avaliação de estratégias de projeto bioclimático (OLGYAY, 1963 apud 

STEINFELD et al., 2010). Trata-se de artifício gráfico inovador (Gráfico 1), no qual são 

considerados fatores da fisiologia humana, climatologia e física do edifício. Nesse instrumento 

gráfico, o objetivo central é a obtenção do conforto humano em edificações por meio do uso 

mais eficiente dos recursos disponíveis. 

O diagrama bioclimático pode ser entendido como uma ferramenta gráfica para 

interpretação das variáveis ambientais segundo a perspectiva das necessidades humanas. O 

diagrama de Olgyay  (2008) foi construído relacionando a Temperatura de Bulbo Seco (TBS) 

e a Umidade Relativa (UR) (Gráfico 1). É baseado no diagrama psicrométrico do ar (Gráfico 

2) (ou diagrama do ar úmido), ábaco que permite representar graficamente as evoluções do ar 

úmido, conforme a combinação de ar seco e vapor d’água em dada pressão atmosférica 

(MATOS, 2010). 

 

                                                 
11 Walter Bradford Cannon, (19 de outubro de 1871 - 01 de outubro de 1945) foi um fisiologista americano, 

professor e presidente do Departamento de Fisiologia da Harvard Medical School. Popularizou suas teorias no 

livro “The Wisdom of the Body”, publicado pela primeira vez em 1932. 
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Gráfico 1 - Carta Bioclimática de Olgyay 

 

Fonte: Adaptado de Steinfeld et al. (2010, p. 90). 

 

Gráfico 2 - Diagrama psicrométrico ou diagrama de umidade 

 

Fonte: Adaptado de Steinfeld et al. (2010, p. 89) 

 

O objetivo de Olgyay  (2008) era definir as condições de conforto térmico para 

assentamentos e habitações por meio de estudos climáticos regionais. A definição dessas 

condições partia de quatro etapas: 1) análise dos elementos climáticos locais; 2) avaliação das 

sensações humanas, em termos fisiológicos e biológicos; 3) análise das soluções tecnológicas 
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para cada tipo de problema de conforto térmico; e 4) aplicação arquitetônica levando em 

consideração as três etapas anteriores. 

A carta bioclimática foi originalmente desenvolvida para a zona de clima temperado 

dos EUA, mas pode ser adaptada para outras zonas/locais. Olgyay sugere defasar a zona de 

conforto em 2 a 3 °C. Esta defasagem deve ser para mais em zonas mais quentes e para menos 

em regiões mais frias (OLGYAY, 2008). 

A abordagem de Olgyay  (2008) foi inovadora e influente, o embrião para o surgimento 

de quadros avaliativos gráficos para definição de estratégias passivas. Atualmente os diagramas 

bioclimáticos são construídos utilizando dados climáticos padronizados tratados por programas 

computacionais. 

2.1.2.2 A proposta de Givoni 

Em 1976, visando resolver problemas do diagrama bioclimático de Olgyay, Baruch 

Givoni (1998, p. 36), a partir de uma adaptação da carta do primeiro autor (Gráfico 3), 

desenvolveu uma proposta que chamou de “Building Bio-Climatic Chart – BBCC”. 

 

Gráfico 3 - Carta bioclimática de Olgyay adaptada por Givoni 

 

Fonte: Adaptado de Steinfeld et al. (2010, p. 89). 

 

Uma das críticas ao diagrama bioclimático de Olgyay (2008) é que as variáveis 

temperatura e umidade relativa não traduzem a sensação térmica humana, que pode variar 

mesmo estando estáveis estas variáveis se, por exemplo, houver variação na pressão atmosférica 
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ou na velocidade do ar. Procurando um índice que traduzisse numericamente a sensação 

térmica, Givoni desenvolveu o “índice de estresse térmico” (Index of Thermal Stress), 

combinando temperatura seca do ar, temperatura úmida e velocidade do ar. A partir deste 

índice, a exemplo de Olgyay, definiu novas zonas de conforto (Gráfico 4). 

 

Gráfico 4 - Diagrama Bioclimático de Givoni para países em desenvolvimento 

 

Fonte: Adaptado de Givoni (1998, p. 37). 

 

No entanto, o modelo para geração do diagrama de Givoni não utiliza a radiação solar, 

o que faz com que tenha aplicação restrita (VILLAS BOAS, 1983, apud ROMERO, 2000). 

Dentre outras diferenças em relação à proposta original de Olgyay, aponta-se a plotagem 

explícita da carta psicrométrica sobre o diagrama psicrométrico, enquanto Olgyay o fez de 

forma discreta; a carta de Givoni também apresenta mais zonas climáticas, cada uma indicando 

diferentes estratégias bioclimáticas. 

A faixa de conforto na carta de Givoni para inverno é de 18 a 25 °C e para verão de 20 

a 27 °C. Para países com clima quente e/ou considerados “em desenvolvimento”, Givoni (1998, 

p. 36) recomenda que os limites superiores das faixas de conforto sejam aumentados em 2 °C. 

As faixas resultantes são 18 a 27 °C e 20 a 29 °C. 
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2.1.2.3 Novos diagramas 

Visando contribuir para o avanço dos diagramas para interpretação de dados climáticos 

a partir das necessidades humanas, alguns autores, incorporando possibilidades do 

processamento computacional, vêm apresentando novas propostas. Geralmente, os novos 

diagramas são redesenho dos anteriores. Incorporam mais dados e possibilitam exibir, 

graficamente, mais informações. 

Para Steinfeld et al. (2010), um dos principais benefícios desses novos diagramas é a 

exposição de padrões que não são visíveis em outros meios. As abordagens gráficas digitais 

para análise de dados climáticos expõem diferenças sutis, que seriam perdidas em uma página 

cheia de números (MILNE; LIGGETT; AL-SHAALI, 2007, apud STEINFELD et al., 2010). 

Dentre as possibilidades oferecidas pelos programas de computador, está a 

representação da sobreposição de pontos com diferenciação de cores, indicando concentração, 

intensidade, como mostra o Gráfico 5, carta bioclimática para a cidade de São Paulo. 

 

Gráfico 5 - Carta bioclimática de São Paulo 

 

Fonte: Autoria própria (2018) por meio do programa Analysis-BIO  (LABORATÓRIO DE EFICIÊNCIA 

ENERGÉTICA EM EDIFICAÇÕES - LABEEE, 2010) 

 

Embora úteis, o uso de diagramas para análise do clima deve ser criterioso, pois podem 

levar a erros de interpretação. No tópico Procedimentos Metodológicos são sugeridos cuidados 

quanto ao uso dos diagramas bioclimáticos (de Olgyay e Givoni), sendo apresentado 

procedimento complementar. 
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2.1.3 Estratégias Bioclimáticas Associadas ao Teto-Reservatório 

Algumas das estratégias (ativas ou passivas) da arquitetura bioclimática, sugeridas no 

Diagrama Bioclimático de Givoni, podem ser aplicadas com tetos-reservatório. Segue breve 

revisão a respeito. 

2.1.3.1 Resfriamento Evaporativo (RE) 

Um exemplo do resfriamento evaporativo é o suor, no qual o organismo humano utiliza 

da evaporação da água sobre a pele para enfrentar o aumento excessivo da temperatura do 

corpo. Nas edificações, durante o dia, observa-se a evaporação da água do orvalho ou das 

chuvas absorvida pelas telhas durante a noite e armazenada em seus poros. Telhas cerâmicas 

podem absorver até 7,5 kg/m² e telhas de cimento amianto com 6 mm de espessura até 2,4 

kg/m². Durante as noites claras, devido à perda de calor por radiação, a temperatura das telhas 

cai abaixo da temperatura do ar, levando à condensação de água nos telhados. Essa água é 

absorvida. Na manhã seguinte essa água é evaporada pela energia da radiação solar absorvida 

pelas telhas. Algo como 20 % da radiação solar absorvida durante um dia pode ser eliminada 

desta maneira (LAMBERTS, 1988). 

Para Givoni (1992), a energia consumida no processo de evaporação d’água pode ser 

utilizada de duas maneiras para resfriar edificações: 

1) Uma maneira é o Resfriamento Evaporativo Direto (RED), promovido no interior 

da edificação. Nesta forma a temperatura do ar (TBS) é reduzida e o conteúdo de 

vapor aumentado, com manutenção da temperatura de bulbo úmido (TBU). 

2) A segunda maneira é o Resfriamento Evaporativo Indireto (REI). Nesta, o 

resfriamento ocorre na cobertura (sendo estrutural), esfriando o ambiente abaixo 

sem aumentar a umidade interna. 

 

• Resfriamento Evaporativo Direto (RED) 

Equipamentos baseados no RED são facilmente encontrados em edificações no Brasil. 

Caracterizam-se como dispositivos eletromecânicos de ventilação forçada com aspersão de 

água sob a forma de gotículas no interior dos ambientes. “O ar cede calor sensível e as gotículas 

de água passam do estado líquido para o gasoso no ambiente interno e, como consequência, há 

decréscimo da temperatura e acréscimo da umidade relativa do ar” (MASIERO; VECCHIA, 
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2006, p. 544). Esta alternativa tecnológica vem se popularizando e há vários estudos a respeito 

no Brasil (SILVA, 2004; MASIERO; VECCHIA, 2006; BATISTA; LAMBERTS, 2007). 

 

• Resfriamento Evaporativo Indireto (REI) 

O REI, caracterizado pela umidificação de coberturas (telhas metálicas, de 

fibrocimento, cerâmica ou concreto), também vem ganhando espaço no mercado e é objeto de 

estudos que apontam bons resultados (CAVALCANTI; PRADO, 2001; CAVALCANTI, 2001; 

LABAKI; TEIXEIRA; TAVARES, 2005; NASCIMENTO, 2005;  LABAKI; TEIXEIRA, 

2006; RORIZ; RORIZ, 2008). O fato do sistema REI gerar resfriamento sem aumentar a 

umidade relativa do interior da edificação é uma vantagem em regiões úmidas. 

Buscando explorar as vantagens do REI convencional, agregar outras e verificar outros 

arranjos possíveis, González-Cruz apresenta uma nova configuração para o sistema 

(GONZÁLEZ-CRUZ; GONZÁLEZ-GARCIA, 2013), que chama de “Sistema Pasivo de 

Enfriamiento Evaporativo Indirecto” (SPEEI). A ideia foi, ao invés de uma cobertura 

convencional ser molhada, cobrirem-se os ambientes a serem resfriados com um TR que 

armazena água. Esta configuração permite aumentar a inércia térmica da edificação e explorar 

o resfriamento evaporativo. Pode-se ainda utilizar do resfriamento radiante noturno. A proposta 

foi resultado de uma série de experimentos anteriores, e, contrariando as expectativas, o SPEEI 

implantado apresentou bons resultados mesmo para o clima quente e úmido de Maracaibo, na 

Venezuela (GONZÁLEZ-GARCIA, 2010). 

Após aquele experimento, iniciaram-se investigações para a aplicação desta forma 

particular de REI nos climas brasileiros. A partir da análise do comportamento térmico e de 

dados do protótipo de uma habitação (Vivienda Bioclimática Prototipo VBP-1) construída em 

Maracaibo, foram desenvolvidas equações preditivas das temperaturas internas máximas, 

médias e mínimas. As equações foram aplicadas ao clima de quatro cidades do Nordeste 

brasileiro (Teresina, Petrolina, Fortaleza e Natal), as quais mostraram significativa capacidade 

de redução das temperaturas internas (GONZÁLEZ-CRUZ; KRÜGER, 2013). Posteriormente, 

novo estudo teórico baseado nos dados da VBP-1 mostrou que o sistema adapta-se à maior parte 

do território brasileiro, possibilitando reduzir o consumo de energia em climatização e melhorar 

as condições de conforto (GONZÁLEZ-CRUZ; KRÜGER; GIORDANO, 2014). Experimentos 

com protótipos em escala reduzida também mostraram bons resultados para a diminuição da 

temperatura máxima e da amplitude térmica para a cidade de Florianópolis, de clima temperado 
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subtropical e verão quente (Cfa), de acordo com a classificação de Köppen-Geiger 

(GONZÁLEZ-CRUZ et al., 2014). 

Para Butera et al. (2014), o resfriamento evaporativo indireto é recomendado para 

climas quentes e úmidos, nos quais o aumento da umidade pode ocasionar desconforto. Citam 

como exemplo a torre de resfriamento aplicada ao Centro de Visitantes do “Zion National 

Park”, em Utah, Estados Unidos. Neste exemplo, a edificação foi dotada de uma torre em cujo 

topo situa-se um trocador de calor. 

2.1.3.2 Resfriamento Radiante Noturno (RRN) 

Qualquer superfície exposta ao céu experimenta perda de calor radiante (por ondas 

longas) durante a noite. A perda líquida de calor radiante depende das trocas por onda longa e 

das trocas por convecção (que, por sua vez, são afetadas pela velocidade do ar) entre a superfície 

radiante e o ar ambiente. Quando a temperatura da superfície radiante está acima da do ar 

ambiente, a convecção colabora com o efeito de resfriamento. Por outro lado, quando a 

temperatura da superfície é mais baixa que a do ar, a convecção age no sentido de compensar 

as perdas radiantes. Estudos experimentais em Israel mostraram que para haver potencial para 

resfriamento a temperatura da superfície radiante deve estar ao menos 4 °C abaixo da 

temperatura do ar (GIVONI, 1984). 

Dentre as tecnologias passíveis de adaptação para utilização do resfriamento radiante 

noturno está o TR. Após décadas sem receber maior atenção, recentemente, o resfriamento 

radiante noturno voltou a despertar o interesse de pesquisadores (LU et al., 2016). Um dos 

primeiros estudos acadêmicos do resfriamento radiante noturno em tetos-reservatório data de 

aproximadamente 50 anos (HAY; YELLOTT, 1969). 

Em se tratando de períodos frios, o resfriamento radiante noturno pode se tornar um 

problema, pois favorecerá a ocorrência de temperaturas internas excessivamente baixas e 

amplitudes térmicas diárias altas. Neste caso, é conveniente dispor de algum elemento de 

controle para amenizar as perdas térmicas. 



58 

 

2.1.3.3 Aquecimento Solar (AS) 

O aproveitamento da energia solar é tema da arquitetura solar12. A radiação solar é 

utilizada para aquecimento de edificações há milhares de anos. Aproximadamente a partir de 

1880, pesquisadores propuseram diferentes tipos de coletores solares utilizando água para 

aquecer edifícios (BUTTI; PERLIN, 1981). 

Grosso modo, as estratégias para aquecimento solar de edificações podem ser 

classificadas em duas categorias: diretas, quando a radiação solar incide diretamente no 

ambiente a aquecer; e indiretas, quando a radiação incide sobre algum meio mediador que, 

quando aquecido, aquece o ambiente. Um problema das formas diretas é o impacto na amplitude 

térmica diária do ambiente, que pode aquecer muito rapidamente e atingir temperaturas muito 

altas. Formas indiretas utilizando elementos mediadores com baixa massa térmica padecem do 

mesmo problema. No entanto, quando o elemento mediador apresenta alta massa térmica a 

amplitude térmica é reduzida. Funcionando como um coletor solar, o TR pode propiciar 

aquecimento e ao mesmo tempo conferir estabilidade térmica às edificações (FERNÁNDEZ-

GONZÁLEZ, 2007a). 

Em períodos quentes, os ganhos por radiação solar poderão ser motivo de desconforto 

térmico. Neste caso, é recomendado utilizar elementos de sombreamento. De modo geral, o 

sombreamento deve ser utilizado sempre que a temperatura do ar for superior a 20 °C, mesmo 

quando a carta bioclimática indicar conforto térmico. As principais técnicas para sombreamento 

são o uso de protetores solares tais como brises, beirais, marquises, sacadas, persianas ou 

venezianas. A orientação adequada da edificação e o uso de vegetação também são importantes 

(LAMBERTS; DUTRA; PEREIRA, 2014, p. 91). 

No caso do TR, o sombreamento previne os ganhos excessivos de calor tanto pelo 

reservatório quanto pelos demais elementos constituintes da cobertura. 

 

2.1.3.4 Diminuição da amplitude térmica 

Edificações em climas com grande amplitude térmica diária e com amplitudes térmicas 

mensais médias acima de 10 °C (ou menos para alguns autores (GIVONI, 1998; EVANS, 

                                                 
12 Arquitetura Solar: É a arquitetura que tem como foco tirar partido da energia originária da radiação solar para 

aquecimento, resfriamento ou condicionamento da edificação. A arquitetura solar está umbilicalmente ligada à 

arquitetura passiva (EVANS, 2007). Tanto que é comumente utilizado o termo “arquitetura solar passiva”. 
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2007)) devem utilizar massa térmica com o objetivo de obter inércia térmica no ambiente 

interno, obtendo-se maior conforto e economia de energia (SZOKOLAY, 2008). 

O efeito da inércia térmica para regiões de clima temperado não se limita somente ao período 

de 24 horas. (...) Se após vários dias consecutivos de calor a temperatura do ar desce 

bruscamente, o interior dos locais mantém-se ainda quente por um ou dois dias. É a chamada 

Inércia Térmica Global do edifício, ou seja, a capacidade de uma edificação em acumular 

calor lentamente nos materiais que a compõem, para cedê-lo depois (RIVERO, 1985 apud 

DORNELLES, 2004, p. 39). 

 

Em 1998, em Florianópolis, realizou-se estudo sobre o uso de inércia térmica em 

edificações residenciais. Naquele estudo, para o clima Cfa, no período de verão, as residências 

com maior inércia apresentaram os melhores resultados (temperaturas mais confortáveis). 

Ocorreram variações de temperatura consideráveis, que foram amenizadas nas edificações com 

mais inércia. No entanto, o estudo recomenda que a inércia seja aplicada em ambientes de uso 

diurno. Naquele clima, em dormitórios, recomenda-se permitir o decréscimo das temperaturas 

durante a noite. Por outro lado, para o clima Cfa, sugere-se que o uso da inércia térmica seja 

acompanhado de isolamento e medidas para prevenir o ganho excessivo de calor no verão 

(PAPST, 1999). 

Ao longo de 2002 e 2003, na cidade de São Carlos, foram monitoradas sete edificações 

com o objetivo de estudar o uso da inércia térmica propiciada pelos elementos constituintes da 

edificação. Em uma das edificações monitoradas, com alta inércia térmica, ocorreu desconforto 

por frio devido à dificuldade de se elevar as temperaturas internas em função da inércia das 

paredes. Para este caso, o trabalho recomenda que, juntamente com a inércia térmica, devem 

ser utilizadas estratégias para aquecimento passivo. Em outra edificação, percebeu-se que a 

inércia térmica fez com que as temperaturas internas permanecessem elevadas durante a noite, 

gerando desconforto. Porém, os dados de edificações de baixa inércia mostraram pior 

desempenho, com desconforto diurno e noturno ao longo do ano. Ao fim, o trabalho aponta a 

inércia térmica como fator positivo (DORNELLES, 2004). 

Em resumo, a inércia térmica é um artifício útil em locais com grande amplitude 

térmica diária, mas demanda cuidados para evitar que a massa térmica atue mantendo as 

temperaturas internas excessivamente altas ou baixas. Para isso deve-se tomar cuidado com a 

exposição à radiação solar direta e com o isolamento em se tratando de condução térmica. 

Também é aconselhável que o projeto considere formas de aquecimento e/ou resfriamento 

passivas. 
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2.2 ESTUDOS SOBRE PERCEPÇÃO TÉRMICA EM EDIFICAÇÕES PASSIVAS 

Percepção é um conceito subjetivo e de difícil definição (OLIVEIRA; MOURÃO-

JÚNIOR, 2013, p. 51). Seu entendimento passa pelo entendimento do termo sensação. Para 

Oliveira e Mourão-Júnio: 

A sensação é percebida como sendo uma reação corporal imediata a um estímulo externo 

sem que seja possível diferenciar, no ato mesmo da sensação, o estímulo externo e o 

sentimento interior. Essa distinção só seria possível num laboratório, através de análise da 

fisiologia e sistema nervoso (OLIVEIRA; MOURÃO-JÚNIOR, 2013, p. 42). 

Da Silva et al. (2014, p. 65) entendem que: 

sensação é uma experiência sensorial, que se inicia com um estímulo externo cuja origem 

está nos mecanismos biológicos dos sentidos. Quanto à percepção, entendemo-la como a 

interpretação que o sistema cognitivo, principalmente o cérebro, tem da sensação recebida 

ou que ele mesmo é capaz de produzir. 

Para (MARIA; VEZZÁ; MARTINS, 2008), percepção relaciona os sentidos 

(sensações) com o pensamento. Possibilita a constituição de um todo significativo que sintetiza 

informações provenientes de vários sentidos. A percepção é um processo ativo do indivíduo, 

que explora as informações para dar relevo a elas. 

Neste trabalho, tem-se então percepção térmica como a interpretação do ambiente 

térmico dada pelo usuário a partir das suas sensações. 

Os estudos sobre percepção térmica e desempenho térmico estão intimamente 

relacionados. Os estudos sobre percepção possibilitam apontar condições térmicas apropriadas 

para as atividades humanas. Permitem definir índices de conforto, temperaturas neutras e faixas 

de conforto. Estas, por sua vez, servem de parâmetros para as avaliações de desempenho 

térmico das edificações e dos ambientes externos. 

Geralmente, os estudos sobre percepção térmica comparam resultados declarados com 

resultados preditos, contribuindo para a aferição ou validação de modelos e índices. Neste 

estudo, os votos sobre percepção térmica declarados pelos voluntários foram comparados com: 

os índices genéricos, PMV e PPD, prescritos pela norma ISO 7730 (INTERNATIONAL 

ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION - ISO, 2005); e com os modelos específicos 

para ambientes naturalmente ventilados, ou seja, modelos adaptativos, prescritos pelas normas 

ANSI/ASHRAE Standard 55 (AMERICAN SOCIETY OF HEATING REFRIGERATING 

AND AIR-CONDITIONING ENGINEERS - ASHRAE, 2013) e EN-15.251 (EUROPEAN 

COMMITTEE FOR STANDARDIZATION - CEN, 2007). 
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Os estudos sobre desempenho térmico não contam com a participação de voluntários, 

utilizam modelos e índices como parâmetros para avaliar o comportamento térmico dos 

ambientes. 

Apresenta-se, a seguir, breve revisão bibliográfica sobre estudos realizados em 

território brasileiro sobre o tema percepção térmica em edificações passivas. 

Considerando a bibliografia consultada, o primeiro estudo tratando da percepção 

térmica em edificações naturalmente ventilada foi realizado por Araújo13, em 1996, em 

edificações escolares da cidade de Natal – RN (XAVIER, 1999). 

Na sequência, Xavier (1999), relatou estudo realizado a partir de 1997. O trabalho teve 

como objetivos a determinação de índices e parâmetros de conforto térmico a partir de estudo 

de campo. Os dados foram colhidos em uma escola técnica (2º grau), na cidade de São José, 

Santa Catarina. O levantamento de dados utilizou uma mesma sala de aula e participaram como 

voluntários alunos de quatro turmas distintas. O trabalho adotou metodologias descritas pelas 

normas: ISO 7726, edição 1996, sobre instrumentos, sua instalação e formas para obtenção dos 

valores das variáveis ambientais (INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR 

STANDARDIZATION - ISO, 1998); ISO 10551, para elaboração dos questionários (ISO, 

1995); e ISO 7730, edição de 1994, para o cálculo dos índices PMV e PPD (ISO, 1995). Os 

resultados indicaram maior concordância com os modelos adaptativos (XAVIER, 1999). 

Silveira, Kallas e Ribeiro (2003), relataram estudo realizado entre 2001 e 2002, com o 

objetivo de determinar a zona de conforto térmico para ambientes escolares em Teresina, PI. 

Aplicaram os questionários em duas escolas, sendo que em cada escola utilizaram três salas de 

aula. Participaram 1132 pessoas, entre alunos e professores. A zona de conforto obtida foi 

comparada com as propostas de Olgyay (2008), Givoni (1998) e Koenigsberger et al. (1977). 

A maior semelhança se deu com a zona de conforto proposta por Koenigsberger et al. 

(SILVEIRA; KALLAS; RIBEIRO, 2003). 

Grzybowski (2004), relatou estudo realizado em 2003 em uma escola pública na 

cidade de Cuiabá – MT. O trabalho foi caracterizado como análise pós-ocupação (APO). 

Buscou seguir a metodologia apresentada nas normas ISO 7730 (1995) e pela ISO 10551 

                                                 
13 ARAÚJO, V. M. D. Parâmetros de conforto térmico para usuários de edificações escolares no litoral 

nordestino brasileiro. São Paulo, 1996. Tese de Doutorado - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da 

Universidade de São Paulo. 
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(1995). Os resultados indicaram discordância entre os votos médios declarados e preditos 

(GRZYBOWSKI, 2004). 

Lazzarotto (2007), realizou estudo com dados de 2006. O trabalho teve por objetivo 

verificar a aplicabilidade dos modelos normalizados para a avaliação das condições de conforto 

térmico de crianças em atividade escolar. As pesquisas de campo foram realizadas em sala de 

aula com cinco turmas da terceira e quarta série, de duas escolas de Ijuí (RS), totalizando 116 

estudantes de 8 a 11 anos. O trabalho concluiu que o modelo PMV (ISO, 1995) é aplicável para 

avaliação de conforto térmico considerando a população pesquisada, contudo registrou 

tendência de as crianças sentirem-se levemente mais aquecidas que o predito. O modelo 

adaptativo (ASHRAE, 2004) mostrou-se satisfatório apenas para dias quentes 

(LAZZAROTTO, 2007). 

Souza (2017), relatou estudo realizado no ano de 2016. O objetivo da pesquisa foi 

avaliar as condições de conforto térmico de salas de aula e salas administrativas, naturalmente 

ventiladas, da Universidade Estadual da Paraíba (UEPB), na cidade de Campina Grande - PB. 

Participaram da pesquisa, como voluntários, estudantes e funcionários. O estudo também 

utilizou do cálculo dos índices PMV e PPD conforme a ISO 7730 (2005). Os resultados 

apontaram discordância entre os votos médios declarados e os votos médios preditos pelo 

modelo proposto pela ISO 7730 (2005). Para Souza (2017), a pesquisa corrobora o modelo 

adaptativo. 

O volume de obras nacionais consultadas sobre percepção térmica em edificações 

naturalmente ventiladas indica que o tema ainda está amadurecendo no Brasil. Aparentemente, 

a grande maioria dos estudos foi realizada no ambiente escolar. Ou seja, os estudos ainda 

apresentam pouca diversidade e novos trabalhos serão bem-vindos. 

Em contraste, internacionalmente, acumulam-se diversos estudos buscando validar 

diferentes modelos adaptativos. Como resultado desse estágio de maturação do campo de 

pesquisa, várias normas nacionais e internacionais têm sido atualizadas, inserindo tais modelos. 

No entanto, persistem diferenças entre os modelos e suas formas de aplicação (CARLUCCI et 

al., 2018). 
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2.3 DESEMPENHO TÉRMICO E FAIXAS DE CONFORTO PARA EDIFICAÇÕES 

PASSIVAS 

A expressão “desempenho térmico” foi consolidada na área de edificações a partir da 

publicação da NBR 15.220 - Desempenho térmico em edificações (ASSOCIAÇÃO 

BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS - ABNT, 2005). O termo “desempenho” possui 

definição na NBR 15.575-1 Edificações Habitacionais - Desempenho Parte 1: Requisitos gerais 

(ABNT, 2013). Nesta, desempenho é definido como “comportamento em uso de uma edificação 

e de seus sistemas” (ABNT, p. 17, 2013). 

Para avaliação do desempenho térmico das edificações é usual adotar modelos de 

conforto térmico, os quais fornecem parâmetros para as avaliações. Os modelos de conforto 

térmico adaptativos utilizam a temperatura externa do ar como principal variável explicativa 

para determinação das faixas de conforto. Estes modelos apoiam-se no fato de que, em 

edificações naturalmente ventiladas, o clima externo influencia fortemente o comportamento 

dos usuários e o tipo de ambiente térmico que estes esperam (ABRANTES, 2012). A Figura 3 

apresenta a cronologia de integração dos modelos adaptativos em documentos regulatórios a 

nível internacional. 

 

Figura 3 - Cronologia da integração e refinamento de modelos de conforto térmico em documentos 

regulatórios 

 

Fonte: Carlucci et al. (2018, p. 75) 

 

A seguir é apresentada breve revisão sobre duas das normas aplicadas a ambientes 

internos de edificações passivas. Foram utilizadas normas aplicadas a ambientes internos por 

não terem sido identificadas normas específicas para avaliação do clima externo. Outro motivo 
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de sua utilização foi a constatação de que a carta bioclimática adotada poderia demandar 

avaliações alternativas.  

2.3.1 Faixa de Conforto da Norma EN15251 para Edificações Passivas 

A norma europeia EN15251 (EUROPEAN COMMITTEE FOR 

STANDARDIZATION - CEN, 2007), para edificações naturalmente ventiladas, adota uma 

faixa de conforto variável conforme as médias das temperaturas externas diárias. A faixa é 

definida em torno de uma temperatura operativa neutra, calculada pela Equação 1: 

𝑇𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑓 = 0,33𝑇𝑒𝑥 𝑚é𝑑 𝑒𝑝 + 18,8 °C Equação 1 

Fonte: Nicol e Humphreys (2010, p. 15) 

 

Em que: 

𝑇𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑓   Temperatura operativa neutra ou temperatura operativa de 

conforto. 

𝑇𝑒𝑥 𝑚é𝑑 𝑒𝑝   Temperatura externa média exponencialmente ponderada 

(exponentially weighted mean outside temperature ou running 

mean outside temperature). 

A temperatura operativa (𝑇𝑜) é a “temperatura uniforme de um ambiente com 

comportamento de corpo negro imaginário, no qual o ocupante poderia trocar a mesma 

quantidade de calor por radiação e convecção que no ambiente real não uniforme” (ABNT, 

2003a). Seu cálculo envolve a temperatura radiante média (Trm). Quando a velocidade do ar 

no ambiente for menor que 0,2 m/s a To pode ser tomada como a média entre a Trm e a 

temperatura do ar (Tar) (INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION 

- ISO, 1998, p. 49; INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E 

QUALIDADE INDUSTRIAL - INMETRO, 2010, p. 13). 

A 𝑇𝑒𝑥 𝑚é𝑑 𝑒𝑝, em uma simplificação, pode ser calculada por meio da Equação 2: 

 

𝑇𝑒𝑥 𝑚é𝑑 𝑒𝑝 =  (1 − 𝛽) × {𝑇𝑒𝑥 𝑚é𝑑 −1  + 𝛽 × 𝑇𝑒𝑥 𝑚é𝑑 −2 + 𝛽2 × 𝑇𝑒𝑥 𝑚é𝑑 −3 … . . }  Equação 2 

Fonte: EN15251 (CEN, 2007, p. 9). 

 



65 

 

Ou, em uma simplificação, por meio da Equação 3: 

𝑇𝑒𝑥 𝑚é𝑑 𝑒𝑝 =  (1 − 𝛽) × 𝑇𝑒𝑥 𝑚é𝑑 −1 + 𝛽 × 𝑇𝑒𝑥 𝑚é𝑑 𝑒𝑝 −1 Equação 3 

Fonte: EN15251 (CEN, 2007, p. 9). 

 

 

Em que: 

𝛽   Constante, recomenda-se utilizar 0,8 (CEN, 2007, p. 9) 

𝑇𝑒𝑥 𝑚é𝑑 −1  Temperatura externa média do dia anterior (°C). 

𝑇𝑒𝑥 𝑚é𝑑 𝑒𝑝 −1  Temperatura externa média exponencialmente ponderada 

calculada para o dia anterior 

Para “novas construções e reformas com expectativa normal”, a faixa (Gráfico 6) 

possui largura de 6 °C (linhas identificadas como II). Para “edifícios existentes com expectativa 

moderada” a faixa possui 8 °C de largura (linhas identificadas como III). Pode-se dizer então 

que são toleradas amplitudes térmicas de 6 e 8 °C em edificações naturalmente ventiladas. As 

linhas identificadas como I referem-se a edificações especiais, “com alto nível de expectativa, 

espaços ocupados por pessoas muito sensíveis e frágeis” (NICOL; WILSON, 2010, p. 6). 

 

Gráfico 6 - Valores limite das temperaturas operativas internas em função das temperaturas externas 

médias para projeto de edificações sem sistemas de resfriamento mecânico 

 

Fonte: Nicol e Humphreys (2010, p. 12) 
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Em edificações residenciais (espaços como escritórios, quartos, cozinha...), quando a 

temperatura externa média exponencialmente ponderada (𝑇𝑒𝑥 𝑚é𝑑 𝑒𝑝) apresentar valores 

inferiores a 10 °C, os limites os superiores serão: I = 25,5 °C, II = 26 °C e III = 27 °C. Os limites 

inferiores serão: I = 21 °C, II = 20 °C e III = 18 °C (EUROPEAN COMMITTEE FOR 

STANDARDIZATION - CEN, 2007, p. 26). 

2.3.2 Faixa de Conforto para Edificações Passivas da ASHRAE 

Para edificações naturalmente ventiladas, a norma americana da American Society of 

Heating, Refrigerating, and Air-Conditioning Engineers (AMERICAN SOCIETY OF 

HEATING REFRIGERATING AND AIR-CONDITIONING ENGINEERS - ASHRAE, 2013) 

também adota faixas de conforto, variáveis e definidas a partir das médias das temperaturas 

externas. 

No entanto, os procedimentos para chegar a essas faixas foram diferentes. Enquanto 

para a norma europeia se considerou a totalidade dos dados levantados, para a norma americana 

os dados foram fracionados em lotes. Os lotes que apresentaram baixa relação estatística entre 

as variáveis foram desconsiderados. Para Nicol e Humphreys (2010, p. 16), o procedimento 

adotado para a norma europeia representa uma melhoria. O modelo americano foi derivado de 

dados de 21.000 estudos, realizados principalmente em escritórios (ASHRAE, 2004, p. 9). 

O procedimento aqui apresentado é aplicável apenas para quando as temperaturas 

médias mensais forem maiores ou iguais a 10 °C e menores ou iguais a 33,5 °C (ASHRAE, 

2004, p. 9). Alerta-se para o fato de que houveram alterações nos procedimentos da versão de 

2010 (ASHRAE, 2010) para a versão de 2013 (ASHRAE, 2013). 

A temperatura operativa de conforto é calculada pela Equação 4. 

𝑇𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑓 = 0,31𝑇𝑒𝑥 𝑚é𝑑 𝑚 + 17,8 °C Equação 4 

Fonte: Nicol e Humphreys (2010, p. 16) 

 

Em que: 

𝑇𝑒𝑥 𝑚é𝑑 𝑚 é a média móvel das temperaturas externas (prevailing mean outdoor air 

temperature) (°C). 
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Observa-se que a 𝑇𝑒𝑥 𝑚é𝑑 𝑚 é uma média aritmética móvel, diferindo da variável 

utilizada pela (CEN, 2007), que utiliza média ponderada. Deve basear-se em não menos de sete 

e não mais de 30 dias consecutivos antes do dia em questão (ASHRAE, 2013). 

Em torno da temperatura neutra são definidas duas faixas de aceitabilidade térmica: 

com 5 °C de largura, para atendimento de 90 % da população; e com 7 °C de largura, para 

atendimento de 80 % da população (Gráfico 7) (ASHRAE, 2004, p. 10). 

 

Gráfico 7 - Faixas aceitáveis para espaços condicionados naturalmente 

 

Fonte: American Society of Heating, Refrigerating, and Air-Conditioning Engineers - ASHRAE (2010, p. 

12) 

 

Como ressalva, embora utilizada neste trabalho, observa-se que a ANSI/ASHRAE 

Standard 55-2013 - Thermal Environmental Conditions for Human Occupancy não é uma 

norma internacional, é uma norma de uma associação profissional de um país específico 

(ASHRAE, 2013). 
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2.4 CÉLULAS-TESTE 

Este tópico apresenta breve revisão da literatura sobre o uso de células-teste. Foca o 

potencial do emprego de células-teste em estudos da arquitetura bioclimática. Conceitua-se o 

tema, diferencia-se células-teste de modelos reduzidos e são apresentados estudos com 

enfoques diversos. 

2.4.1 Conceituação e emprego 

Células-teste ao ar livre são edificações ou câmaras construídas unicamente para uso 

experimental, que apresentam certas características de edifícios reais (HITCHIN, 1993). Tais 

características dependem da finalidade do ensaio. Podem ser as espessuras dos fechamentos, os 

materiais empregados, as propriedades termofísicas dos componentes, o volume de ar do 

ambiente; o tamanho e tipo das aberturas; o tipo de piso; o tipo de cobertura, dentre outras. É 

importante atentar para o fato de que as células-teste necessariamente definem um volume de 

ar interior. 

As células-teste são uma alternativa diante dos custos e dificuldades práticas para testar 

edifícios reais. Permitem experimentos controlados, monitoramento de diversas variáveis e 

alteração e controle sobre as propriedades de seus elementos constituintes. Em edificações para 

outros fins, pode haver discrepância entre o projetado e o executado, além de, em muitos casos, 

não haver a possibilidade de alterações (STRACHAN; BAKER, 2008). 

São versáteis, possibilitam estudos com grau de sofisticação variável e baixo custo. O 

baixo custo torna as células-teste especialmente interessantes para estudantes e pesquisadores 

iniciantes. 

Diferentemente das células-teste utilizadas no interior de laboratórios, nos quais os 

experimentos tendem a ocorrer em regime estacionário, as células-teste ao ar livre levam em 

conta condições de contorno dinâmicas, possíveis somente no ambiente externo. Observa-se 

que células-teste diferem de modelos em escala reduzida (ou modelos físicos reduzidos), 

portanto não faz sentido indicar “escala 1:1” na descrição de uma célula-teste. 

Para Strachan e Baker (2008), as células-teste podem preencher a lacuna entre os testes 

laboratoriais estacionários e os testes de construção em grande escala. Segundo Hitchin (1993), 

as células-teste têm sido construídas principalmente para testar programas de simulação térmica 

e para caracterizar o comportamento térmico de componentes de construção. Esse autor também 

aponta o surgimento de uma terceira finalidade: compreender processos físicos específicos, 
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como a absorção de energia solar pelos componentes. Também fazem parte dessa terceira 

finalidade os estudos para compreensão das relações entre processos termofísicos e o 

desempenho térmico de edificações. Exemplificando: estudos com células-teste sobre 

resfriamento evaporativo (GONZÁLEZ-CRUZ; GONZÁLEZ-GARCIA, 2013); e estudos 

sobre os efeitos da massa térmica sobre as temperaturas internas do ar (OGOLI, 2003). 

2.4.2 Tipos de células-teste 

As células-teste ao ar livre podem ser classificadas nos seguintes tipos: 

• Células-teste de pequeno porte. Usualmente possuem arestas medindo em 

torno de 1 m. Geralmente são voltadas para estudos sobre desempenho térmico 

de processos construtivos ou de estratégias da arquitetura bioclimática. 

• Células-teste de grande porte. Apresentam pé-direito semelhante ao 

apresentado por edificações convencionais. Algo em torno de 2,5 m. 

Câmaras climáticas, embora voltadas para experimentos que envolvem a permanência 

de usuários/voluntários e pesquisas sobre conforto térmico com seres humanos, também podem 

ser utilizadas como células-teste. Para isso, basta que os experimentos não envolvam usuários 

e que o ambiente interno não seja condicionado artificialmente. 

2.4.3 Primeiros experimentos utilizando células-teste 

É difícil precisar os primórdios do uso de células-teste em estudos que envolvem a 

relação entre clima e ambiente construído. Butti e Perlin (1981) relatam que em 1938 o 

professor de engenharia química Hoyt Hottel, do Massachusetts Institute of Technology (MIT), 

chefiou a construção de uma pequena edificação para experimentos sobre aquecimento solar. 

Tais experimentos foram interrompidos pela 2º Guerra Mundial. Em 1947, os experimentos 

foram retomados. Dentre os estudos, cita-se a construção de um módulo para testar coletores 

solares verticais, os water-walls (Fotografia 1). Tratava-se de uma edificação longa e estreita, 

com a face principal orientada para o sul e dividida em sete compartimentos. Cada 

compartimento possuía um sistema de aquecimento solar diferente. 

Balcomb (1987), em relatório sobre o período de 1976 até 1986, informa que um 

grande número de células-teste foi construído em diversas instituições dos Estados Unidos da 

América servindo de suporte para experimentos sobre estratégias para condicionamento 

térmico passivo. 
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Para Littler (1993), o programa de pesquisa utilizando células-teste mais influente dos 

EUA, em se tratando de arquitetura solar passiva, foi o desenvolvido no Los Alamos 

Laboratories (LASL) no período entre 1958 e 1985. Muitas células-teste foram construídas 

(Fotografia 2). O objetivo principal era obter diretrizes construtivas para os diferentes climas 

americanos. 

 

Fotografia 1 - Célula-teste com coletores solares testados pelo 

MIT 

 

Fonte: Butti e Perlin (1981, p. 206) 

Fotografia 2 - Células-teste no 

Laboratório de Los Alamos 

 

Fonte: Littler (1993, p. 223) 

 

Em 1993, buscando chamar atenção para as possibilidades oferecidas pelas células-

teste ao ar livre para a pesquisa de edificações eficientes, o periódico internacional Building 

and Environment lançou uma edição especial denominada Thermal experiments in simple 

buildings (HITCHIN, 1993). Em favor das células-teste, argumentava-se que o estudo 

cuidadoso de construções simples pode propiciar uma melhor compreensão de fenômenos 

físicos de edificações mais complexas. 

Em 2008, uma nova edição especial sobre o tema foi lançada (STRACHAN; BAKER, 

2008). O objetivo era atualizar os leitores sobre os avanços ocorridos em pesquisas utilizando 

células-teste ao ar livre. Os artigos focaram especialmente em cuidados e formas para 

monitoramento e na aplicação dos dados para aprimoramento de programas computacionais 

para simulação do comportamento térmico de edificações. Também apresentam exemplos de 

células-teste utilizadas em diversas pesquisas e locais. Percebe-se evolução em relação às 

utilizadas anteriormente, especialmente em se tratando das construídas especificamente para 

testar materiais e componentes (Fotografia 3 e Fotografia 4). Estas possuem ampla gama de 

sensores internos e externos, permitem controlar variáveis internas como a temperatura, a 

velocidade do ar, alterar a orientação solar, entre outras possibilidades. 
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Fotografia 3 - Célula-teste utilizada em estudos na 

Espanha 

 

Fonte: Jiménez e Madsen (2008, p. 157) 

Fotografia 4 - Célula-teste utilizada em 

pesquisas na Finlândia 

 

Fonte: Strachan e Vandaele (2008, p. 139) 

 

2.4.4 Emprego de células-teste no Brasil 

No Brasil, o uso de células-teste em pesquisas é relativamente recente e o número de 

estudos é restrito. Um dos primeiros estudos brasileiros utilizando células-teste e com ampla 

divulgação foi realizado no Canteiro Experimental da Escola de Engenharia de São Carlos, da 

Universidade de São Paulo (EESC-USP) em 2001. O estudo estava inserido no Canteiro 

Experimental do Sub-Programa XIV.5 – Con Techos, Programa Ibero-americano de Ciência y 

Tecnologia para el Desarrollo – CYTED. Utilizou cinco células-teste com distintos sistemas de 

cobertura destinados ao estudo de patologias térmicas, avaliação pós-ocupação e 

comportamento térmico comparativo (VECCHIA; SILVA; FERREIRA, 2002). 

Em 2002, em Curitiba, Krüger (2003) utilizou uma célula-teste de aproximadamente 

15 m² de área interna para avaliar o desempenho térmico de vedações executadas com blocos 

de concreto leve (com EPS) e utilizando garrafas plásticas inteiras tampadas no interior - 

ISOPET. No ano seguinte outra célula-teste, desta vez com 25 m², foi construída e avaliada 

quanto ao desempenho térmico (KANNING et al., 2004). Embora a segunda célula-teste tenha 

sido maior, foi objetivamente executada para testes e não apresentava as dimensões de uma 

moradia. 

Em 2004, a partir de dados coletados em 2003, foi publicado trabalho  relatando os 

benefícios do uso de células-teste (especialmente o baixo custo) e buscando incentivar o 

desenvolvimento de pesquisas no Brasil com este método (KRÜGER et al., 2004). O trabalho 

avaliou o desempenho térmico de diferentes materiais de vedação (blocos de concreto 
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tradicional, blocos de concreto celular e alvenaria convencional) empregados na construção 

civil de forma comparativa. Cada célula-teste (Fotografia 5) possuía um volume de ar interno 

de 1,0 m³. Além da avaliação do desempenho térmico para a cidade de Curitiba, apresentou-se 

a descrição de cada protótipo, seguida de orçamento. Os dados desse experimento foram 

aproveitados em outras pesquisas (KRÜGER; RORIZ, 2004; FERNANDES, 2005) e ainda 

hoje, a partir de diferentes abordagens, possibilitam contribuições (FERNANDES et al., 2015). 

 

Fotografia 5 - Células-teste de diferentes materiais 

   

Fonte: Krüger et al. (2004, p. 5 e 6) 

 

Outro trabalho desenvolvido na mesma época, na cidade de Campinas, São Paulo, 

utilizou seis células-teste (Fotografia 6) para comparar o desempenho térmico de brises 

transparentes. No estudo realizou-se avaliação comparativa das temperaturas internas e 

superficiais dos brises e do vidro das janelas. Além da avaliação do desempenho térmico, foi 

também iniciada uma avaliação do desempenho luminoso dos brises no interior das células-

teste (MIANA, 2005). O mesmo conjunto de células-teste serviu a várias outras pesquisas 

(CASTRO, 2006; GUTIERREZ; LABAKI, 2007; CASTRO et al., 2008; CASTRO et al., 2010; 

LOPES; LABAKI, 2012), constituindo um marco importante. 

 

Fotografia 6 - Conjunto de células-teste – UNICAMP – 2003 

 

Fonte: Miana (2005, p. 95) 
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Após os trabalhos realizados na primeira metade da década de 2000, as pesquisas com 

células-teste focadas em estratégias para o desenho passivo de edificações tornaram-se mais 

comuns. São exemplos: 

a) Avaliação do desempenho térmico de vidros (CASTRO, 2006; CASTRO et al., 

2007; MICHELATO, 2007; CASTRO et al., 2010)  e películas poliméricas 

(CASTRO et al., 2008). 

b) Avaliação do desempenho térmico de vedações e calibração de modelos 

computacionais (KOMENO; SPOSTO; KRÜGER, 2006; SPOSTO; KOMENO; 

KRÜGER, 2007; MONTEIRO, 2013). 

c) Avaliação do desempenho térmico de paredes verdes (MORELLI, 2009). 

d) Avaliação do desempenho de coberturas convencionais e com isolantes 

(KRÜGER; SUETAKE; ADRIAZOLA, 2006; PERALTA, 2006), de materiais 

reciclados (JARDIM, 2011), de coberturas verdes (ANDRADE; RORIZ, 2009; 

IBIAPINA et al., 2010; CARDOSO; VECCHIA, 2014; SEIXAS, 2015) e de 

materiais inovadores (CARDOSO; VECCHIA; NETO, 2011; LOPES; LABAKI, 

2012). 

e) Avaliação do desempenho de sistemas passivos de resfriamento (TEIXEIRA; 

LABAKI, 2006; GONZÁLEZ-CRUZ et al., 2014; FERNANDES et al., 2015). 

f) Medição do fator solar de sistemas de aberturas (GUTIERREZ; LABAKI, 2007). 

g) Desenvolvimento de modelos para estimativa de temperaturas internas 

(FERNANDES et al., 2015). 

Observando-se os trabalhos identificados, percebe-se que, com o tempo, as pesquisas 

contam com mais equipamentos e os monitoramentos tornaram-se mais detalhados. Por outro 

lado, observa-se também que boa parte das pesquisas utilizando células-teste publicadas a partir 

de 2007 faz referência a algum dos estudos anteriores utilizando esta alternativa. Pode-se dizer 

que as experiências anteriores embasaram as novas, possibilitando o aprimoramento 

metodológico. 
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2.4.5 Modelos Físicos Reduzidos 

Modelos reduzidos são abordados aqui brevemente visando diferenciá-los das células-

teste ao ar livre. A apresentação é importante pois há confusão quanto ao uso dos termos célula-

teste e modelo reduzido. 

Pesquisas e projetos na área do ambiente construído empregam diversos tipos de 

modelos físicos. As aplicações abrangem várias áreas, como as de estruturas, iluminação, 

ventilação e acústica. 

Na área de estruturas, modelos reduzidos são utilizados para avaliar o comportamento 

estrutural de componentes ou de edificações. Um exemplo é a análise de esforços em treliças 

(LIMA et al., 2015). Neste caso, devem levar em conta a proporcionalidade em relação às 

propriedades mecânicas das peças (Fotografia 7). Outro exemplo é a análise de esforços devido 

ao vento (Fotografia 8) em componentes ou edificações (LOREDO-SOUZA et al., 2009). Na 

pesquisa, o uso de modelos reduzidos para análise estrutural é consolidado. Também são 

utilizados enquanto alternativa didática (DUARTE; STACH, 2014). 

 

Fotografia 7 - Arranjo experimental utilizado 

no ensaio de modelo reduzido de treliça 

 

Fonte: Lima et al. (2015, p. 93) 

Fotografia 8 - Modelo reduzido em túnel de vento 

 

 

Fonte: Loredo-Souza et al. (2009, p. 6) 

 

Quando os modelos físicos reduzidos constituem reduções da forma geométrica sem 

maiores preocupações com as propriedades físicas, são chamados de maquetes. São utilizados 

para representar edificações e suas partes, existentes ou projetadas (COSTA, 2013). 

Diferentemente das células-teste, as maquetes não necessariamente definem um volume de ar 

interno (Fotografia 9). 

Na área de ambiência, são utilizados em estudos sobre acústica arquitetônica, 

iluminação e ventilação natural. Em estudos sobre iluminação natural, os modelos reduzidos 

são uma opção consolidada. São utilizados tomando-se como fonte luminosa o próprio Sol 
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(FERNANDES; CUNHA, 2011) ou uma fonte artificial (Fotografia 10) (FERNANDES; 

GRZYBOWWSKI; SAUGO, 2014). 

 

Fotografia 9 - Maquete para estudos da forma 

 

Fonte: Costa (2013, p. 49). 

Fotografia 10 - Estudo com heliodon 

 

Fonte: Fernandes, Grzybowski e Ribeiro (2013, p. 8). 

 

No entanto, na área térmica os modelos reduzidos possuem pouca aplicação. Há 

grandes dificuldades para se produzir modelos reduzidos mantendo proporcionais os 

fenômenos térmicos internos quando comparados com os das edificações em escala natural 

(HITCHIN, 1993). Para enfrentar este problema, o Princeton University Architectural 

Laboratory, no início da década de 1970, desenvolveu uma máquina conhecida como 

Thermoheliodon (Figura 4 e Fotografia 11). Esta máquina criava um ambiente simulando o 

ambiente externo e visava testar a performance térmica de modelos reduzidos de edificações 

(OLGYAY, 2008). No entanto, diante do alto custo do aparelho, da reduzida faixa de escalas 

testáveis, das dificuldades para calibração, entre outros problemas, o experimento foi 

descontinuado e nunca foi replicado em outros locais. 

 

Figura 4 - Thermoheliodon Fotografia 11 - Thermoheliodon 

 

Fonte: Olgyay (2008) Fonte: Olgyay (2008) 
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2.5 EXPERIMENTOS COM TETO-RESERVATÓRIO 

Para Overbey (2012), apesar de mostrar estudos de caso com desempenho positivo e 

bem documentado, a maior parte da literatura sobre sistemas passivos dá pouco crédito ao 

potencial do sistema TR. Esse autor aponta os seguintes motivos como explicações para esse 

descaso: 

• Por ser usado tanto para aquecimento como para resfriamento, o sistema é de difícil 

"encaixe" nas categorias de condicionamento passivo. Às vezes utiliza isolamento 

móvel, o que torna um tanto questionável a classificação como sistema passivo. 

• As instalações sempre sofreram problemas. Os isolamentos móveis costumam 

apresentar avarias. O isolamento térmico pode apresentar problemas nas vedações, 

permitindo perdas de calor. Outro problema é o peso do corpo d’água, especialmente 

para os padrões construtivos dos Estados Unidos, onde predominam construções 

leves. Coberturas pesadas exigem estruturas mais robustas. Por último, cita a 

preocupação com vazamentos de água. 

Como contraponto, argumenta que há soluções técnicas que permitem superar os 

problemas e que, diante do alto potencial do sistema, vale a pena investir em soluções e em 

pesquisa (OVERBEY, 2012). 

Erell, Yannas e Molina (2006) lembram que, para maior efetividade do sistema, os 

elementos da edificação em contato com o TR devem ter alta condutividade térmica para 

facilitar as trocas térmicas entre a água e os espaços ocupados. Daí a utilização de metais. 

A seguir apresenta-se revisão sobre estudos envolvendo tetos-reservatório em 

diferentes locais e condições climáticas. 

2.5.1 Teto-Reservatório nos Estados Unidos 

O estudo de tetos-reservatório provavelmente foi observado academicamente pela 

primeira vez na Universidade do Texas, nos anos 1920, abordando a redução do fluxo de calor 

em coberturas. Devido ao peso dos reservatórios, ocorreram problemas com os suportes e os 

experimentos foram suspensos(RUNSHENG; ETZION; ERELL, 2003). 

Segundo Guzmán (1993), os primeiros estudos quantitativos com tetos-reservatório 

datam de 1939, quando a American Society of Heating and Ventilating Engineers (ASHVE), 

atual American Society of Heating, Refrigerating, and Air-Conditioning Engineers (ASHRAE), 
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promoveu estudos realizados por F. C. Houghton, H. T. Olson e Carl Gutlebert, cujos resultados 

foram apresentados em 1953 no “Guide and Data Book” da ASHVE. 

Já segundo Lord (1999), a utilização de coberturas para armazenamento térmico em 

construções residenciais modernas foi pioneiramente testada por H. R. Hay, que construiu uma 

célula-teste (Fotografia 12) e, posteriormente, uma residência que demonstrou a eficácia da 

"cobertura armazenadora térmica" para manter as temperaturas internas confortáveis ao longo 

de todo o ano. 

Em 1967, em Phoenix, Arizona (latitude 33° 25' N, longitude 112° 0' W, altitude média 

337 m e classificação climática BWh segundo Köppen-Geiger), Harold Hay e John Yellott 

(Fotografia 12), construíram e testaram por 15 meses uma célula-teste coberta com TR 

(Fotografia 13 e Fotografia 14). O sistema testado foi denominado Sky Therm e mais tarde foi 

patenteado. A célula-teste demonstrou a validade do conceito. Neste protótipo, os painéis 

isolantes eram movidos por uma combinação de corda e polia, de operação manual (LORD, 

1999). O Sky Therm foi um experimento pioneiro e teve grande impacto no feitio dos 

experimentos posteriores. 

 

Fotografia 12 - Harold Hay e John 

Yellott junto à célula-teste dotada 

de teto-reservatório (TR) 

 

Fonte: Hay e Yellott (1969, p. 430) 

Fotografia 13 - Harold R. Hay, ao 

lado da célula-teste (CT) de Phoenix, 

em 1967 

 

Fonte: Overbey (2012, p. 2) 

Fotografia 14 - Harold 

R. Hay no interior da 

célula-teste 

 

Fonte: Overbey (2012, 

p. 6) 

 

Em 1973, em Atascadero, Califórnia, foi construída uma casa dotada de TR 

(Fotografia 15, Fotografia 16 e Fotografia 17). Possuía três quartos e dois banheiros. Foram 

utilizados sacos de plástico preto preenchidos com água para armazenamento térmico. Durante 

o inverno, no período diurno os sacos eram expostos à radiação solar e no noturno eram cobertos 

com isolante térmico. O calor irradiado para o espaço interior do teto aquecia a casa. Durante o 

verão, o processo era revertido; os sacos pretos de água eram expostos ao céu noturno e então 
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cobertos com isolamento durante o dia. O sistema mantinha a temperatura interior entre 16,7 

°C e 26,1 °C sem qualquer aquecimento ou arrefecimento extra, apesar de temperaturas externas 

variando entre -3,3 °C e 37,8 °C (LORD, 1999). 

 

Fotografia 15 - Vista aérea da 

residência 

 

Fonte: Erell, Yannas e Molina (2006, 

p. 5) 

Fotografia 16 - Vista 

lateral 

 

Fonte: Haggard  

(1977, p. 403) 

Fotografia 17 - Vista frontal da 

edificação 

 

Fonte: Bainbridge (2014, p. 5) 

 

Em 1984, em Pala, Califórnia, para avaliação de alternativas passivas para 

resfriamento e aquecimento no clima local, foram construídas e testadas oito células-teste. O 

estudo foi denominado Pala Passive Solar Project. O monitoramento foi iniciado em 1981 e 

concluído em 1984. Dos dados da célula-teste dotada de TR (Figura 5), concluiu-se que a 

alternativa poderia reduzir os gastos anuais com aquecimento e resfriamento entre 50 % e 75 

% em relação a um sistema construtivo convencional (GIVONI 1994 apud KAKO, 2010). 

 

Figura 5 - Esquema da célula-teste 

 

Fonte: Kako (2010, p. 23) 

 

Em 1991 e 1992, em Sacramento, Califórnia, Givoni monitorou e avaliou dados de um 

TR com isolamento flutuante com 590 m² em um armazém de 3.600 m². O reservatório era 

separado do forro por uma camada de ar pela qual circulava ventilação forçada. A ventilação 
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forçada era acionada automaticamente por um termostato quando a temperatura externa atingia 

certa temperatura (não informada). No período monitorado, as temperaturas internas não 

atingiram 80 ºF (26,7 °C) em nenhum momento, enquanto as externas tiveram picos próximos 

a 99 °F (37,2 °C) (GIVONI, 1994). Não há dados sobre o material do reservatório. 

Entre 2002 e 2003, em Muncie, Indiana, realizou-se experimento para avaliar 

estratégias para aquecimento passivo. O experimento contou com uma célula-teste de controle 

e cinco células experimentais (Fotografia 18), cada célula dotada de uma estratégia passiva: 

ganho direto, parede Trombe, parede d'água, jardim de inverno e TR (FERNÁNDEZ-

GONZÁLEZ, 2007a). Todas as células-teste receberam revestimentos isolantes nas faces 

internas (Fotografia 19). Os dados medidos mostraram que, em se tratando do aquecimento, o 

TR deixou a desejar (muito em função da configuração do experimento, que resultou em uma 

exposição reduzida do reservatório ao sol devido à orientação adotada). Para um melhor 

desempenho esse autor propõe associar o TR a outras estratégias passivas. No entanto, dentre 

as estratégias testadas, o TR resultou no ambiente interno com as temperaturas mais estáveis. 

A amplitude térmica diária média foi de 1,24 °C e a máxima de 1,44 °C (FERNÁNDEZ-

GONZÁLEZ, 2007b). Segundo esse autor, a estabilidade térmica propiciada pelo TR é 

comparável à que seria propiciada por condicionamento mecânico se instalado. 

 

Fotografia 18 - Vista sul das cinco células experimentais: 

ganho direto, parede Trombe, parede d'água, jardim de 

inverno e TR 

 

Fonte: Fernández-González (2007ª, p. 583) 

Fotografia 19 - Aspecto interno das 

células-teste 

 

 

Fonte: Fernández-González (2007ª, p. 585) 

 

Em 2011, em Las Vegas, Nevada, durante os meses de junho e setembro, comparam-

se as performances de duas células-teste (Fotografia 20 e Fotografia 21) dotadas de TR 

construídas no “Natural Energies Advanced Technologies Laboratory” (NEAT) da 

Universidade de Nevada. As células-teste eram idênticas, diferindo apenas na configuração do 
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TR. Nas duas células-teste, a profundidade do TR era de aproximadamente 15,2 cm, com 

isolamento removível. As células mediam 2,44 × 4,88 m internamente, com área de 11,9 m². A 

única diferença entre as duas células-teste é que: uma era dotada de TR seco (Fotografia 22), 

com a água armazenada em bolsas, mas secas externamente (D-RP); e a outra (Fotografia 23), 

também dotada de bolsas d’água, tinha estas molhadas externamente para tirar vantagem do 

resfriamento evaporativo (W-RP). Os resultados obtidos no verão de 2011 confirmaram que 

ambas as configurações propiciam significativa estabilidade térmica interna. Enquanto a 

amplitude térmica externa média foi de 11,3 °C, a interna das duas células foi menor que 5 °C. 

Além disso, enquanto a média das máximas externas foi 38,7 °C, a média das máximas internas 

na configuração D-RP foi 33,7 °C e na configuração W-RP foi 27,9 °C (FERNÁNDEZ-

GONZÁLEZ; COSTACHE, 2012). As duas células-teste apresentaram amplitudes térmicas 

diárias semelhantes, mas a célula W-RP apresentou temperaturas internas aproximadamente 3,5 

°C mais baixas. 

 

Fotografia 20 - Vista externa 

 

Fonte: Fernández-González e Costache (2012, p. 

3) 

Fotografia 21 - Vista interna 

 

Fonte: Fernández-González e Costache (2012, p. 

4) 
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Fotografia 22 - TR seco (D-RP) 

 

Fonte: Fernández-González e Costache (2012, p. 

3) 

Fotografia 23 - TR molhado (W-RP) 

 

Fonte: Fernández-González e Costache (2012, p. 

3) 

 

2.5.2 Teto-Reservatório na Europa 

Spanaki et al. (2014) relatam experimentos realizados de junho a agosto de 2011, no 

Campus da Universidade Técnica de Creta em Chania, Grécia, com o objetivo de avaliar a 

capacidade de resfriamento. A altitude do local é de 137 m e a latitude e longitude 24º 04’ 09” 

E e 35º 32’ 00” N, respectivamente. Creta, na classificação climática de Köppen-Geiger, possui 

clima Csa, temperado úmido com verão seco e quente. O TR foi executado em concreto, 

preenchido com água até 0,1 m. Uma folha de alumínio foi colocada 0,15 m acima do nível da 

água para sombreamento (Fotografia 24). 

 

Fotografia 24 - Visão geral do módulo testado 

 

Fonte: Spanaki et al. (2014, p. 275) 

 

No experimento observou-se que as perdas de calor por evaporação foram limitadas 

devido ao baixo volume de água evaporada. O efeito de arrefecimento permaneceu ativo pelas 
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24 horas de cada dia, uma vez que a temperatura do teto abaixo do reservatório era maior que 

a da água. Também observou-se que ocorreu redução da flutuação da temperatura do ar no 

interior da célula-teste e que a temperatura mínima diária da água foi praticamente igual à 

temperatura mínima do ambiente externo (SPANAKI et al., 2014). 

2.5.3 Teto-Reservatório no Oriente Médio 

Por volta de 1983, em Israel, no Institute for Desert Research (S’de-Boqer Campus of 

Ben-Gurion University), foram realizados experimentos com TR sombreado. Segundo Givoni 

(1984), a temperatura da superfície da cobertura segue de perto a temperatura de bulbo úmido 

do ambiente externo e age como um trocador de calor, absorvendo energia por radiação e 

convecção. Assim, a temperatura interna do ambiente abaixo pode ser reduzida sem elevar o 

nível de umidade. Testou-se um ambiente com 3 × 4 m, com parede altamente isoladas, e teto 

composto por reservatório de concreto coberto por telhado de fibrocimento (GIVONI, 2011). 

Conseguiu-se reduzir a temperatura dos forros em aproximadamente 3 °C e a temperatura dos 

ambientes em 2 °C quando comparados com ambientes sem reservatórios mas com coberturas 

super-isoladas (GIVONI, 1984). Neste experimento a temperatura externa máxima no período 

alcançou 34 °C enquanto a máxima interna foi de 24 °C. 

Em 1992, como um dos resultados dos estudos com tetos-reservatório em Israel, 

publicou-se procedimento específico para verificação da aplicabilidade desse artifício em 

diferentes regiões a partir da análise de dados climáticos locais. O procedimento é parte 

constituinte da Carta Bioclimática de Givoni, instrumento difundido globalmente (GIVONI, 

1992). 

A partir de 2003 foram realizados novos estudos com diferentes configurações de 

tetos-reservatório com coberturas flutuantes (RUNSHENG; ETZION; ERELL, 2003). A 

experiência adquirida no tema resultou no lançamento do livro Roof cooling techniques: a 

design handbook, que contém um capítulo exclusivamente dedicado ao TR (ERELL; 

YANNAS; MOLINA, 2006). 

Kharrufa e Adil (2007) testaram o TR aplicado a uma pequena edificação na cidade de 

Bagdá (Fotografia 25). Antes da aplicação do TR a edificação apresentava temperaturas médias 

internas mais altas que as externas. Com o TR (Fotografia 26), estas diminuíram, especialmente 

durante o dia. Observou-se também menor amplitude térmica interna. A instalação do TR, sem 

ventilação forçada, reduziu a temperatura média interna em 3,4 °C em comparação a 
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temperatura média com o teto convencional. Com o TR equipado com ventilação forçada a 

temperatura média ficou 4,5 °C abaixo da verificada com teto convencional. 

 

Fotografia 25 - Edificação testada em Bagdá 

 

Fonte: Kharrufa e Adil (2007, p. 84) 

Fotografia 26 - Detalhe do TR 

 

Fonte: Kharrufa e Adil (2007, p. 84) 

 

2.5.4 Teto-Reservatório nos Países da América Latina (exceto Brasil) 

Em 1991, em Colima, no México, foram monitoradas células-teste dotadas de TR de 

concreto como o objetivo de testar o resfriamento passivo. Colima, na classificação climática 

de Köppen-Geiger, possui clima Aw, tropical com inverno seco. O estudo foi conduzido por 

Ruben Castañeda e Leandro Sandoval (GUZMÁN, 1993). Utilizaram-se células-teste com 1,5 

× 1,5 × 1,0 m. Uma célula-teste foi mantida como controle e as demais tomadas como células 

experimentais. Nas diferentes configurações testadas (com isolamento fixo, com isolamento 

móvel, com cobertura ventilada e teto enclausurado) comprovou-se capacidade de resfriamento 

em comparação com célula-teste sem reservatório. Foram testadas diferentes espessuras para a 

lâmina-d’água (2, 4, 6 e 8 cm). O estudo apontou contribuição para amenização das condições 

locais de desconforto devido ao calor (GUZMÁN, 1993). 

Givoni (1994) descreve as mesmas células-teste como medindo 1,6 × 1,6 × 0,95 m, 

construídas em blocos de adobe (sem isolamento) e com TR com lâmina-d’água com 8 cm de 

profundidade. As temperaturas do reservatório mantiveram-se aproximadamente 2 °C abaixo 

das temperaturas internas da célula experimental. 

Diante dos resultados obtidos com as células-teste, o pesquisador Leandro Sandoval 

decidiu testar o sistema com isolamento flutuante em um quarto em sua residência, monitorando 

também outro quarto sem o sistema. O quarto dotado de TR apresentou amplitude térmica 
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significativamente menor que o quarto controle e temperaturas internas mais baixas, 

especialmente nos horários mais quentes (GIVONI, 1994). 

Dando continuidade aos estudos em Colima, sob orientação de L. Sandoval, L. H. S. 

Guzmán (1993), testou várias configurações de tetos em diferentes períodos entre julho de 1992 

e janeiro de 1993. O objetivo foi avaliar a capacidade de resfriamento do sistema na estação 

seca. O relato de Guzmán dá maiores detalhes sobre as células-teste. Para os experimentos 

construíram-se seis células experimentais (Figura 6 e Fotografia 27) com 1,5 × 1,5 m de área 

interna e pé-direito de 1,0 m. As paredes foram executadas com tijolos maciços de 0,14 m de 

espessura. Os tetos-reservatório foram executados em concreto, com laje de 0,06 m de espessura 

e muretas laterais de 0,15 m de altura. As paredes leste, oeste e sul eram sombreadas por 

marquises. As células-teste tiveram as seguintes configurações ao longo do experimento: 1) 

Sem preenchimento do TR (representou a célula de controle); 2) Sem preenchimento do TR, 

ventilado mas com cobertura fixa; 3) Com TR preenchido, coberto e isolado por uma lâmina de 

EPS permanentemente molhada; 4) Com TR preenchido, sombreado e sujeito à ventilação; 5) 

Com TR preenchido, sombreado e isolado durante o dia e aberto durante a noite; 6) Com TR 

sem preenchimento, coberto e isolado durante a noite e aberto durante o dia (GUZMÁN, 1993). 

 

Figura 6 - Projeção axonométrica da célula 

experimental 

 

Fonte: Guzmán (1993, p. 47) 

Fotografia 27 - Fotografia da célula-teste 

 

 

Fonte: González-Garcia (2010, p. 17) 

 

Dentre as configurações avaliadas, apresentou melhores resultados a de número 5, que 

minimizava os ganhos de calor por radiação durante o dia e maximizava as perdas durante a 

noite por emissão de radiação de ondas longas e por evaporação. No entanto, esse autor concluiu 

que, em se tratando do custo benefício, considerando que o estudo focava soluções para 

populações de baixa renda, a melhor opção era utilizar laje de concreto coberta por isolamento 

reflexivo, sem a massa de água. 
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Ao longo de 1996 e 1997, em Maracaibo, Venezuela, duas células-teste (diferentes 

apenas em se tratando da cobertura) foram monitoradas para verificar a efetividade do TR 

metálico enquanto alternativa para resfriamento passivo em clima quente e úmido (Fotografia 

28). A cobertura da célula-teste de controle reproduzia coberturas tradicionais na Venezuela 

(telha de fibrocimento + mais forro de argamassa) enquanto que na célula-experimental 

testaram-se duas configurações para o TR (1 - resfriamento evaporativo com reservatório 

ventilado e sombreado durante o dia e resfriamento evaporativo e radiante durante a noite, com 

o reservatório exposto e preenchido com 10 cm de água; e 2 - reservatório vedado e sombreado 

durante o dia e resfriamento radiante durante a noite e preenchido com 15 cm de água). 

 

Fotografia 28 - Célula experimental e célula de controle (ao fundo). 

 

Fonte: González-Cruz e Givoni (2004, p. 2) 

 

Os resultados mostraram que as duas configurações são capazes de reduzir as 

temperaturas máximas diárias no clima local, no entanto, enquanto a configuração 2 (Gráfico 

9) tende a manter as temperaturas internas próximas das médias externas, a configuração 1 

(Gráfico 8) faz as temperaturas internas se deslocarem para mais próximo das mínimas externas, 

resultando em temperaturas internas médias inferiores às médias externas, sendo mais efetiva 

(GONZÁLEZ-CRUZ; GIVONI, 2004). Pode-se dizer que este experimento, na região, renovou 

os investimentos na pesquisa sobre tetos-reservatório. 
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Gráfico 8 - Temperaturas externas e internas 

medidas (configuração 1) 

 

Fonte: González-Cruz e Givoni (2004, p. 3) 

Gráfico 9 - Temperaturas externas e internas 

medidas (configuração 2) 

 

Fonte: González-Cruz e Givoni (2004, p. 3) 

 

Em 2006, na cidade de Veracruz, México, de clima quente e úmido, testou-se 

novamente o TR de concreto com isolamento flutuante. Foram construídas duas células-teste 

(Fotografia 29), sendo que uma serviu como célula de controle. 

 

Fotografia 29 - Célula de controle e célula experimental 

 

Fonte: Chávez, Givoni e Mundet (2007, p. 340) 

 

As paredes foram executadas em concreto com 10 cm de espessura e mais 2,5 cm de 

emboço em cada lado, resultando em paredes com 15 cm de espessura. Como cobertura, 

utilizou-se um TR de concreto, com laje com 10 cm de espessura. Sobre a laje de cobertura, o 

reservatório possuía 15 cm de profundidade e sobre este foi colocado um isolamento flutuante 

com 5 cm de espessura. Durante a noite, a água circulava sobre o isolamento flutuante. Os 

resultados (Gráfico 10) mostraram que a célula experimental apresentou temperaturas máximas 

aproximadamente 2,0 °C abaixo das da célula de controle e temperaturas médias em torno de 
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1,0 °C menores, confirmando a ocorrência de resfriamento, embora modesto (CHÁVEZ; 

GIVONI; MUNDET, 2007). Observando os dados percebe-se que as temperaturas do 

reservatório são significativamente inferiores às temperaturas internas da célula experimental. 

Tal fato leva a considerar que o desempenho modesto, neste caso, tenha sido devido ao material 

do reservatório, pois o concreto possui menos condutividade térmica que o aço. 

 

Gráfico 10 - Temperaturas internas e externas do ar e temperaturas do reservatório 

 

Fonte: Chávez, Givoni e Mundet (2007, p. 340) 

 

Em 2000, pesquisadores do Instituto de Investigaciones de la Facultad de Arquitectura 

y Diseño Universidad del Zulia (IFA), Venezuela, publicam artigo apresentando proposta 

(Figura 7 e Figura 8) para construção de uma residência bioclimática (Vivienda Bioclimática 

Prototipo - VBP1) dotada de artifícios para condicionamento térmico na cidade de Maracaibo, 

de clima quente e úmido. Entre os artifícios destaca-se o TR para resfriamento passivo, do tipo 

sombreado e ventilado, localizado sobre os quartos. Trata-se de reservatório metálico, com 

lâmina-d’água variando entre 1 e 5 cm. As temperaturas internas do projeto foram simuladas e 

consideradas adequadas para o clima local (GONZÁLEZ-CRUZ. et al., 2000). Pode-se dizer 

que a VBP-1 tem influência direta dos testes com TR metálico realizados entre 1996 e 1997 em 

Maracaibo. 
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Figura 7 - Planta baixa 

 

Fonte: González-Cruz et al. (2000, p. 2) 

 

Figura 8 - Corte transversal 

 

Fonte: González-Cruz et al. (2000, p. 2) 

 

No ano de 2005, a VBP-1 estava em fase final de construção (GONZÁLEZ-GÓMEZ 

et al., 2008). Em 2006, a VBP-1 já era utilizada em atividades de pesquisa (TSOI e 

GONZÁLEZ-CRUZ, 2006). Monitorada desde 2006, a edificação estava praticamente 

finalizada (Fotografia 30), já com TR operante e com equipamentos para monitoramento 

instalados (Fotografia 31). O Gráfico 11 apresenta dados de temperatura de cinco dias de 

fevereiro de 2006. As temperaturas internas do ar nos dormitórios apresentam amplitude bem 

menor que as temperaturas da sala de estar e do exterior. Por outro lado, devido ao local 

apresentar clima quente e úmido, a simples redução da temperatura de bulbo seco (Tbs) não foi 

suficiente para garantir condições de conforto ao longo de todo o período monitorado devido à 

alta umidade relativa. Mesmo assim os resultados podem ser considerados bastante positivos 

(BRAVO, et al., 2008). 
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Fotografia 30 - Monitoramento da VBP-1 

 

Fonte: Bravo, et al. (2008, p. 56) 

 

Fotografia 31 - Monitoramento da VBP-1. 

 

Fonte: Bravo, et al. (2008, p. 57) 

 

Gráfico 11 - Dados de temperatura de cinco dias de fevereiro de 2006 

 

Fonte: Bravo, et al. (2008, p. 58) 

 

Em 2007, na cidade de Mexicali, capital do Estado da Baixa Califórnia, no México, 

Tépox, González-Cruz e Mata (2008) testaram tetos-reservatório de diferentes configurações. 

Diferentemente dos estudos anteriores, utilizou-se reservatório metálico ao invés do de 

concreto. De certa forma, este trabalho resgata a ideia do Sky Therm, proposta por H. R. Hay. 

Foram testadas 10 células-teste (Fotografia 32) para estudar tetos-reservatório abertos, cada 

uma com um tipo específico de cobertura para sombreamento, e uma célula-teste sem cobertura. 
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Todas as 11 células-teste possibilitavam o resfriamento. Duas células-teste também permitiam 

o resfriamento radiante noturno e outras duas possibilitavam resfriamento radiante parcial. Os 

objetivos do estudo foram: 1) conhecer o tipo de TR metálico, aberto ou fechado, mais eficiente 

para esfriar a água que contém; 2) identificar o tipo de cobertura que melhor proteja os tetos-

reservatório em um ciclo diário durante o verão. Concluiu-se, para aquele experimento, que os 

tanques abertos apresentaram desempenho melhor que os fechados; e que as coberturas móveis, 

possibilitando resfriamento evaporativo diurno e resfriamento radiante noturno, também foram 

mais eficientes. 

 

Fotografia 32 - Vista geral das células-teste 

 

Fonte: Tépox, González-Cruz e Mata (2008, p. 47) 

 

Em 2009, na cidade de Maracaibo, Venezuela, dando continuidade aos estudos com 

tetos-reservatório metálicos na América Latina, foram construídas e monitoradas duas células-

teste (Fotografia 33). Mantendo uma como célula de controle e alterando a configuração da 

outra, sete configurações de TR foram testadas: 1) câmara de ar e isolamento térmico; 2) câmara 

de ar, isolamento térmico e resfriamento radiante noturno; 3) resfriamento evaporativo indireto 

e sombreamento; 4) massa térmica e isolamento térmico; 5) resfriamento radiante com massa 

térmica; 6) resfriamento evaporativo indireto, massa térmica e sombreamento; 7 ) resfriamento 

radiante, resfriamento evaporativo indireto, massa térmica e sombreamento. A configuração 

número 7 foi a que alcançou melhores resultados quanto ao resfriamento, objetivo do trabalho. 

Para o período monitorado, a configuração 7 apresentou temperaturas máximas medias 8,6 °C 

abaixo das da célula de controle e temperaturas médias 3,6 °C mais baixas. A amplitude térmica 

interna resultou em média apenas 39 % da amplitude externa (GONZÁLEZ-GARCIA, 2010). 

Por fim, os dados deste experimento realizado em clima quente e úmido e focado na questão 

do resfriamento, levam à necessidade de se investigar também a questão do aquecimento 

(GONZÁLEZ-CRUZ; GONZÁLEZ-GARCIA, 2013). 
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Fotografia 33 - Célula de controle e célula experimental 

 

Fonte: González-Garcia (2010, p. 36) 

 

Em outubro de 2014, na Universidade de Colima, Colima, México, utilizando células-

teste, estudaram-se três diferentes configurações de tetos-reservatório para resfriamento: TR 

com 4,5 cm de água; TR com 4,5 cm de água e isolamento flutuante; e TR preenchido com uma 

película de feltro úmida. O TR foi executado em concreto, com 7 cm de espessura e as paredes 

em alvenaria cerâmica com 8,5 cm de espessura. As dimensões do interior são 1,35 × 1,35 × 

1,35 m, resultando em volume aproximado de 2,5 m³ (Figura 9). As faces externas das paredes 

(Fotografia 34) foram forradas com 4,5 cm de isopor (EPS) (ESPARZA-LÓPEZ et al., 2015). 

Os melhores resultados foram apresentados pela configuração “TR com 4,5 cm de água”. No 

entanto, o desempenho foi muito próximo das demais configurações. Por fim, pode-se dizer que 

o TR de concreto atua mais efetivamente no sentido de atenuar os picos de temperatura do que 

como alternativa para resfriamento. 

 

Figura 9 - Planta baixa e corte da célula-teste 

 

Fonte: Esparza-López et al. (2015, p. 87) 
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Fotografia 34 - Vista do revestimento externo (isopor) 

 

Fonte: Esparza-López et al. (2015, p. 88) 

 

2.5.5 Teto-Reservatório no Brasil 

O estudo da aplicação de tetos-reservatório no Brasil é tema pouco explorado. Os 

estudos existentes são poucos e focam basicamente a questão do resfriamento e a busca por 

conforto nos períodos quentes (SHARIFI; YAMAGATA, 2015). 

A aplicação de tetos-reservatório no Brasil foi pioneiramente analisada por meio de 

estimativas. Analisou-se a aplicação local de um sistema de resfriamento passivo utilizado em 

uma residência construída em Maracaibo, na Venezuela (Vivienda Bioclimatica Prototipo, 

VPB-1). O sistema foi denominado “Sistema Pasivo de Enfriamiento Evaporativo Indirecto” 

(SPEEI). As estimativas foram feitas para quatro cidades do Nordeste Brasileiro (Teresina, 

Petrolina, Fortaleza e Natal). A verificação da aplicabilidade foi feita por intermédio de 

equações preditivas calibradas a partir dos dados medidos em Maracaibo em 2006 e aplicadas 

a dados climáticos brasileiros do tipo Typical Meteorological Year14 (TMY). Neste estudo, 

foram estimadas as temperaturas internas médias, mínimas e máximas. Os resultados apontaram 

para a obtenção de condições de conforto na maior parte do ano nas quatro cidades. As 

temperaturas internas médias estimadas para Teresina foram 1,8 °C inferiores às médias 

externas, em Petrolina a diferença foi de 1,1 °C, em Fortaleza 2,1 °C e em Natal 1,4 °C 

(GONZÁLEZ-CRUZ;  KRÜGER, 2013). 

Em estudo posterior, também utilizando equações preditivas calibradas segundo dados 

medidos na VPB-1, em Maracaibo, foram estimadas temperaturas internas para 411 cidades 

                                                 
14 Typical Meteorological Year: O TMY inclui, além dos dados contidos no TRY, dados de radiação solar. O 

método utilizado é semelhante ao utilizado para o TRY, mas seleciona meses individuais em vez de anos inteiros 

(CRAWLEY; LAWRIE, 2015). Os meses são então concatenados, formando um arquivo com 12 meses, mas que 

podem ser de diferentes anos (WILCOX; MARION, 2008). A representatividade estatística do TMY será maior 

quanto maior for o número de anos utilizados para sua geração (RORIZ, 2012; WILCOX; MARION, 2008). 
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brasileiras. Os resultados iniciais sugerem que o sistema é capaz de propiciar temperaturas 

internas na faixa de conforto em mais de 90 % dos climas testados (GONZÁLEZ-CRUZ; 

KRÜGER; GIORDANO, 2014). Mostraram que, para uma edificação semelhante à edificada 

em Maracaibo, o sistema é capaz de propiciar temperaturas internas médias estimadas 

alcançando até 2,5 °C de redução em relação às temperaturas médias externas. O estudo conclui 

que, em se tratando do resfriamento, o sistema possui potencial para propiciar condições 

internas confortáveis e contribuir para a redução do consumo energético com condicionamento 

térmico (GONZÁLEZ-CRUZ; KRÜGER, 2015). 

Aparentemente, os primeiros experimentos envolvendo monitoramento de tetos-

reservatório no território brasileiro foram realizados em Florianópolis/SC. Também neste caso, 

o foco foi o resfriamento. Por meio de células-teste, avaliou-se o comportamento térmico de 

cinco sistemas passivos de resfriamento (SPR). Nestes, foram aplicados os princípios de inércia 

térmica, resfriamento evaporativo indireto e resfriamento radiante noturno. Concluiu-se que: as 

técnicas de resfriamento passivo utilizadas podem reduzir a temperatura máxima interna em até 

10,4 °C se comparado com a temperatura máxima externa; é possível reduzir a amplitude da 

temperatura interna em função da amplitude externa (fator decremental15 médio entre 0,34 e 

0,70). González-Cruz et al. (2014) apontaram que os resultados confirmam a viabilidade de 

aplicação das técnicas de resfriamento passivo para o condicionamento térmico de edificações 

no período de verão em Florianópolis. 

Replicando em parte o experimento realizado em Florianópolis, também com foco no 

resfriamento evaporativo, foram confeccionadas e testadas células-teste dotadas de TR também 

na cidade de Curitiba/PR (FERNANDES et al., 2015). Os resultados preliminares do estudo, 

considerando meses relativamente quentes e secos da primavera curitibana de 2015, apontaram 

a efetividade do sistema quanto ao resfriamento. Na continuidade do experimento, ainda 

focando o resfriamento, mas somando-se dados do verão de 2015, observou-se que as 

temperaturas internas das células-teste dotadas de TR mantiveram-se dentro da faixa de 

conforto quando observados 90 % de aceitabilidade térmica. Constatou-se também que a inércia 

térmica propiciada pela massa de água do reservatório teve papel importante nos resultados 

(LANGE, 2016). 

                                                 
15 O Fator Decremental (FD) é abordado no item “3.7.2.1. Estabilidade Térmica”. 
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2.6 ESTIMATIVA DE TEMPERATURAS HORÁRIAS 

Para além da demanda desta pesquisa por um método preditivo de temperaturas 

internas horárias do ar, a abordagem da questão predição de temperaturas internas constituiu 

oportunidade para avançar os estudos deste autor no tema, abordado durante o curso de 

mestrado (FERNANDES, 2005). 

Parte importante dos estudos sobre desempenho térmico de células-teste, ambientes ou 

edificações, leva em conta a exposição ao ambiente térmico externo. Também são de natureza 

comparativa. Compara-se o desempenho térmico de uma configuração padrão (denominada 

controle) com o desempenho de configurações alternativas (CARDOSO; VECCHIA, 2014ª; 

GONZÁLEZ-CRUZ et al., 2014; SCHERER, 2014; LANGE, 2016). 

Para que os resultados sejam comparáveis, é desejável que sejam obtidos 

simultaneamente, considerando as mesmas condições climáticas no ambiente externo. Para 

isso, é necessário construir ao menos duas células-teste (ou ambientes/edificações), a célula de 

controle e a experimental. Em alguns casos, podem ser necessárias diversas células-teste, o que 

pode encarecer o experimento. 

As principais variáveis monitoradas nestes estudos são as temperaturas internas e 

externas do ar. 

Uma alternativa para geração de dados de temperatura interna é a simulação 

computacional do comportamento térmico. Em muitos contextos, a simulação computacional 

elimina a necessidade de duplicação (ou multiplicação) das células-teste. Com um conjunto 

relativamente pequeno de dados monitorados, é possível calibrar um modelo computacional e 

simular o desempenho térmico da célula de controle, que pode então adotar a configuração 

experimental. Quer dizer, é necessária apenas uma célula-teste. Há, porém, a necessidade de 

que o pesquisador conheça e tenha acesso a programas computacionais específicos. 

Uma segunda alternativa são as equações preditivas das temperaturas internas do ar. 

Tais equações são calibradas a partir de conjuntos de dados curtos e permitem estimar o 

comportamento térmico da edificação analisada quando exposta aos rigores climáticos, 

fornecendo séries longas e contínuas de dados. A vantagem é a simplicidade. São uma 

alternativa à simulação computacional quando não houver expertise em simulação 

computacional, tempo ou recursos. 
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As equações preditivas são aplicadas somente às edificações passivas e consideram 

que a temperatura do ar no interior flutua em função dos ganhos e perdas de energia térmica 

para o ambiente externo por meio da envoltória. 

As equações preditivas têm sido utilizadas principalmente para simular o 

comportamento térmico de habitações (PAPST; LAMBERTS, 2001; GIVONI; VECCHIA, 

2001; KRÜGER; PAPST, 2003; KOMENO; KRÜGER; SPOSTO, 2003; COLONELLI; 

HORMAZÁBAL; GIVONI, 2003; PAPST, 2004; FERNANDES, 2005; KRÜGER; 

FERNANDES, 2006; MARQUES, 2008), protótipos (OGOLI, 2003; KRUGER, 2003) e 

células-teste (GIVONI; ROUCH, 2001; CHENG, 2004; GONZÁLEZ-CRUZ; KRÜGER, 

2013). Grande parcela destes experimentos visa avaliar o desempenho térmico de processos 

construtivos alternativos e de artifícios da arquitetura bioclimática. 

A ferramenta estatística que dá suporte às equações preditivas nos trabalhos citados é 

a análise de regressão, expressando as relações entre a variável dependente e as variáveis 

independentes por meio de equações de regressão linear (KRÜGER; RORIZ, 2004; PAPST, 

2004; FERNANDES, 2005; LIMA, 2009; MONTEIRO, 2013). Trabalhos baseados em análise 

de regressão para estimativa de temperaturas internas dão continuidade ao trabalho de Givoni 

(1999), pioneiro nessa aplicação. 

A análise de regressão é uma ferramenta bastante efetiva quando o objetivo é estimar 

temperaturas internas diárias médias, pois médias diárias são pouco dinâmicas. No entanto, a 

análise de regressão é menos precisa quando a ideia é estimar temperaturas diárias mínimas e 

máximas. E menos ainda quando se pretende estimar temperaturas horárias (variável bastante 

dinâmica). A maior parte dos trabalhos citados, inclusive os de Givoni, focou na estimativa das 

temperaturas internas diárias médias, mínimas e máximas. 

No caso das temperaturas internas horárias, para cada dado da variável independente 

(temperatura externa) a regressão linear retornará sempre o mesmo resultado. Não considera o 

contexto do instante para o qual é feita a estimativa. Considera apenas o dado de entrada. Não 

importa a temperatura interna anterior ou a taxa de variação das temperaturas externas. Essa 

rigidez pode implicar em erros importantes. 

Modelos para estimativa de temperaturas internas horárias têm uma aplicação mais 

abrangente na avaliação de edificações e constituem inovação em relação aos modelos 

anteriores. 
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Krüger e Roriz (2004) apresentaram método para estimar temperaturas horárias, porém 

com aplicação restrita a dias específicos. Papst (2004) apresentou método para estimativas de 

séries contínuas de temperaturas internas horárias, porém baseado em análise de regressão 

(regressão linear simples). 

Este trabalho apresenta um modelo matemático alternativo para estimativa de 

temperaturas internas horárias do ar. Não utiliza a ferramenta estatística análise de regressão e 

procura abordar o problema das estimativas a partir da perspectiva do fenômeno físico. O 

método é aplicado aos estudos com células-teste e com a edificação-teste. 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Os experimentos relativos a este estudo se caracterizaram como experimentos de 

campo. Ocorreram em células-teste e em uma edificação-teste ao ar livre. 

Em termos gerais, os procedimentos metodológicos podem ser resumidos em: 

a) Experimentos sobre desempenho térmico com células-teste, para compreensão 

inicial dos fenômenos físicos a compreender em se tratando do teto-reservatório e 

para verificação de possibilidades de configurações. 

b) Experimentos sobre desempenho térmico em uma edificação-teste, para avaliar 

aplicação e avaliação do desempenho do teto-reservatório em uma edificação 

convencional (embora com padrões construtivos específicos); 

c) Experimentos sobre percepção térmica, também na edificação-teste, com objetivo 

de avaliar como voluntários perceberiam o condicionamento térmico propiciado 

pelo teto-reservatório. 

Para comparar as diferentes configurações de TR era desejável que todas fossem 

testadas nos mesmos dias, expostas às mesmas condições do ambiente externo. Essa alternativa 

era impraticável devido ao número limitado de células-teste e ao fato de que havia apenas uma 

edificação-teste. A solução foi desenvolver um método preditivo que possibilitasse simular o 

comportamento térmico das configurações controle nos períodos de monitoramento das demais 

configurações. O modelo matemático mostrou-se representativo das configurações controle 

(CC) utilizadas e foi de fundamental importância para a realização dos experimentos sobre 

desempenho térmico, seja com as células-teste, seja com a edificação-teste. 

Para o entendimento dos climas locais e definição de diretrizes para os experimentos, 

realizaram-se avaliações fundamentadas na arquitetura bioclimática e em normas originalmente 

elaboradas para avaliação do desempenho térmico de edificações passivas. 

Em diferentes momentos a descrição dos dados e sua análise buscou suporte na 

estatística descritiva. 

Quanto aos estudos sobre desempenho térmico16 (com células-teste e com a 

edificação-teste), foram, predominantemente, de natureza semi-experimental (os experimentos 

não ocorrerão em laboratório e nem todas as variáveis eram passíveis de controle). Certas 

                                                 
16 Desempenho térmico: A literatura em inglês geralmente utiliza a expressão thermal performance. 
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variáveis foram manipuladas e, então, verificou-se o impacto resultante em outras variáveis, 

estabelecendo-se relações causais. As variáveis controladas foram: os níveis de sombreamento 

(exposição ao sol) e isolamento térmico, a exposição ao céu no período noturno (para perdas 

radiantes), a quantidade de água dos tetos-reservatório, a área de exposição da água ao ambiente 

externo (para evaporação) e a cor do reservatório (algumas vezes pintado de preto, outras de 

branco). O monitoramento teve como objetivo verificar a possibilidade de influenciar as 

temperaturas internas a partir do TR. No exterior, foram medidas as variáveis temperatura do 

ar, umidade relativa, velocidade do ar e radiação global. No interior, mediram-se temperaturas 

do ar, temperatura de globo, temperaturas de superfícies, umidade relativa e velocidade do ar. 

Neste trabalho, entendeu-se a palavra desempenho como a ação (ou ato) de 

desempenhar (executar) determinada tarefa. Essa execução está sujeita à uma métrica que 

permite qualificá-la (como boa, regular ou ruim), ou seja, o desempenho pode ser qualificado. 

Em termos gerais, a tarefa a ser executada pelo teto-reservatório foi: regular o ambiente térmico 

interno frente ao ambiente externo mantendo condições adequadas às atividades humanas nela 

abrigadas. Também foram qualificadas as tarefas: estabilizar as temperaturas internas; aquecer 

o ambiente interno; e resfriar o ambiente interno. Houveram diferentes desempenhos, cada um 

com as respectivas métricas. 

Para interpretação dos diferentes desempenhos dos tetos-reservatório, foram 

estabelecidos diferentes índices de desempenho (ou métricas) em relação às metas (tarefas) 

definidas. Para avaliar o desempenho quanto à estabilização das temperaturas internas, foi 

utilizado o índice Fator Decremental (FD); para avaliar o desempenho térmico quanto ao 

aquecimento e ao resfriamento, foi utilizado o índice Coeficiente de Dissemelhança (CD); e 

para avaliar o desempenho quanto ao aquecimento e resfriamento minimizando o impacto na 

amplitude térmica diária, foi utilizado o índice Coeficiente de Dissemelhança Ajustado 

(CDAjustado). 

O estudo sobre percepção térmica foi predominantemente de natureza correlacional. 

Como em outras pesquisas dessa natureza, os dados foram interpretados em termos causais, 

mas sem a possibilidade de provar a causalidade. Dentre outros procedimentos, estimou-se a 

sensação térmica dos voluntários e, posteriormente, comparou-se os dados estimados com os 

declarados. 

Também são apresentados neste tópico os procedimentos para aquisição, 

processamento, pós-processamento e análise dos dados. 
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A Figura 10 apresenta um quadro resumo dos procedimentos metodológicos desta 

pesquisa. O teto-reservatório foi o tema central deste estudo. Porém, também foi incluído no 

quadro o desenvolvimento do método para estimativa de temperaturas internas horárias. Essa 

inclusão se deve ao fato de que a investigação demandada para fundamentação do método, os 

testes, as análises e as etapas de aprimoramento, resultaram em uma pesquisa que, embora tenha 

ocorrido no âmbito do estudo sobre tetos-reservatório, adquiriu corpo próprio. Por outro lado, 

possui aplicações particulares, que se estendem para além do tema originalmente investigado. 

 

Figura 10 - Quadro resumo dos procedimentos descritos na sequência 

 

Fonte: Autoria própria (2018) 
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3.1 CLIMAS LOCAIS E PROCEDIMENTOS PARA ANÁLISE 

Os procedimentos adotados nesta análise tiveram como foco produzir elementos que 

pudessem auxiliar na elaboração dos experimentos, definindo objetivos. 

3.1.1 Localização de Curitiba e Descrição do Clima 

Curitiba situa-se ao sul do Trópico de Capricórnio, no primeiro planalto paranaense, a 

110 quilômetros do Oceano Atlântico. Possui latitude 25° 31’ S, longitude 49° 10’ W e altitude 

média de 911 m. A população é de aproximadamente 1.751.907 habitantes e ocupa uma área 

de 435,036 km² (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA - IBGE, 

2015). 

Na classificação de Köppen-Geiger, o clima predominantemente é do tipo Cfb (Figura 

11), clima temperado ameno, com chuvas o ano todo e verão ameno (KOTTEK et al., 2006). 

As precipitações são da ordem de 1.600 mm anuais, com sazonalidade (redução do volume de 

precipitação no inverno) (INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO DE 

CURITIBA - IPPUC, 2015). 

 

Figura 11 - Mapa climático da região de Curitiba 

 

Fonte: Imagem adaptada pelo autor de imagem gerada no Google Earth (2018) a partir de arquivo de 

dados climáticos disponibilizado em http://koeppen-geiger.vu-wien.ac.at/applications.htm 
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As normais climatológicas (1961-1990) indicam que, nos meses do trimestre mais 

quente, janeiro, fevereiro e março, a média das temperaturas do ar é de 20°C. A média para o 

mês mais quente, fevereiro, é de 21°C. A média das máximas para fevereiro é de 26,7°C. O 

trimestre mais chuvoso compreende dezembro, janeiro e fevereiro. O mês mais chuvoso é 

janeiro. O trimestre mais seco compreende junho, julho e agosto. Também é o trimestre mais 

frio. O mês mais seco é agosto. E o mês mais frio é julho (INSTITUTO NACIONAL DE 

METEOROLOGIA - INMET, 2015). 

No Zoneamento Bioclimático Brasileiro, a cidade se insere na Zona Bioclimática 1 

(ABNT, 2005), sendo a capital mais fria do país. Para esta zona a norma recomenda: no verão, 

ventilação cruzada; e no inverno, aquecimento solar e inércia térmica. 

A carta solar a seguir apresenta os percursos do sol na abóbada celeste de Curitiba ao 

longo do ano (Gráfico 12). Há importantes diferenças na incidência solar entre os períodos de 

verão e inverno. No verão, ao meio dia, o sol incide quase perpendicularmente ao plano 

horizontal. O período diurno dura aproximadamente 14 horas. No inverno, ao meio dia, os raios 

solares formam ângulo próximo de 40º. O período diurno dura apenas 10 horas. 

 

Gráfico 12 - Carta solar de Curitiba em projeção equidistante 

 

Fonte: Autoria própria (2018) por meio do software on-line 2D Sun-Path Diagram, desenvolvido por 

Andrew J. Marsh e disponível no site: http://andrewmarsh.com/apps/staging/sunpath2d.html (MARSH, 

2018) 
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• Dados climáticos de Curitiba 

Para as análises, foram consideradas as variáveis horárias: temperatura de bulbo seco 

e umidade relativa. Após processamento, também foram analisadas as amplitudes térmicas 

diárias. Não foram analisadas as variáveis velocidade do ar e radiação, arquivadas para estudos 

futuros. Foi utilizado arquivo climático TRY (Test Reference Year)17 referente ao ano de 2001, 

relativo ao período de 1998-2007 (ROSSI; DUMKE; KRÜGER, 2009). 

3.1.2 Localização de Sde Boqer e Descrição do Clima 

O Campus Sde Boqer, no Midreshet Ben-Gurion (Figura 12 e Figura 13) está a 478 

metros acima do nível do mar e localiza-se no sul de Israel (Latitude 30,8º N, Longitude 35º E), 

no deserto de Negev (ISRAEL METEOROLOGICAL SERVICE - IMS, 2007). 

 

Figura 12 - Foto aérea com a localização de Midreshet Ben-Gurion 

 

Fonte: Imagem obtida no Google Earth (2018) e editada pelo autor 

 

                                                 
17 O Test Reference Year (TRY) é, de um conjunto de 10 anos, o “ano médio” em termos de temperaturas. Para 

determinar o TRY adota-se o seguinte procedimento: o ano com o mês mais quente é anotado; depois, o ano que 

contém o mês mais frio. O processo continua, anotando-se os anos nos quais ocorrem os extremos. Estes anos são, 

então, eliminados e o procedimento é repetido até restar somente um. Este ano é designado como Ano Climático 

de Referência. O Test Reference Year (TRY), determinado por este processo, consiste em dados climáticos 

horários apresentados em um formato padronizado contendo informações climáticas para as 8.760 horas 

(GOULART; LAMBERTS; FIRMINO, 1998). Como consequência do processo para geração do TRY, ele 

constitui um ano ameno. Por outro lado, não apresenta dados sobre a radiação solar, que se necessária, geralmente 

precisa ser calculada (CRAWLEY; LAWRIE, 2015). 
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A precipitação média anual é de 93 mm (ISRAEL METEOROLOGICAL SERVICE, 

2012). O clima caracteriza-se por fortes flutuações térmicas diárias e sazonais, ar seco e céu 

limpo com radiação solar intensa. No verão, a temperatura máxima média diária é de 32 °C e o 

mínimo médio diário é de 17 °C. A radiação global é de 7,7 kWh/m² por dia durante junho e 

julho. No inverno, os dias normalmente são ensolarados e têm uma temperatura média máxima 

diária de 14,9 °C e um mínimo de 3,8 °C. Os ventos predominantes sopram no verão a partir 

do noroeste e são consistentemente fortes no final da tarde e à noite (BITAN; RUBIN, 1991 

apud KRÜGER; GONZÁLEZ-CRUZ; GIVONI, 2010). 

 

Figura 13 - Campus Sde Boqer, no assentamento de Midreshet Ben-Gurion no deserto de Negev 

 

Fonte: Imagem obtida no Google Earth (2018) e editada pelo autor 

 

Na classificação de Köppen-Geiger (Figura 14), a região é uma área de transição entre 

os climas BWh (clima das regiões desérticas quentes de baixa latitude e altitude), ao sul, e BSh 

(clima das estepes quentes de baixa latitude e altitude),  ao norte (KOTTEK et al., 2006; 

RUBEL et al., 2017). 
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Figura 14 - Mapa indicando as zonas climáticas da região de Midreshet Ben-Gurion 

 

Fonte: Imagem gerada no Google Earth (2018) a partir de arquivo de dados climáticos disponibilizado em 

http://koeppen-geiger.vu-wien.ac.at/applications.htm 

 

Os meses de junho, julho, agosto e setembro, de interesse para este estudo, apresentam 

altas temperaturas e pouquíssima precipitação (Gráfico 13). 

Gráfico 13 - Temperaturas (°C) e precipitação (mm) em Sde Boqer 

 

Fonte: Gráfico elaborado pelo autor a partir de dados (Normais climatológicas) disponibilizados pelo 

Israel Meteorological Service (IMS, 2007) 

 

Os dados se referem a períodos de tempo médios uniformes: 1981-2000 para 

temperatura e umidade; e 1970/1971-1999/2000 para precipitação (IMS, 2007). 



105 

 

Para melhor o entendimento das condições locais, apresenta-se a seguir o diagrama 

solar para Sde Boqer (Gráfico 14). Devido ao fato de que Sde Boqer encontrar-se no hemisfério 

norte, o diagrama apresenta-se invertido se comparado com o de Curitiba. No entanto, a 

despeito dessa inversão, as condições de insolação guardam semelhanças. Também em Sde 

Boqer, os dias de verão são consideravelmente mais longos que os de inverno. As alturas solares 

também são semelhantes às verificadas na latitude de Curitiba se consideradas as respectivas 

estações de verão e inverno. Em Sde Boqer, no solstício verão, ao meio dia, o sol incide quase 

a 90 °. No solstício de inverno, no mesmo horário, a altura solar é de aproximadamente 35 °. 

 

Gráfico 14 - Carta solar de Sde Boqer em projeção equidistante 

 

Fonte: Autoria própria (2018) por meio do software on-line 2D Sun-Path Diagram, desenvolvido por 

Andrew J. Marsh e disponível no site: http://andrewmarsh.com/apps/staging/sunpath2d.html (MARSH, 

2018) 

 

• Arquivo climático de Sde Boqer 

A análise do clima para definição das características das configurações de TR a serem 

aplicadas na residência seguiu o procedimento adotado para os experimentos com células-teste. 

Foram utilizados dados climáticos horários extraídos de arquivo tipo Typical 

Meteorological Year (TMY), referente, principalmente, ao ano de 2006 e preparados a partir de 
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dados medidos na estação meteorológica do campus (instalada a aproximadamente 800 m ao 

norte da edificação experimental). 

 

3.1.3 Ferramentas para a Análise dos Dados Climáticos 

Para um entendimento inicial dos dados, o primeiro passo foi a obtenção de um resumo 

da estatística descritiva das variáveis externas temperatura do ar e umidade relativa. 

Posteriormente, os dados foram analisados segundo as perspectivas: 

• Da faixa de conforto da norma EN15251 (EUROPEAN COMMITTEE FOR 

STANDARDIZATION - CEN, 2007) para edificações passivas; 

• Da faixa de conforto para edificações passivas da American Society of Heating, 

Refrigerating, And Air-Conditioning Engineers - ASHRAE (2010); 

• E do diagrama bioclimático adaptado por Bogo et al. (1994). 

Uma última avaliação dos dados dos climas, complementar às demais, focou as 

amplitudes térmicas diárias (não abordadas nas demais avaliações). 

Foram utilizadas as normas EN15251 (CEN, 2007), europeia, e ASHRAE (2010), 

americana, devido à falta de uma norma nacional oficial para esta finalidade. 

3.1.3.1 Estatística descritiva dos dados 

Foram apresentados, nos resumos da estatística descritiva das variáveis temperatura 

do ar e umidade relativa, os valores para: valor médio, erro padrão, mediana, moda, desvio 

padrão, variância da amostra, curtose, assimetria, intervalo, valor mínimo, valor máximo, soma 

e contagem. 

3.1.3.2 Análise com enfoque na amplitude térmica diária 

A estabilidade térmica em ambientes internos naturalmente ventilados é um requisito 

para o bom desempenho térmico. Serve como parâmetro para avaliar o desempenho térmico da 

edificação. Infelizmente, em ambientes naturalmente ventilados, os limites aceitáveis para a 

amplitude térmica interna ainda não estão estabelecidos por regulamentos. 
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Considerando que, em um dia típico18, o ar atinge a temperatura mínima por volta do 

nascer do sol e a máxima no início da tarde (RORIZ, 2008), aproximadamente 6:30 e 14:30 

horas, o período de tempo transcorrido entre as temperaturas mínima e máxima deve ser algo 

como 8:00 horas. Provavelmente neste intervalo que ocorrerá a maior variação da temperatura 

interna em uma edificação naturalmente ventilada, podendo estar deslocado no tempo em 

função do atraso térmico propiciado pelas características da envoltória.  

Nos ambientes naturalmente ventilados, admite-se que o usuário aja no sentido de 

minimizar os impactos da oscilação da temperatura, seja operando a edificação, seja alterando 

o vestuário. Givoni (1998, p. 35-36) é incisivo nessa questão. Questionando a aplicação 

irrestrita das temperaturas de conforto propostas pela ASHRAE, argumenta que variações da 

ordem de 6 °C na temperatura interna de edifícios naturalmente ventilados são comuns e 

geralmente aceitas. 

A bibliografia disponível é pouco objetiva em se tratando da amplitude térmica 

aceitável para ambientes naturalmente ventilados. Evans (2007) adota, para ambientes de estar 

naturalmente ventilados cujas temperaturas variem entre 15,5 °C e 23,9 °C, a amplitude interna 

máxima de 8,3 °C, proposta por Strickley19. 

Givoni (1998), a exemplo de Olgyay (2008), propõe duas faixas de conforto para 

edificações naturalmente ventiladas: uma para inverno, de 18 a 25 °C; e outra verão, de 20 a 27 

°C. Esse autor também recomenda que o limite superior da zona de conforto seja ampliado em 

2 °C quando aplicada aos países em desenvolvimento. Ou seja, admite duas faixas de oscilação 

para a temperatura interna: 7 °C para países desenvolvidos; e 9 °C para países em 

desenvolvimento (Gráfico 15). 

 

                                                 
18 Dia típico: Neste texto o termo “dia típico” é utilizado para designar dias com baixa nebulosidade e sem 

mudanças bruscas de temperatura. Difere do significado dado aos termos “dia típico de projeto” (GOULART; 

LAMBERTS; FIRMINO, 1998), “dia típico de inverno” e “dia típico de verão” (ABNT, 2013, p. 7). 

19 Strickley, B., (1978) The home owners guide for evaluating passive solar heating, pp 153-160, in Cook J. and 

Prowler, Eds., (1978). 
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Gráfico 15 - Carta de Givoni para Países Desenvolvidos e em Desenvolvimento 

 

Fonte: Givoni (1998, p. 37) 

 

Em pesquisa relacionada ao tema amplitude térmica, Bogo et al. (1994) realizaram 

ampla revisão da literatura abordando o tema bioclimatologia aplicada com o objetivo de 

selecionar uma carta bioclimática a ser adotada para o Brasil. Também foi objetivo escolher 

uma sistemática para avaliação térmica do ambiente construído relacionada com a carta 

bioclimática que viria a ser escolhida. O trabalho apresenta pesquisas e propostas para a 

bioclimatologia. Por fim, aponta como adequada aos climas brasileiros a carta de Givoni, mas 

com algumas adaptações (Gráfico 16). 
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Gráfico 16 - Carta bioclimática proposta para o Brasil por (BOGO et al., 1994) 

 
Legenda: 1. Conforto; 2. Ventilação; 3. Resfriamento Evaporativo; 4. Alta Inércia Térmica para Resfriamento; 

5. Ar-Condicionado; 6. Umidificação; 7. Alta Inércia Térmica/Aquecimento Solar; 8. Aquecimento Solar 

Passivo; 9. Aquecimento Artificial; 10. Ventilação/Alta Inércia; 11. Ventilação/Alta Inércia/Resfriamento 

Evaporativo; 12. Alta Inércia/Resfriamento Evaporativo. 

Fonte: LABEEE - PPGEC ( s.d.. p. 29) 

 

Dentre as alterações realizadas por Bogo et al. (1994), cita-se: 

• Não foi seguida a recomendação para adoção de duas zonas para conforto 

proposta por Givoni (1992), uma para inverno e outra para verão. Adotou-se 

uma única zona, abrangendo as áreas das duas anteriores. 

• A linha superior da zona de conforto resultante adotada foi estendida em 2 °C, 

conforme alteração na zona de conforto para verão proposta por Givoni para 

países em desenvolvimento. 

Tais alterações resultaram em um faixa de conforto que vai de 18 a 29 °C, com uma 

amplitude térmica de 11 °C, o que difere significativamente da proposta original de Givoni. 

Outro trabalho relacionado à questão da amplitude térmica é a proposta para uma nova 

norma de conforto térmico brasileira a partir do texto proposto pela ASHRAE 55 na revisão de 

2010. Essa proposta já foi editada e incorporada à parte 2 da NBR 1640120 e atualmente aguarda 

a abertura para consulta pública e posterior publicação. Nesta nova versão, além do método 

para ambientes condicionados mecanicamente, foi incorporado o método adaptativo para 

                                                 
20 NBR 16401: Projeto de Norma Brasileira de Conforto Térmico: Parâmetros de Conforto Térmico (ABNT/CB-

055 - COMITÊ BRASILEIRO DE REFRIGERAÇÃO, AR-CONDICIONADO, 2016). 
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avaliação em espaços ventilados naturalmente. São definidas duas faixas de aceitabilidade: com 

5 °C de largura, para 90 % da população; e com 7 °C de largura, para 80 % da população 

(ABNT/CB-55, 2016). 

Considerando os limites propostos pelos diferentes autores (Tabela 2), é possível dizer 

que não há consenso quanto aos valores máximos para a amplitude térmica interna em 

ambientes naturalmente ventilados. No entanto, a proposição dos valores pelos diferentes 

autores mostra concordância com a necessidade de haver limites. Que o controle da amplitude 

térmica interna é visto positivamente. 

 

Tabela 2 - Recomendações de amplitudes térmicas internas de acordo com a bibliografia consultada 

Modelo Amplitude máxima (°C) 

para edificações com 

expectativa normal 

Amplitude máxima (°C) 

para edificações com 

expectativa moderada 

Evans (2007)  8,3 

EN15251 (CEN 2007) 6 8 

ASHRAE (2010) 5 7 

Givoni (1998) países desenvolvidos  7 

Givoni (1998) países em desenvolvimento  9 

Bogo et al. (1994)  11 

ABNT/CB-55 (2016) 5 7 

Fonte: Autoria própria (2018) 

 

Considerando-se a possibilidade da adoção no Brasil dos valores propostos pela 

ASHRAE e referendados no “3º Projeto Revisão ABNT NBR 16401-2” (LAMBERTS et al., 

2016) adotou-se a amplitude térmica máxima definida para a faixas de aceitabilidade térmica 

contemplando 80 % da população, 7 °C. 

Trata-se de análise complementar às demais. Para facilitar a interpretação dos 

resultados, estes são expressos graficamente. Em primeiro momento, são calculadas as 

amplitudes térmicas diárias para todos os dias disponíveis. Em seguida os dados são plotados 

em diagrama específico, tendo como eixo vertical as amplitudes térmicas diárias e horizontal 

as temperaturas horárias, possibilitando visualizar sua distribuição. São então calculados os 

percentuais de dias com amplitudes dentro da faixa aceitável e acima desta, resultando em 

indicativo da necessidade ou não de minimização das oscilações. 
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3.1.3.3 Análise segundo as faixas de conforto e o diagrama bioclimático 

Para analisar os climas locais com vista ao estabelecimento de diretrizes para os 

experimentos, levou-se em consideração as normas para edificações passivas EN15251 (CEN, 

2007) e ASHRAE Standard 55 (AMERICAN SOCIETY OF HEATING REFRIGERATING 

AND AIR-CONDITIONING ENGINEERS - ASHRAE, 2013). Também foi utilizada carta 

bioclimática a exemplo de outros autores (PAJEK; KOŠIR, 2017; KHAMBADKONE; JAIN, 

2017). 

Tanto a EN15251 (CEN, 2007) quanto a ASHRAE Standard 55 (ASHRAE, 2013) 

foram elaboradas para análises de desempenho térmico propiciado por edificações. Ou seja, sua 

adoção para análise de temperaturas externas é experimental. Fundamenta-se no uso em 

paralelo com o diagrama adaptado por Bogo et al. (1994) e na necessidade de buscar parâmetros 

para discutir, de forma comparativa, os resultados obtidos a partir do referido diagrama 

bioclimático. 

Para aplicação das normas EN15251 (CEN, 2007) e ASHRAE Standard 55 (ASHRAE, 

2013) na avaliação do ambiente externo, tomou-se as temperaturas internas do ar como iguais 

às temperaturas operativas internas. 

3.1.3.3.1 Faixa de conforto da norma EN15251 para edificações passivas 

A norma europeia EN15251 (CEN, 2007), para edificações naturalmente ventiladas, 

adota uma faixa de conforto variável conforme as médias das temperaturas externas. A faixa é 

definida em torno de uma temperatura neutra. Considerou-se a faixa com largura de 6 °C, para 

novas edificações. 

3.1.3.3.2 Faixa de conforto para edificações passivas da ASHRAE 

Para edificações naturalmente ventiladas a norma americana (ASHRAE, 2013) 

também adota faixas de conforto variáveis em torno de temperaturas neutras calculadas 

conforme as médias móveis das temperaturas externas. Tomou-se como referência a faixa com 

7 °C de largura, com aceitabilidade para 80 %. Esta norma possui aplicação restrita aos 

momentos cujas temperaturas médias diárias externas apresentarem valores iguais o acima de 

10 °C e iguais ou inferiores a 33,5 °C. No entanto, neste trabalho, justifica-se a utilização nos 

períodos de inverno por se considerar que ocorre em caráter experimental e em paralelo com 

outros instrumentos que não apresentam essa limitação. 
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3.1.3.3.3 Diagrama Bioclimático 

O diagrama de Olgyay é considerado desatualizado em função da revisão das zonas de 

conforto, temperaturas para sombreamento, ventilação etc. Assim, foi utilizado o programa 

Analysis BIO 2.2 (LABEEE, 2010), baseado em adaptação do diagrama bioclimático de Givoni 

realizada por Bogo et al. (1994). 

Utilizou-se o diagrama adaptado por Bogo et al. (1994) de forma crítica, pois 

considera-se que apresenta problemas. Sua utilização foi complementada por uma análise das 

amplitudes térmicas diárias, conforme apresentado no tópico procedimentos metodológicos. A 

seguir são listados os referidos problemas: 

a) A Zona 4, de “massa térmica para resfriamento” não leva em consideração a 

amplitude térmica diária. Abrange temperaturas de 29°C a 38 °C e umidades 

relativas de 10 a 75 %. As diretrizes construtivas são definidas a partir do número 

de horas que incidem nesta zona. Caso o dia seja quente, com pequena amplitude, 

com temperatura média diária acima da faixa de conforto, a carta recomendará 

“massa térmica para resfriamento”. Porém, neste caso, a massa térmica atuará no 

sentido de manter condições desconfortáveis, altas temperaturas internas. Esta 

zona foi proposta pensando em climas com grandes amplitudes térmicas. Ocorre 

que a carta é utilizada irrestritamente, podendo levar a erros de interpretação. 

b) A Zona 7, “massa térmica para aquecimento”, abrangendo Tbs de 14 °C a 20 °C e 

UR de 0 a 100 %, pressupõe o acúmulo da energia disponibilizada pela radiação 

solar. Também desconsidera a amplitude térmica diária e a temperatura média 

diária. À noite, a radiação solar não estará disponível. Mesmo assim, as 

temperaturas noturnas são consideradas. Em climas relativamente confortáveis, 

com amplitudes térmicas diárias na faixa de 10 °C, temperaturas mínimas 

(noturnas) acima de 14 °C e médias dentro da faixa de conforto, a massa térmica 

exposta ao sol nos momentos em que este estiver disponível poderá implicar em 

temperaturas internas desconfortáveis nos momentos mais quentes do dia. 

c) Em climas com variações de amplitude térmica, maiores que 20 °C, a carta fará 

recomendações conflitantes: para os dados horários de um mesmo dia a carta pode 

sugerir medidas para aquecimento (artificial e natural), insolação, massa térmica, 

sombreamento, manutenção das condições verificadas (conforto), ventilação, ar-

condicionado, dentre outros. 
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Quando utilizado o diagrama, avaliou-se a adequação das recomendações de massa 

térmica, inércia térmica e exposição à radiação solar à luz das amplitudes térmicas diárias locais 

e das temperaturas médias diárias.   
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3.2 EXPERIMENTOS COM CÉLULAS-TESTE DE PEQUENO PORTE 

Este tópico apresenta descrição dos experimentos com células-teste (CT) de pequeno 

porte. A Figura 15 apresenta um fluxograma explicativo dos procedimentos para esta fase da 

pesquisa. 

 

Figura 15 - Fluxograma explicativo dos procedimentos para os experimentos sobre desempenho térmico 

com células-teste 

 

Fonte: Autoria própria (2018) 
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Para compreender o comportamento do TR e avaliar a adequação ao clima local foram 

construídas e testadas diferentes possibilidades. 

A opção por células-teste se deu por dois motivos principais: 1) alto custo de testes 

com edificações convencionais; 2) e facilidade para alteração dos tetos-reservatório das células-

teste de pequeno porte. 

Os experimentos abarcaram uma série de variações. O estudo adquire unidade quando 

considerada a necessidade (hipotética no princípio, mas confirmada ao longo do trabalho) de 

mais de um artifício da arquitetura bioclimática para que se alcance com sucesso o adequado 

desempenho térmico. 

3.2.1 Locais de Instalação das Células-Teste 

Neste tópico, são apresentados os locais, dentro do município, em que foram instalados 

as células-teste e os equipamentos.  

3.2.1.1 Sítio um 

O local escolhido para a primeira parte dos experimentos foi um condomínio 

residencial na região nordeste de Curitiba (Fotografia 35), no bairro Santa Felicidade. O 

levantamento de dados no sítio 1 foi iniciado em 29/10/2014 e concluído em 17/08/2015. 

A região é uma zona residencial, com edificações de poucos pavimentos, em uma área 

relativamente alta em comparação com o restante da cidade. A quadra não apresenta grandes 

obstáculos ao vento e são poucas as árvores no entorno. 

Situadas na parte leste do lote do condomínio, elevadas sobre uma central de gás, as 

células-teste ficavam livres de sombras das edificações do entorno na maior parte do tempo. 
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Fotografia 35 - Vista aérea do sítio 2, condomínio residencial no bairro Santa Felicidade, Curitiba 

 

Fonte: Imagem adaptada pelo autor a partir de imagem gerada no Google Earth (2018) 

 

Maiores detalhes da área da instalação das células-teste podem ser observados nas 

fotografias a seguir (Fotografia 36 e Fotografia 37) 

 

Fotografia 36 - Células-teste no local dos 

experimentos 

 

Fonte: Arquivo pessoal do autor 

Fotografia 37 - Células-teste no local dos 

experimentos 

 

Fonte: Arquivo pessoal do autor 
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A Figura 16 apresenta corte transversal e vista superior do local de instalação. 

 

Figura 16 - Implantação das células-teste 

 

Fonte: Autoria própria (2018) 

 

As células-teste foram dispostas de modo a minimizar a incidência de sombras de uma 

sobre a outra, conforme a Figura 17. São apresentados dias médios para dois períodos de 

monitoramento. 

 

Figura 17 - Incidência de sombras nos dias 09/11/2014 e 02/01/2015 

Dia 09/11/2014 – 9h 

 

Dia 09/11/2014 – 12h 

 

Dia 09/11/2014 – 15h 

 

Dia 02/01/2015 – 9h 

 

Dia 02/01/2015 – 12h 

 

Dia 02/01/2015 – 15h 

 

Fonte: Krüger et al. (2016). Elementos modelados no AutoCAD e renderizados no Google Sketch UP. 
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3.2.1.2 Sítio dois 

Em um segundo momento, para facilitar o acesso e manuseio das células-teste, estas 

foram movidas para o Canteiro Experimental do Programa de Pós-Graduação em Engenharia 

Civil (PPGEC/UTFPR), localizado sobre um dos edifícios da Universidade Tecnológica 

Federal do Paraná, no Campus Ecoville (Fotografia 38). O campus está localizado no Bairro 

Cidade Industrial, que fica na região oeste de Curitiba. É um bairro vizinho do bairro Santa 

Felicidade e está situado em área relativamente alta em comparação com o restante da cidade 

de Curitiba. 

O levantamento de dados no sítio 2 foi iniciado em 09/11/2015 e concluído em 

15/01/2017. 

 

Fotografia 38 - Vista superior do edifício da UTFPR em cuja cobertura foram instaladas as células-teste 

 

Fonte: Imagem adaptada pelo autor a partir de imagem gerada no Google Earth (2018) 

 

3.2.2 Confecção das Células-Teste 

Foram confeccionadas duas células-teste idênticas e sem cobertura. Ao longo da 

pesquisa, para cada monitoramento, as células receberam coberturas que variaram de acordo 

com os objetivos específicos de cada etapa (Figura 18 e Figura 19). 

Para confecção das paredes e piso foi utilizado compensado naval com 15 mm de 

espessura. Para resistir às intempéries as duas células receberam como base uma camada de 
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verniz marítimo. Posteriormente foram pintadas com acrílico esmaltado na cor branca. 

Internamente, paredes e pisos foram revestidos com uma camada de 4,5 cm de poliestireno 

expandido (EPS) (Fotografia 39 e Fotografia 40). 

 

Figura 18 - Corte da célula-teste 

 

Fonte: Autoria própria (2018) 

Figura 19 - Planta baixa da célula-teste 

 

Fonte: Autoria própria (2018) 

 

Fotografia 39 - Confecção das células-teste 

 

Fonte: Arquivo pessoal do autor 

Fotografia 40 - Confecção das células-teste 

 

Fonte: Arquivo pessoal do autor 

 

Buscou-se replicar as células-teste conforme as confeccionadas por González-Cruz et 

al. (2014) no Experimento 1 (Exp-1). Porém, devido a dificuldades durante a execução e 

visando maior durabilidade, optou-se por pequenas alterações: ao invés de madeira compensada 

simples, utilizaram-se compensado naval; as células-teste originais foram confeccionadas com 

chapas de 18 mm, aqui utilizou-se chapas de compensado naval de 15 mm. Apesar das 

alterações, as espessuras das chapas de EPS e o volume de ar interno correspondem aos do 

experimento original. A alteração na espessura das chapas de compensado levou a uma leve 

diferença entre os experimentos em se tratando da transmitância térmica das paredes. As 
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células-teste de González-Cruz et al. (2014) apresentaram ∪= 0,717 W (m2. K)⁄ enquanto as 

das rodadas experimentais analisadas nesta tese apresentaram ∪= 0,707 W (m2. K)⁄ . 

Ao longo dos experimentos, a água dos reservatórios perdida devido à evaporação foi 

reposta diariamente. A reposição ocorria pela manhã, antes da incidência dos raios solares. Era 

utilizada água à temperatura ambiente. Não foram documentadas as quantidades de água 

repostas. 

 

3.2.3 Configurações de Teto-Reservatório Testadas 

Ao todo, foram testadas 24 configurações de tetos-reservatório. Porém, por diferentes 

motivos, nem todos os testes resultaram em dados úteis. A principal causa de descarte de dados 

foram as condições climáticas vigentes. Alguns monitoramentos foram realizados em períodos 

com muitos dias de chuva ou excessivamente nublados. Foram descartados os dados relativos 

às configurações 2, 4, 10, 13, 15, 20, 23 e 24. 

São apresentadas aqui as 16 configurações cujos monitoramentos resultaram em dados 

úteis. A numeração das configurações segue a numeração original devido ao grande volume de 

dados armazenado e de modo a impedir a ocorrência de erros/mistura de dados. 

A seguir são listados as configurações com dados úteis e os respectivos períodos de 

monitoramento. 

• Configuração 1 – Resfriamento evaporativo 

Nesta configuração, a Célula-Teste (CT) recebeu o Teto-Reservatório (TR) e uma 

placa de sombreamento posicionada 6 cm acima deste, possibilitando resfriamento evaporativo. 

O reservatório era constituído por uma bacia metálica de base quadrada (Figura 20). 

A bacia foi confeccionada com chapa de aço galvanizado de 1,2 mm. Recebeu uma camada de 

tinta epóxi para prevenir ferrugem, posteriormente pintada com tinta acrílica branca. 

A bacia foi preenchida com 6,5 cm de água (volume total de 29,2 litros). Foi 

sombreada com uma placa de compensado naval de 10 mm de espessura, envernizada, pintada 

na cor branca e revestida na face inferior com chapa de EPS de 15 mm de espessura. O espaço 

de 6 cm entre a caixa e a placa de sombreamento permitiu ventilação permanente para 

evaporação, enquanto o sombreamento protegeu da incidência de raios solares. A camada de 
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EPS na face inferior da placa de sombreamento minimizou a transferência de calor por radiação 

de ondas longas. O volume de ar existente em ambas as caixas foi o mesmo, 0,14 m³. 

A Tabela 3 apresenta as estações do ano em que ocorreram os monitoramentos com a 

configuração 1, os períodos e o número de dias de cada período. 

 

Tabela 3 - Períodos de monitoramento com a configuração 1 

 Estação Período Número de dias 

1 Primavera 29/10/14 até 21/11/14 24 

2 Primavera 23/11/14 até 13/12/14 21 

3 Primavera/verão 15/12/14 até 25/12/14 11 

4 Outono 17/04/15 até 17/05/15 31 

5 Primavera/verão 09/11/15 até 27/11/15 19 

6 Verão 19/01/16 – 21/01/16 3 

Total   109 

Fonte: Autoria própria (2018) 

 

Figura 20 - Configuração 1 - Corte 

 

Fonte: Autoria própria (2018) 

 

• Configuração 3 – Resfriamento evaporativo 

Nesta configuração, o TR recebeu 10,5 cm de água, 4,0 cm a mais que na anterior. As 

demais características são semelhantes. O objetivo foi verificar o impacto do aumento da massa 

térmica no desempenho da configuração (Figura 21). O período de monitoramento foi no verão, 

de 12/01/15 até 09/02/15, totalizando 29 dias consecutivos. 
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Figura 21 - Configuração 3 – Corte 

 

Fonte: Autoria própria (2018) 

 

• Configuração Controle (CC) – Configuração 5 

Obedecendo a ordem das configurações testadas, esta configuração pode ser 

denominada configuração 5. No entanto, como foi pensada para ser a configuração de 

referência, passou a ser tratada como Configuração Controle (CC). Observa-se que esta CC 

difere das configurações controle utilizadas por González-Garcia (2010), González-Cruz et al. 

(2014) e Lange (2016). 

Nesta configuração, manteve-se a camada de ar de para ventilação (6 cm) sob a placa 

para sombreamento (Figura 22). O TR recebeu 6,5 cm de água. O volume de água foi coberto 

com uma chapa de aço (2 mm de espessura) e as bordas foram vedadas com silicone para 

garantir que não houvesse evaporação (Fotografia 41). 

 

Figura 22 - Configuração Controle (CC) 

 

Fonte: Autoria própria (2018) 

 

A chapa de aço possuía uma abertura para o preenchimento com água. Essa abertura 

era fechada após o preenchimento (Fotografia 41). 
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Fotografia 41 - Vedação do reservatório 

 

Fonte: Arquivo pessoal do autor 

 

Foi eliminado o resfriamento evaporativo e minimizados os ganhos por radiação 

(pintura branca e sombreamento). A ideia era de que, reduzindo as perdas de calor e os ganhos, 

seria possível obter desempenho térmico tal que as médias das temperaturas internas diárias 

ficassem próximas das médias externas. A configuração foi monitorada em três diferentes 

períodos (Tabela 4). 

 

Tabela 4 - Períodos de monitoramento com a configuração CC 

 Estação Período Número de dias 

1 Outono 24/04/15 até 16/05/15 23 

2 Outono 24/05/15 até 20/06/15 28 

3 Primavera/verão 09/11/15 até 28/12/15 19 

Total   70 

Fonte: Autoria própria (2018) 

 

• Configuração 6 – Coletor solar 

Nesta configuração, retirou-se a placa para sombreamento e o TR recebeu duas 

camadas de vidro com as bordas vedadas com silicone. A primeira camada de vidro, junto da 

lâmina-d’água, possuía 4 mm e a segunda, no topo, 6 mm. Entre as lâminas de vidro foi deixada 

uma câmara de ar com 4 cm de espessura (Figura 23). 
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Figura 23 - Configuração 6 - Corte 

 

Fonte: Autoria própria (2018) 

 

Esta configuração foi pensada com o objetivo de avaliar a possibilidade de promover 

aquecimento. O reservatório foi pintado de preto para potencializar a captação da radiação solar 

(Fotografia 42, Fotografia 43 e Fotografia 44). O período de monitoramento ocorreu inverno, 

de 28/07/15 até 08/08/15, totalizando 12 dias consecutivos. 

 

Fotografia 42 - Pintura do reservatório 

 

Fotografia 43 - Aspecto final do coletor solar 

 

Fonte: Arquivo pessoal do autor. 

 

Fotografia 44 - Preparação do TR com coletor solar. 

 

Fonte: Arquivo pessoal do autor 
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• Configuração 7 - Prevenção do aquecimento 

Esta configuração difere da anterior devido à recolocação da placa de sombreamento. 

De resto, o TR continuou com 6,5 cm de água, com duas camadas de vidro, vedado e sombreado 

(Figura 24). Os objetivos para esta configuração foram: verificar a capacidade de prevenção do 

aquecimento da camada dupla de vidro e da placa de sombreamento. O monitoramento ocorreu 

no inverno, entre 13/08/15 e 18/08/15, totalizando seis dias consecutivos. 

 

Figura 24 – Configuração 7 - Corte 

 

Fonte: Arquivo pessoal do autor. 

 

• Configuração 8 - Resfriamento evaporativo 

Nesta configuração, foi utilizado reservatório na cor branca, preenchido com 6,5 cm 

de água e sem vedação. Difere da Configuração 1 por não possuir sombreamento (Figura 25). 

O objetivo nesta configuração foi verificar o desempenho quando o teto estivesse exposto à 

radiação solar, o resfriamento evaporativo estivesse atuante e fossem aumentadas as perdas 

radiantes noturnas. O monitoramento ocorreu no verão, de 19/01/16 até 21/01/16, totalizando 

três dias consecutivos. 
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Figura 25 - Configuração 8 - Corte 

 

Fonte: Arquivo pessoal do autor. 

 

• Configuração 9 - Coletor solar 

Nesta configuração, o reservatório foi pintado na cor preta e ficou exposto à radiação 

durante o dia (Figura 26). Havia somente uma lâmina de vidro, com 6 mm de espessura. Durante 

o dia, o reservatório recebeu sheds de madeira e EPS na face inferior. Durante a noite o 

reservatório era coberto. O objetivo com a configuração foi reduzir as perdas noturnas devido 

à radiação de ondas longas. Captar e manter o calor captado. O período de monitoramento 

ocorreu no inverno, de 01/09/16 até 02/09/16, totalizando dois dias úteis. 

 

Figura 26 - Configuração 9 – Cortes: versões diurna (a) e noturna (b) 

 
a 

 
b 

Fonte: Autoria própria (2018) 

 

• Configuração 11 - Coletor solar 

Esta configuração foi semelhante à anterior, com exceção do volume de água no 

reservatório (Figura 27). A camada de água foi aumentada para 10,5 cm para tentar reduzir a 
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flutuação das temperaturas internas. O período de monitoramento foi no inverno, de 06/09/16 

até 07/09/16, totalizando dois dias úteis. 

 

Figura 27 - Configuração 11 - Corte: versões diurna (a) e noturna (b) 

 
a 

 
b 

Fonte: Autoria própria (2018) 

 

• Configuração 12 - Coletor solar 

Nesta configuração, a cobertura de sheds foi mantida dia e noite. O reservatório foi 

preenchido com 10,5 cm de água (Figura 28). Novamente, o objetivo para a configuração foi 

obter aquecimento, porém reduzindo a flutuação das temperaturas internas. O período de 

monitoramento ocorreu no inverno, de 08/09/16 até 09/09/16, totalizando dois dias úteis. 

 

Figura 28 - Configuração 12 - Corte 

 

Fonte: Autoria própria (2018) 
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• Configuração 14 - Coletor solar 

Nesta configuração, a placa que fazia a proteção noturna foi colocada diretamente 

sobre o reservatório, eliminando a camada de ventilação (Figura 29). O objetivo também foi 

obter aquecimento, mas com redução da flutuação das temperaturas internas. O período de 

monitoramento ocorreu no inverno, de 11/09/16 até 13/09/16, totalizando três dias úteis. 

 

Figura 29 - Configuração 14 – Corte: versões diurna (a) e noturna (b) 

 
a 

 
b 

Fonte: Autoria própria (2018) 

 

• Configuração 16 - Coletor solar 

Esta configuração difere da anterior pelo fato de que a lâmina de vidro de 6 mm foi 

retirada. O reservatório permaneceu pintado de preto, porém passou a sofrer resfriamento 

evaporativo durante o período diurno (Figura 30). O período de monitoramento ocorreu no 

inverno, de 15/09/16 até 16/09/16, totalizando dois dias úteis. 
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Figura 30 - Configuração 16 - Cortes: versões diurna (a) e noturna (b) 

 
a 

 
b 

Fonte: Autoria própria (2018) 

 

• Configuração 17 

Nesta configuração, foi retirada a lâmina de vidro e a cobertura de compensado 

permaneceu dia e noite (Figura 31). Foi monitorada para avaliar o efeito do volume de água 

(camada de 10,5 cm) sobre a inércia térmica da célula-teste. Ela foi monitorada em dois 

períodos (Tabela 5). 

 

Tabela 5 - Períodos de monitoramento com a configuração 17 

 Período Estação do ano Número de dias 

1 15/09/16 até 16/09/16 inverno 2 

2 20/09/16 até 25/09/16 inverno/primavera 6 

Total de dias   8 

Fonte: Autoria própria (2018) 

 

Figura 31 - Configuração 17 - Corte 

 

Fonte: Autoria própria (2018) 
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• Configuração 18 

Esta configuração não constitui um teto reservatório porque não possui água (Figura 

32). Foi monitorada para avaliar, comparativamente, o efeito do volume de água sobre a inércia 

térmica da célula-teste. O período de monitoramento ocorreu no inverno e na primavera, de 

20/09/16 até 25/09/16, totalizando seis dias úteis. 

 

Figura 32 - Configuração 18 - Corte 

 

Fonte: Autoria própria (2018) 

 

• Configuração 19 - Resfriamento evaporativo 

Nesta configuração, a célula-teste foi preenchida com 10,5 cm de água (Figura 33). 

Durante o dia a água ficava exposta à evaporação, mas sombreada. Durante a noite, o 

reservatório era fechado. O objetivo foi avaliar o efeito da evaporação seletiva. O período de 

monitoramento ocorreu na primavera, de 28/09/16 até 29/09/16, totalizando dois dias úteis. 

 

Figura 33 - Configuração 19 - Corte: versões diurna (a) e noturna (b) 

 
a 

 
b 

Fonte: Autoria própria (2018) 
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• Configuração 21 

Nesta configuração, o reservatório recebeu 6,5 cm de água (Figura 34). O objetivo foi 

avaliar o efeito da redução da quantidade de água na flutuação das temperaturas internas. O 

período de monitoramento no verão, de 17/02/17 até 21/02/2017, totalizando cinco dias úteis. 

 

Figura 34 - Configuração 21 - Corte 

 

Fonte: Autoria própria (2018) 

 

• Configuração 22 - Coletor solar 

Esta configuração caracteriza-se como um coletor solar com área de exposição ao sol 

reduzida. Foram abertos somente dois sheds (Figura 35). O reservatório foi preenchido com 

10,5 cm de água. Associaram-se captação de energia solar, maior área de isolamento e maior 

quantidade de água. Os objetivos foram obter aquecimento moderado, reduzir as perdas 

térmicas noturnas e reduzir a flutuação térmica. O período de monitoramento ocorreu na 

primavera, de 06/12/2016 até 07/12/2016, totalizando dois dias. 

 

Figura 35 - Configuração 22 - Corte 

 

Fonte: Autoria própria (2018) 
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• Resumo das características das configurações 

A Tabela 6 apresenta um resumo das características de cada configuração e dos 

períodos de monitoramento. Indica se a configuração era sombreada, o nível de água utilizado, 

se ocorria resfriamento evaporativo, se operava como coletor solar, se havia ventilação e a cor 

do reservatório. Também indica o período do monitoramento e o total de dias úteis monitorados. 

 

Tabela 6 - Resumo das características das configurações 

Configuração Sombrea-

mento 

Nível 

água 

(cm) 

Resfriamento 

evaporativo 

Coletor 

solar 

Ventilação Reservatório 

branco 

Período Total 

de dias 

Configuração 1 Sim 6,5 Sim - Sim Sim 
Mais de 1 

período 
109 

Configuração 3 Sim 10,5 Sim - Sim Sim 
12/01 a 

09/02/15 
29 

Configuração 

Controle (Config. 5) 
Sim 6,5 - - Sim Sim 

Mais de 1 

período 
70 

Configuração 6 - 6,5 - Sim Sim - 
28/07 a 

08/08/15 
12 

Configuração 7 Sim 6,5 - - Sim - 
13/08 a 

18/08/15 
6 

Configuração 8 - 6,5 Sim - Sim Sim 
19/01 a 

21/01/16 
3 

Configuração 9 - 6,5 - Sim Sim - 
01/09 a 

02/09/16 
2 

Configuração 11 - 10,5 - Sim Sim - 
06/09 a 

07/09/16 
2 

Configuração 12 - 10,5 - Sim Sim - 
08/09 a 

09/09/16 
2 

Configuração 14 - 10,5 - Sim Diurna - 
11/09 a 

13/09/16 
3 

Configuração 16 - 10,5 - Sim Diurna - 
15/09 a 

16/09/16 
2 

Configuração 17 Sim 10,5 - - - Sim 
Mais de 1 

período 
8 

Configuração 18 Sim 0,0 - - - Sim 
20/09 a 

25/09/16 
6 

Configuração 19 Sim 10,5 Sim - Diurna Sim 
28/09 a 

29/09/16 
2 

Configuração 21 Sim 6,5 - - - Sim 
17/02 a 

21/02/17 
5 

Configuração 22 - 10,5 - Sim Sim - 
06/12 a 

07/12/16 
2 

TOTAL        263 

Fonte: Autoria própria (2018) 
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3.2.4 Aquisição de Dados 

Considerando o objetivo de avaliar o potencial para condicionamento térmico, foram 

monitoradas as seguintes variáveis: temperatura externa do ar, temperatura interna do ar, 

temperatura da água do reservatório, temperaturas superficiais, umidade relativa externa e 

interna, velocidade do ar e radiação solar global. 

Os procedimentos utilizados nos experimentos baseiam-se em trabalhos já realizados 

na temática uso de células-teste e resfriamento evaporativo indireto (KRÜGER et al., 2004; 

KRÜGER, RORIZ, 2004; GONZÁLEZ-GARCIA, 2010; GONZÁLEZ-CRUZ et al., 2014). 

3.2.4.1 Etapa um de monitoramento 

Realizada no sítio 1, foi iniciada em 29/10/2014 e concluída em 09/02/2015. 

O monitoramento da temperatura do ar foi feito utilizando três data loggers idênticos, 

da marca NOVUS (2015), modelo TagTemp-USB (Fotografia 45). O sensor desse aparelho 

opera na faixa de temperaturas de -20,0 °C a 70,0 °C, possui tempo de resposta de 5 s e apresenta 

precisão de ± 0,5 °C a 25 °C e ± 1 °C máximo ao longo de toda a faixa de medida. Dois data 

loggers foram usados para medir as temperaturas internas das células e um para medir a 

temperatura externa. 

Os sensores internos de temperatura do ar foram posicionados no centro do volume de 

ar de cada célula. 

O sensor externo de temperatura do ar foi envolvido em alumínio e suspenso junto às 

células-teste (Fotografia 47, Fotografia 48 e Fotografia 49). Para proteção quanto à incidência 

de radiação solar direta, foi sombreado pela parte superior de uma garrafa PET cortada ao meio, 

revestida por papel alumínio. 

A umidade relativa local foi registrada utilizando o aparelho LogBox-RHT-LCD, 

também da marca Novus (Fotografia 46). O sensor de umidade opera na faixa de 0 a 100 %, 

possui tempo de resposta de 8 s em ar em movimento suave (20 a 80 % UR) e apresenta precisão 

de ± 3 % a 25 °C. Por não ser à prova de água, foi posicionado em local sombreado, ventilado, 

protegido de chuvas, sob uma laje em edificação próxima. 

Os aparelhos foram programados para medições a cada 15 minutos. A configuração 

dos data loggers e a extração dos dados foi feita com o programa FieldChart 1.99.2, da Novus 

(2015). 
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Fotografia 45 - Data Loggers TagTemp-USB 

 

Fonte: Novus (2015) 

Fotografia 46 – Data Logger LogBox-RHT-LCD 

 

Fonte: Novus (2015) 

 

Fotografia 47 - Sensor de 

temperatura externo 

 

Fotografia 48 - Sensor de 

temperatura externo 

 

Fotografia 49 - Sensor de 

temperatura externo 

 

Fonte: Arquivo pessoal do autor 

 

Para verificar a uniformidade das medições da temperatura do ar pelos diferentes 

sensores, estes foram acondicionados em um recipiente de EPS (Fotografia 50) e guardados em 

um freezer por 24 horas a -15 °C. Posteriormente, foram expostos juntos à temperatura ambiente 

por mais 24 horas e verificadas as diferenças entre as medições registradas. A diferença máxima 

entre os aparelhos foi de 0,2 °C, considerada aceitável (essa diferença ocorreu apenas em 

temperaturas abaixo de zero). Este procedimento foi originalmente descrito por Lange (2016). 
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Fotografia 50 – Acondicionamento de sensores para verificação da uniformidade das medições 

 

Fonte: Arquivo pessoal do autor 

 

3.2.4.2 Etapa dois de monitoramento 

Também no sítio 1, foi iniciada em 16/04/2015 e concluída em 17/08/2015. 

Continuaram sendo monitoradas as temperaturas internas e externas do ar e a umidade 

relativa com os equipamentos da marca Novus (2015). 

Foi adicionada uma estação meteorológica da marca HOBO (H21-001). A estação 

consiste de um data logger, ao qual se acoplam até oito sensores para medir temperatura e 

umidade relativa do ar, radiação solar, velocidade e direção do vento, precipitação e pressão 

barométrica, registrando-se até 15 canais de medições. A estação (Fotografia 51) foi equipada 

com os seguintes instrumentos: 

- Sensor de temperatura e umidade do ar (S-THB-M002); 

- Piranômetro de silício (S-LIB-M003); 

- Sensor de direção e velocidade do ar (S-WCA-M003); 

- Dois sensores tipo PT100 para monitoramento da temperatura da água. 
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Fotografia 51 - Segunda etapa de monitoramento 

 

Fonte: Arquivo pessoal do autor 

 

3.2.4.3 Etapa três de monitoramento 

Foi iniciada em 09/11/2015 e concluída em 15/01/2017. 

Teve lugar no sítio 2, na cobertura do edifício do canteiro experimental do Campus 

Ecoville da UTFPR. Foram utilizados os mesmos equipamentos e procedimentos da etapa 2. 

3.2.5 Verificação da Similaridade de Desempenho das Células-Teste 

Para verificar se as duas células-teste apresentavam o mesmo desempenho térmico 

quando com configurações idênticas, possibilitando comparações quando com configurações 

diferentes, ambas receberam uma mesma configuração por três dias (de 30/09 até 02/10/2016): 

TR com vedação permanente e preenchido com 10,5 cm de água (Figura 36). 

 

Figura 36 - Célula-teste com 10,5 cm de água e vedação permanente 

 

Fonte: Autoria própria (2018) 
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3.3 EXPERIMENTOS COM EDIFICAÇÃO-TESTE 

As células-teste são um recurso versátil diante das dificuldades para conduzir testes 

com edificações de fato. Constituem suporte para estudos preliminares para compreensão de 

fenômenos físicos. Os resultados podem indicar a viabilidade ou não dos artifícios testados e 

fornecer diretrizes para experimentos com edificações. 

Embora forneçam sólidos indicadores, células-teste de pequeno porte não reproduzem 

com exatidão o contexto dos fenômenos físicos em edificações habitáveis. Também não 

permitem estudos com usuários. 

Foram objetivos dos experimentos com a edificação-teste: 

• Avaliar o desempenho das diferentes configurações de TR em uma edificação 

real e relacioná-los aos resultados obtidos com células-teste; 

• Compreender como usuários percebem o condicionamento térmico passivo a 

partir do TR. 

Por suas dimensões, a edificação-teste também possibilita adição de novos recursos, 

como bomba d’água para circulação, dissipadores de calor no interior do ambiente e sprays na 

cobertura. 

A seguir são detalhadamente descritos os procedimentos adotados. 

3.3.1 Edificação Experimental 

O estudo foi conduzido em uma edificação experimental localizada no Campus Sde-

Boqer (Fotografia 52), da University Ben-Gurion of the Negev, no Midreshet Ben-Gurion, 

Israel (Latitude 30,8 N, Longitude 35 L e 478 metros acima do nível do mar). A edificação foi 

construída em 1991 para experimentos sobre resfriamento passivo e controle solar (ERELL; 

KAFTAN; MOTZAFI-HALLER, 2011). No campus, a edificação é conhecida como “White 

House” devido à pintura externa branca (Fotografia 52). 
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Fotografia 52 - Localização da edificação experimental 

 

Fonte: Erell, Kaftan e Motzafi-Haller (2011) 

 

A Fotografia 53 foi inserida com a intenção de dar ao leitor uma ideia do ambiente no 

entorno do campus: árido e com pouquíssima vegetação. 

 

Fotografia 53 - Entorno do campus universitário de Sde Boqer 

 

Fonte: Autoria própria (2017) 

 

A edificação (Fotografia 54 e Fotografia 55) foi projetada como uma residência 

unifamiliar térrea, com três quartos, uma cozinha, sala de jantar e banheiro (Figura 37). 
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Fotografia 54 - Vista frontal da edificação-teste (orientação sul) 

 

Fonte: Autoria própria (2017) 

 

Fotografia 55 - Vista posterior da edificação-teste 

 

Fonte: Autoria própria (2017) 

 

No projeto original, dois dos quartos eram passíveis de adaptação para utilização com 

sistemas passivos para resfriamento: o primeiro com TR (mesmo quarto utilizado nesta 

pesquisa) e o segundo com resfriamento por convecção por meio de dutos. O terceiro quarto 

(no centro) servia como referência (neste estudo este quarto foi utilizado em experimento com 

voluntários, como segunda sala de testes). No projeto (Figura 37, Figura 38 e Figura 39), foram 

dadas aos quartos as mesmas condições: orientação sul, janelas na parede sul e isolamento 

térmico em relação ao ambiente externo (ERELL et al., 1993). 
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O teto (laje de concreto com aproximadamente 10 cm de espessura) e as faces internas 

das paredes foram pintados de branco (refletância 0,75) e o piso foi revestido com granitina 

(refletância 0,45). Uma janela em alumínio com 1,34 m de largura por 1,76 m de altura estava 

localizada perto do meio da parede sul (ERELL; KAFTAN; GARB, 2014). 

No ambiente adaptado para instalação do TR, além da janela na parede sul, havia uma 

pequena janela na parede norte, que permaneceu com vidro e persiana externa fechados durante 

todo o período do estudo. 

As janelas dos quartos eram dotadas de persianas externas de PVC branco. Neste 

estudo, as persianas das janelas da parede sul, de ambas as salas (1 e 2), permaneceram 

parcialmente levantadas (50 cm) para propiciar iluminação natural. Estas janelas (fachada sul) 

também eram dotadas de brises verticais externos (Fotografia 56). 

 

Fotografia 56 - Vista lateral da edificação-teste mostrando os brises verticais na fachada sul 

 

Fonte: Autoria própria (2017) 
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Figura 37 - Planta de cobertura da Edificação-Teste (ET) 

 

Fonte: Autoria própria (2018) 

 

Figura 38 - Planta baixa da edificação-teste 

 

Fonte: Autoria própria (2018) 
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Figura 39 - Corte AA’ da edificação-teste 

 

Fonte: Autoria própria (2018) 

 

3.3.2 Estudo sobre Desempenho Térmico 

Para o estudo sobre desempenho térmico, foi utilizada apenas uma sala (Sala 1), a 

localizada na extremidade leste da edificação. São listados somente os períodos de 

monitoramento considerados válidos. Parte dos dias com medições foram descartados. Os 

principais motivos para descarte de dados foram: dar tempo para que cessasse a influência da 

configuração anterior; e dias inutilizados por atividades de manutenção que influenciaram nas 

temperaturas internas. A Figura 40 apresenta um fluxograma explicativo dos procedimentos 

para esta etapa dos experimentos. 

 



143 

 

Figura 40 - Fluxograma explicativo dos procedimentos para o experimento sobre desempenho térmico na 

edificação-teste (ET) 

 

Fonte: Autoria própria (2018) 
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3.3.2.1 Configurações da Cobertura 

Neste tópico, são apresentadas as diferentes configurações de cobertura adotadas no 

estudo, incluindo a configuração controle, típica nas edificações no sul de Israel. Também são 

informados os períodos úteis de monitoramento. 

• Configuração Controle (CC) - Cobertura convencional exposta (configuração 1) 

Nesta configuração, foi mantida a cobertura original da edificação (Figura 41). 

Constituída por laje de concreto com aproximadamente 10 cm de espessura, regularizada e 

impermeabilizada, revestida com 6 cm de EPS coberto por camada de 3 cm de brita. Trata-se 

de um tipo de cobertura bastante comum em Israel e por isso foi tomada como configuração 

controle. A ideia foi ter uma referência concreta para avaliar o desempenho das configurações 

de teto reservatório. O período útil de monitoramento iniciou em 16/06 e terminou em 

24/06/2017, totalizando nove dias consecutivos. 

 

Figura 41 - Configuração Controle (CC) - Corte AA’ 

 

Fonte: Autoria própria (2018) 

 

• Configuração 2 - Cobertura convencional sombreada 

Nesta configuração, acrescentou-se à cobertura telhas de PVC branco (policloreto de 

ponivinila ou policloreto de vinil), com 2 mm de espessura, a 1,5 m acima da laje, possibilitando 

livre ventilação (Figura 42). O objetivo foi mensurar o impacto do sombreamento da cobertura 

no aquecimento interno comparativamente à configuração controle e às configurações de teto 

reservatório. As telhas de PVC eram sustentadas por uma estrutura de tubos de aço (Fotografia 
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57). O monitoramento útil iniciou em 26/06 e durou até 5/07/2017, totalizando dez dias 

consecutivos. 

 

Fotografia 57 - Cobertura com telhas brancas de PVC, reservatório e tubulações hidráulicas, porém sem 

água 

 

Fonte: Autoria própria (2017) 

 

Figura 42 - Configuração 2 - Corte AA’ 

 

Fonte: Autoria própria (2018) 
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• Configuração 3 - Resfriamento evaporativo 

Nesta configuração (Figura 43), além das telhas de PVC, a cobertura recebeu uma 

“piscina” de plástico branco com área de 8,64 m² e preenchida com 755 litros d'água, resultando 

em uma camada de água de 8,7 cm de profundidade. A adição da piscina caracterizou o TR. 

Neste monitoramento, a bomba para circulação da água não foi acionada. 

A partir deste momento manteve-se o nível da lâmina d’água, repondo-se a quantidade 

evaporada periodicamente. O monitoramento útil iniciou em 7/07 e durou até 8/07/2017, 

abrangendo dois dias. 

 

Figura 43 - Configuração 3 - Corte AA’ 

 

Fonte: Autoria própria (2018) 

 

• Configuração 4 - Resfriamento evaporativo 

Esta configuração difere da anterior por ter sido ativada a bomba d’água, forçando a 

circulação entre o reservatório e os trocadores de calor colocados no interior do ambiente de 

testes (Figura 44). Possuía sombreamento, reservatório preenchido e circulação de água. 

Foram instalados dois trocadores de calor no teto do ambiente. Eram finos painéis de 

alumínio medindo 2,00 × 0,80 m cada, totalizando 1,60 m², dotados de serpentinas pelas quais 

circulava a água bombeada. A absorção do calor do ar-ambiente ocorria por convecção e por 

absorção da radiação de ondas longas. Tais painéis também são denominados painéis radiantes. 

O monitoramento útil foi iniciado em 10/07 e concluído em 18/07/2017, totalizando nove dias 

válidos. 
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Figura 44 - Configuração 4 - Corte AA’ 

 

Fonte: Autoria própria (2018) 

 

• Configuração 5 

Nesta configuração, foi adicionada sobre a lâmina-d’água uma camada flutuante de 

EPS (Poliestireno Expandido Moldado). A camada era constituída de placas medindo 50 × 100 

cm e com 6 cm de espessura. A área total coberta pelo EPS era de aproximadamente 8,0 m². 

Quer dizer, havia uma área residual de aproximadamente 0,64 m² de água exposta à evaporação. 

Em resumo, a configuração (Figura 45) caracterizou-se pelo sombreamento, camada de água 

de 8,7 cm, isolamento flutuante de 6 cm e circulação de água entre o reservatório e os trocadores 

de calor. O monitoramento útil durou de 20/07 até 25/07/2017, abrangendo seis dias válidos. 
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Figura 45 - Configuração 5 - Corte AA’ 

 

Fonte: Autoria própria (2018) 

 

• Configuração 6 - Resfriamento evaporativo 

Esta configuração (Figura 46) apresenta sombreamento, reservatório preenchido, 

isolamento flutuante e spray noturno (acionado das 17:45 até as 8:30 do dia seguinte). O spray 

foi instalado logo abaixo da cobertura, borrifando água de modo a formar um cone com abertura 

de aproximadamente 45º. O monitoramento útil iniciou em 26/07 e terminou em 28/07/2017, 

abrangendo três dias. 

 

Figura 46 - Configuração 6 - Corte AA’ 

 

Fonte: Autoria própria (2018) 
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• Configuração 7 - Resfriamento evaporativo 

A configuração 7 (Figura 47) era semelhante à configuração 6. A única diferença foi 

que os sprays funcionavam por 24 horas, todos os dias. A Fotografia 58 mostra o teto 

reservatório coberto pelo isolamento flutuante e o sistema de sprays. O monitoramento útil 

iniciou em 29/07 e terminou em 07/08/2017, abrangendo 10 dias. 

 

Fotografia 58 - Cobertura da configuração 7 apresentando as mangueiras, os sprays e o isolamento 

flutuante. 

 

Fonte: Autoria própria (2017) 

 

Figura 47 - Configuração 7 - Corte AA’ 

 

 

Fonte: Autoria própria (2018) 
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• Configuração 8 - Resfriamento evaporativo 

Esta configuração apresenta sombreamento, reservatório preenchido, isolamento 

flutuante e sprays durante todo o dia (Figura 48). Difere da anterior porque a circulação da água 

entre o reservatório e os trocadores de calor no interior do ambiente de testes foi desligada. O 

monitoramento útil iniciou em 28/08 e terminou em 04/09/2017, totalizando oito dias. 

 

Figura 48 - Configuração 8 - Corte AA’ 

 

Fonte: Autoria própria (2018) 

 

• Configuração 9 - Resfriamento evaporativo 

Esta configuração apresenta sombreamento, reservatório preenchido, circulação de 

água entre o reservatório e os trocadores de calor e spray o dia todo (Figura 49). Foi retirada a 

camada de EPS flutuante, aumentando a área da superfície de água exposta à evaporação e 

reiniciada a circulação de água nos trocadores de calor. O monitoramento útil iniciou em 10/09 

e terminou em 14/09/2017, abrangendo quatro dias. 
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Figura 49 - Configuração 9 - Corte AA’ 

 

Fonte: Autoria própria (2018) 

 

• Resumo das características das configurações 

A Tabela 7 apresenta um resumo das características de cada configuração e dos 

períodos de monitoramento. Indica se a configuração era sombreada, o nível de água utilizado, 

se possuía isolamento flutuante, se havia circulação forçada de água nos trocadores de calor e 

o modo de operação dos sprays. Também indica o período do monitoramento e o total de dias 

úteis monitorados. 

 



152 

 

Tabela 7 - Resumo das características das configurações 

Configuração Sombrea-

mento 

Nível 

água (cm) 

Isolamento 

flutuante 

Circulação 

forçada nos 

painéis radiantes 

Spray 

diurno 

(12 horas) 

Sprays 

24 

horas 

Período Total 

de dias 

Configuração 

controle (CC) 
- 0,0 - - - - 

16/06 a 

24/06/17 
9 

Configuração 2 Sim 0,0 - - - - 
26/06 a 

05/07/17 
10 

Configuração 4 Sim 8,7 - Sim - - 
10/07 a 

18/07/17 
9 

Configuração 5 Sim 8,7 Sim Sim - - 
20/07 a 

25/07/17 
6 

Configuração 6 Sim 8,7 Sim Sim Sim - 
26/07 a 

28/07/17 
3 

Configuração 7 Sim 8,7 Sim Sim - Sim 
29/07 a 

07/08/17 
10 

Configuração 8 Sim 8,7 Sim - - Sim 
28/08 a 

04/09/17 
8 

Configuração 9 Sim 8,7 - Sim - Sim 
10/09 a 

14/09/17 
4 

TOTAL        59 

Fonte: Autoria própria (2018) 

 

3.3.2.2 Aquisição de dados 

Os dados relativos às condições externas foram obtidos da estação meteorológica do 

campus (instalada a aproximadamente 800 m ao norte da edificação experimental) e 

gentilmente fornecidos por David Klepatch, técnico chefe da Ben-Gurion University 

Meteorological Station. Foram fornecidas as seguintes variáveis: temperatura de bulbo seco 

(Ta), velocidade do ar (Va), radiação solar global (R) e umidade relativa (UR). 

A instalação dos equipamentos e sensores na edificação experimental (Figura 50 e 

Figura 51) seguiu orientações da norma ISO 7726 (1998). Os dados foram registrados em uma 

central data logger (Campbell Scientific Datalogger CR23X), dotada de tela de cristal líquido 

(LCD) para checagem de valores, à qual foi conectada uma interface (Campbell Scientific 

Multiplexer AM-32) para ampliar o número de entradas. 

Foram conectados à interface 18 sensores de temperatura Termopares Tipo T. Destes, 

15 foram instalados no ambiente dotado de teto-reservatório (TR): 4 medindo temperatura do 

ar (Ta) em diferentes alturas (0,1 m, 0,6 m, 1,1 m e 2,8 m), 1 medindo a temperatura de globo 

(Tg) a 0,6 m de altura e 10 medindo temperaturas superficiais (Ts) (6 para teto, piso e paredes, 
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2 para trocadores de calor e 2 para vidros da janela principal). Sobre a cobertura, foram 

instalados 3 sensores Tipo T: 2 para monitorar a temperatura da água e 1 para medir a Ta. 

Também foi conectado à interface um sensor de temperatura (Ta) e umidade relativa 

(UR) modelo (Vaisala HMP-60 Temperature/Relative Humidity), a 0,6 m de altura. 

Seguindo recomendações da ISO 7726 (1998) para monitoramentos com pessoas 

sentadas, medições a 0,1 m de altura objetivaram registrar dados na altura dos tornozelos, a 0,6 

m dados na altura do abdômen e a 1,1 m na altura da cabeça. 

As leituras ocorreram a cada 30 segundos e foram gravadas as médias para cada 10 

minutos. 

 

Figura 50 - Planta baixa com as posições dos sensores 

 

Fonte: Autoria própria (2018) 
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Figura 51 - Corte com as posições dos sensores 

 

Fonte: Autoria própria (2018) 

 

Após coleta, os dados foram reunidos e processados em planilhas do programa Excel 

(Microsoft). 
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3.3.3 Estudo sobre Percepção Térmica 

Esta parte do estudo teve como principal objetivo analisar a percepção térmica dos 

usuários quanto ao condicionamento térmico propiciado pelo TR. Considerando que o 

condicionamento via teto-reservatório ocorre de forma diferente daquele propiciado por 

aparelhos de ar-condicionado, esperava-se que os voluntários identificassem e apontassem 

diferenças em termos de percepção. Enquanto o aparelho de ar-condicionado tipo split produzia 

um jato de ar refrigerado, o TR resfriava o ar ambiente por convecção, a partir do resfriamento 

dos trocadores de calor, do teto e das paredes, sem produzir o jato de ar refrigerado. Para esta 

etapa do estudo na edificação experimental de Sde Boqer, além da sala dotada de TR e já 

descrita, foi preparada uma segunda sala, dotada de ar-condicionado. A Figura 52 descreve os 

procedimentos adotados no estudo sobre a percepção térmica dos usuários. 

 

Figura 52 - Fluxograma explicativo dos procedimentos para realização do estudo sobre percepção térmica 

 

Fonte: Autoria própria (2018) 
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Os próximos tópicos apresentam descrição das salas utilizadas nesta etapa da pesquisa; 

como era feito o controle da temperatura do ar na sala com ar-condicionado; como se deu a 

aquisição de dados; quais as ferramentas utilizadas na análise dos resultados; e, por fim, 

apresenta descrição do questionário e dos procedimentos para sua aplicação. 

 

3.3.3.1 Salas utilizadas no estudo 

A Fotografia 59 mostra a cobertura das duas salas utilizadas nesta etapa do estudo. No 

primeiro plano, à direita, é apresentada a cobertura da sala 2. No segundo plano, à esquerda, 

com telhas brancas, a cobertura da sala 1. 

 

Fotografia 59 - Cobertura das salas utilizadas no estudo sobre percepção térmica 

 

Fonte: Autoria própria 

 

As salas (Figura 53 e Figura 54) possuíam sistemas de condicionamento térmico 

independentes: a sala 1 com sistema passivo do tipo TR (à direita nas figuras); e outra sala com 

sistema ativo do tipo ar-condicionado de parede (à esquerde nas figuras). 
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Figura 53 - Planta baixa com as posições dos sensores 

 

Fonte: Autoria própria (2018) 

 

Figura 54 - Corte com as posições dos sensores 

 

Fonte: Autoria própria (2018) 
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As salas receberam layouts idênticos, reproduzindo ambientes de escritórios 

(Fotografia 60). Cada ambiente recebeu uma mesa pequena com rodízios e uma cadeira. Na 

parede em frente à mesa foi fixado um pôster com imagem colorida para amenizar a sensação 

de se estar em um laboratório e reduzir o brilho das superfícies brancas uniformes. 

 

Fotografia 60 - Interior das salas (neste caso, sala 2) 

 

Fonte: Autoria própria (2017) 

 

A Fotografia 61 apresenta os trocadores de calor fixados no teto da sala TR. 

Fotografia 61 - Teto da sala 1, mostrando os trocadores de calor 

 

Fonte: Autoria própria (2017) 
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3.3.3.2 Controle de temperatura na sala 2 (ar-condicionado - AC) 

Quando da aplicação dos questionários, para fins de comparação, as condições 

ambientais no interior das duas salas de teste eram descritas pelo índice PMV (Predicted Mean 

Vote ou Voto Médio Predito), variável de controle adotada. O PMV também foi utilizado como 

índice térmico nas análises posteriores. 

Durante o experimento com voluntários, 30 minutos antes da chegada de cada 

respondente, procedia-se à checagem da temperatura do ar (Ta), da umidade relativa (UR) e da 

temperatura de globo (Tg) das duas salas. A velocidade do ar era mantida constante e igual nas 

duas salas durante todas as seções (0,2 m/s). Após a checagem das variáveis, calculava-se a 

temperatura radiante média (Trm) e posteriormente os PMVs correspondentes a cada sala. Em 

seguida, se necessário, era alterada a temperatura do ar da sala AC, ajustando-se o PMV para 

que fosse o mais próximo possível do da sala TR. No cálculo do PMV, tomou-se como usuário 

padrão: sexo masculino, 35 anos de idade, 1,75 m de altura, 75 kg, vestindo roupa leve (0,3 

Clo) e em atividade sedentária (70 W). 

Assim que a sala AC atingia PMV equivalente ao da sala TR, o aplicador passava a 

controlar a temperatura do ar desta para que permanecesse o mais estável possível até o final 

do preenchimento do questionário. 

 

3.3.3.3 Aquisição de dados 

Além dos sensores já informados no capítulo anterior e relativos à sala TR, o ambiente 

com ar-condicionado (AC) recebeu 10 sensores: 4 para Ta, 1 para Tg e 5 para Ts (teto, piso e 3 

paredes). Não foi possível instalar mais sensores Tipo T devido ao limite de entradas da 

interface. 

A sala AC também recebeu um sensor de temperatura (Ta) e umidade relativa (UR) 

modelo (Vaisala HMP-60 Temperature/Relative Humidity) instalado a 0,6 m de altura. 

A velocidade do ar interno foi medida com anemômetro portátil de fio quente (Kurz 

Portable Air Velocity Meter Series-441). Essa medição aconteceu somente no início dos 

experimentos, pois os aparelhos de ar-condicionado foram preparados para trabalhar sempre 

com a mesma velocidade. 
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3.3.3.4 Ferramentas de análise 

Neste tópico, são descritos índices utilizados estimar resultados sobre percepção 

térmica nos ambientes com e sem teto-reservatório. 

• Voto médio predito (PMV) 

Para o cálculo do PMV, conforme a ISO 7730 (2005), levou-se em conta a temperatura 

e a umidade relativa do ar, a temperatura média radiante e a velocidade do ar. Foi adotada taxa 

metabólica de 1 Met, nível de vestimenta de 0,3 clo e altitude de 450 m. 

 O índice PMV foi calculado utilizando o programa computacional WinComf 

(FOUNTAIN; HUIZENGA, 1996a), descrito por Fountain e Huizenga (1996), e a ferramenta 

de cálculo on-line CBE (http://comfort.cbe.berkeley.edu/ Hoyt et al., 2017). Ambas as opções 

realizam o cálculo para momentos específicos e lêem listas de dados registrados em arquivos 

do tipo CSV. 

• Percentual de pessoas insatisfeitas (PPD) 

O PMV prevê o valor médio dos votos quanto à sensação térmica de um grupo de 

pessoas expostas ao mesmo ambiente. Também é de interesse poder prever o número de pessoas 

que provavelmente se sentem desconfortáveis, por calor ou frio. O PPD é um índice que fornece 

uma previsão quantitativa (percentual) do número de pessoas insatisfeitas quanto às condições 

térmicas do ambiente, por calor ou frio. As pessoas termicamente insatisfeitas são aquelas que 

votarão muito quente, quente, frio ou muito frio na escala de sensibilidade térmica de sete 

pontos sugerida pela ISO 7730. Com o valor PMV determinado, pode-se calcular o valor do 

PPD usando a Equação 5 a seguir (ISO 7730, 2005): 

𝑃𝑃𝐷 = 100 − 95 ∗ exp (−0,03353 ∗ 𝑃𝑀𝑉4 − 0,2179 ∗ 𝑃𝑀𝑉2) Equação 5 

Fonte: ISO 7730 (2005, p. 4) 

 

Além do cálculo do PPD via equação, também foram utilizados o programa 

computacional WinComf (FOUNTAIN; HUIZENGA, 1996a) e com a ferramenta de cálculo 

on-line CBE (http://comfort.cbe.berkeley.edu/ Hoyt et al., 2017). 

 

http://comfort.cbe.berkeley.edu/
http://comfort.cbe.berkeley.edu/
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3.3.3.5 Questionário: descrição e procedimentos 

O contato inicial com os voluntários aconteceu via lista de e-mail. Foram recrutados 

53 respondentes entre funcionários e estudantes do campus Sde Boqer da BGU, assim como 

seus amigos e familiares. 

• Descrição do questionário 

O questionário (APÊNDICE A) foi elaborado considerando diretrizes da norma ISO 

10551 (1995). Possui perguntas abertas e fechadas. As perguntas fechadas são de três tipos: 

binária, múltipla escolha e construção de escala (Likert). 

É composto de cinco partes: 

• Parte 1: dados pessoais. 

• Parte 2: percepção térmica (aplicado na primeira sala, 5 minutos após a 

chegada). 

• Parte 3: percepção térmica (aplicado na primeira sala, 30 minutos após a 

chegada). 

• Parte 4: percepção térmica e comparação com a sala anterior (aplicado na 

segunda sala, 35 minutos após a chegada na primeira sala). 

• Parte 5: dados das vestimentas. 

As partes 1, 2, 3 e 4 foram preenchidas pelos inquiridos. A parte 5 foi completada pelo 

aplicador do questionário, autor desta tese. 

• Procedimentos para a aplicação dos questionários 

Os respondentes ficaram livres para participar no dia que lhes fosse apropriado, de 

domingo a quinta-feira, podendo escolher dentre os seguintes horários: 8:30 / 9:15 / 10:00 / 

10:45 / 11:30 / 13:30 / 14:15 / 15:00 / 15: 45 / 16:30 / 17:15. 

Todos os respondentes, quando chegavam ao experimento, recebiam explicações sobre 

os objetivos gerais da pesquisa e sobre o preenchimento do questionário. Não foi fornecida 

nenhuma informação sobre o TR antes da aplicação do questionário. 

Iniciado o experimento, os entrevistados eram deixados sozinhos na sala. Era 

solicitado que permanecessem sentados e não alterassem a posição da cadeira. 
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O questionário foi aplicado impresso. Em geral, os respondentes levavam menos que 

5 minutos para responder cada parte. Para cada respondente foram alocados 45 minutos, da 

seguinte forma: 

• Logo que o respondente chegava ele era encaminhado para uma das salas. 

Solicitava-se que organizasse seus pertences (guardar mochila, pegar livro, 

retirar chapéu...) e sentisse o ambiente enquanto os procedimentos eram 

explicados. Logo em seguida solicitava-se que respondesse a Parte 1 do 

questionário, sobre dados pessoais. 

• Decorridos 5 minutos lhes era entregue para preenchimento a Parte 2 

(percepção térmica) e o aplicador retirava-se da sala. Após responder esta 

parte, o voluntário ficava livre para, sentado, ler, estudar, conversar ao telefone 

etc. 

• Aos 30 minutos, o respondente recebia a Parte 3 (percepção térmica). 

• Aos 35 minutos, o respondente era levado para a segunda sala. Eram dados 2 a 

3 minutos para que percebesse o ambiente e então ele recebia a Parte 4 

(percepção térmica). 

A Parte 5 do questionário foi preenchida pelo aplicador. 

Durante todo o tempo em que o respondente estava no local do experimento, o 

aplicador monitorava as temperaturas nas duas salas e, se necessário, ajustava a temperatura na 

sala com ar-condicionado. 

Sobre a aclimatação na segunda sala, o procedimento partiu do princípio de que as 

condições nos dois ambientes eram semelhantes e que, se o respondente tivesse que aguardar 

muito tempo, ele perderia a habilidade de diferenciar os ambientes. 
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3.4 PROCESSAMENTO DE DADOS 

Neste tópico, são apresentados os procedimentos para processamento dos dados sobre 

os climas locais e dos períodos de monitoramento. 

3.4.1 Procedimento para Processamento dos Dados Climáticos de Curitiba 

O arquivo climático de Curitiba foi fornecido em base horária. Parte das análises foi 

feita no Microsoft Excel, da Microsoft Corporation. Posteriormente os dados foram convertidos 

para a extensão *.try, que serviu de base para análise por meio do programa Analysis BIO 2.2  

(LABEEE, 2010). Foram utilizados somente dados relativos às variáveis temperatura de bulbo 

seco e umidade relativa. 

3.4.2 Procedimento para Processamento dos Dados dos Experimentos com Células-Teste 

Nos experimentos com células-teste a estação meteorológica e os aparelhos data 

loggers foram programados para medições a cada 15 minutos, sempre com início à zero hora 

do dia seguinte ao dia de instalação e configuração. Os registros eram realizados em arquivos 

do tipo *.csv. Estes arquivos foram importados para planilhas do programa computacional 

Excel. No Excel os dados foram convertidos para base horária e preparados para o pós-

processamento. 

3.4.3 Procedimento para Processamento dos Dados climáticos de Sde Boqer 

Os dados do ano climático de Sde Boqer também foram fornecidos em arquivo com 

base horária. As primeiras análises foram realizadas no programa Excel. Posteriormente os 

dados foram convertidos para o formato *.try. 

3.4.4 Procedimento para Processamento dos Dados da Edificação Experimental 

Os sensores instalados na edificação experimental foram programados para realizar 

medições a cada 30 segundos. Foram registradas as médias a cada 10 minutos em arquivos tipo 

*.dat (formato semelhante ao *.csv, separados por vírgula). Posteriormente esses arquivos 

foram importados para planilhas Excel. No Excel foram convertidos para arquivos de base 

horária. 
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3.5 PÓS-PROCESSAMENTO DOS DADOS 

Neste tópico são apresentados os procedimentos para escolha dos períodos de 

monitoramento utilizados nas análises, para escolha de dias específicos representativos e para 

o calcula da temperatura radiante média (Trm). 

3.5.1 Períodos considerados nas análises  

Os dados climáticos de Curitiba apresentaram períodos de regularidade intercalados 

por dias ou períodos instáveis. Os de Sde Boqer apresentam clima com condições mais 

regulares, mas também possuíam dias diferenciados. Neste estudo, os períodos instáveis foram 

descartados. Todos os valores apresentados (médias de temperatura e umidade relativa, 

amplitudes, coeficientes médios...) se referem a períodos estáveis (sem mudanças bruscas de 

temperatura de um dia para o outro). 

No caso das células-teste, quando a configuração foi monitorada em mais de um 

momento, os coeficientes calculados são médias dos períodos estáveis. 

A adoção de períodos estáveis encontra justificativa principalmente no fato de que as 

células-teste e a edificação utilizada no estudo possuírem certa inércia. Esta inércia repercute 

em estabilidade para a temperatura média interna do ar. Quando as condições externas variam 

drasticamente de um dia para o outro e as internas não, podem ocorrer desvios nos índices 

utilizados para avaliação. Como exemplo, no período de 10 dias apresentado no Gráfico 17, 

somente os cinco primeiros dias, contidos na parte sombreada, foram considerados. 

 

Gráfico 17 - Exemplo de período estável selecionado para o estudo em Sde Boqer 

 

Fonte: Autoria própria (2018) 
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3.5.2 Escolha de dias específicos para análise 

Para melhor entendimento do comportamento de cada configuração, além de utilizados 

dados médios, analisaram-se, comparativamente, dias específicos. Tais dias foram plotados em 

gráficos e se prestaram à visualização do comportamento térmico das configurações. 

Foi dada preferência para dias de céu claro, em períodos de relativa estabilidade 

térmica e com grande amplitude térmica diária. Para a escolha destes dias, calculou-se um 

coeficiente denominado Dia Padrão (DP). Os dias com maior DP de cada período foram os 

adotados para as comparações. Não foram estabelecidos valores máximos ou mínimos. O valor 

DP foi calculado pela Equação 6. 

𝐷𝑃 = (𝑇7ℎ − 𝑇14ℎ) − 𝐴𝑏𝑠(𝑇7ℎ − 𝑇31ℎ) Equação 6 

Fonte: Autoria própria (2018) 

 

Em que: 

𝐷𝑃  é o coeficiente de referência. 

𝑇7ℎ  é a temperatura às 7 horas daquele dia. 

𝑇14ℎ  é a temperatura às 14 horas daquele dia. 

𝑇31ℎ  é a temperatura às 7 horas do dia seguinte. 

 

3.5.3 Cálculo da Temperatura Radiante Média (Trm) 

A temperatura radiante média foi obtida de forma indireta, de diferentes maneiras, 

conforme procedimentos indicados pela norma ISO 7726 (1998). Os diferentes procedimentos 

para o cálculo da Trm são apresentados a seguir. 

3.5.3.1 Obtenção da Trm utilizando Termômetro de globo 

Quando utilizado termômetro de globo e ventilação forçada (Equação 7): 

𝑇𝑟𝑚𝐺𝑙𝑜𝑏𝑜 = [(𝑇𝑔 + 273.15)
4

+
1.1 × 108𝑣𝑎

0.6

𝜀𝐷0.4
× (𝑇𝑔 − 𝑇𝑎)]

1/4

− 273.15 Equação 7 

Fonte: ISO 7726 (1998, p. 16) 

 



166 

 

Em que: 

TrmGlobo = é a temperatura radiante media, em °C; 

Tg = é a temperatura de globo, em °C; 

va = é a velocidade do ar, em m/s; 

Ta = é a temperatura do ar, em °C; 

D = é o diâmetro do globo, em m. 

 

3.5.3.2 Obtenção da Trm utilizando o fator de forma (ou fator de visão) e temperaturas 

superficiais 

Este método leva em conta o local em que o usuário está na sala (ou ponto no qual 

estarão os sensores) e dá mais importância para a temperatura das superfícies que apresentarem 

os maiores ângulos sólidos (ou fatores de forma) em relação a este ponto. É o método mais 

preciso dentre os dois métodos apresentados (ROMANA et al., 2013). 

O ângulo sólido (Ω) é um conceito geométrico que dá uma ideia quantitativa da 

abertura com a qual uma superfície (ou objeto) determinada é vista a partir de um ponto. 

Corresponde à área da projeção da superfície ou objeto sobre uma esfera cujo centro é o referido 

ponto e mede o tamanho aparente do objeto visto a partir deste ponto (SOLDOVIERI; 

VILORIA, 2016). 

Dado um ponto de interesse em uma sala de planta retangular, a soma dos ângulos 

sólidos das superfícies que a delimitam será igual à área de uma esfera dada em esferorradianos 

(4π ou 12,566). 

Tomando-se o ponto de interesse como o vértice e uma superfície (parede, por 

exemplo) como a base de uma pirâmide, pode-se estimar o ângulo sólido dado por essa 

superfície com a Equação 8 a seguir (FERNÁNDEZ-GONZÁLEZ; COSTACHE, 2012): 

Ω = 4tan−1 (
ab

2d(4d2 + a2 + b2)0,5
) Equação 8 

Fonte: Fernández-González e Costache (2012, p. 6) 
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Em que: 

𝛀𝐢 = é o ângulo sólido dado pela superfície em relação ao ponto de interesse (para o 

qual a Trm será calculada); 

a = comprimento da base da pirâmide (comprimento da parede); 

b = largura da base da pirâmide (altura da parede); 

d = distância entre o centro da base e o topo da pirâmide. 

O fator de forma (F) (Equação 9) corresponde ao ângulo sólido relativo em torno de 

um ponto (RORIZ, 2008). 

𝐹𝑖 =
Ω𝑖

4𝜋
 

Equação 9 

Fonte: Fernández-González e Costache (2012, p. 6) 

 

De acordo com a ISO 7726 (1998), a Trm pode ser estimada por este método tendo em 

conta as temperaturas das superfícies internas (teto, piso, paredes, vidros e trocadores de calor) 

e seus respectivos fatores de forma utilizando a Equação 10: 

TrmFator de forma = ∑(FiTs) Equação 10 

Fonte: Fernández-González e Costache (2012, p. 6) 

 

Em que: 

Ts = é a temperatura de uma superfície; 

Fi = é o fator de forma de uma superfície a partir de um ponto. 
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3.6 ESTIMATIVA DE TEMPERATURAS INTERNAS HORÁRIAS 

Nos experimentos sobre desempenho térmico dos diferentes tipos de TR optou-se pela 

análise comparativa, relacionando os desempenhos das configurações entre si e com o 

desempenho de configurações controle. 

Inicialmente, para realizar tais comparações, foram utilizados índices calculados a 

partir de dados médios: fator decremental (FD); coeficiente de dissemelhança (CD); e 

coeficiente de dissemelhança ajustado (CD Ajustado). Esta opção retornou informações sólidas, 

porém era necessário visualizar o comportamento das temperaturas internas do ar de modo 

detalhado, ao longo das horas do dia. 

Para uma compreensão mais aprofundada do comportamento de cada configuração 

frente à configuração controle e, a partir daí, de forma indireta, frente às demais, foi 

desenvolvido e utilizado um método preditivo das temperaturas internas horárias das 

configurações controle. 

A opção pelo método preditivo eliminou a necessidade de mais células-teste e de uma 

segunda edificação, no caso dos experimentos em Israel. 

Ao longo do processo para desenvolvimento e aprimoramento do método preditivo, 

realizaram-se estudos com diferentes células-testes (FERNANDES et al., 2015a; 

FERNANDES et al., 2015b; KRÜGER et al., 2017). Todos os estudos estavam inseridos no 

âmbito desta pesquisa de doutorado. Cada um deles representou algum aprimoramento, seja no 

método, avanços na compreensão das questões envolvidas, ou nas possibilidades de aplicação. 

3.6.1 Modelo Desenvolvido e Adotado 

O modelo descreve a variação horária da temperatura interna a partir do conceito das 

“trocas térmicas” de Frota e Schiffer (2001) e sob a forma de equações simples. 

A temperatura do ar no interior de uma célula-teste ou pequena edificação fechada 

varia, de uma hora para a outra, conforme o fluxo de energia térmica definido pelas condições 

climáticas externas e pelas características termofísicas do envelope. Na busca do equilíbrio 

térmico, há uma tendência da temperatura interna se aproximar da externa, especialmente no 

período noturno (ausência de radiação solar direta). 

O modelo proposto estima a variação da temperatura interna horária (∆𝑇𝑖𝑛) como 

função da diferença entre a temperatura interna horária em dado momento (𝑇𝑖𝑛
𝑡−1) e a 
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temperatura externa horária no momento seguinte (𝑇𝑒𝑥
𝑡 ). A variação se dá proporcionalmente à 

diferença entre as temperaturas do ar dos dois ambientes interno e externo (Gráfico 18). 

Somando-se essa estimativa de variação da temperatura, no intervalo de 1 hora (de t-1 para t), 

com a temperatura interna da hora anterior à variação (t-1), tem-se a estimativa da temperatura 

interna horária para o momento t. O modelo não foca nas temperaturas em si (caso dos modelos 

baseados em regressão linear), mas sim na diferença entre as temperaturas interna e a externa. 

 

Gráfico 18 - Variação da temperatura interna como uma fração da diferença entre as temperaturas 

interna e externa 

 

Fonte: Autoria própria (2018) 

 

Matematicamente é expressa conforme a Equação 11: 

𝑇𝑖𝑛
𝑡 = 𝑇𝑖𝑛

𝑡−1 + 𝛼( 𝑇𝑒𝑥
𝑡 − 𝑇𝑖𝑛

𝑡−1) Equação 11 

Fonte: Autoria própria (2018) 

 

Em que: 

𝑇𝑖𝑛
𝑡   é a temperatura interna (°C) estimada no instante 𝑡; 

𝑇𝑖𝑛
𝑡−1   é a temperatura interna (°C) estimada ou medida no instante 𝑡 − 1; 

𝑇𝑒𝑥
𝑡   é a temperatura externa (°C) medida no instante 𝑡; 

𝛼  é uma função que descreve a variação proporcional da temperatura 

interna em função da diferença entre 𝑇𝑒𝑥
𝑡−𝑛  e  𝑇𝑖𝑛

𝑡−1. 
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Os valores da função α determinam como a edificação se relaciona com a temperatura 

externa. Correspondem aqui ao que Givoni, Vecchia e Krüger ( 2002) e Papst (2004) chamam 

de assinatura térmica do envelope. 𝛼 é obtido a partir da Equação 12: 

𝛼 =
𝑇𝑖𝑛

𝑡 −𝑇𝑖𝑛
𝑡−1

𝑇𝑒𝑥
𝑡 −𝑇𝑖𝑛

𝑡−1 α =
∆Tin

Tex
k -Tin

k-1 α =

∆Tin

Tex
k -Tin

k-1 α =
∆Tin

Tex
k -Tin

k-1 

Equação 12 

Fonte: Autoria própria (2018) 

 

α não é constante, sendo maior quando a edificação é exposta à radiação e apresentar 

temperaturas internas abaixo das externas. 

Os valores de α flutuarão ao longo das horas do dia, assumindo valores positivos e 

negativos. Quanto mais a diferença entre a temperatura externa (𝑇𝑒𝑥
𝑡 ) e a temperatura interna 

(𝑇𝑖𝑛
𝑡−1) se afastar de zero (para menos ou para mais), mais os valores de α tenderão a se 

estabilizarem em torno de dois valores médios. Um valor positivo e outro valor negativo: 

• Um valor médio para quando predominarem as perdas térmicas, do ambiente 

interno para o ambiente externo (quando a diferença entre 𝑇𝑒𝑥
𝑡  e 𝑇𝑖𝑛

𝑡−1 resulta 

em valores negativos), denominado “α médio para perdas”. As temperaturas 

externas estarão abaixo das internas (o ambiente interno sofrerá redução em 

suas temperaturas). 

• E outro quando valor médio, para quando predominarem os ganhos térmicos 

(temperaturas externas mais altas que as internas), denominado “α médio para 

ganhos”. 

O valor médio para os momentos de ganhos deve ser maior, pois estes momentos 

geralmente acontecem durante o dia, quando os ganhos por radiação são somados aos ganhos 

por condução térmica. 

 

O uso do modelo preditivo contempla três etapas: 

• Calibração (para esta etapa são necessários dados horários de dias estáveis e 

com baixa nebulosidade); 

• Validação (podem ser utilizados dados horários de dias contemplando 

quaisquer condições atmosféricas); 
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• Aplicação (após a validação, o modelo pode ser aplicado para períodos para os 

quais não há dados internos medidos, para os quais são necessárias as 

estimativas). 

No desenvolvimento do método, obtido um período de dados com as temperaturas 

internas horárias de uma célula-teste (ou ambiente teste) e as respectivas temperaturas externas, 

estes períodos eram divididos em duas partes. A primeira parte dos dias era destinada para 

calibração e a segunda parte para validação do modelo. Mas, como alternativa, pode-se utilizar 

dois períodos distintos. Ou seja, não é necessário que os períodos sejam consecutivos. 

• Importante: recomenda-se que o primeiro dia de monitoramento de dados de 

temperaturas internas seja descartado para que a célula-teste/construção deixe 

de sofrer influência das condições anteriores e da fase de montagem/preparação 

(instalação dos sensores). Em caso de células-teste ou edificações-teste com 

muita inércia térmica, esse período pode ser maior e deve ser verificado 

empiricamente. Quer dizer, pode ser necessário descartar mais que um dia 

dentre os primeiros dias de medições. 

3.6.2 Procedimentos para calibração do modelo (definição dos dois valores médios para α) 

Um ou dois dias em períodos estáveis e de baixa nebulosidade são suficientes para o 

cálculo dos valores médios para α. Quando os dias não apresentam regularidade, podem ser 

necessários até sete dias para a obtenção de valores médios adequados. A definição do número 

de dias é feita quando da validação do modelo. Testa-se os valores médios para um dia, dois 

dias e assim por diante, até sete dias. Adota-se o número de dias cujos valores médios de α 

resultarem em estimativas mais precisas. 

  A calibração do modelo resume-se à definição dos valores médios de alfa a serem 

adotados. Tais valores médios são definidos a partir dos dados medidos do período denominado 

“período para calibração”. Aconselha-se evitar períodos muito destoantes das condições 

climáticas gerais do local, tais como chegada de frentes frias, períodos de muitas chuvas ou de 

temperaturas excepcionalmente baixas ou altas. 

Como descrito anteriormente, os valores de α são obtidos a partir da Equação 12. Para 

o cálculo dos valores médios de α é importante: 

a) Descartar valores de α iguais a zero 
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α será zero quando: não houver diferença entre 𝑇𝑖𝑛
𝑡−1 (temperatura interna da hora t-1) 

e 𝑇𝑒𝑥
𝑡  (temperatura interna da hora t); e quando não houver alteração na temperatura interna da 

hora t-1 para a hora t, ou seja, de uma hora para a seguinte. 

O modelo é baseado na dependência das temperaturas internas em relação às externas, 

logo, desconsideram-se valores de alfa iguais a zero, pois indicam independência. 

b) Tomar o valor de α em módulo 

Considerando que alfa representa um coeficiente de proporcionalidade, deve-se tomar 

o valor absoluto, desconsiderando sinais negativos. Os alfas negativos ocorrem em momentos 

específicos: quando a temperatura externa muda bruscamente de uma tendência de redução para 

uma tendência de aumento. Nestes casos, o modelo funciona no sentido contrário ao esperado, 

estimando temperaturas mais baixas que as anteriores, ao invés de se ajustar à tendência de 

aumento. Por serem poucos os momentos em que isso ocorre, seus impactos podem não ser 

percebidos. Porém, trata-se de uma inexatidão. Deve-se adotar sempre valores em módulo. 

c) Desconsiderar momentos em que as temperaturas internas e externas forem muito 

próximas 

Conforme a diferença entre 𝑇𝑒𝑥
𝑡  e 𝑇𝑖𝑛

𝑡−1 se aproxima de zero, os valores de α tendem a 

divergir. Por outro lado, tendem a convergir em torno dos valores médios quando essa diferença 

é grande. 

Como α é resultado (ver Equação 12) da razão entre ∆𝑇𝑖𝑛 e da diferença entre 𝑇𝑒𝑥
𝑡  e 

𝑇𝑖𝑛
𝑡−1, ele será maior quando o primeiro termo, variação da temperatura interna, for maior que a 

diferença absoluta entre as temperaturas externa e interna. Quando essa diferença for pequena, 

especialmente entre -1 e +1, o valor de alfa é mais afetado pelo denominador da razão (diferença 

entre 𝑇𝑒𝑥
𝑡  e 𝑇𝑖𝑛

𝑡−1) pois ele está próximo de valor nulo. Nesta situação, o valor de α é amplificado 

em demasia, razão pela qual, na maioria dos casos, desconsideram-se os valores de alfa quando 

a diferença absoluta entre 𝑇𝑒𝑥
𝑡  e 𝑇𝑖𝑛

𝑡−1 for menor que 2 °C. Alerta-se, no entanto, que é necessário 

ponderar, em cada caso, para a escolha deste intervalo a desconsiderar. Em células-teste com 

pequena inércia recomenda-se desconsiderar o intervalo de -1 até +1, pois as temperaturas 

externas geralmente estarão próximas das internas. O intervalo deve ser aumentado conforme 

aumentar a inércia térmica da célula-teste, pois as diferenças entre as temperaturas internas e 

externas serão maiores. 
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3.6.3 Procedimentos para validação do modelo 

O 2º período de dados, período para verificação da precisão das estimativas, deve ser, 

preferencialmente, maior que o da calibração, contemplando mais variações nas condições 

climáticas. Do contrário corre-se o risco de validar um modelo calibrado para apenas um 

contexto. 

Em termos gerais, a validação resume-se a verificar se as diferenças entre os dados 

medidos e estimados é menor ou igual que a diferença máxima permitida. Esse limite máximo 

dependerá das particularidades de cada caso. Não foram encontradas na literatura 

recomendações. Neste trabalho foram adotadas diferenças máximas considerando a precisão do 

equipamento para monitoramento das temperaturas externas: diferença máxima de 0,5 °C para 

as temperaturas médias; e diferença máxima simples de 1,0 °C. 

 

Importante: 

• No modelo, 𝑇𝑖𝑛
𝑡−1 refere-se à temperatura interna estimada no momento 

anterior, defasada em uma unidade de tempo. Mas no momento de começar a 

rodar o modelo não há temperatura estimada para a hora anterior. Para resolver 

essa questão, somente para a primeira linha de cálculo da planilha, adota-se 

𝑇𝑖𝑛
𝑡−1 = 𝑇𝑒𝑥

𝑡−1. 

• Outra questão é em qual horário do dia iniciar as estimativas. Deve-se observar 

o gráfico das temperaturas internas e externas medidas e verificar em que 

momentos do dia elas são mais próximas. Geralmente a proximidade ocorre 

por volta das 9:00 e novamente por volta das 18:00 horas. Assim, o ponto de 

partida para as estimativas será às 10:00 ou às 19:00 horas. 

A Figura 55 apresenta fluxograma explicativo dos procedimentos para calibração, 

validação e aplicação do método preditivo de temperaturas internas horárias. 
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Figura 55 - Fluxograma dos procedimentos para calibração, validação e aplicação do método preditivo 

 

Fonte: Autoria própria (2018) 
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3.7 FERRAMENTAS PARA ANÁLISE DOS DADOS MEDIDOS 

Neste tópico, são apresentadas as ferramentas utilizadas para análise dos dados 

medidos com o objetivo de avaliar o desempenho térmico. Avaliou-se a efetividade das 

configurações para: estabilização térmica e para aquecimento e resfriamento. A seguir são 

apresentadas as ferramentas utilizadas. 

3.7.1 Análise do desempenho térmico frente às normas EN-15.251 e ASHRAE Standard 55 

e carta bioclimática adaptada por Bogo et al. (1994) 

Na análise do desempenho térmico da edificação-teste, iniciou-se com abordagens 

segundo as normas EN-15.251 (EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION - 

CEN, 2007) e ASHRAE Standard 55 (AMERICAN SOCIETY OF HEATING 

REFRIGERATING AND AIR-CONDITIONING ENGINEERS - ASHRAE, 2013) e carta 

bioclimática adaptada por Bogo et al. (1994). 

As duas normas preveem o uso da temperatura operativa (𝑇𝑜 ) para verificação do 

desempenho da edificação. O cálculo dessa variável, demanda a utilização da temperatura 

radiante média (Trm). Quando a velocidade do ar no ambiente for menor que 0,2 m/s a To pode 

ser tomada como a média entre a Trm e a temperatura do ar (Tar) (INTERNATIONAL 

ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION - ISO, 1998, p. 49; INSTITUTO NACIONAL 

DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL - INMETRO, 2010, 

p. 13). Na grande maior parte do tempo, a velocidade do ar no interior da sala foi praticamente 

igual a zero. Havendo velocidade maior, variou entre 0,0 e 0,2 m/s. Para este trabalho, 

considerou-se a hipótese, confirmada em seu decorrer, de que, na sala teto-reservatório, a Trm 

seria praticamente igual à temperatura do ar. Sendo assim, a temperatura operativa (𝑇𝑜 ) também 

teria valor muito próximo do da temperatura do ar. Por esse motivo, para agilidade e 

simplificação dos procedimentos, na avaliação do desempenho térmico da sala teto-reservatório 

tomou-se 𝑇𝑜 = Tar interno. 

 

3.7.2 Avaliação da estabilidade térmica 

Conforme observado anteriormente, em climas com grande amplitude térmica diária é 

importante que a edificação apresente inércia térmica. Para avaliar a capacidade das 

configurações para resistir às flutuações das temperaturas externas foi adotado o índice Fator 

Decremental (FD). 
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3.7.2.1 Fator Decremental (FD) 

O fator decremental pode ser descrito como a amplitude térmica diária relativa. Mede 

a proporção entre a amplitude térmica diária interna e a amplitude térmica diária externa. É 

calculado pela Equação 13: 

𝑭𝑫 =
𝑨𝒊𝒏

𝑨𝒆𝒙

 
Equação 13 

 

Fonte: Krüger, González-Cruz e Givoni (2010) 

 

Em que: 

𝐴𝑖𝑛  Amplitude térmica interna 

𝐴𝑒𝑥  Amplitude térmica externa     

Quanto menor o FD, maior o potencial da configuração para reduzir a flutuação das 

temperaturas internas e melhor será seu desempenho térmico. 

Será considerado como ótimo o FD que atenda a seguinte expressão (Equação 14): 

𝐹𝐷ó𝑡𝑖𝑚𝑜 ≤
7 °C

𝐴𝑒𝑥 𝑚á𝑥
 Equação 14 

Fonte: Autoria própria (2018) 

 

Em que: 

𝐴𝑒𝑥 𝑚á𝑥 Amplitude térmica externa máxima 

O valor 7 °C foi definido na seção “3.1.3.5 Análise com enfoque na amplitude térmica 

diária”. 

3.7.3 Aquecimento e resfriamento 

Neste tópico, são descritas as ferramentas desenvolvidas e utilizadas para avaliar o 

desempenho das configurações ao aquecimento e resfriamento. 

3.7.3.1 Coeficiente de dissemelhança das temperaturas diárias médias (CD) 

Este coeficiente foi desenvolvido como alternativa à comparação direta das 

temperaturas médias, máximas e mínimas, pois estas não podem ser comparadas se medidas 

em períodos diferentes, quando o ambiente externo apresentar diferentes amplitudes térmicas 
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diárias. Alternativamente, os CDs de diferentes períodos podem ser comparados, pois serão os 

mesmos para uma mesma configuração, desde que medidos em períodos estáveis. 

Expressa a dissemelhança da temperatura interna diária média (𝑇𝑖𝑛 𝑚é𝑑) em relação à 

temperatura externa diária média (𝑇𝑒𝑥 𝑚é𝑑). Mede o grau de diferença entre estas variáveis. 

Tomando como referência uma célula-teste hipotética, na qual as trocas térmicas 

ocorrem exclusivamente por condução e convecção e não operam artifícios para aquecimento 

ou resfriamento, a  𝑇𝑖𝑛 𝑚é𝑑 será igual à 𝑇𝑒𝑥 𝑚é𝑑 e o Coeficiente de Dissemelhança (CD) terá 

valor próximo de zero (0,0). Havendo formas passivas de aquecimento, a 𝑇𝑖𝑛 𝑚é𝑑 será mais alta 

que a 𝑇𝑒𝑥 𝑚é𝑑 e o CD será maior que zero. Caso o CD alcance valores próximos de 1, as 

temperaturas internas médias estarão próximas das externas máximas. Havendo formas 

passivas de resfriamento, o CD será inferior a zero. Valores próximos de -1 indicam que as 

temperaturas internas médias se aproximam das mínimas externas. 

O coeficiente de dissemelhança é calculado de acordo com a Equação 15: 

𝐶𝐷 =  (
𝑇𝑖𝑛 𝑚é𝑑 − 𝑇𝑒𝑥 𝑚í𝑛

𝑇𝑒𝑥 𝑚é𝑑 − 𝑇𝑒𝑥 𝑚í𝑛
) − 1 Equação 15 

Fonte: Autoria própria (2018) 

 

Deve-se atentar para o fato de que uma mesma edificação pode apresentar diferentes 

coeficientes de dissemelhança conforme a atuação de formas passivas de condicionamento. Se 

a edificação possuir uma forma passiva de aquecimento para o período de inverno, neste 

período o CD terá valor específico. 

O coeficiente de dissemelhança também pode ser entendido como a taxa relativa 

de aquecimento ou resfriamento, pois mede o deslocamento da temperatura média diária 

interna em relação à temperatura média diária externa. 

Ainda, o coeficiente pode apresentar resultados distorcidos caso os dias anteriores ao 

dia escolhido para o cálculo apresentarem diferenças importantes, especialmente se a célula-

teste ou edificação possuir inércia térmica alta. Devido a este fato, o CD deve ser adotado como 

um sinalizador, sendo necessário verificar criticamente os dados utilizados para seu cálculo. 

Aconselha-se que, no cálculo do CD, sejam evitados períodos de entrada de frentes frias e 

períodos com ondas desproporcionais de calor. 
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Em alguns climas, com inverno e verão bem definidos, é necessário que a edificação 

opere de forma diferente em cada época do ano. Que o CD seja ajustado conforme as variações 

da temperatura neutra de conforto, via artifícios para aquecimento ou resfriamento, para 

apresentar valores diferentes. 

Considerando o clima externo e as temperaturas neutras de conforto no verão e 

inverno, é possível calcular o CD ideal para inverno e o CD ideal para verão. 

O CD ideal para inverno pode ser calculado pela Equação 16. 

𝐶𝐷𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑛𝑜 =  (
𝑇𝑛𝑒𝑢𝑡𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑛𝑜 − 𝑇𝑒𝑥 𝑚í𝑛 𝑚é𝑑

𝑇𝑒𝑥 𝑚é𝑑 − 𝑇𝑒𝑥 𝑚í𝑛 𝑚é𝑑
) − 1 Equação 16 

Fonte: Autoria própria (2018) 

 

Em que: 

𝐶𝐷𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑛𝑜  CD desejado para a edificação no inverno. 

𝑇𝑛𝑒𝑢𝑡𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑛𝑜  Temperatura neutra de inverno. 

𝑇𝑒𝑥 𝑚í𝑛 𝑚é𝑑   Temperatura mínima média do período. 

𝑇𝑒𝑥 𝑚é𝑑   Temperatura externa média do período. 

 

O CD ideal para verão é calculado de maneira semelhante pela Equação 17. 

𝐶𝐷𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙 𝑣𝑒𝑟ã𝑜 =  (
𝑇𝑛𝑒𝑢𝑡𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑟ã𝑜 − 𝑇𝑒𝑥 𝑚í𝑛 𝑚é𝑑

𝑇𝑒𝑥 𝑚é𝑑 − 𝑇𝑒𝑥 𝑚í𝑛 𝑚é𝑑
) − 1 Equação 17 

Fonte: Autoria própria (2018) 

 

Em que: 

𝐶𝐷𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙 𝑣𝑒𝑟ã𝑜  Coeficiente de dissemelhança desejável para verão. 

𝑇𝑛𝑒𝑢𝑡𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑟ã𝑜  Temperatura neutra de verão. 

 

3.7.3.2 Coeficiente de dissemelhança ajustado (CDAjustado) 

Para um correto entendimento dos objetivos desta pesquisa, é importante ter em mente 

que a investigação do potencial do teto-reservatório ocorre considerando que sua instalação não 
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deve implicar em grande demanda em termos de operação. Não se pensa em um componente 

da edificação que precise ser operado diariamente pelo usuário, diferindo, portanto, de 

elementos como as janelas. A ideia é que se adote uma configuração permanente, tirando 

partido das condições do local, como o percurso solar, ou, no máximo, que ocorram alterações 

de configuração a cada estação climática. 

Sendo assim, quando se fala em aquecimento ou resfriamento, pressupõem-se o teto-

reservatório seria ajustado para atuar de modo a levar a condições confortáveis de modo quase 

autônomo. Ou, ao menos, a colaborar para alcançar tais condições, sem atuar em outro sentido. 

Sob a perspectiva do conforto térmico e da arquitetura passiva, quando se fala em 

aquecimento e resfriamento, é necessário ter em mente que, quando estes ocorrem, a alteração 

na temperatura interna não deve ser tal que implique em passar de uma condição de desconforto 

para outra. Não é desejável que o aquecimento implique em passar da condição de desconforto 

devido às baixas temperaturas para a condição de desconforto por calor. Neste sentido, tem-se 

em mente que o teto-reservatório, ao aquecer ou resfriar, não pode gerar excessiva amplitude 

térmica diária, o que demandaria a intervenção do usuário. Assim, caso promova aquecimento, 

o TR também deve ser capaz de manter, ao longo do dia, os novos níveis de temperatura 

alcançados. Se promover resfriamento, deve, após atingir temperaturas mais baixas, ser capaz 

de mantê-las. Isso implica também em não gerar desconforto devido à promoção de amplitudes 

térmicas acima de 7 °C. Por outro lado, ao se ajustar o teto-reservatório para promover 

aquecimento, por exemplo, as taxas de aquecimento pensadas devem ser as desejáveis, não as 

possíveis. Que dizer, em um clima como o de Curitiba, talvez seja possível, por meio do teto-

reservatório, levar um ambiente interno a atingir temperaturas do ar acima de 35 °C. Porém, 

provavelmente não sejam estas as temperaturas desejáveis. 

Diante da necessidade de se manter a amplitude térmica diária em níveis baixos, 

avaliou-se o aquecimento das células-teste também segundo outro coeficiente, que leva em 

conta o fator decremental (FD). No cálculo do coeficiente penalizam-se desempenhos que 

resultam em altos FD. O coeficiente foi denominado CD Ajustado e é apresentado na Equação 18. 

𝐶𝐷𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 =  
𝐶𝐷

𝐹𝐷2
 Equação 18 

Fonte: Autoria própria (2018) 

 

Em que: 
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𝐶𝐷𝐴𝑗𝑢𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜   Coeficiente de dissemelhança levando em conta o impacto na 

amplitude térmica diária. 

 

3.7.4 Comparação entre Temperaturas Internas Médias Medidas e Estimadas das 

Configurações Controle 

Tanto para os experimentos com células-teste como para os experimentos com a 

edificação-teste foram adotadas configurações de controle (CC). Estas configurações controle 

serviram de referência para avaliar o desempenho das demais comparativamente. 

A configurações controle nos experimentos com células-teste foi preparada de forma 

que: possuísse massa próxima da massa das demais configurações; no final de um dia típico, o 

saldo de aquecimento e resfriamento fosse mínimo; não possibilitasse resfriamento evaporativo 

significante; não possibilitasse aumentos de temperatura por efeito estufa (coletor solar). 

A configuração controle nos experimentos com a edificação reproduziu a cobertura de 

grande parte das edificações daquela região de Israel, o que permitiu comparar as configurações 

experimentais com a cobertura padrão local. 
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4 APRESENTAÇÃO, ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Neste tópico, são apresentados, analisados e discutidos todos os resultados da pesquisa. 

O texto está organizado de forma que primeiramente sejam abordados os resultados relativos 

ao clima e às células-teste de Curitiba. Posteriormente são abordados os resultados relativos ao 

clima de Sde Boqer e aos experimentos conduzidos com a edificação experimental. 

4.1 EXPERIMENTOS COM CÉLULAS-TESTE 

Neste tópico, são apresentados os resultados relativos ao clima de Curitiba; aos 

procedimentos para verificação da similaridade do desempenho das células-teste; à estimativa 

de temperaturas internas horárias para a célula-teste controle; e ao desempenho térmico das 

diferentes configurações de teto reservatório. 

4.1.1 Análise do clima de Curitiba para fins de projeto dos experimentos 

Neste tópico, são apresentados resultados relativos aos procedimentos para análise dos 

climas dos locais dos experimentos. O principal objetivo da análise foi obter elementos que 

norteassem os projetos dos tetos-reservatório. 

4.1.1.1 Estatística descritiva dos dados do clima 

O resumo da estatística descritiva das variáveis externas temperatura do ar e umidade 

relativa é apresentado a seguir (Tabela 8). Os dados indicam temperatura média anual 

confortável (18,24 °C). No entanto, também apontam para significativa amplitude térmica anual 

(31,9 °C) e temperaturas mínima (0,6 °C) e máxima (32,5 °C) fora da faixa de conforto. A 

umidade média é alta (78,46 %), próxima do limiar da faixa de conforto. 
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Tabela 8 - Resumo descritivo das variáveis externas temperatura do ar e umidade relativa para 2001, ano 

climático de referência de Curitiba 

 Temperatura horária (°C) Umidade Relativa (%) 

Média 18,24 78,46 

Erro padrão 0,05 0,17 

Mediana 18,40 84,20 

Moda 19,50 92,10 

Desvio padrão 5,03 16,28 

Variância da amostra 25,29 264,92 

Curtose -0,12 0,18 

Assimetria -0,04 -1,02 

Intervalo 31,90 82,60 

Mínimo 0,60 15,40 

Máximo 32,50 98,00 

Somatório 159.807,50 687.270,90 

Contagem 8.760,00 8.760,00 

Fonte: Autoria própria (2018) 

 

4.1.1.2 Análise do clima segundo as amplitudes térmicas diárias 

A análise da amplitude térmica indica que a amplitude térmica diária média (9,12 °C) 

de Curitiba (Tabela 9) está acima do considerado confortável (7 °C). Somente 27,95 % dos dias 

(Gráfico 19) possuem amplitude térmica diária menor ou igual a 7 °C. Quer dizer, o clima 

curitibano demanda medidas para redução da amplitude térmica no interior das edificações. 
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Tabela 9 - Resumo estatístico descritivo da variável amplitude termina no ano climático de referência de 

Curitiba 

Amplitude 

Média 9,12 

Erro padrão 0,17 

Mediana 9,20 

Moda 5,30 

Desvio padrão 3,30 

Variância da amostra 10,89 

Curtose -0,48 

Assimetria -0,06 

Intervalo 15,80 

Mínimo 1,40 

Máximo 17,20 

Somatório 3328,90 

Contagem 365,00 

Fonte: Autoria própria (2018) 

 

Gráfico 19 - Amplitudes térmicas diárias para o ano climático de referência de Curitiba 

 

Fonte: Autoria própria (2018) 
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4.1.1.3 Análise do clima segundo as faixas de conforto e a carta bioclimática 

Neste tópico são apresentados resultados sobre três diferentes formas de análise do 

clima. 

4.1.1.3.1 Análise do clima segundo a faixa de conforto da norma EN15251 para edificações 

passivas 

Sobrepondo dados e a faixa para “novas construções e reformas com expectativa 

normal” (Gráfico 20), com largura de 6 °C, obteve-se os seguintes valores (Tabela 10). 

A aplicação do procedimento sugerido pela EN15251 (European Committee for 

Standardization - CEN, 2007) indica que o clima de Curitiba é desconfortável na maior parte 

do tempo (80,38 %) e que demanda principalmente aquecimento. Quer dizer, que as células-

teste dotadas de TR deveriam ter como principal foco o aquecimento. 

 

Gráfico 20 - Temperaturas do ano 2001, ano climático de referência de Curitiba e respectiva faixa de 

conforto segundo a norma EN15251 

 

Fonte: Autoria própria (2018) 
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Tabela 10 - Indicadores para o ano 2001, ano climático de referência de Curitiba, segundo a EN15251 

(CEN 2007) 

Indicadores Valores 

Horas em situação de conforto 19,62 % 

Horas com necessidade de resfriamento* 1,84 % 

Horas com necessidade de aquecimento** 78,54 % 

Graus hora resfriamento* 190,15 

Graus hora aquecimento** 36.897,78 

* Temperatura base variável conforme o limite superior da faixa de conforto. 

** Temperatura base variável conforme o limite inferior da faixa de conforto. 

Fonte: Autoria própria (2018) 

 

4.1.1.3.2 Análise do clima segundo o modelo de conforto passivo da ASHRAE (2010) 

Considerados os limites dados pela ASHRAE (2010) para 80 % de aceitabilidade, para 

o ano de 2001, é necessário resfriamento em 3,46 % das horas, aquecimento em 68,14 % e 

ocorrem condições confortáveis em 28,40 %. É importante notar que, enquanto a necessidade 

de aquecimento ocorre ao longo de todo o ano, a necessidade de resfriamento é pontual (Gráfico 

21). Considerando-se este detalhe, os 3,46 % (Tabela 11) passam a ser significativos, pois se 

consideradas somente as horas de verão, representam aproximadamente 13 % das horas desta 

estação. 

 

Gráfico 21 - Temperaturas do ano de referência de Curitiba e respectiva faixa de conforto para 80 % de 

aceitabilidade segundo a ASHRAE 

 

Fonte: Autoria própria (2018) 
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Tabela 11 - Análise do clima 

Indicadores ASHRAE (2010) 

Horas em situação de conforto 28,40 % 

Horas com necessidade de resfriamento* 3,46 % 

Horas com necessidade de aquecimento** 68,14 % 

Graus hora resfriamento* 390,99 

Graus hora aquecimento** 24899,90 

* Temperatura base variável conforme o limite superior da faixa de conforto. 

** Temperatura base variável conforme o limite inferior da faixa de conforto. 

Fonte: Autoria própria (2018) 

 

Considerando-se a faixa de conforto dada pela dados pela ASHRAE (2010), com 

aceitabilidade para 80 % das pessoas, o clima curitibano apresenta condições confortáveis em 

aproximadamente ¼ das horas do ano, o calor é pouco significativo e há grande necessidade de 

aquecimento. 

4.1.1.3.3 Plotagem sobre a carta bioclimática 

Para definição de estratégias passivas a explorar com o TR, plotaram-se os dados 

climáticos de 2001 sobre a carta bioclimática de Givoni adaptada por Bogo et al. (1994). Para 

o ano de 2001 em Curitiba (Gráfico 22), o programa indicou conforto em 31,6 % das horas e 

desconforto em 68,4 % (frio em 59 % e calor em 9,39 % do tempo). 

 

Gráfico 22 - TRY de Curitiba plotado na carta bioclimática adaptada por Bogo et al. (1994) por meio do 

software Analysis BIO  (LABEEE, 2010) 

 

Fonte: Autoria própria (2018) por meio do software Analysis BIO  (LABEEE, 2010) 
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A Tabela 12 apresenta os resultados para cada estratégia separadamente. O resultado 

computacional indica aproximadamente 1/3 das horas em conforto e 2/3 em desconforto, 

principalmente devido ao frio. Mesmo assim recomenda sombreamento em 35,90 % das horas. 

 

Tabela 12 - Estratégias bioclimáticas para o ano de 2001 de Curitiba 

 Estratégia 

Porcentagem de tempo em que é 

recomendada (%) 

Conforto 31,60  

Desconforto 68,40  

Frio 59,00  

Calor 9,39  

Ventilação 7,98  

Ventilação/alta inércia 0,00  

 Ventilação/alta inércia/resfriamento evaporativo 1,28  

Alta inércia térmica p/ resfriamento 0,00  

Alta inércia/resfriamento evaporativo 0,05  

Alta inércia térmica/aquecimento solar 38,80  

Conforto 31,60  

Aquecimento artificial 5,54  

Aquecimento solar passivo 14,60  

Ar-condicionado 0,01  

Resfriamento evaporativo 0,08  

Umidificação 0,00  

Sombreamento 35,90  

Fonte: Autoria própria (2018) 

 

Combinando os valores apresentados na Tabela 12, apresenta-se nas tabelas a seguir 

as principais diretrizes para os problemas de calor (Tabela 13) e frio (Tabela 14). 

 

Tabela 13 - Principais estratégias para minimização do calor 

Estratégia Porcentagem de tempo em que é recomentada (%) 

Ventilação 9,26 
 

Alta Inércia para 

Resfriamento 1,32 

 

Resfriamento Evaporativo 1,40 
 

Fonte: Autoria própria (2018) 
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Tabela 14 - Principais estratégias para minimização do frio 

 Estratégia Porcentagem de tempo em que é recomentada (%) 

Alta Inércia 

Térmica/Aquecimento Solar 
38,80 

 

Aquecimento Solar Passivo 14,60  

Aquecimento Artificial 5,54  

Fonte: Autoria própria (2018) 

 

Das seis principais estratégias listadas utilizando a carta bioclimática adaptada por 

Bogo et al. (1994), quatro são passíveis de aplicação via TR (alta inércia para resfriamento, 

resfriamento evaporativo, alta inércia para aquecimento solar e aquecimento solar passivo). 

 

4.1.1.4 Considerações finais sobre o clima 

A redução da amplitude elimina a necessidade de resfriamento, mas tem pouco efeito 

sobre o número de horas em que ocorre necessidade de aquecimento e sobre o número de horas 

em condições de conforto térmico. A redução da amplitude térmica não pode ocorrer 

isoladamente, deve ser acompanhada de estratégias para aquecimento passivo. 

Em resumo (tendo em conta o modelo da norma EN15251 (CEN, 2007); o modelo de 

conforto passivo da ASHRAE (2010); a carta bioclimática de Bogo et al. (1994); e a análise 

das amplitudes térmicas diárias), os resultados da análise do clima indicaram que as 

configurações de TR deveriam ter como prioridade para condicionamento passivo: 

• O aumento da massa térmica para redução das amplitudes térmicas diárias internas 

ao longo de todo o ano climático; 

• E aquecimento associado à redução da amplitude térmica durante outono, inverno 

e primavera; 

O resfriamento associado à redução da amplitude térmica durante o verão também 

deveria ser testado, dada a concentração das horas de desconforto por calor nesta estação 

climática. 

Dos três métodos utilizados para avaliar a necessidade de aquecimento e resfriamento, 

o método proposto pela EN15251 (CEN, 2007) foi o que resultou em menos horas em condições 

de conforto e na maior necessidade de aquecimento (78,54 % das horas). Os resultados, 

aplicando este método, também indicam que a necessidade de resfriamento no ano climático de 

referência foi quase nula (Tabela 15). 
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Tabela 15 - Indicadores segundo diferentes formas de avaliação 

Indicadores EN15251 (2007) ASHRAE (2010) Bogo et al. (1994) 

Horas em situação de conforto 19,62 % 28,40 % 31,60 % 

Horas com necessidade de 

resfriamento 
1,84 % 3,46 % 9,39 % 

Horas com necessidade de 

aquecimento 
78,54 % 68,14 % 59,00 % 

Graus hora resfriamento 190,15 390,99 - 

Graus hora aquecimento 36.897,78 24899,90 - 

Fonte: Autoria própria (2018) 

 

4.1.2 Verificação da similaridade de desempenho das células-teste 

Para verificação da similaridade de desempenho, monitorou-se duas células-teste com 

configurações idênticas (10,5 cm d’água + vedação permanente) por três dias (de 30/09 até 

02/10/2016). Os dados dos dois primeiros dias foram descartados para eliminar a influência das 

configurações anteriores sobre as temperaturas internas das células e compararam-se os dados 

do último dia. A diferença média de temperatura entre as células-teste foi de 0,09 °C e a 

diferença máxima 0,40 °C (Tabela 16), consideradas aceitáveis diante da precisão do 

equipamento, com erro de até 0,5 °C. A correlação entre os dados foi alta, com coeficiente de 

determinação igual a 0,9605 (Gráfico 23). 

Diante dos resultados concluiu-se que as temperaturas no interior das duas células-

teste apresentavam comportamento similar quando com a mesma configuração. Eram 

adequadas para avaliações comparativas (quando os tetos-reservatório apresentassem diferentes 

configurações). 
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Tabela 16 - Resumo estatístico descritivo da diferença entre as temperaturas internas nas duas células-

teste 

Diferença 

Média 0,132 

Erro padrão 0,029 

Mediana 0,075 

Moda 0,000 

Desvio padrão 0,140 

Variância da amostra 0,020 

Curtose -0,867 

Assimetria 0,825 

Intervalo 0,400 

Mínimo 0,000 

Máximo 0,400 

Somatório 3,175 

Contagem 24,000 

Fonte: Autoria própria (2018) 

 

Gráfico 23 - Temperaturas do ar medidas na célula 1 × Temperaturas do ar medidas na célula 2 

 

Fonte: Autoria própria (2018) 
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A semelhança entre as temperaturas medidas pode ser visualizada no Gráfico 24, a 

seguir. 

 

Gráfico 24 - Temperaturas do ar internas para duas células-teste com a mesma configuração e 

monitoradas no mesmo período 

 

Fonte: Autoria própria (2018) 

 

4.1.3 Estimativa das Temperaturas Internas Horárias para a Configuração Controle (CC) 

A fim de comparar o desempenho das diversas configurações testadas com a 

configuração controle, procedeu-se à calibração de um modelo matemático para simulação da 

configuração controle nos períodos de monitoramento das demais configurações. 

Para calibração do modelo foram utilizados dois dias, 09 e 10/11/2015, primavera. 

Nestes dias, após completados os procedimentos, observou-se alfa positivo igual a 0,1533 e alfa 

negativo igual a 0,1406. 

Para o cálculo dos dois valores médios de α, foram adotadas as recomendações 

apontadas no tópico Procedimentos Metodológicos: foram desconsiderados valores de α iguais 

a zero (Gráfico 25); os valores de α foram tomados em módulo (Gráfico 26); e desconsiderados 

os momentos em que as temperaturas internas e externas fossem muito próximas (Gráfico 27) 

(foram utilizados somente os momentos em que a diferença entre as temperaturas internas e 

externas era maior ou igual a 2 °C). 
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Gráfico 25 - α desconsiderando valores iguais a 

zero 

 

Fonte: Autoria própria (2018) 

Gráfico 26 - Valores de α em módulo 

 

 

Fonte: Autoria própria (2018) 

 

Gráfico 27 - Valores de α para os momentos em que a diferença entre as temperaturas internas e 

externas foi maior que 2 k 

 

Fonte: Autoria própria (2018) 

 

Para validação, comparam-se dados estimados e medidos. Para maior confiabilidade, 

foram utilizados dois períodos, conforme descrito a seguir. 

O primeiro período para validação foram os 17 dias seguintes ao período de calibração: 

11 a 27/11/2015. A diferença média entre dados estimados e medidos foi 0,33 °C, a máxima foi 

0,99 °C (Tabela 17) e o R² foi 0,99 (Gráfico 28). 
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Tabela 17 - Resumo estatístico descritivo da diferença entre as temperaturas internas medidas e estimadas 

para o período de 11 a 27/11/2015 

Diferença 

Média 0,333 

Erro padrão 0,010 

Mediana 0,344 

Moda 0,400 

Desvio padrão 0,196 

Variância da amostra 0,038 

Curtose 0,162 

Assimetria 0,462 

Intervalo 0,989 

Mínimo 0,000 

Máximo 0,989 

Somatório 135,867 

Contagem 408,000 

Fonte: Autoria própria (2018) 

 

Gráfico 28 - Temperaturas do ar internas estimadas × Temperaturas do ar internas medidas na célula de 

controle 

 

Fonte: Autoria própria (2018) 
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A relação entre temperaturas estimadas e medidas é mais facilmente observada no 

Gráfico 29, que atesta a confiabilidade do modelo. 

 

Gráfico 29 - Temperaturas do ar externa e internas na CC × Temperaturas do ar internas estimadas 

 

Fonte: Autoria própria (2018) 

 

O segundo período utilizado para validação do modelo foram 28 dias (1 dia descartado 

para estabilização das estimativas e 27 dias válidos para comparação) do período de outono de 

mesmo ano, de 24/05/2015 a 20/06/2015. Embora sejam dados de outra estação do ano, 

apresentando temperaturas mínimas abaixo das do período anterior e maior amplitude térmica 

diária, as temperaturas horárias estimadas foram ainda mais precisas. A diferença média entre 

temperaturas estimadas e medidas foi 0,23 °C, a diferença máxima foi 0,91 °C (Tabela 18) e o 

R² foi 1,0 (Gráfico 30). 

Em ambos os períodos as diferenças máximas entre os dados estimados e medidos 

ficaram dentro dos limites estabelecidos. 
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Tabela 18 - Resumo estatístico descritivo da diferença entre as temperaturas internas medidas e estimadas 

para o período de 24/05/2015 a 20/06/2015 na CC 

Diferença 

Média 0,229 

Erro padrão 0,007 

Mediana 0,201 

Moda 0,050 

Desvio padrão 0,166 

Variância da amostra 0,028 

Curtose 0,752 

Assimetria 0,904 

Intervalo 0,911 

Mínimo 0,000 

Máximo 0,911 

Somatório 148,533 

Contagem 648,000 

Fonte: Autoria própria (2018) 

 

Gráfico 30 - Temperaturas do ar internas estimadas × Temperaturas do ar internas medidas na CC 

 

Fonte: Autoria própria (2018) 
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A precisão das estimativas é apresentada no Gráfico 31, a seguir. 

Gráfico 31 - Temperaturas estimada para a CC no período de 25/05/2015 até 20/06/2015 

 

Fonte: Autoria própria (2018) 

 

Diante da precisão dos dados estimados frente aos dados medidos, o modelo foi 

considerado seguro para estimativa das temperas internas na configuração de controle (CC). 

A comprovada confiabilidade do modelo preditivo fez dele uma alternativa aos 

modelos computacionais e eliminou a necessidade de manter permanentemente uma célula-

teste com a configuração controle montada, paralelamente ás demais configurações. No entanto, 

a aplicação a outras células-teste demandaria estudos específicos. 

4.1.4 Desempenho térmico estimado da configuração de controle (CC) no ano climático de 

referência 

Tendo em mãos o modelo de predição para a CC calibrado e validado, foi possível 

estimar o comportamento frente aos dados do ano climático de referência (2001) e avaliá-lo 

considerando os limites dados pela ASHRAE (2010) para 80 % de aceitabilidade (Gráfico 32). 

Os resultados são apresentados juntamente com os do ambiente externo na tabela a seguir 

(Tabela 19). Observou-se um leve aumento nas horas de conforto, quase eliminação da 

necessidade de resfriamento (que era pequena) e leve redução da necessidade de aquecimento. 

Esse desempenho é devido à inércia térmica da célula (FD 0,55). Embora positivo, fica muito 

aquém do necessário, evidenciando que a simples redução da amplitude térmica não possibilita 

alcançar conforto térmico na maior parte do ano. 
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Gráfico 32 - Desempenho térmico da CC no ano climático de 2001 (modelo de conforto da ASHRAE) 

 

Fonte: Autoria própria (2018) 

 

Tabela 19 - Desempenho térmico da configuração de controle (CC) no ano climático de 2001 (modelo da 

ASHRAE) 

Variável Ambiente externo 
Ambiente interno 

(configuração de controle)  

Horas em situação de conforto 28,40 % 35,14 % 

Horas com necessidade de resfriamento* 3,46 % 0,17 % 

Horas com necessidade de aquecimento** 68,14 % 64,69 % 

Graus hora resfriamento* 390,99 15,50 

Graus hora aquecimento** 24899,90 20.515,92 

* Temperatura base variável conforme o limite superior da faixa de conforto. 

** Temperatura base variável conforme o limite inferior da faixa de conforto. 

Fonte: Autoria própria (2018) 

 

4.1.5 Desempenho Térmico das Diferentes Configurações de Células-teste 

Considerando as diretrizes da análise climática, diferentes configurações de teto-

reservatório foram testadas. As principais questões investigadas foram: 

- Aquecimento (principal diretriz para projeto no clima de Curitiba) a partir da 

exposição à radiação solar; 

- Resfriamento evaporativo indireto (REI); 

- E controle da amplitude térmica diária do ar. 
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4.1.5.1 Desempenho da Configuração Controle (CC) 

Para comparação dos resultados, optou-se pela utilização de uma configuração de 

controle dotada de massa semelhante às das demais configurações, porém sem mecanismos 

efetivos para aquecimento ou resfriamento. Para isso, foi preparada uma configuração com 6,5 

cm de água vedada por uma lâmina de aço e com ventilação entre a cobertura e o reservatório. 

Se seguida a numeração das configurações esta seria a configuração 5. 

Plotando-se os coeficientes de dissemelhança (CD) de todas as configurações 

conjuntamente (Gráfico 33), foi possível distinguir três grupos de resultados: concentram-se 

mais à direita as configurações projetadas para aquecimento; à esquerda as projetadas para 

resfriamento; e as demais tendem a estar no centro. 

O desempenho da CC (ou configuração 5), em termos de aquecimento e resfriamento 

relativos, acabou situando-se em um ponto neutro. A temperatura média não apresentou saldo 

nem de aquecimento nem de resfriamento. Esse resultado conferiu à configuração controle 

condições ótimas para servir de referência para análise das demais configurações. 

A comparação direta das médias das temperaturas do ar, sem considerar as amplitudes 

térmicas diárias, também colocou a CC em uma posição de neutralidade. 
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Gráfico 33 - Coef. de dissemelhança para todas as configurações 

 
Legenda: 

C  Configurada para Inércia Térmica 

CA  Configurada para Aquecimento Solar 

CC  Configuração de Controle 

CR  Configurada para Resfriamento Evaporativo 

Fonte: Autoria própria (2018) 

 

4.1.5.2 Estabilidade térmica do ar interno 

Diante da necessidade de reduzir a flutuação das temperaturas internas, analisou-se o 

impacto da massa térmica e do isolamento térmico sobre a amplitude térmica relativa (medida 

pelo FD) do TR. Para isso, foram preparadas e monitoradas as seguintes configurações: 

- CC – 6,5 cm de água, sem vidro e permanentemente fechado. 

- Configuração 17 – 10,5 cm de água, sem vidro e permanentemente fechado. 

- Configuração 18 – 0,0 cm de água, sem vidro e permanentemente fechado. 

- Configuração 21 – 6,5 cm de água, sem vidro e permanentemente fechado. 

No ano de referência para o clima de Curitiba (2001), a amplitude térmica externa 

diária máxima foi de 17,2 °C e a amplitude térmica externa diária média foi 9,12 °C. Tomando-

se 7 °C como amplitude interna diária máxima admissível, conforme discutido no tópico 

Procedimentos Metodológicos, foi simples (Equação 19) chegar ao limite admissível para o 

fator decremental (FD). 
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𝐹𝐷𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 ≤
7

𝐴𝑒𝑥 𝑚á𝑥
 Equação 19 

Fonte: Autoria própria (2018) 

 

Em que: 

𝐴𝑒𝑥 𝑚á𝑥  Amplitude térmica externa diária máxima. 

No caso de Curitiba, para o ano climático de 2001, o FD máximo foi 0,41. As células-

teste utilizadas neste estudo não são edificações, no entanto, o valor serve como um indicativo 

para que sejam buscadas amplitudes térmicas baixas. 

• Desempenho das diferentes configurações quanto à estabilidade térmica 

A comparação das configurações permanentemente fechadas (C17, C18 e C21) com a 

CC (com cobertura ventilada) mostrou que todas sofreram aquecimento, independentemente do 

volume de água do reservatório. Aparentemente o isolamento foi mais efetivo na restrição das 

perdas térmicas do que na restrição dos ganhos. 

Em se tratando do aquecimento relativo (CD), os valores ficaram próximos. O 

aquecimento absoluto também foi parecido, em torno de 1,0 °C (Gráfico 34). 

 

Gráfico 34 - Coef. de dissemelhança e diferenças de temperatura das configurações 17, 18 e 21 em relação 

à CC 

 

Fonte: Autoria própria (2018) 
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Quanto à estabilidade térmica (Gráfico 35), as duas configurações com água (C17 e 

C21) apresentaram FD menores que o observado para o TR vazio (configuração 18), cujo FD 

foi de 1,63. O FD da C17, com 10,5 cm de água foi superior ao da configuração 21, com 6,5 

cm, confirmando o papel da massa térmica para estabilização das temperaturas. 

Comparando a configuração 21 (fechada e com 6,5 cm de água) com a CC (Gráfico 

35), controle (com teto ventilado e também com 6,5 cm de água), percebe-se que os valores dos 

FD são bastante parecidos. Por possuírem o mesmo volume de água e não serem dotados de 

artifícios para aquecimento ou resfriamento, as configurações apresentam variações térmicas 

internas parecidas, independentemente da configuração 21 apresentar maior aquecimento. 

 

Gráfico 35 - Coef. de dissemelhança e fator decremental para as configurações 17, 18, 21 e CC 

 

Fonte: Autoria própria (2018) 

 

A similaridade das amplitudes térmicas das configurações 5 e 21 também pode ser 

observada no Gráfico 36. Por outro lado, as diferenças entre as amplitudes térmicas das 

configurações 5, 17 e 18 podem ser observadas no Gráfico 37. 
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Gráfico 36 - Temperaturas do ar da Configuração 

21 versus temperaturas do ar externas e da CC 

 

Fonte: Autoria própria (2018) 

Gráfico 37 - Temperaturas do ar das Config. 17 e 

18 versus temperaturas do ar externas e da CC 

 

Fonte: Autoria própria (2018) 

 

• Considerações finais sobre o potencial para estabilização térmica dado pelo TR 

Os resultados obtidos mostraram que aumentar a quantidade de água no reservatório 

e/ou o isolamento repercute em maior estabilidade térmica interna. Porém, é importante 

considerar que as células-teste utilizadas nestes experimentos possuem pouca massa térmica 

própria. Quer dizer, em edificações com alta inércia o efeito do teto reservatório para redução 

das flutuações térmicas pode ser desprezível. 

Os resultados apontam também que, para um mesmo volume de água, serão obtidos 

valores semelhantes para o fator decremental desde que não sejam criadas condições para 

aquecimento ou resfriamento. Quer dizer, o TR deverá permanecer sombreado (e sendo assim, 

pode ser vedado ou ventilado). 

 

4.1.5.3 Aquecimento e resfriamento 

A seguir, são expostos e discutidos resultados quanto à efetividade das configurações 

de TR para geração de aquecimento e resfriamento passivo. 

 

4.1.5.3.1 Distinção do efeito resfriamento evaporativo do efeito inércia térmica 

Para mensurar a contribuição para resfriamento devida ao resfriamento evaporativo e 

distingui-la do efeito de inércia térmica, foram monitoradas concomitantemente duas 
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configurações: configuração 1 (resfriamento evaporativo + sombreamento) e a configuração 

controle, CC (massa térmica + sombreamento). Os monitoramentos ocorreram em dois 

períodos: 17/04 até 16/05/2015 (outono); e 09/11 até 07/01/2016 (primavera - verão). 

As temperaturas externas do 1º período variaram entre 10,4 e 30,3 °C e as do 2º entre 

13,9 e 34,5 °C. O Gráfico 38 apresenta as temperaturas externas e internas para os 30 dias do 

1º período. O 2º período apresentou padrão semelhante. 

 

Gráfico 38 - Temperaturas do ar no 1º período de monitoramento (17/04 - 16/05/2015). 

 

Fonte: Autoria própria (2018) 

 

O Gráfico 39 apresenta dados para um dia de céu claro. Para uma melhor compreensão 

das diferenças entre os dados monitorados, também foram calculadas as temperaturas para um 

dia médio para o 1º período (Gráfico 40). Quer dizer, calculadas as temperaturas médias para 

cada hora (considerando os 30 dias de monitoramento). 
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Gráfico 39 - Temperaturas do ar externas e 

internas para um dia de céu claro 

 

Fonte: Autoria própria (2018) 

Gráfico 40 - Temperaturas do ar horárias médias 

para o 1º período 

 

Fonte: Autoria própria (2018) 

 

Em relação à amplitude térmica diária média externa, as internas apresentaram 

expressiva redução de amplitude (aproximadamente 50 %), evidenciando o efeito da massa 

térmica (Tabela 20 e Tabela 21). 

 

Tabela 20 - Temperaturas do ar e amplitudes para 1º período 

 Ta ex Ta in CC Ta in C1 
Amplitude 

Ta ex 

Amplitude 

Ta in CC 

Amplitude 

Ta in C1 

Média 18,0 18,3 17,1 8,3 4,1 4,0 

Máxima 30,3 26,6 25,1 14,6 8,2 8,1 

Mínima 10,4 12,1 11,2 0,9 1,7 0,9 

Fonte: Autoria própria (2018) 

 

Tabela 21 - Temperaturas do ar e amplitudes para 2º período 

 Ta ex Ta in CC Ta in C1 
Amplitude 

Ta ex 

Amplitude 

Ta in CC 

Amplitude 

Ta in C1 

Média 22,0 22,3 21,0 9,6 4,8 4,5 

Máxima 34,5 29,4 26,7 16,0 8,6 7,7 

Mínima 13,9 15,7 14,8 2,6 1,9 2,2 

Fonte: Autoria própria (2018) 

 

Comparando as amplitudes térmicas internas das duas células-teste, percebe-se que 

são muito próximas (Tabela 20 e Tabela 21). A inércia térmica propiciada pelo volume de água 

dos reservatórios sobre as células-teste foi basicamente a mesma. Afeta basicamente a 



205 

 

amplitude térmica diária. Trata-se de um efeito importante para que as temperaturas 

permaneçam por maior tempo em faixas confortáveis, porém não é de resfriamento. Por outro 

lado, o resfriamento evaporativo não colaborou de forma importante para a redução da 

amplitude térmica. 

No 1º período de medições, a diferença máxima entre as temperaturas externas e as 

temperaturas internas da célula CC foi 7,0 °C. As temperaturas da CR1 alcançaram 7,3 °C de 

diferença em relação às temperaturas externas. A maior diferença de temperatura entre as duas 

células foi de 3,1 °C e a diferença média foi de 1,2 °C. 

No 2º período de medições, a diferença máxima entre as temperaturas externas e as 

temperaturas internas da CC foi 9,0 °C. As temperaturas da CR1 alcançaram 10,1 °C de 

diferença em relação às temperaturas externas. A maior diferença de temperatura entre as duas 

células foi de 4,1 °C e a diferença média foi de 1,31 °C. 

Quando comparadas somente as temperaturas internas das duas células-teste, percebe-

se que: as temperaturas da célula CR1, graças ao efeito de resfriamento, permaneceram abaixo 

das temperaturas da CC; as temperaturas mínimas da CR1 ficaram próximas das mínimas 

externas (o que indica a necessidade de precauções quanto à utilização do sistema em períodos 

frios); os gráficos de temperaturas possuem formas muito parecidas, mas o da CR1 apresenta-

se deslocado para baixo, minimizando a possibilidade de as temperaturas internas atingirem 

limites considerados desconfortáveis por calor. 

Em resumo, os resultados mostraram que as amplitudes térmicas diárias das duas 

células-teste foram muito próximas e que o resfriamento evaporativo tem pouco efeito sobre 

esta variável. Ainda, a CC não apresentou resfriamento embora suas temperaturas médias 

tenham sido inferiores às das temperaturas médias externas. 

A CR1 sim, apresentou resfriamento.  Suas temperaturas internas permaneceram 

abaixo das temperaturas internas da CC, confirmando a constância e efetividade do 

resfriamento evaporativo, minimizando a possibilidade de as temperaturas internas 

ultrapassarem limites considerados desconfortáveis devido ao calor. Em média, a CR1 

apresentou temperaturas 1,5 °C inferiores às temperaturas da configuração CC. 

A comparação entre os desempenhos das duas células-teste (CC e CR1) permite 

explicitar: dificultar ou reduzir o aquecimento por meio da massa térmica da própria 

edificação não é resfriar. O que torna controverso o uso do termo “massa térmica para 

resfriamento”. A própria leitura das diretrizes bioclimáticas obtidas da carta bioclimática de 
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Givoni (1992) precisa, sempre, ter em mente que o resfriamento passivo não será obtido da 

massa da edificação em si, mas sim, de estratégias como resfriamento evaporativo, ventilação 

noturna, ventilação utilizando dutos em contato com o solo, dentre outras formas. Estas, por 

sua vez, podem ser associadas à massa térmica para terem seus efeitos prolongados. 

 

4.1.5.3.2 Aquecimento 

Os artifícios explorados para aquecimento foram: a absorção e o armazenamento da 

energia térmica advinda da radiação solar. Para isso, foram elaboradas configurações que, em 

última análise, constituíam coletores solares. A análise dos resultados focou em selecionar as 

configurações capazes de aumentar a temperatura interna das células e mantê-las aquecidas, 

com temperaturas internas médias e mínimas acima das externas. 

Foram testadas sete configurações com foco no aquecimento. Todas elas coletores 

solares: 

- Configuração 6, com 6,5 cm de água. 

- Configuração 9, com 6,5 cm de água, shed a 45º durante o dia e recobrimento noturno 

com ventilação entre a placa e o reservatório. 

- Configuração 11, com 10,5 cm de água, shed a 45º durante o dia e recobrimento 

noturno ventilado. 

- Configuração 12, com 10,5 cm de água e shed a 45º durante o dia. 

- Configuração 14, 10,5 cm de água, shed a 45º durante o dia e vedação noturna. 

- Configuração 16, 10,5 cm de água, shed a 45º durante o dia, resfriamento evaporativo 

diurno e vedação noturna. 

- Configuração 22, 10,5 cm de água, duas placas de shed a 45º durante todo o dia. 

Todas as configurações do tipo coletor solar receberam uma placa de vidro de 6 mm 

disposta entre o reservatório e a placa de cobertura. Segundo a NBR 15.225, Desempenho 

Térmico de Edificações Parte 2 (ABNT, 2005), o vidro simples pesa 2.500 k/m³. Isso significa 

que a placa de vidro medindo 0,8 × 0,8 m × 6 mm acrescenta aproximadamente 9,6 kg às 

células-teste. A configuração 6 recebeu uma segunda placa de vidro, medindo 0,67 × 0,67 m e 

com espessura 4 mm, pesando 4,5 kg, colocada na altura 6,5 cm do reservatório. 
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• Aquecimento relativo e absoluto 

Dentre as configurações preparadas para aquecimento, as maiores diferenças médias 

em relação às temperaturas estimadas para a configuração de controle, ou seja, maior 

aquecimento absoluto, foram proporcionadas pelas configurações 14 (12,9 °C) e 6 (10,69 °C) 

(Gráfico 41). 

No entanto, o maior aquecimento relativo (CD), ou seja, proporcionalmente à 

temperatura média diária externa, foi obtido com a configuração 9 (coletor solar diurno com 

sheds + recobrimento noturno). Sendo assim, a configuração 9 foi a mais eficiente em se 

tratando de captar calor e retê-lo. 

 

Gráfico 41 - Coef. de dissemelhança e diferença entre temperaturas internas medidas para as diferentes 

configurações e a temperaturas internas estimadas para a CC 

 

Fonte: Autoria própria (2018) 

 

Comparando-se as temperaturas internas médias com as externas médias, percebe-se 

que, novamente, a configuração 14 apresentou a maior diferença (Gráfico 42). 
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Gráfico 42 - Coef. de dissemelhança e diferença entre temperaturas médias internas e externas 

 

Fonte: Autoria própria (2018) 

 

A temperatura interna mais alta foi atingida pela configuração 6 (48,90 °C), no dia 

08/08/2015, quando a máxima externa ficou em 32,5 °C (Gráfico 43). 

 

Gráfico 43 - Coef. de dissemelhança e temperatura interna máxima 

 

Fonte: Autoria própria (2018) 

 

Os resultados apresentados nos gráficos (Gráfico 41 e Gráfico 43) mostraram que o 

TR quanto totalmente exposto à radiação pode coletar grande quantidade de energia, 

propiciando grandes aumentos da temperatura interna. No entanto, esse aumento pode levar a 
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temperaturas acima das necessárias para o conforto. Quer dizer, não é necessário expor todo o 

TR ao sol para alcançar o aquecimento necessário. 

• Aquecimento considerando a amplitude térmica diária 

Anteriormente, discutiu-se o limite de 7 °C para a amplitude térmica. Também se 

chegou ao fator decremental máximo de 0,41 para que o conforto térmico interno não seja 

comprometido. Nenhuma configuração projetada para aquecimento obteve fator decremental 

médio abaixo de 0,41. A configuração que obteve o valor mais próximo foi a configuração 22 

(Gráfico 44). 

 

Gráfico 44 - Coef. de dissemelhança e fator decremental 

 

Fonte: Autoria própria (2018) 

 

Aparentemente, o artifício para aquecimento utilizado (captação de energia solar via 

coletor solar) tende a favorecer o aumento do fator decremental. 

Considerando todas as configurações testadas, há uma correlação moderada entre o 

fator decremental e o coeficiente de dissemelhança (Gráfico 45). Essa correlação passa para 

forte se consideradas somente as configurações voltadas para aquecimento (Gráfico 46). Quer 

dizer, o aquecimento sem adequado isolamento térmico, ao mesmo tempo em que eleva as 

temperaturas médias internas (elevando o valor do CD) também eleva a amplitude térmica 

diária (aumentando o FD). É necessário aumentar o isolamento para que os aumentos de 

temperatura durante o dia não sejam revertidos durante a noite e para que as temperaturas 
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médias internas se mantenham relativamente altas. Somente assim será atendida 

adequadamente a demanda por aquecimento no clima de Curitiba. 

 

Gráfico 45 - Fator decremental × Coef. de 

dissemelhança considerando todas as 

configurações 

 

Fonte: Autoria própria (2018) 

Gráfico 46 - Fator decremental × Coef. de 

dissemelhança considerando as configurações 

voltadas para aquecimento 

 

Fonte: Autoria própria (2018) 

 

Considerando a necessidade de se manter baixa a amplitude térmica quando se fala em 

aquecimento sob a perspectiva do conforto ambiental, avaliou-se o aquecimento das células-

teste segundo o coeficiente CD Ajustado. O Gráfico 47, a seguir, apresenta os desempenhos 

térmicos das configurações sob duas perspectivas: eficiência em termos de aquecimento (CD); 

e eficiência com o mínimo de prejuízo para o conforto térmico devido ao impacto na amplitude 

térmica diária (CD Ajustado). Sob a segunda perspectiva, as melhores configurações foram a 22 e 

a 14 (Gráfico 47). A configuração 22 mostrou que é possível obter aquecimento e ao mesmo 

tempo manter a amplitude térmica em patamar baixo. 
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Gráfico 47 - Coef. de dissemelhança e Coef. de dissemelhança ajustado 

 

Fonte: Autoria própria (2018) 

 

• Discussão das diferentes configurações 

A seguir são discutidas as diferenças entre as configurações e seus impactos em termos 

de eficiência. 

A configuração 22, com melhor CD Ajustado, difere das demais por parte da área exposta 

ao sol ter sido diminuída e substituída por cobertura isolante (proteção contra a radiação solar 

e isolamento para diminuir as perdas por convecção). Ao invés dos cinco sheds utilizados nas 

configurações 9, 11, 12, 14 e 16, foram utilizadas duas. 

O Gráfico 48 e o Gráfico 49 mostram, respectivamente, as temperaturas internas e 

externas em dias de monitoramento das configurações 6 (30/07/2015) e 22 (07/12/2016). 

Também apresentam dados para a CC. A total exposição da configuração 6 ao sol resultou em 

aquecimento, porém também em excessiva amplitude térmica. No dia 30/07/2015, enquanto a 

temperatura máxima externa foi de apenas 27,00 °C a máxima interna atingiu 45,30 °C. Por 

outro lado, no dia 07/12/2016 a temperatura máxima externa atingiu 28,90 °C e a máxima 

interna foi de apenas 27,85 °C. Conforme comentado anteriormente, aparentemente a busca 

pela configuração ideal para o clima curitibano passa pela moderação dos ganhos e pelo 

isolamento para redução das perdas de calor. 

A configuração 6 caracteriza-se como um coletor solar sem cobertura durante o 

período noturno. Resultou em altas temperaturas durante o dia (registrou a mais alta temperatura 
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interna do estudo, 48,9 °C) mas baixa capacidade de manter o calor coletado. A grande 

amplitude das temperaturas internas repercutiu em temperaturas médias diárias relativamente 

baixas e alto fator decremental, implicando em baixo desempenho. 

 

Gráfico 48 - Temperaturas do ar externas e 

internas medidas na C6 e temperaturas internas 

estimadas para a CC 

 

Fonte: Autoria própria (2018) 

Gráfico 49 - Temperaturas do ar externas e 

internas medidas na C22 e temperaturas internas 

estimadas para a CC 

 

Fonte: Autoria própria (2018) 

 

A configuração 14 (Gráfico 50) difere da 9 (Gráfico 51) em dois aspectos: o volume 

de água foi 61,54 % maior e o elemento de recobrimento noturno (cobertura) foi colocado 

diretamente sobre o TR (sem espaço para ventilação). Essas duas alterações, massa e isolamento 

térmico (noturno) maiores, reduziram a amplitude térmica relativa (FD). Por outro lado, a massa 

térmica maior reduziu a capacidade de aquecimento. 
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Gráfico 50 - Temperaturas do ar externas e 

internas medidas na C14 e temperaturas internas 

estimadas para a CC 

 

Fonte: Autoria própria (2018) 

Gráfico 51 - Temperaturas do ar externas e 

internas medidas na C9 e temperaturas internas 

estimadas para a CC 

 

Fonte: Autoria própria (2018) 

 

A configuração 12 (Gráfico 52) era semelhante à 14, porém durante a noite, não 

recebia cobertura. Em função disso, teve maiores perdas durante o período noturno, resultando 

em temperaturas médias mais baixas. 

A configuração 11 (Gráfico 53) possuía 10,5 cm de água e a placa de recobrimento 

noturno elevada, com circulação de ar entre esta e o reservatório. O volume de água maior 

resultou em aquecimento menor e a ventilação noturna e perda de calor durante a noite. 
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Gráfico 52 - Temperaturas do ar externas e 

internas medidas na C12 e temperaturas internas 

estimadas para a CC 

 

Fonte: Autoria própria (2018) 

Gráfico 53 - Temperaturas do ar externas e 

internas medidas na C11 e temperaturas internas 

estimadas para a CC 

 

Fonte: Autoria própria (2018) 

 

A configuração 16 (Gráfico 54), com camada de água de 10,5 cm, difere das demais 

por não ter o reservatório protegido por vidro. Isso eliminou o efeito estufa e deixou o 

reservatório sujeito ao resfriamento evaporativo. Como resultado, apresentou baixo 

aquecimento e amplitude térmica diária similar à do ambiente externo. 

 

Gráfico 54 - Temperaturas do ar externas e internas medidas na C16 e temperaturas internas estimadas 

para a CC 

  

Fonte: Autoria própria (2018) 
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• Considerações finais sobre aquecimento 

Os testes com diferentes configurações indicam que são necessários maiores estudos 

quanto ao volume de água do reservatório, uma vez que o aumento do volume resulta em menor 

amplitude térmica diária, mas por outro lado reduz a taxa de aquecimento. 

No entanto, a alternativa testada com redução da espessura da camada de água e maior 

isolamento obteve resultados animadores. Foi a opção que apresentou melhores resultados neste 

estudo (configuração 22). Obteve-se aquecimento com redução da amplitude térmica diária, 

mantendo as temperaturas internas operando acima das temperaturas médias externas, o que 

pode ser muito bom para o período de inverno. 

Seriam interessantes estudos com dias típicos e períodos de verão e inverno para 

estabelecer taxas de aquecimento ideais (diárias e horárias), taxas máximas e mínimas. Estas 

informações seriam úteis para o projeto do TR. 

 

4.1.5.3.3 Resfriamento 

Foram testados dois artifícios para resfriamento: resfriamento evaporativo e 

resfriamento radiante noturno. No entanto, o foco principal foi o resfriamento evaporativo. 

Dentre as células com resfriamento evaporativo operante, pretendeu-se identificar 

aquelas cujas temperaturas internas médias e temperaturas internas máximas apresentassem as 

maiores diferenças em comparação com as temperaturas externas. 

Foram testadas quatro configurações: 

- Configuração 1, com 6,5 cm de água e sombreamento. 

- Configuração 3, com 10,5 cm de água (em duas camadas) e sombreamento. 

- Configuração 8, 6,5 cm de água e sem sombreamento. 

- Configuração 19, com 10,5 cm de água,  resfriamento evaporativo e vedação 

noturna. 

• Resfriamento absoluto e relativo 

Dentre as configurações preparadas para resfriamento, a configuração 3 obteve a maior 

diferença média (-2,89 °C) em relação à configuração de controle e também o maior 

resfriamento relativo médio (CD = -0,56). Isso fez da configuração 3 a mais eficiente, tanto em 
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termos absolutos (maior resfriamento) quanto em termos relativos (maior resfriamento tendo 

em conta a amplitude térmica diária externa) (Gráfico 55). 

 

Gráfico 55 - Coef. de dissemelhança e diferença entre temperaturas internas das configurações e a CC 

 

Fonte: Autoria própria (2018) 

 

Subtraindo-se as temperaturas médias internas das médias externas se confirma o 

melhor desempenho da configuração 3 (Gráfico 56).  

 

Gráfico 56 - Coef. de dissemelhança e diferença entre temperaturas médias externas e internas 

 

Fonte: Autoria própria (2018) 
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A configuração 3 também apresentou o menor fator decremental (Gráfico 57). O que 

sugere que o resfriamento tenha reduzido as taxas de variação das temperaturas internas nas 

horas mais quentes do dia. 

 

Gráfico 57 - Coef. de dissemelhança e fator decremental das configurações voltadas para resfriamento 

 

Fonte: Autoria própria (2018) 

 

• Resfriamento considerando a amplitude térmica 

O baixo fator decremental e a maior eficiência da configuração 3 em gerar resfriamento 

resultaram no melhor CD Ajustado (-5,47). Foi a configuração que produziu resfriamento com a 

menor probabilidade de causar desconforto por oscilação térmica (Gráfico 58). 
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Gráfico 58 - Coef. de dissemelhança e Coef. de dissemelhança ajustado das configurações voltadas para 

resfriamento 

 

Fonte: Autoria própria (2018) 

 

• Discussão das diferentes configurações 

O Gráfico 59 mostra temperaturas externas e temperaturas internas para três células-

teste: 1, 8 e CC (temperaturas estimadas), todas com 6,5 cm de água. 

A configuração 8 difere da configuração 1 por não possuir 

sombreamento/recobrimento noturno. A ausência de proteção resultou (durante a noite e pela 

manhã) em temperaturas internas mínimas abaixo das externas devido às perdas por 

resfriamento evaporativo e por resfriamento radiante. Ao mesmo tempo, entre 12 e 16 horas, 

gerou temperaturas internas mais altas que as externas. Por fim, o saldo de resfriamento resultou 

pequeno. Quer dizer, o sombreamento foi de fundamental importância para a redução da 

amplitude térmica diária e para evitar o sobreaquecimento. Graças ao resfriamento radiante, 

dentre todas as configurações, apenas a configuração 8 manteve resfriamento consistente 

durante a noite. 

No Gráfico 59 também foi possível comparar as configurações 1 e 5 (temperaturas 

estimadas). A CC (configuração de controle) difere da configuração 1 porque recebeu uma 

lâmina metálica sobre o reservatório no nível 6,5 cm, junto da superfície da água. Essa lâmina 

foi selada com silicone, impedindo a evaporação. A diferença de temperatura entre as duas 

configurações foi basicamente devida ao resfriamento evaporativo. É importante observar que 
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as temperaturas mínimas internas da configuração 1 ficaram abaixo das externas, o que pode 

ser inconveniente em alguns climas. 

A configuração 19 (Gráfico 60) tem resfriamento reduzido em comparação com as 

demais, aparentemente em função da massa térmica maior (10,5 cm de água) e do fechamento 

do reservatório durante a noite. 

 

Gráfico 59 - Temperaturas externas, 

temperaturas internas das configurações 1 e 8 e 

temperaturas internas estimadas para a CC 

 

Fonte: Autoria própria (2018) 

Gráfico 60 - Temperaturas externas, 

temperaturas internas da C19 e temperaturas 

internas estimadas para a CC 

 

Fonte: Autoria própria (2018) 

 

A análise do desempenho térmico da configuração 3 (Gráfico 61) em relação ao clima 

externo pode ser feita comparativamente ao desempenho da configuração 1 (Gráfico 59). São 

configurações parecidas. A principal diferença entre as duas foi a quantidade de água do 

reservatório. A configuração 1 recebeu 6,5 cm e a configuração 3 recebeu 10,5 cm. Essa 

diferença resultou em amplitude térmica diária menor na configuração 3 (FD = 0,32). Graças 

ao maior volume de água o resfriamento noturno não foi efetivo o suficiente para que as 

temperaturas internas alcançassem valores mínimos menores que os alcançados pelas 

temperaturas externas. Por outro lado, a lentidão do aquecimento, associada ao resfriamento 

evaporativo, também impediram que as máximas fossem expressivas. 
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Gráfico 61 - Temperaturas externas, temperaturas internas da C3 e temperaturas internas estimadas para 

a CC 

 

Fonte: Autoria própria (2018) 

 

• Considerações finais quanto ao resfriamento 

Os resultados mostraram que, no caso das células-teste, que possuem baixa capacidade 

térmica, a combinação de uma camada grossa de água com o resfriamento evaporativo foi mais 

efetiva. Quer dizer, quando da utilização do TR em climas com média e alta amplitude térmica 

diária, a espessura da camada de água vai depender da inércia térmica da edificação que recebe 

o TR. Caso a edificação possua grande inércia, recomenda-se uma camada com pouca 

profundidade. Caso possua baixa inércia térmica, recomenda-se uma camada mais profunda. 

A cessão de energia térmica radiante no período noturno e o resfriamento evaporativo 

também resultaram em associação efetivas para resfriamento das células-teste. A desvantagem 

desta associação é a necessidade de uma placa móvel, que propicie sombreamento durante o 

dia (para evitar ganhos de energia térmica não desejados) mas que seja retirada durante a noite 

para possibilitar as perdas radiantes. Considerando os desempenhos das configurações 1 e 8, 

em períodos de baixa nebulosidade, o resfriamento radiante foi mais efetivo que o evaporativo 

no período noturno. Cabem maiores estudos associando as duas formas de resfriamento. 

Dentre as configurações operando com resfriamento evaporativo, os melhores 

resultados foram alcançados pela configuração com maior volume de água, o que evidencia o 

papel positivo da inércia térmica em reduzir as taxas de aumento de temperatura durante o dia. 

As configurações não dotadas de mecanismo para resfriamento efetivo limitam-se a 

tirar partido da inércia térmica propiciada pelo reservatório d’água, restringindo os ganhos de 
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temperatura no interior da célula-teste. Não agem efetivamente no sentido de resfriar o ambiente 

interno, mas sim no sentido de minimizar o aumento da temperatura. 

4.1.5.4 Prevenção do aquecimento 

Em alguns casos, uma alternativa ao resfriamento é a prevenção do aquecimento. 

O Gráfico 62 a seguir apresenta o desempenho térmico das configurações 7 e 5 

(referência) frente às temperaturas externas. Percebe-se que a configuração 7 responde às 

diferenças de temperatura em relação ao ambiente térmico externo de maneiras diferentes: 

• Quando as temperaturas externas estão abaixo das internas, responde de 

maneira consistente, reduzindo consistentemente as temperaturas internas; 

• Quando as temperaturas externas estão acima das internas, responde com 

pouca intensidade, aumentando apenas levemente as temperaturas internas. 

As trocas térmicas ocorrem de maneira seletiva. As duas câmaras de ar e a lâminas de 

vidro da configuração reduzem os ganhos por condução e radiação de onda longa durante o dia, 

ao passo que no período noturno todo o saldo de calor recebido é eliminado. 

 

Gráfico 62 - Temperaturas internas das configurações 5 e 7 e temperaturas externas. 

 

Fonte: Autoria própria (2018) 

 

Comparando o desempenho térmico da configuração 7 (Gráfico 63) com o 

desempenho da configuração 3 (Gráfico 64), dotada de resfriamento evaporativo, conclui-se 

que a prevenção do aquecimento pode ser quase tão efetiva quanto o resfriamento no sentido 
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de manter as temperaturas internas em patamares baixos em comparação com as temperaturas 

externas. 

 

Gráfico 63 - Temperaturas externas, 

temperaturas internas da C7 e temperaturas 

internas estimadas para a CC 

 

Fonte: Autoria própria (2018) 

Gráfico 64 - Temperaturas externas, 

temperaturas internas da C3 e temperaturas 

internas estimadas para a CC 

 

Fonte: Autoria própria (2018) 

 

Os coeficientes de dissemelhança apresentam valores próximos e as diferenças de 

temperatura em relação à configuração de controle também (Gráfico 65). Das quatro 

configurações testadas para resfriamento, somente a configuração 3 registrou diferença em 

relação à temperatura da configuração controle maior que a obtida pela configuração 7. 

Por outro lado, as amplitudes térmicas relativas (FD) também são parecidas (Gráfico 

66). 
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Gráfico 65 - Coef. de Dissemelhança × Ta in – Ta 

in da CC 

 

Fonte: Autoria própria (2018) 

Gráfico 66 - Coef. de Dissemelhança × Fator 

Decremental 

 

Fonte: Autoria própria (2018) 

 

O Gráfico 67 mostra que, ao menos em se tratando do CD Ajustado, a configuração 3 

apresenta significativa vantagem. Foi mais efetiva em obter temperaturas médias internas 

abaixo das médias externas e ao mesmo tempo reduzir a amplitude térmica. 

 

Gráfico 67 - Coef. de Dissemelhança × Coef. de dissemelhança ajustado 

 

Fonte: Autoria própria (2018) 

 

4.1.6 Considerações Quanto ao Desempenho Térmico das Células-Teste 

A análise do Clima de Curitiba indicou que as estratégias passivas prioritárias para o 

projeto das células-teste deveriam ser: massa térmica para redução da amplitude térmica; e 
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aquecimento solar associado à massa térmica. Também foi testada a estratégia resfriamento 

evaporativo como alternativa para os momentos de calor no verão. 

O modelo preditivo desenvolvido para estimativa de temperaturas horárias internas se 

mostrou preciso e aplicável à célula-teste de controle. O modelo se mostrou confiável mesmo 

em diferentes estações do ano. Simulou muito bem as temperaturas internas em períodos 

estáveis e também nos momentos de entrada de frentes frias ou ondas de calor. 

A simulação do comportamento térmico das temperaturas internas da configuração de 

controle ao longo do ano climático de referência de Curitiba mostrou que a redução da 

amplitude térmica diária das temperaturas internas não seria suficiente para garantir 

temperaturas internas confortáveis. A redução das amplitudes térmicas diárias aumentaria o 

número de horas confortáveis e praticamente eliminaria a necessidade de resfriamento, no 

entanto, teria pouco impacto na necessidade de aquecimento, que continuaria alta. 

As células-teste com configurações voltadas para controle das amplitudes térmicas 

diárias mostraram que o aumento do volume de água impacta em redução da referida amplitude. 

No entanto, é necessário ter em conta que, descontado o volume de água dos reservatórios, a 

massa térmica das células-teste é pequena. Talvez em células-teste ou edificações com maior 

massa o impacto do aumento volume de água sobre a inércia térmica seja pouco significativo 

ou desprezível. 

No estudo com células-teste focando o aquecimento térmico, percebeu-se que era 

necessário distinguir entre aquecimento absoluto (maiores diferenças médias em relação às 

temperaturas estimadas para a configuração de controle) e aquecimento relativo 

(proporcionalmente à temperatura média diária externa, denominado Coeficiente de 

Dissemelhança (CD)). Também era necessário criar um coeficiente qualitativo. Um coeficiente 

que desse mais valor ao desempenho das configurações que produzisse aquecimento ou 

resfriamento com o mínimo aumento na amplitude térmica diária. Contribuiu-se para essa 

avaliação qualitativa desenvolvendo-se o Coeficiente de Dissemelhança Ajustado (CDAjustado). 

Quer dizer, antes de trazer esclarecimentos sobre o potencial do TR para aquecimento 

ou resfriamento, o estudo contribuiu para a elaboração de um método de avaliação de 

desempenho térmico. Método que também serviu, posteriormente, para a análise dos dados da 

edificação-teste. 

Os resultados das configurações voltadas para aquecimento e das voltadas para 

resfriamento mostraram que o TR se presta para os dois objetivos. No entanto, a comparação 
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dos resultados obtidos para cada um destes objetivos evidenciou que é mais fácil obter 

aquecimento do que obter resfriamento. 

O estudo mostrou que é possível obter aquecimento com redução da amplitude térmica 

diária, mantendo as temperaturas internas operando acima das temperaturas médias externas, o 

que pode ser muito bom para o período de inverno. 

Observou-se também que as medidas adotadas para reduzir a amplitude térmica interna 

também impactam o desempenho quanto ao aquecimento e resfriamento. Por outro lado, 

embora em menor medida, as medidas para aquecimento e resfriamento também afetam o 

amortecimento. 

Aumentar a espessura da lâmina-d’água diminui a amplitude térmica interna, porém 

também diminui o aquecimento e o resfriamento, pois haverá mais massa para aquecer ou 

resfriar. 

Por último, é aconselhável ponderar seriamente quando da opção pelo resfriamento 

evaporativo. Inicialmente é necessário investir na prevenção do aquecimento pois, a depender 

do contexto, prevenir o aquecimento de um ambiente pode ser quase tão efetivo quanto resfriá-

lo. 
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4.2 EXPERIMENTOS COM A EDIFICAÇÃO-TESTE 

Neste tópico, são apresentados os resultados relativos ao clima de Sde Boqer; à 

estimativa de temperaturas internas horárias para o ambiente de testes que recebeu o TR; ao 

desempenho térmico das diferentes configurações de TR testadas; e ao estudo de percepção 

térmica com participação de voluntários. 

4.2.1 Análise do clima de Sde Boqer para fins de projeto dos experimentos 

Neste tópico, foi feita uma análise do clima local, especialmente do período de verão, 

para definir o foco para as configurações dos experimentos. 

4.2.1.1 Estatística descritiva dos dados do clima 

O resumo da estatística descritiva das variáveis temperatura e umidade relativa (Tabela 

22), de Sde Boqer, indica temperaturas médias confortáveis, porém também grande amplitude 

térmica anual (41,40 °C), com temperatura mínima (-0,50 °C) e máxima (40,90 °C). Trata-se 

de um clima que demanda cuidados, tanto para problemas com calor, como para problemas com 

frio, o que também ocorre em Curitiba. 

 

Tabela 22 - Resumo da estatística descritiva das variáveis temperatura e umidade relativa 

 Temperatura horária Umidade relativa horária 

Média 18,80 64,65 

Erro padrão 0,09 0,26 

Mediana 19,00 69,00 

Moda 21,90 93,00 

Desvio padrão 8,31 24,29 

Variância da amostra 69,01 590,21 

Curtose -0,73 -1,00 

Assimetria 0,00 -0,43 

Intervalo 41,40 93,00 

Mínimo -0,50 7,00 

Máximo 40,90 100,00 

Somatório 164665,50 566320,00 

Contagem 8760,00 8760,00 

Fonte: Autoria própria (2018) 
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4.2.1.2 Análise do clima segundo as amplitudes térmicas diárias 

Segue resumo da estatística descritiva da variável amplitude térmica para os 365 dias 

do ano climático de Sde Boqer (Tabela 23), cuja amplitude térmica diária média foi de 12,22 

°C. Somente 15,62 % dos dias possuem amplitude térmica diária menor ou igual a 7 °C. 

 

Tabela 23 - Resumo da estatística descritiva para a variável amplitude térmica diária 

Amplitude térmica 

Variável Valores 

Média 12,22 

Erro padrão 0,24 

Mediana 12,90 

Moda 16,50 

Desvio padrão 4,68 

Variância da amostra 21,87 

Curtose -0,27 

Assimetria -0,48 

Intervalo 21,80 

Mínimo 0,90 

Máximo 22,70 

Somatório 4460,80 

Contagem 365,00 

Fonte: Autoria própria (2018) 

 

O histograma (Gráfico 68) mostra que amplitudes térmicas diárias entre 11 e 17 °C 

são bastante comuns, sendo que aquelas próximas de 14 °C são as mais frequentes. O clima 

demanda artifícios nas edificações para estabilização das temperaturas internas. 
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Gráfico 68 - Histograma e percentual cumulativo para amplitudes térmicas diárias 

 

Fonte: Autoria própria (2018) 

 

4.2.1.3 Análise do clima segundo as faixas de conforto e a carta bioclimática 

4.2.1.3.1 Análise do clima segundo a faixa de conforto da norma EN15251 para edificações 

passivas 

Plotando conjuntamente as temperaturas horárias do ano climático de referência 

(TRY) e a faixa de conforto para “novas construções e reformas com expectativa normal” 

(Gráfico 69), com largura de 6 °C, percebe-se que em grande parte do ano o clima local 

apresenta condições de desconforto. 

No entanto, tomando-se somente o período de verão, pode-se dizer que há problemas 

tanto com frio (período noturno) quanto com calor (diurno). 
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Gráfico 69 - Temperaturas do TRY de Sde Boqer e respectiva faixa de conforto segundo a norma 

EN15251 

 

Fonte: Autoria própria (2018) 

 

Os valores para os indicadores relativos ao conforto ou desconforto e à necessidade de 

aquecimento ou resfriamento, em graus hora, são apresentados na Tabela 24. 

 

Tabela 24 - Indicadores quanto ao conforto, desconforto e necessidade de aquecimento e resfriamento 

para o ano climático de Sde Boqer segundo a norma EN-15251 

Indicadores Valores 

Horas em situação de conforto 19,25 % 

Horas com necessidade de resfriamento* 11,36 % 

Horas com necessidade de aquecimento** 69,39 % 

Graus hora resfriamento* 2.766,41 

Graus hora aquecimento** 41.655,18 

* Temperatura base variável conforme o limite superior da faixa de conforto. 

** Temperatura base variável conforme o limite inferior da faixa de conforto. 

Fonte: Autoria própria (2018) 

 

4.2.1.3.2 Análise do clima segundo o modelo de conforto passivo da ASHRAE (2010) 

Aplicando às temperaturas horárias do ano climático os limites dados pela ASHRAE 

(2010) para 80 % de aceitabilidade (Gráfico 70), para o ano de 2001, foi necessário resfriamento 

em 14,08 % das horas, aquecimento em 60,33 % e ocorrem condições confortáveis em 25,59 

% do tempo (Tabela 25). 
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É importante notar que, enquanto a necessidade de aquecimento ocorreu ao longo de 

todo o ano, a necessidade de resfriamento foi restrita aos meses mais quentes, de abril a outubro. 

Considerando-se este detalhe, os 14,08 % do tempo com necessidade de resfriamento passam a 

ser significativos, pois se consideradas somente as horas de verão, representam 

aproximadamente 30 % das horas desta estação. 

 

Gráfico 70 - Indicadores segundo a faixa de ASHRAE 

 

Fonte: Autoria própria (2018) 

 

Tabela 25 - Indicadores e valores segundo a faixa da ASHRAE 

Indicadores Valores 

Horas em situação de conforto 25,59 % 

Horas com necessidade de resfriamento* 14,08 % 

Horas com necessidade de aquecimento** 60,33 % 

Graus hora resfriamento* 3.849,88 

Graus hora aquecimento** 31.171,73 

* Temperatura base variável conforme o limite superior da faixa de conforto. 

** Temperatura base variável conforme o limite inferior da faixa de conforto. 

Fonte: Autoria própria (2018) 

 

4.2.1.3.3 Plotagem do ano climático sobre a carta bioclimática adaptada por Bogo et al. 

(1994) 

Em Curitiba, foram realizados experimentos com células-teste ao longo de todo o ano. 

Em Sde Boqer, somente no período quente, basicamente no verão. Em função disso, a análise 
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preliminar contemplou duas partes: análise dos dados de todo o ano climático; e análise dos 

dados de verão. 

 

• Análise dos dados de todo o ano climático 

A partir dos dados do ano climático local, foi gerado arquivo do tipo TRY, que 

possibilitou a plotagem sobre a carta bioclimática adaptada por Bogo et al. (1994) (Gráfico 71). 

O relatório estatístico do programa Analysis BIO  (LABEEE, 2010) indicou condições de 

conforto em 27,4 % das horas e desconforto em 72,6 % (frio 49,7 % e calor 22,9 %) (Tabela 

26). 

O programa possibilitou diagnóstico mais aprofundado, apresentando não somente os 

problemas como também sugerindo diretrizes de projeto para resolução destes. 

 

Gráfico 71 - Plotagem do ano climático de referência de Sde Boqer na carta bioclimática adaptada por 

Bogo et al, 1994 

 

Fonte: Autoria própria (2018) por meio do software Analysis BIO  (LABEEE, 2010) 
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Tabela 26 - Estratégios bioclimáticas para o ano 2006 de Sde Boqer 

Estratégias 
Porcentagem de tempo em que a estratégia foi recomendada 

(%) 

conforto 27,4 

desconforto 72,6 

frio 49,7 

calor 22,9 

ventilação 8,55 

ventilação/alta inércia 0,11 

ventilação/alta inércia/resfriamento 

evaporativo 
5,98 

alta inércia térmica p/ resfriamento 0,11 

alta inércia/resfriamento evaporativo 3,63 

alta inércia térmica/aquecimento solar 19,9 

conforto 27,4 

aquecimento artificial 18,4 

aquecimento solar passivo 11,4 

ar-condicionado 1,55 

resfriamento evaporativo 2,49 

umidificação 0,15 

sombreamento 46,2 

Fonte: Autoria própria (2018) 

 

Para amenizar problemas com calor, associada com outras recomendações ou 

isoladamente, a ventilação foi recomendada para 14,5 % das horas do ano, a alta inércia para 

resfriamento para 9.74 %, o ar-condicionado para 12,50 % e o resfriamento evaporativo para 

1,55 % (Tabela 27). 

Para amenizar problemas por frio, a alta inércia térmica/aquecimento solar foi 

recomendada para 19.90 % das horas do ano, o aquecimento solar passivo para 11,40 %, o 

aquecimento artificial para 18,40 % e a umidificação para 0,15 % (Tabela 28). 

 

Tabela 27 - Recomendações para calor associando zonas 

Estratégia Porcentagem de tempo em que a estratégia foi recomendada (%) 

Ventilação 14,50 

Alta inércia para resfriamento 9,74 

Resfriamento evaporativo 12,50 

Ar-condicionado 1,55 

Fonte: Autoria própria (2018) 
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Tabela 28 - Recomendações para frio associando zonas 

Estratégia Porcentagem de tempo em que a estratégia foi recomendada (%) 

Alta inércia térmica / aquecimento solar 19,90 

O aquecimento solar passivo 11,40 

Aquecimento artificial 18,40 

Umidificação 0,15 

Fonte: Autoria própria (2018) 

 

• Análise dos dados do período de verão 

Observando a plotagem dos dados de verão sobre a carta bioclimática percebe-se que 

os problemas com frio diminuem e crescem significativamente os problemas com calor (Gráfico 

72). 

 

Gráfico 72 - Dados de verão na carta bioclimática adaptada por Bogo et al. 

 

Fonte: Autoria própria (2018) por meio do software Analysis BIO (LABEEE, 2010) 

 

Na análise por zonas isoladas, ganha destaque a necessidade de ventilação (Tabela 29). 

No entanto, além da ventilação, não há nenhuma estratégia isolada que apresente forte 

recomendação. 
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Tabela 29 - Estratégias por zona da carta bioclimática 

Estratégias 

Porcentagem de tempo em que a estratégia foi recomendada 

(%) 

conforto 33,3 

desconforto 61,7 

frio 7,88 

calor 53,8 

ventilação 23,2 

ventilação/alta inércia 0,0453 

ventilação/alta inércia/resfriamento 

evaporativo 
13,0 

alta inércia térmica p/ resfriamento 0,453 

alta inércia/resfriamento evaporativo 9,96 

alta inércia térmica/aquecimento solar 7,88 

aquecimento artificial 0,0 

aquecimento solar passivo 0,0 

ar-condicionado 2,13 

resfriamento evaporativo 5,03 

umidificação 0,0 

sombreamento 88,9 

Fonte: Autoria própria (2018) 

 

Na análise considerando a combinação de zonas, as seguintes recomendações ganham 

força: ventilação; alta inércia para resfriamento; e resfriamento evaporativo (Tabela 30). As 

duas últimas passíveis de aplicação via TR. Para o verão em Sde Boqer, segundo a carta 

bioclimática, não há necessidade de maiores preocupações com o frio (Tabela 31). 

 

Tabela 30 - Diretrizes de projeto para problemas com calor associando zonas da carta bioclimática 

Estratégia Porcentagem de tempo em que a estratégia foi recomendada (%) 

Ventilação 36,3 

Alta inércia para resfriamento 23,5 

Resfriamento evaporativo 28,0 

Ar-condicionado 2,13 

Fonte: Autoria própria (2018) 
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Tabela 31 - Diretrizes de projeto para problemas com frio associando zonas ad carta bioclimática 

Estratégia Porcentagem de tempo em que a estratégia foi recomendada (%) 

Alta inércia térmica / aquecimento solar 7,88 

O aquecimento solar passivo 0,0 

Aquecimento artificial 0,0 

Umidificação 0,0 

Fonte: Autoria própria (2018) 

 

No período, a amplitude térmica diária máxima foi 19,9 °C, a mínima foi 9,4 °C e a 

média foi 13,53 °C. 

 

4.2.1.4 Considerações finais sobre o clima 

Para a elaboração dos experimentos, foram considerados somente os dados do ano 

climático de referência, únicos dados disponíveis no início do estudo. 

Comparando os indicadores dos três métodos para avaliação do clima para projeto de 

edificações passivas (Tabela 32), embora existissem diferenças, predominou a situação de 

desconforto, por frio e por calor. A necessidade de aquecimento foi maior que a de resfriamento. 

No entanto, para os experimentos, considerando que seria realizado no período quente (junho a 

setembro), as diretrizes foram: redução da amplitude térmica e resfriamento. Deu-se maior 

importância para a análise dos dados do período de verão. 

 

Tabela 32 - Indicadores segundo a norma EN-15.251 

Indicadores Valores para 

indicadores da 

EN15251 

Valores para 

indicadores da 

ASHRAE 

Valores para indicadores 

da carta bioclimática 

adaptada por Bogo et al. 

Horas em situação de conforto 20,82 % 30,76 % 33,8 

Horas com necessidade de resfriamento 8,13 % 10,50 % 20,0 

Horas com necessidade de aquecimento 71,05 % 58,73 % 46,2 

Graus hora resfriamento 1.701,96 2.488,14 - 

Graus hora aquecimento 36.211,52 25.640,69 - 

Fonte: Autoria própria (2018) 

 

• Análise do clima externo no período monitorado em Sde Boqer 

Após a finalização da coleta de dados foi possível comparar os dados medidos e os 

dados de verão do TRY, disponíveis originalmente. 
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Os registros abrangeram dados externos do dia 16 de junho até 23 de setembro de 

2017, totalizando 2.400 horas, 100 dias. 

O Gráfico 73 ilustra a distribuição dos dados horários do período para as variáveis 

temperatura de bulbo seco e umidade relativa. 

 

Gráfico 73 - Plotagem do período de monitoramento sobre a carta bioclimática adaptada por Bogo et al, 

1994 

 

Fonte: Autoria própria (2018) por meio do software Analysis BIO  (LABEEE, 2010) 

 

O período de monitoramento indicou que 38,6 % das horas apresentaram condições de 

conforto e 61,4 % de desconforto (3,92 % por frio e 57,5 % por calor). Comparando com os 

dados de verão do ano climático (Tabela 33) observa-se que as diretrizes para projeto são 

semelhantes. Quer dizer, as diretrizes adotadas estavam corretas. 
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Tabela 33 - Estratégias por zona da carta bioclimática 

Estratégias 

Porcentagem de tempo em 

que a estratégia foi 

recomendada no TRY %) 

Porcentagem de tempo em 

que a estratégia foi 

recomendada no Período de 

monitoramento (%) 

conforto 33,3 38,6 

desconforto 61,7 61,4 

frio 7,88 3,92 

calor 53,8 57,5 

ventilação 23,2 26,9 

ventilação/alta inércia 0,0453 0,0 

ventilação/alta inércia/resfriamento evaporativo 13,0 15,8 

alta inércia térmica p/ resfriamento 0,453 0,0 

alta inércia/resfriamento evaporativo 9,96 13,6 

alta inércia térmica/aquecimento solar 7,88 3,87 

aquecimento artificial 0,0 0,0416 

aquecimento solar passivo 0,0 0,0 

ar-condicionado 2,13 0,0 

resfriamento evaporativo 5,03 1,21 

umidificação 0,0 0,0 

sombreamento 88,9 95,2 

Fonte: Autoria própria (2018) 

 

Para amenizar o desconforto por calor, isoladamente ou em associação com outras 

estratégias, o programa computacional sugere que a ventilação seja utilizada em 42,7 % do 

tempo, alta inércia para resfriamento em 29,4 % e resfriamento evaporativo em 30,7 % do 

tempo. Valores bem próximos dos recomendados quando plotados os dados de verão do ano 

climático de referência (Tabela 34). Também foi confirmada a recomendação de que não havia 

necessidade de maiores preocupações com o desconforto por frio no período (Tabela 35). 

 

Tabela 34 - Diretrizes de projeto para problemas com calor associando zonas da carta bioclimática 

Estratégia 

Porcentagem de tempo em que a 

estratégia foi recomendada no 

TRY (%) 

Porcentagem de tempo em que a 

estratégia foi recomendada no 

Período de monitoramento (%) 

Ventilação 36,3 42,7 

Alta inércia para resfriamento 23,5 29,4 

Resfriamento evaporativo 28,0 30,7 

Ar-condicionado 2,13 0,0 

Fonte: Autoria própria (2018) 

 



238 

 

Tabela 35 - Diretrizes de projeto para problemas com frio associando zonas da carta bioclimática 

Estratégia 

Porcentagem de tempo em que 

a estratégia foi recomendada no 

TRY (%) 

Porcentagem de tempo em que a 

estratégia foi recomendada no 

Período de monitoramento (%) 

Alta inércia térmica / 

aquecimento solar 
7,88 3,87 

O aquecimento solar passivo 0,0 0,0 

Aquecimento artificial 0,0 0,0416 

Umidificação 0,0 0,0 

Fonte: Autoria própria (2018) 

 

4.2.2 Estimativa de Temperaturas Internas Horárias para a Configuração Controle (CC) 

Ao longo dos testes, o quarto 1 teve a configuração da cobertura alterada diversas 

vezes. A primeira configuração, CC, por ser bastante comum em Israel, foi denominada 

cobertura convencional. O desempenho térmico dessa cobertura convencional, serviu como 

parâmetro para avaliar o desempenho térmico das demais configurações. 

A fim de realizar a comparação foram estimadas as temperaturas internas horárias para 

os períodos correspondentes a cada uma das outras configurações testadas. Para isso, utilizou-

se do mesmo método para estimativa de temperaturas horárias aplicado a células-teste e já 

descrito anteriormente. 

Neste tópico, são apresentados os processos para calibração e validação do modelo 

para estimativas das temperaturas internas da CC (que possuía nove dias com dados válidos). 

Para calibração do modelo, foram utilizados os dois primeiros dias de monitoramento 

válidos da CC (dias 16 e 17 de junho de 2017). Primeiramente, calcularam-se os valores 

horários para α (Gráfico 74). Em seguida, foram obtidos os valores de α em módulo (Gráfico 

75). 
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Gráfico 74 - Valores horários de α 

 

Fonte: Autoria própria (2018) 

Gráfico 75 - Valores horários de α em módulo 

 

Fonte: Autoria própria (2018) 

 

Foram então eliminados os valores de α calculados para os instantes em que a diferença 

entre a temperatura externa e a interna fosse maior que 2 °C (Gráfico 76). Os valores médios 

finais de α foram: 0,023531 quando a temperatura externa estava acima da interna; e 0,009494 

quando a temperatura externa estava abaixo da interna. 

 

Gráfico 76 - Valores de α para quando a diferença entre as temperaturas internas e externas foi maior ou 

igual a 2 k 

 

Fonte: Autoria própria (2018) 

 

Para verificação da precisão das estimativas foram utilizados os sete dias restantes. 

Relacionando temperaturas internas medidas e estimadas obteve-se R² = 0,9 (Gráfico 77). 
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Gráfico 77 - Temperatura do ar interna medida × Temperatura do ar interna estimada para a CC 

 

Fonte: Autoria própria (2018) 

 

A diferença máxima entre temperaturas medidas e estimadas foi de 0,58 °C e a 

diferença média de 0,25 °C (Gráfico 78). Resultados melhores que a média dos resultados 

obtidos para as células-teste, considerados aceitáveis, pois são menores que os valores máximos 

estabelecidos. Com o modelo calibrado, foi possível estimar o comportamento da Ta in da CC 

nos períodos em que a sala 1 recebeu outras coberturas. 

 

Gráfico 78 - Temperatura do ar interna medida × Temperatura do ar interna estimada para a CC 

 

Fonte: Autoria própria (2018) 

 

Os resultados avalizaram a aplicação do método preditivo à CC, o que facilita e amplia 

as possibilidades de análise, e, para além, mostraram que sua aplicação não está restrita às 



241 

 

células-teste, foco original do desenvolvimento. O método também pode ser aplicado a 

ambientes, ao menos a ambientes em condições similares ao da CC. 

4.2.3 Desempenho Térmico Estimado da CC no Ano Climático de Referência 

De posse do modelo preditivo de temperaturas internas horárias calibrado, foi possível 

estimar as temperaturas internas do ar horárias para configuração de controle (CC) para todo o 

ano climático de Sde Boqer. As temperaturas estimadas puderam então ser confrontadas com 

as diferentes faixas de conforto utilizadas neste trabalho. 

O Gráfico 79 apresenta estimativas para as temperaturas internas do ar para a CC, 

temperaturas externas do ano climático de referência e faixa de conforto segundo a EN-15.251 

(EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION - CEN, 2007). Percebeu-se que a 

alta inércia térmica da edificação resultou em baixas amplitudes térmica diárias internas ao 

longo de todo o ano. Por outro lado, apenas analisando o gráfico, observou-se que, considerando 

todo o ano climático, a grande preocupação deve ser com o aquecimento. 

 

Gráfico 79 - Temperaturas internas do ar estimadas para a CC, temperaturas externas do ano climático 

de referência e faixa de conforto segundo a EN-15.251 

 

Fonte: Autoria própria (2018) 

 

O Gráfico 80 apresenta os resultados do mesmo processo, mas agora tomando como 

referência o modelo para edificações passivas da norma ASHRAE Standard 55 (AMERICAN 

SOCIETY OF HEATING REFRIGERATING AND AIR-CONDITIONING ENGINEERS - 

ASHRAE, 2013). Considerando esta norma, nos meses mais quentes (junho, julho e agosto), as 
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temperaturas internas, na maior parte do tempo, situaram-se entre o limiar do conforto e a linha 

das temperaturas neutras. Em alguns momentos, avançaram para a situação de desconforto. Nos 

meses mais frios (novembro, dezembro, janeiro e fevereiro) permaneceram praticamente o 

tempo todo abaixo do limite para conforto por frio. 

 

Gráfico 80 - Temperaturas internas do ar estimadas para a CC, temperaturas externas do ano climático 

de referência e faixa de conforto segundo a ASHRAE Standard 55 

 

Fonte: Autoria própria (2018) 

 

Comparando com os resultados obtidos considerando as temperaturas externas do ar, 

para uma qualquer das normas aplicadas, as temperaturas internas apresentaram significativo 

aumento no número de horas em situação de conforto (Tabela 36). Também ocorreu importante 

redução do desconforto, especialmente por calor. Porém o saldo de desconforto ainda foi 

significativo. 

Considerando os resultados tomando apenas os resultados para as temperaturas 

internas do ar, a principal diferença entre as avaliações com os diferentes modelos foi que, 

segundo o modelo da ASHRAE Standard 55, as temperaturas internas do ar no verão estarão 

muito próximas do limite superior da faixa de conforto, o que não ocorre para o modelo da EN-

15.251. Ou seja, para o modelo da ASHRAE Standard 55, havia necessidade de tomar 

providência quanto ao calor no interior da edificação. 

Concluindo, a baixa amplitude térmica diária da CC não garantiria conforto no clima 

de Sde Boqer. Eram necessárias medidas para resfriamento no período quente e aquecimento 

no período frio. 



243 

 

 

Tabela 36 - Indicadores e valores segundo a faixa da ASHRAE 

 ASHRAE Standard 55 EN-15.251 

Indicadores 

Valores 

considerando as 

temp. externas do 

ano climático de 

referência (TRY) 

Valores 

considerando as 

temp. internas da 

CC no ano 

climático de 

referência (TRY) 

Valores 

considerando as 

temp. externas do 

ano climático de 

referência (TRY) 

Valores 

considerando as 

temp. internas da 

CC no ano 

climático de 

referência (TRY) 

Horas em situação 

de conforto 
25,59 % 55,86 % 20,82 % 53,44% 

Horas com 

necessidade de 

resfriamento 

14,08 % 2,96 % 8,13 % 0,22% 

Horas com 

necessidade de 

aquecimento 

60,33 % 41,19 % 71,05 % 46,35% 

Graus hora 

resfriamento 
3.849,88 234,88 1.701,96 3,20 

Graus hora 

aquecimento 
31.171,73 18.854,13 36.211,52 27132,78 

Fonte: Autoria própria (2018) 

 

4.2.4 Desempenho Térmico das Diferentes Configurações 

Ao todo, foram monitoradas nove diferentes configurações de cobertura, sendo sete 

caracterizadas como TR. O objetivo desta etapa da análise de resultados foi entender o impacto 

de cada modificação da cobertura no desempenho térmico do ambiente interno. 

4.2.4.1 Desempenho térmico frente às normas EN-15.251 e ASHRAE Standard 55 e carta 

bioclimática adaptada por Bogo et al. ( 1994) 

Como abordado já nos procedimentos metodológicos, as normas EN-15.251 

(EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION - CEN, 2007) e ASHRAE Standard 

55 (AMERICAN SOCIETY OF HEATING REFRIGERATING AND AIR-CONDITIONING 

ENGINEERS - ASHRAE, 2013) preveem o uso da variável temperatura operativa (𝑇𝑜 ) para 

verificação do desempenho das edificações. O cálculo dessa variável, demanda a utilização da 

temperatura radiante média (Trm). Quando a velocidade do ar no ambiente for menor que 0,2 

m/s a To pode ser tomada como a média entre a Trm e a temperatura do ar (Tar) 

(INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION - ISO, 1998, p. 49; 

INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE 

INDUSTRIAL - INMETRO, 2010, p. 13). Na grande maior parte do tempo, a velocidade do ar 
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no interior da sala TR foi praticamente igual a zero. Havendo velocidade maior, variou entre 

0,0 e 0,2 m/s. 

Trabalhou-se com a hipótese de que, na sala teto-reservatório, a Trm teria valores 

muito próximos dos da temperatura do ar. Caso isso ocorresse, a temperatura operativa (𝑇𝑜 ) 

teria valores ainda mais próximos dos da temperatura do ar. Isso permitiria, para a sala TR, 

simplificar os procedimentos para avaliação do desempenho térmico, substituindo, nesta etapa 

da pesquisa, a 𝑇𝑜 pela Tar interno. 

Calcularam-se, para a sala TR, as temperaturas radiantes médias de hora em hora, do 

dia 30 de junho até o dia 23 de setembro. Posteriormente (Gráfico 81), compararam-se os 

valores com os respectivos valores para a temperatura interna do ar, verificou-se R² = 0,992. A 

diferença máxima entre as duas variáveis foi 0,39 °C e a diferença média foi 0,11 °C. 

Dispondo-se dos valores horários das temperaturas radiantes médias e das respectivas 

temperaturas internas do ar, calcularam-se os valores para as temperaturas operativas, para o 

mesmo período. Comparando-se as temperaturas operativas com as respectivas temperaturas 

internas do ar, verificou-se R² = 0,998 (Gráfico 82). A diferença máxima entre as duas variáveis 

foi de 0,19 °C e a diferença média foi de 0,06 °C. Tais valores confirmaram a hipótese relatada 

acima, permitindo, para a sala TR, nesta etapa da pesquisa, simplificar os procedimentos para 

avaliação do desempenho térmico, substituindo a 𝑇𝑜 pela Tar interno. 

 

Gráfico 81 - Temperatura radiante média Versus 

Temperatura interna do ar a 0,6 m para a sala TR 

 

Fonte: Autoria própria (2018) 

Gráfico 82 - Temperatura operativa Versus 

Temperatura interna do ar a 0,6 m para a sala TR 

 

Fonte: Autoria própria (2018) 
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O Gráfico 83 apresenta dados para o período de 10 de julho até 13 de setembro de 

2017. São apresentadas temperaturas medidas para o ambiente externo e para o interior das 

configurações 4, 5, 6, 7 8 e 9 (caracterizadas como tetos-reservatório). Também são 

apresentadas temperaturas internas estimadas para a CC e as temperaturas limite da faixa de 

conforto segundo a norma EN-15.251 (EUROPEAN COMMITTEE FOR 

STANDARDIZATION - CEN, 2007). 

O gráfico evidencia que, para o período apresentado, que todas as configurações de 

teto-reservatório apresentaram desempenho térmico adequado em relação à faixa de conforto 

considerada. Em geral apresentaram temperaturas abaixo das temperaturas operativas neutras 

(linha central da faixa). Destaca-se o desempenho da configuração 4, que, comparativamente 

às demais, apresenta as maiores diferenças de temperatura em relação à CC. 

No período considerado, somente a configuração de controle (CC) apresentou 

temperaturas internas (estimadas) maiores que as do limite superior da faixa de conforto. 

Observa-se, ainda, que todas as configurações dotadas de teto-reservatório 

apresentaram temperaturas internas bastante próximas das temperaturas operativas de conforto 

(temperaturas neutras). Na maior parte do tempo, temperaturas abaixo dessa linha de referência. 

O que, considerando a aplicação da norma EN-15.251 no contexto climático de Sde Boqer, 

indica desempenho muito bom. 
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Gráfico 83 - Temperaturas externas medidas, temperaturas internas medidas para as configurações C4, 

C5, C6, C7, faixa de conforto segundo a norma EN-15.251 e temperaturas internas estimadas para a CC 

 

Fonte: Autoria própria (2018) 

 

Quando considerada a norma ASHRAE-55 (AMERICAN SOCIETY OF HEATING 

REFRIGERATING AND AIR-CONDITIONING ENGINEERS - ASHRAE, 2013) (Gráfico 

84), as configurações de teto-reservatório continuam apresentando temperaturas internas dentro 

da faixa de conforto. No entanto, as configurações 5 e 6 apresentaram temperaturas no limiar 

do limite superior da faixa. Já a CC, representando edificações com coberturas típicas da região, 

passou a ter desempenho questionável. 

Em comparação com o desempenho frente à norma EN-15.251, o desempenho das 

diferentes configurações de teto-reservatório e da configuração CC apresentou resultados 

inferiores frente à norma ASHRAE Standard 55. Todas as configurações tendem a ter 

temperaturas internas acima da linha central da faixa de conforto, referente às temperaturas 

operativas de conforto. Mesmo assim, considerando a norma ASHRAE Standard 55, pode-se 

dizer que os resultados das diferentes configurações de teto-reservatório foram satisfatórios. 
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Gráfico 84 - Temperaturas externas medidas, temperaturas internas medidas para as configurações C4, 

C5, C6, C7, faixa de conforto segundo a norma ASHRAE-55 e temperaturas internas estimadas para a CC 

 

Fonte: Autoria própria (2018) 

 

O Gráfico 85 apresenta a plotagem dos dados dos períodos válidos das diferentes 

configurações (incluindo as configurações CC e 2, que não caracterizam-se como teto-

reservatório) sobre a carta bioclimática adaptada por Bogo et al. ( 1994), considerando dados 

de temperatura e umidade relativa. O gráfico referente à plotagem dos dados externos sobre a 

carta bioclimática pode ser conferido na seção sobre a análise do clima de Sde Boqer. Quanto 

aos dados internos, embora os resultados relativos a todas as configurações estejam plotados 

lado-a-lado, não é possível comparar diretamente os resultados de uma configuração com os 

das demais. Isso porque referem-se a períodos diferentes, próximos, mas ainda assim com 

condições diferentes. 

A maioria das configurações de teto reservatório tendeu a apresentar condições 

internas confortáveis segundo a carta bioclimática. A exceção foi a configuração 6, para a qual 

a carta indicou que, na maior parte do tempo, seria necessário aumentar a ventilação natural. 

Ao se examinar com detalhe os gráficos, percebeu-se que, embora predominaram condições de 

conforto, o que é um bom resultado, as nuvens de pontos geradas tenderam a ficar próximas do 

limite direito da zona de conforto. Isso indica que alterações relativamente pequenas nos valores 

das variáveis ambientais internas poderiam fazer com que as condições em dado momento 
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passassem de confortáveis para desconfortáveis. Ou seja, considerando este instrumento de 

análise, os resultados foram predominantemente satisfatórios, mas ainda há margem para 

melhorias. 

 

Gráfico 85 - Plotagem de dados dos períodos válidos das diferentes configurações sobre a carta 

bioclimática adaptada por Bogo et al. ( 1994) 

 
CC 

 
C2 

 
C4 

 
C5 

 
C6 

 
C7 

 
C8 

 
C9 

Fonte: Autoria própria (2018) 

 

Ainda considerando a carta bioclimática adaptada por Bogo et al. ( 1994), a Tabela 37 

apresenta avaliação detalhada das condições ambientais internas e externas para as diferentes 
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configurações nos respectivos períodos de monitoramento. O monitoramento da maioria das 

configurações ocorreu em períodos nos quais predominaram condições ambientais 

predominantemente desconfortáveis. No entanto, a maior parte das configurações apresentou 

100% dos respectivos períodos com condições ambientais internas confortáveis. A 

configuração cujo período de monitoramento apresentou condições ambientais externas mais 

desconfortáveis foi a configuração 6. Também foi a única configuração na qual também 

predominaram condições ambientais internas desconfortáveis. 

 

Tabela 37 - Condições ambientais internas e externas para as diferentes configurações nos respectivos 

períodos de monitoramento 

 Ambiente interno Ambiente externo 

 
Conforto 

(%) 

Desconforto 

(%) 

Frio 

(%) 

Calor 

(%) 

Conforto 

(%) 

Desconforto 

(%) 

Frio 

(%) 

Calor 

(%) 

Configuração 

Controle (CC) 
100 - - - 54,8 45,2 17,1 28,1 

Configuração 2 100 - - - 45,5 54,5 5 49,5 

Configuração 4 100 - - - 35,9 64,1 - 64,1 

Configuração 5 97 3 - 3 39,2 60,8 - 60,8 

Configuração 6 21,9 78,1 - 78,1 27,4 72,6 - 72,6 

Configuração 7 97,9 2,1 - 2,1 32,6 67,4 - 67,4 

Configuração 8 100 - - - 39,6 60,4 10,7 49,7 

Configuração 9 100 - - - 27,8 72,2 - 72,2 

Fonte: Autoria própria (2018) 

 

4.2.4.2 Estabilidade térmica das diferentes configurações testadas 

Em todas as configurações, o ambiente interno mostrou-se resistente às flutuações 

térmicas do ambiente externo. 

A média da amplitude térmica diária permaneceu sempre abaixo de 1 °C (bem abaixo 

dos 7 °C admissíveis) e a máxima foi de apenas 1,38 °C (Tabela 38). Tais valores contrastam 

com a média da amplitude térmica diária externa, que chegou a atingir 15,08 °C, e com a 

máxima, que atingiu 17,57 °C.  

Tomando-se 7 °C como amplitude interna diária máxima admissível, conforme 

discutido no tópico Procedimentos Metodológicos, foi simples chegar ao limite admissível para 

o fator decremental (FD) (Equação 19). Tomado o TRY para o clima de Sde Boqer, ano 2006, 

com amplitude externa diária máxima de 22,7 °C, o FDMáximo foi 0,31. Um valor baixo, mas 

grande se comparado com o maior FD médio observado, 0,079. 
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A alteração das configurações do TR mostrou-se irrelevante em relação à estabilidade 

térmica da temperatura do ar do ambiente interno. A edificação de teste, por suas características 

construtivas, em termos de estabilidade térmica do ar, não sofreu impacto significativo devido 

ao preenchimento do reservatório, sombreamento, isolamento da cobertura ou circulação da 

água. Atende, por si só, o requisito de baixa amplitude térmica diária interna. 

 

Tabela 38 - Fator decremental e amplitudes térmicas diárias internas e externas das diferentes 

configurações 

Período estável 
Amp in méd 

(°C) 

Amp in máx 

(°C) 

Amp ex méd 

(°C) 

Amp ex máx 

(°C) 
FD médio 

Configuração 

Controle (CC) 0.75 1.04 13.06 17.57 0.058 

Configuração 2 0.75 0.92 15.08 16.06 0.050 

Configuração 4 0.69 0.90 14.12 17.54 0.049 

Configuração 5 0.57 0.64 11.61 12.06 0.049 

Configuração 6 0.97 1.38 12.34 13.47 0.079 

Configuração 7 0.79 1.23 12.61 14.57 0.063 

Configuração 8 0.62 0.90 11.67 14.09 0.053 

Configuração 9 0.74 0.88 14.00 15.40 0.053 

Fonte: Autoria própria (2018) 

 

4.2.4.3 Aquecimento e resfriamento relativos e absolutos 

Observando o CD (aquecimento/resfriamento relativos), cinco configurações (1, 2, 5, 

6 e 8) resultaram em aquecimento. Pode-se dizer que a configuração (7), com valor próximo de 

0 (zero), não resultou nem em aquecimento nem em resfriamento. Somente duas das nove 

configurações testadas (4 e 9) resultaram em resfriamento. 

Estimatidas as temperaturas internas horárias da CC para os períodos monitorados das 

configurações 2, 4, 5, 7, 8 e 9, foi possível realizar comparações (Gráfico 86). Compararam-se 

as temperaturas médias do ar de cada configuração com as temperaturas médias estimadas para 

a CC, obtendo-se as diferenças em termos de temperatura. Desta forma, foi possível estimar a 

redução média de temperaturas propiciada por cada configuração em relação à configuração de 

controle. A configuração 4, que propiciou o maior resfriamento relativo (-1,38), também 

resultou na maior diferença em termos de temperaturas médias em relação à configuração de 

controle (-3,42 °C). 
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Gráfico 86 - CD e diferenças em relação à temperatura interna da CC 

 

Fonte: Autoria própria (2018) 

 

O Gráfico 87 apresenta, além dos valores do CD para cada configuração, a diferença 

entre as temperaturas médias internas e as temperaturas médias externas. Destacam-se as 

diferenças entre as temperaturas médias internas das configurações CC e 4. 

 

Gráfico 87 - Coef. de dissemelhança e diferença entre as temperaturas médias internas e externas 

 

Fonte: Autoria própria (2018) 

 

A Tabela 39 apresenta os seguintes indicadores de desempenho: CD médio; 

temperaturas internas e externas médias; diferenças entre temperaturas médias internas e 
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externas; e as diferenças entre as temperaturas médias estimadas para a configuração de 

controle e as demais configurações. 

A CC, cobertura convencional, apresenta CD maior que o de qualquer configuração 

dotada de TR. O teto reservatório, mesmo nas configurações menos eficientes, gera melhores 

condições internas que a cobertura convencional. 

 

Tabela 39 - Indicadores de desempenho para as diferentes configurações de teto-reservatório e 

configurações CC 

Período estável CD médio Ta in méd Ta ex méd 
Ta in méd - Ta 

ex méd 

Ta in méd - Ta 

Conf 1 

Estimada méd 

Configuração 

Controle (CC) 0,409 26,46 24,30 2,16 K - 

Configuração 2 0,120 27,30 26,42 0,88 K -1,66 K 

Configuração 4 -0,138 27,27 28,35 -1,07 K -3,42 K 

Configuração 5 0,314 27,93 26,55 1,38 K -0,13 K 

Configuração 6 0,132 28,39 27,79 0,60 K - 

Configuração 7 0,027 27,07 27,01 0,06 K -1,79 K 

Configuração 8 0,144 25,80 24,95 0,85 K -0,71 K 

Configuração 9 -0,079 26,19 26,71 -0,52 K -2,56 K 

Fonte: Autoria própria (2018) 

 

• Discussão das configurações 

A CC (Gráfico 88) apresentava cobertura considerada convencional para os padrões 

de Israel. Laje de concreto regularizada e impermeabilizada coberta por grossa camada de 

revestimento isolante térmico (100 mm de EPS) seguida de camada de pedriscos. Este conjunto 

foi exposto, sem sombreamento. Apesar da grossa camada isolante, a exposição ao sol resultou 

em aquecimento: Ta in méd 2,16 °C acima da Ta ex méd no período. 

A configuração 2 (Gráfico 89), ainda com o reservatório vazio, mas com 

sombreamento, resultou em redução de 70,66 % do aquecimento frente à CC. O desempenho 

foi traduzido em CD igual a 0,12. A Ta in méd ficou apenas 0,88 °C acima da Ta ex méd e 1,66 

°C abaixo da Ta in méd estimada para a CC (referência). Tais resultados evidenciam a 

importância do sombreamento para prevenção do aumento das temperaturas internas devido à 

radiação solar direta. No entanto, o sombreamento da cobertura não foi suficiente para impedir 

o aquecimento interno. 
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Gráfico 88 - Temperaturas externas e 

temperaturas internas medidas na CC 

 

 

Fonte: Autoria própria (2018) 

Gráfico 89 - Temperaturas externas, 

temperaturas internas medidas na C2 e 

temperaturas internas estimadas para a CC 

 

Fonte: Autoria própria (2018) 

 

A configuração 4 (Gráfico 90) diferencia-se da 2 por apresentar o reservatório 

preenchido e com circulação forçada de água. Esta configuração (CD -0,138), além de eliminar 

totalmente o aquecimento (comparando-se às temperaturas médias externas) também propiciou 

resfriamento efetivo. A Ta in méd ficou 1,07 °C abaixo da Ta ex méd e 3,42 °C abaixo da Ta 

in estimada para a CC (referência). Em parte, o bom desempenho da configuração talvez seja 

devido ao período propício no qual foi testada: as temperaturas externas médias (Ta ex méd) 

foram levemente mais altas que as dos outros períodos (ver Tabela 39) e a UR foi levemente 

mais baixa (Tabela 40). As condições favoráveis associadas à grande superfície de água exposta 

à evaporação provavelmente potencializaram a eliminação do calor absorvido nas horas mais 

quentes do dia. 

 

Tabela 40 - Médias da umidade relativa e velocidade do externos para os respectivos períodos de 

monitoramento 

Período estável UR ex (%) Va ex (m/s) 

Configuração controle (CC) 59.84 3.33 

Configuração 2 51.52 2.88 

Configuração 4 50.50 3.25 

Configuração 5 65.44 3.34 

Configuração 6 64.21 3.81 

Configuração 7 61.57 2.99 

Configuração 8 68.37 3.42 
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Fonte: Autoria própria (2018) 

 

A configuração 5, (Gráfico 91) diferencia-se da 4 por receber isolamento flutuante 

sobre a lâmina-d’água, o que reduziu drasticamente a taxa de evaporação e as trocas térmicas 

por convecção com o ar do ambiente externo. O baixo desempenho também ocorreu porque a 

umidade relativa externa apresentou-se relativamente alta no período (Tabela 40). 

 

Gráfico 90 - Temperaturas externas, 

temperaturas internas medidas na C4 e 

temperaturas internas estimadas para a CC 

 

Fonte: Autoria própria (2018) 

Gráfico 91 - Temperaturas externas, 

temperaturas internas medidas na C5 e 

temperaturas internas estimadas para a CC 

 

Fonte: Autoria própria (2018) 

 

A configuração 6 (Gráfico 92) foi dotada de spray noturno, que borrifava água sobre 

a camada de isolamento flutuante durante a noite. Essa água voltava para o reservatório por 

fendas entre as placas de EPS. O spray noturno possibilitou eliminar parte do calor acumulado 

durante o dia. No entanto, o desempenho foi inferior ao da configuração 2 (cobertura 

convencional + sombreamento), indicando que o resfriamento noturno não era suficiente. 

Na configuração 7 (Gráfico 93), mantiveram-se as características da anterior, mas o 

spray foi acionado por todo o dia. Foi possível eliminar todo o calor acumulado durante o dia, 

atingindo-se temperaturas médias internas semelhantes às médias externas. No entanto, não 

houve saldo de resfriamento. 

 

Configuração 9 63.09 2.91 
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Gráfico 92 - Temperaturas externas, 

temperaturas internas medidas na C6 e 

temperaturas internas estimadas para a CC 

 

Fonte: Autoria própria (2018) 

Gráfico 93 - Temperaturas externas, 

temperaturas internas medidas na C7 e 

temperaturas internas estimadas para a CC 

 

Fonte: Autoria própria (2018) 

 

Na configuração 8 (Gráfico 94), mantiveram-se as características da configuração 7, 

com spray funcionando 24 horas, mas foi interrompida a circulação forçada do reservatório 

para os trocadores de calor instalados no teto do ambiente de testes. A redução das trocas 

térmicas via trocadores repercutiu em aumento das temperaturas médias internas quando 

comparadas com as externas. O desempenho desta configuração resultou semelhante ao das 

configurações 2 e 6. A comparação com a configuração 7 (sem circulação forçada) mostrou que 

a circulação desempenha um papel importante no resfriamento. 

Na última configuração testada, configuração 9 (Gráfico 95), eliminou-se o isolamento 

flutuante e mantiveram-se os sprays e a circulação d’água entre o reservatório e os trocadores 

de calor. Houve saldo de resfriamento, mas os resultados não foram melhores que os 

apresentados pela configuração 4. O desempenho inferior pode ser explicado parcialmente pelas 

condições ambientais externas: neste período de testes ocorreu maior umidade relativa do ar 

externo, dificultando a evaporação; a temperatura externa média ficou quase 2 °C abaixo da 

verificada quando testada a configuração 4, o que resultou em menos evaporação; a velocidade 

do ar externo também foi levemente inferior. Por outro lado, foi necessário considerar que 

quando a água foi borrifada sobre uma superfície flutuante, permanece sobre essa superfície, 

em uma área relativamente grande, exposta à evaporação. No caso desta configuração, quando 

a água foi borrifada diretamente sobre o reservatório, à curta distância, quase não houve 
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acréscimo na área exposta à evaporação. Quer dizer, neste caso, os sprays tiveram efeito de 

resfriamento reduzido. 

 

Gráfico 94 - Temperaturas externas, 

temperaturas internas medidas na C8 e 

temperaturas internas estimadas para a CC 

 

Fonte: Autoria própria (2018) 

Gráfico 95 - Temperaturas externas, 

temperaturas internas medidas na C9 e 

temperaturas internas estimadas para a CC 

 

Fonte: Autoria própria (2018) 

 

4.2.4.4 Desempenho térmico da CC × Desempenho térmico da Configuração 4 (melhor 

desempenho) 

Neste tópico, são apresentadas algumas diferenças entre as condições monitoradas na 

configuração de controle (dia 17 de junho) e na configuração 4 (dia 15 de julho). 

O padrão de comportamento da Ta in a 0,6 m, principal variável utilizada nas análises, 

apresenta semelhanças nas duas configurações (Gráfico 96 e Gráfico 97): baixa amplitude e 

descrevendo forma semelhante nos gráficos. No entanto, há diferenças quando as temperaturas 

de cada configuração são comparadas entre si. 

Na CC (Gráfico 96), as temperaturas internas do ar apresentaram diferentes valores 

conforme a altura. Quanto menor a altura em que foram medidas, mais baixas as temperaturas. 

Por outro lado, as temperaturas superficiais do teto flutuaram de modo mais expressivo, com 

os valores máximos por volta das 20:30 horas. O que implicaria em temperaturas radiantes 

médias desconfortáveis durante parte da noite. 
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Gráfico 96 - Temperaturas do ar e superficiais no interior da CC 

 

Fonte: Autoria própria (2018) 

 

Na configuração 4 (Gráfico 97), as temperaturas internas do ar apresentaram 

diferenças menos expressivas entre si, conforme a altura em que foram medidas, resultando em 

um ambiente mais equilibrado termicamente. 

Quanto às temperaturas superficiais do teto e dos trocadores de calor, apresentam 

comportamento diferenciado, com menor oscilação em torno de seus valores médios. Também 

apresentam valores mais baixos que os das temperaturas internas do ar. 
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Gráfico 97 - Temperaturas do ar e superficiais no interior da C4 

 

Fonte: Autoria própria (2018) 

 

Quando inserida na análise a variável temperatura externa, o comportamento das 

temperaturas das duas configurações se torna mais compreensível. Ficou evidente que a 

temperatura interna do ar foi fortemente impactada pela temperatura superficial do teto nas duas 

configurações (Gráfico 98 e Gráfico 99). 

Na CC (Gráfico 98), a temperatura do teto eleva a temperatura do ar para patamar 

acima das temperaturas médias externas. Por sua vez, a temperatura do teto parece ser 

fortemente influenciada pela temperatura externa (e pela radiação solar, obviamente). 

Na configuração 4 (Gráfico 99), a temperatura do teto impacta a temperatura do ar, 

reduzindo-a para valores abaixo da média da temperatura externa. Por outro lado, devido ao 

efeito do resfriamento evaporativo, parece haver certa independência entre as temperaturas do 

teto e do ambiente externo. A temperatura do teto não oscila da mesma forma que a temperatura 

externa e apresenta valores médios mais baixos. 

Em resumo, o TR impacta significativamente os padrões das temperaturas internas, 

tanto as temperaturas do ar, em diferentes alturas, quanto as temperaturas superficiais, 

resultando em maior equilíbrio térmico interno e, consequentemente, em melhores condições 

ambientais para possíveis usuários. 

 



259 

 

Gráfico 98 - Temperaturas internas e externas do 

ar e temperaturas superficiais da CC 

 

Fonte: Autoria própria (2018) 

Gráfico 99 - Temperaturas internas e externas do 

ar e temperaturas superficiais da configuração 4 

 

Fonte: Autoria própria (2018) 

 

4.2.4.5 Considerações sobre o desempenho térmico das configurações 

Em se tratando do TR na edificação-teste, observou-se que o sombreamento do 

reservatório (a prevenção do aquecimento) foi de fundamental importância para a redução dos 

ganhos de calor. 

Nas condições dos experimentos, a soma do sombreamento com a ventilação natural 

do reservatório resultou em desempenho difícil de ser superado. Novamente, também foi 

observado nos experimentos com as células-teste, é importante avaliar de maneira crítica as 

vantagens do resfriamento evaporativo frente às medidas disponíveis para simplesmente evitar 

o aquecimento. 

Quando o reservatório é coberto por camada isolante a liberação do calor absorvido da 

edificação para o meio externo ocorre de forma mais lenta. Essa liberação lenta resulta em um 

saldo de calor acumulado e perda de eficiência. 

São necessários maiores estudos sobre as vantagens da circulação da água. Ficou claro 

que a circulação melhora o desempenho quando utilizado isolamento. Mas é necessário 

verificar o nível de contribuição quando não utilizado isolamento. 

Os sprays, à curta distância, são mais efetivos quando a água é borrifada sobre a 

camada de isolamento, pois aumentam a área de água em contato com o ar. Não há efeito 

significativo quando a água é borrifada diretamente sobre o reservatório. 
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Finalmente, o melhor desempenho foi obtido pela configuração 4, na qual foram 

somados os efeitos do sombreamento, da ventilação natural do reservatório e do resfriamento 

evaporativo. Esta configuração resultou não apenas em maior resfriamento, mas também em 

um resfriamento estrutural. Quer dizer, em um ambiente interno com temperaturas superficiais 

e do ar próximas e com pequena oscilação térmica, descolando-se das condições adversas do 

ambiente externo. 
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4.2.5 Estudo com Voluntários 

Os procedimentos de preparação para esta etapa da pesquisa transcorreram em paralelo 

à realização de testes com diferentes configurações de TR. 

Tais procedimentos demandaram aproximadamente três meses de trabalho e 

consistiram na instalação de tubulações e equipamentos no TR, preparação da sala com ar-

condicionado, instalação de sensores diversos, preparação dos questionários piloto, revisão dos 

questionários e recrutamento dos voluntários. 

Enquanto isso, foram conduzidos testes com diferentes configurações de TR. 

Aproximadamente a cada uma ou duas semanas eram acrescentados componentes à cobertura, 

alterando as configurações. Até o início da aplicação dos questionários foram testadas cinco 

diferentes configurações. A aplicação dos questionários piloto ocorreu na configuração 6 (sob 

a qual foram aplicados 6 questionários). 

A aplicação dos questionários definitivos ocorreu, quase em sua totalidade (do 

questionário de número 7 até o de número 52), com a configuração 7. O questionário de número 

53 foi aplicado com a configuração 8. 

Todos os questionários foram considerados válidos, incluindo as versões piloto, 

porque em todos os momentos a sala com TR foi condicionada de maneira semelhante, pelo 

reservatório, a partir do teto. As alterações do questionário piloto para o definitivo restringiram-

se à substituição de alguns termos. 

O Gráfico 100 mostra as temperaturas internas do ar na configuração 7 e as 

temperaturas internas do ar estimadas para a CC em período em que ocorreram aplicações dos 

questionários. Conforme os valores do FD observados anteriormente, as amplitudes térmicas 

diárias são semelhantes. Em todos os dias deste período, as temperaturas máximas externas 

atingiram valores acima de 30 °C. No entanto, as temperaturas internas da configuração 7 

mantiveram-se entre 1 e 2 °C abaixo das temperaturas internas da CC, raramente atingindo 28 

°C, dentro da zona de conforto. 
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Gráfico 100 - Temperatura interna do ar da Configuração 07 × Temperatura interna do ar da CC 

(estimada) 

 

Fonte: Autoria própria (2018) 

 

Avaliações iniciais ao longo dos testes com a configuração 7 indicaram que as 

temperaturas médias externas permaneceriam dentro da faixa de conforto. Por outro lado, os 

coeficientes CD = 0,064 e F = 0,065, relativos à configuração 7, indicaram que as temperaturas 

internas seriam adequadas para propiciar condições confortáveis aos voluntários. 

A aplicação dos questionários iniciou em 26 de julho e terminou em 5 de setembro de 

2017. 

 

4.2.5.1 Descrição da amostra 

Neste tópico, são apresentados dados relativos à Parte 1 (dados pessoais) e à Parte 5 

(dados das vestimentas) do questionário. 

 

53 questionários foram respondidos, 28 por mulheres e 25 por homens. 

27 voluntários iniciaram o experimento na sala dotada de teto-reservatório (sala TR) e 

26 na sala dotada de ar-condicionado (sala AC). 

A origem dos voluntários foi bastante diversa, pois o experimento ocorreu em um 

campus universitário com muitos estrangeiros. Participaram respondentes originários de 15 

países: Israel (28 = 52,8 %), Estados Unidos (5 = 9,4 %), Brasil (4 = 7,5 %), Índia (3 = 5,7 %), 
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Alemanha (2 = 3,8 %), Rússia (2), Áustria (1 = 1,9 %), Austrália (1), Espanha (1), Gana (1), 

Nepal (1), Grécia (1), Coréia do Sul (1), Reino Unido (1) e Uruguai (1). 

A idade média dos homens respondentes foi 35,9 anos e a das mulheres 31,3 anos. A 

idade média geral foi de 33,5 anos. 67,9 % dos respondentes possuíam idade entre 26 e 35 anos 

(Gráfico 101), fazendo com que a maioria da amostra fosse composta por adultos jovens. O 

voluntário mais novo possuía 16 e o mais velho 62 anos de idade. 

 

Gráfico 101 - Idade dos voluntários 

 

Fonte: Autoria própria (2018) 

 

O Índice de Massa Corporal (IMC, calculado como peso dividido pela altura ao 

quadrado e expresso em kg/m²) teve o valor médio de 23,8 kg/m² e variou de 18,4 até 37,2 

kg/m², “abaixo do peso” até “obesidade grau II” de acordo com as categorias da Organização 

Mundial da Saúde (WHO, 1995). 

O tempo de estadia em Israel (Gráfico 102) também foi variado: 7 (13,2 %) dos 

respondentes estavam em Israel a menos de 1 ano; 8 (15,1 %) entre 1 e 2 anos; 3 (5,7 %) entre 

2 e 5 anos; 5 (9,4 %) entre 5 e 10 anos; 4 (7,5 %) entre 10 e 20 anos; e 26 (49,1 %) a mais que 

20 anos. 
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Gráfico 102 - Tempo de estadia em Israel 

 

Fonte: Autoria própria (2018) 

 

O tempo de estadia no campus Sde Boqer variou da seguinte forma: 4 (7,55 %) dos 

participantes estavam em Sde Boqer há menos de 1 mês; nenhum dos participantes entre 1 e 3 

meses; 3 (5,66 %) entre 3 e 6 meses; e 46 (86,79 %) estavam no campus há mais de 6 meses. 

Quando perguntados sobre o ambiente em que estiveram anteriormente: 18 (33,96 %) 

dos respondentes vieram de salas/edificações com ar-condicionado; 3 (5,66 %) vieram de carros 

ou ônibus com ar-condicionado; 32 (60,38 %) vieram de ambientes naturalmente ventilados. 

Esta última opção inclui pessoas que vieram de ambientes externos/abertos. Infelizmente, no 

questionário, não foi feita diferenciação entre ambientes internos naturalmente ventilados e 

ambientes externos. 

4.2.5.1.1 Histórico térmico dos participantes 

• Locomoção para o experimento 

Sobre como os voluntários se locomoveram para chegar à edificação experimental: 38 

(71,70 %) chegaram caminhando; 11 (20,75 %) utilizaram bicicleta; e 4 (7,55 %) chegaram de 

carro. 

O fato de que a maioria dos participantes chegou caminhando ou pedalando implica 

dizer que, antes de estarem nos ambientes de testes, a maioria esteve exposta ao ambiente típico 

do deserto no período diurno, altas taxas de radiação, baixa umidade relativa e altas 

temperaturas. Após exposição a tais condições, é natural que possam ter sido tolerantes com as 
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condições ambientais encontradas internamente na edificação experimental. No entanto, não 

foi possível aferir tal possibilidade. 

Quanto ao tempo necessário para a locomoção: 52 (98,11 %) dos respondentes 

necessitaram de menos que 10 minutos; e 1 (1,89 %) mais que 30 minutos. Quer dizer, a grande 

maioria já estava no campus antes de se deslocarem para o experimento. E se deslocaram dos 

edifícios de laboratórios e escritórios ou desde suas moradias, condomínios de propriedade da 

própria universidade. Como a maioria dos voluntários era composta por estudantes, boa parte 

veio das genericamente denominadas student houses. 

• Atividades realizadas antes de responder ao questionário 

A Tabela 41 apresenta as atividades realizadas pelos respondentes antes de se 

deslocarem para participar da pesquisa. Em todos os momentos predominam atividades de 

escritório. Possivelmente houve erro de interpretação da questão por parte dos respondentes, 

pois no momento “até 15 minutos antes”, 28,30 % responderam que estiveram caminhando. 

Talvez tenham interpretado que a contagem de tempo poderia incluir o tempo de deslocamento 

para o experimento. 

 

Tabela 41 - Atividades realizadas antes do deslocamento para participação na pesquisa 

Atividade Até 15 min. antes % 
15 – 30 min. 

antes 
% 

Mais que 30 

min. 
% 

Trabalho em 

escritório 
16 30,19 19 35,85 22 41,51 

Caminhando 15 28,30 4 7,55 2 3,77 

Correndo 2 3,77 2 3,77 4 7,55 

Descansando 5 9,43 9 16,98 6 11,32 

Dirigindo 1 1,89 0 0,00 2 3,77 

Tarefas domésticas 5 9,43 6 11,32 7 13,21 

Comendo 6 11,32 7 13,21 7 13,21 

Outros 3 5,66 6 11,32 3 5,66 

Total 53 100,00 53 100,00 53 100,00 

Fonte: Autoria própria (2018) 

 

4.2.5.1.2 Nível de isolamento térmico da vestimenta (clo) 

O nível de isolamento térmico da vestimenta (clo) variou de 0,23 a 0,74 clo. A média 

foi 0,32 clo e a mediana foi 0,24 clo. 33 pessoas (62,26 %) utilizaram vestimenta com 

isolamento entre 0,23 e 0,29 clo (Gráfico 103). 
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O traje mais comum dos voluntários era composto por camiseta de manga curta, 

bermuda, roupas de baixo e sandálias. Parte significativa chegou à edificação experimental com 

chapéu ou boné, que eram retirados logo que chegavam. Muitos também traziam mochilas. No 

entanto, estes acessórios não foram registrados e não há dados disponíveis a respeito. 

 

Gráfico 103 - Frequência e nível de vestimenta (Clo) 

 

Fonte: Autoria própria (2018) 

 

4.2.5.2 Condições ambientais no momento de aplicação dos questionários 

Houve esforço para manter condições ambientais similares nas duas salas. 

A velocidade do ar, controlada por aparelhos, foi configurada para ser mantida 

constante (0,2 m/s) nas duas salas nos momentos em que ocorreram as aplicações dos 

questionários. 

Os registros mostraram que as demais variáveis, temperatura, umidade relativa e 

temperatura de globo, também apresentaram condições ambientais bastante parecidas na quase 

totalidade das seções. 

A média da temperatura do ar externo nos momentos de aplicação dos questionários 

foi 29,88 °C. Na sala TR foi de 27,67 °C e na sala AC foi de 27,69 °C (Gráfico 104), valores 

quase idênticos. O Gráfico 104 apresenta as temperaturas do ar no exterior e no interior das 

duas salas de teste nos momentos de aplicação dos questionários. Na maioria dos momentos, as 

temperaturas externas do ar eram mais altas que as internas. Por sua vez, as temperaturas 

internas do ar eram bastante próximas nas duas salas. 
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Gráfico 104 - Temperaturas do ar internas e externas do ar na aplicação dos questionários. 

 

Fonte: Autoria própria (2018) 

 

A média da UR externa nos momentos de aplicação dos questionários foi 44,99 %. Na 

sala TR, a UR média foi 60,50 % e, na sala AC, foi 59,75 % (Gráfico 105), também valores 

próximos. 

 

Gráfico 105 - Umidade relativa do ar internas e externas na aplicação do questionário 

 

Fonte: Autoria própria (2018) 
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As temperaturas registradas pelos termômetros de globo nas duas salas também 

permaneceram similares (Gráfico 106). Aparentemente, estavam sendo propiciadas condições 

ambientais semelhantes. 

 

Gráfico 106 - Temperaturas de globo internas e externas na aplicação dos questionários 

 

Fonte: Autoria própria (2018) 

 

• Horário de início do preenchimento dos questionários 

O preenchimento da maioria dos questionários (75.47 %) aconteceu entre o início da 

manhã (8:00) e o início da tarde (14:00) (Gráfico 107). Foi evitado o período entre as 12:00 e 

as 13:00 horas, mesmo não sendo o horário de refeições de grande parte dos estudantes, pois 

vinham de diferentes culturas. 
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Gráfico 107 - Histograma dos horários de início da aplicação dos questionários 

 

Fonte: Autoria própria (2018) 

 

4.2.5.2.1 Voto médio predito (PMV) e percentual de pessoas insatisfeitas (PPD) 

O parâmetro de comparação para garantir a similaridade de condições ambientais entre 

as duas salas (TR e AC) foi o Voto Médio Predito (PMV). 

Para o cálculo do PMV, foi considerado um usuário padrão: sexo masculino, 35 anos 

de idade, 1,75 m de altura, 75 kg, vestindo roupa leve (0,3 Clo) e em atividade sedentária (70 

W). 

Houve esforço para que as variáveis ambientais (temperatura do ar, temperatura de 

globo e velocidade do ar) internas nos dois ambientes fossem mantidas com valores próximos. 

Mas a comparação final, em cada seção de aplicação dos questionários, era feita tendo como 

parâmetro o PMV de cada sala. Eram admitidas diferenças entre as variáveis ambientais de uma 

sala para a outra desde que o valor do PMV na sala AC fosse similar ao da sala TR. 

 

Os votos médios estimados (PMV) para as duas salas ficaram bastante próximos. 

Próximos da condição de neutralidade, apesar de que, em alguns momentos, tenham sido 

registrados valores próximos do limiar do conforto para as temperaturas internas do ar (Gráfico 

108). 
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Gráfico 108 - PMV médio para cada uma das salas (TR e AC) no período de aplicação de cada 

questionário 

 

Fonte: Autoria própria (2018) 

 

A partir do PMV calculado para cada sala, obtiveram-se os respectivos valores para o 

percentual de pessoas insatisfeitas (PPD). Novamente, embora tenham ocorrido discrepâncias 

pontuais, no geral os valores foram parecidos (Gráfico 109). 

 

Gráfico 109 - PPD médio para as duas salas (TR e AC) para cada período de aplicação de questionários 

 
 

A Tabela 42 apresenta os valores do PMV e do PPD para as duas salas. Fica clara a 

concordância entre os valores das duas variáveis para cada sala e a semelhança dos valores 

quando comparadas as salas. 
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Tabela 42 - PMV e PMV médios para as duas salas de testes (TR e AC) 

 PMV (escala de 7 pontos) PPD (%) 

TR 0,03 6,64 

AC 0,02 6,44 

Fonte: Autoria própria (2018) 

 

Em resumo, todos os dados iniciais apontavam para condições similares nas duas salas. 

Em função da similaridade das condições, era esperado que as respostas também apresentassem 

similaridade. 

No próximo tópico, são apresentadas e discutidas as respostas obtidas. 

 

4.2.5.3 Respostas quanto ao ambiente térmico 

Neste tópico, são apresentadas as respostas para a Parte 2 - percepção térmica (aplicada 

na primeira sala, 5 minutos após a chegada); Parte 3 - percepção térmica (aplicada na primeira 

sala, 30 minutos após a chegada); e Parte 4 - percepção térmica (comparação com a sala 

anterior, aplicada na segunda sala, 35 minutos após a chegada na primeira sala). 

 

4.2.5.3.1 Sensação térmica 

A despeito da aparente similaridade entre as condições propiciadas nas salas, as 

respostas em se tratando da sensação térmica (ST) e considerando os votos dos 53 voluntários 

apresentaram diferenças (Gráfico 110): 

Na sala TR, 49 % das respostas indicaram neutralidade, seguidas por 28 % de respostas 

indicando um pouco de frio. 

Na sala AC, 40 % das respostas indicaram neutralidade e 38 % um pouco de calor. 

Estas respostas, apontando algum desconforto por frio na sala TR e desconforto por 

calor na sala AC, apontam discordância em relação ao esperado considerando os resultados 

prévios, que apontavam condições ambientais similares nas duas salas. 
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Gráfico 110 - Votos quanto à sensação térmica considerando a totalidade dos respondentes 

 

Fonte: Autoria própria (2018) 

 

A partir da sensação térmica declarada e tendo em conta o procedimento sugerido em 

norma, foram calculados o número de pessoas insatisfeitas e o respectivo percentual de 

insatisfeitos (Tabela 43). Consideraram-se pessoas termicamente insatisfeitas aquelas que 

votaram muito quente, quente, frio ou muito frio na escala de sensibilidade térmica (ISO 7730, 

2005). Também foi calculada a média para os votos sobre a sensação térmica. A média do voto 

declarado e o percentual de pessoas insatisfeitas são apresentados na Tabela 43. 

 

Tabela 43 - Sensação térmica (ST) e percentual de pessoas insatisfeitas declarados 

 ST média Nº de pessoas insatisfeitas 
Percentual de pessoas 

insatisfeitas (%) 

TR -0,21 4 (3 por frio e 1 por calor) 7,55 

AC 0,29 2 (por calor) 3,77 

Fonte: Autoria própria (2018) 

 

Confrontando dados estimados (PMV e PPD) e declarados, verificou-se que as 

respostas dos usuários divergem da ideia de condições ambientais homogêneas entre as salas. 

Os votos declarados na sala TR indicaram que esta foi percebida como levemente mais 

fria que a sala AC (Tabela 44). Comparando com os votos estimados (PMV), também indicaram 

sensação térmica levemente mais fria. 

Por sua vez, o número de pessoas declaradas insatisfeitas na sala TR foi maior que o 

estimado e maior que o obtido para a sala AC. Entre as pessoas em situação de desconforto, na 
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sala TR predominou o desconforto por frio, ao passo que, na sala AC predominou o desconforto 

por calor (Tabela 43). 

 

Tabela 44 - PMV e PPD versus dados declarados 

 PMV 
ST média 

declarada 
Diferença  PPD (%) 

Percentual de 

pessoas 

insatisfeitas (%) 

Diferença 

TR 0,03 -0,21 0,24  6,64 7,55 -0,91 

AC 0,02 0,29 -0,27  6,44 3,77 2,67 

Diferença 0,01 0,50   0,20 3,78  

Fonte: Autoria própria (2018) 

 

Considerados somente os votos dos respondentes que iniciaram o experimento na sala 

TR (27) (Gráfico 111), o voto médio declarado variou de 0,48 (quase no limite da faixa de 

conforto) no início do experimento para -0,15 depois de 30 minutos. Quer dizer, de uma leve 

sensação de calor (explicável considerando que a maioria veio caminhando ou pedalando e 

expostas ao calor externo), para uma sensação de conforto, mas tendendo para leve frio. 

 

Gráfico 111 - Evolução dos votos quanto à ST dos respondentes que iniciaram na sala TR 

 

Fonte: Autoria própria (2018) 

 

Considerando os 26 respondentes que iniciaram os procedimentos na sala AC, após 30 

minutos, o voto médio declarado variou de 0,85 para 0,08 (Gráfico 112). A redução da sensação 

de calor foi maior, porém o voto ainda foi positivo. 
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Gráfico 112 - Evolução dos votos quanto à ST dos respondentes que iniciaram na sala AC 

 

Fonte: Autoria própria (2018) 

 

Ao final, considerando a totalidade dos respondentes ou somente os respondentes que 

iniciaram o experimento em cada sala, a comparação dos votos médios declarados indica que a 

sala TR recebeu melhor avaliação. Por outro lado, a sala AC recebeu voto médio declarado 

maior que o esperado. 

A média dos votos declarados na sala AC, resultou em sensação de mais calor que na 

sala TR, tanto na chegada, como após a permanência de 30 minutos. 

4.2.5.3.2 Sensação quanto ao ambiente térmico 

Quando os voluntários foram solicitados a classificar os ambientes em relação ao 

conforto ou desconforto térmico (CT ou DT), o voto médio obtido pelo ambiente TR foi 2,75 e 

o voto médio obtido pelo ambiente AC foi 2,42 (Gráfico 113). O ambiente TR foi considerado 

levemente mais confortável. Comparativamente ao ambiente AC, o ambiente TR também 

recebeu mais votos para a condição de “muito confortável” e menos votos para a condição de 

“muito desconfortável”. 
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Gráfico 113 - Votos relativos ao conforto considerando a totalidade dos respondentes. 

 

Fonte: Autoria própria (2018) 

 

Considerados somente os votos dos 27 respondentes que iniciaram o experimento na 

sala TR, do momento de chegada até o momento de sair da sala, a média dos votos variou de 

2,67 para 2,74 (Gráfico 114). Parte dos votos da opção confortável migrou para a opção muito 

confortável. 

 

Gráfico 114 - Votos relativos ao CT dos respondentes que iniciaram na sala TR. 

 

Fonte: Autoria própria (2018) 
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Na sala AC, a média dos votos variou de 2,42 para 2,48, tendo sido reduzida a 

quantidade de votos na condição de neutralidade (Gráfico 115). Antes, a condição “confortável” 

era a mais votada. Ao final, a condição “neutro” passou a ser a mais votada. 

 

Gráfico 115 - Votos relativos ao CT dos respondentes que iniciaram na sala AC. 

 

Fonte: Autoria própria (2018) 

 

4.2.5.3.3 Preferência térmica (PT) 

Em relação à preferência térmica, também ocorreram diferenças (Gráfico 116). 

Na sala TR, 60,4 % dos respondentes indicaram que não desejavam alteração, seguidos 

por 34 % que desejavam um pouco mais de frio. O voto médio foi -0,47. 

Na sala AC, 51,9 % indicaram que desejavam um pouco mais de frio, seguidos por 

36,5 % que não desejavam alterações. O voto médio foi -0,69. 

Na sala TR ouve preferência pela manutenção das condições térmicas e na sala AC a 

preferência foi pela alteração (redução das temperaturas). 
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Gráfico 116 - Preferência térmica em cada sala 

 

Fonte: Autoria própria (2018) 

 

Em se tratando da evolução dos votos médios, considerando somente os voluntários 

que iniciaram o experimento em cada uma das salas: na sala TR, o voto inicial foi -0,70 (aos 5 

minutos) e o voto final foi -0,63 (aos 30 minutos) (Gráfico 117); na sala AC o voto médio inicial 

foi -0,73 e o final foi -0,60 (Gráfico 118). 

O voto médio final -0,47 na sala TR, que indica mais satisfação que o voto médio final 

na sala AC (-0,69), foi devido aos voluntários que antes passaram pela sala AC. 
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Gráfico 117 - Evolução da preferência térmica na sala TR 

 

Fonte: Autoria própria (2018) 

 

Gráfico 118 - Evolução da preferência térmica na sala AC 

 

Fonte: Autoria própria (2018) 

 

4.2.5.3.4 Preferência quanto ao movimento do ar 

Ao serem questionados quanto ao movimento do ar, em relação à sala TR, a maioria 

dos voluntários (64,15 %) respondeu que preferia manter a mesma velocidade do ar. O voto 

médio foi 2,26, entre a opção “a mesma velocidade do ar” e “um pouco mais de movimento do 

ar”. 
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A opção mais votada (47,17 %) na sala AC foi “um pouco mais de movimento do ar”. 

O voto médio foi 2,52, indicando que os respondentes sentiram maior necessidade de ventilação 

na sala AC que na sala TR (Gráfico 119). 

 

Gráfico 119 - Preferência quanto ao movimento do ar 

 

Fonte: Autoria própria (2018) 

 

4.2.5.3.5 Percepção de diferença de temperatura do ar na altura da cabeça e na altura dos 

pés 

Quanto à percepção de diferença de temperatura entre o ar na altura da cabeça e o ar 

na altura dos pés, as respostas foram iguais para as duas salas: 21 respondentes declararam 

perceber diferença de temperatura e 32 declararam não perceber (Gráfico 120). 

No tópico sobre desempenho térmico foram analisadas as temperaturas do ar em 

diferentes alturas. Verificou-se que, no ambiente sem TR havia diferenças mais expressivas que 

no ambiente com TR. No entanto, os votos dos voluntários não indicaram que estes perceberam 

tais diferenças. Provavelmente, esta dificuldade de percepção seja devida ao fato de quando os 

voluntários estavam nas salas era acionada a movimentação mecânica do ar. 
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Gráfico 120 - Percepção de diferença de temperatura do ar em diferentes alturas 

 

Fonte: Autoria própria (2018) 

 

4.2.5.3.6 Preferência por diferença de temperatura do ar na altura da cabeça e na altura dos 

pés 

A maioria dos respondentes, 29 na sala TR e 28 na sala AC, preferiu que não houvesse 

diferença de temperatura entre a altura dos pés e da cabeça (Gráfico 121). 

 

Gráfico 121 - Preferência por diferença de temperatura entre a altura dos pés e da cabeça 

 

Fonte: Autoria própria (2018) 
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4.2.5.3.7 Outros fatores de desconforto no ambiente 

Quanto à existência de outros fatores ambientais causadores de desconforto no 

momento da aplicação do questionário, na sala TR, 19 respondentes (35,8 %) declararam que 

não havia nenhum, contra 32 (60,4 %) na sala AC (Gráfico 122). 

O principal fator de desconforto citado foi o ruído, citado por 18 pessoas (34,0 %) na 

sala TR e 4 pessoas (7,5 %) na sala AC. Duas explicações vêm à mente quanto ao ruído: 

- Parte dos componentes internos do aparelho de ar-condicionado colocado na sala TR 

foram retirados para que ele não produzisse frio, gerando um espaço vazio no interior, que 

resultou na produção de mais ruído em comparação com o aparelho na sala AC (sem nenhuma 

alteração). 

- O campus no qual a edificação estava inserida estava localizado em uma área remota 

no interior do deserto de Negev. Trata-se de área silenciosa, com pouquíssimo trânsito de 

veículos, na qual os deslocamentos ocorrem principalmente a pé ou com bicicletas. Neste 

contexto o ruído dos aparelhos de ar-condicionado ganha relevância e pode facilmente 

repercutir em incômodo. 

 

Gráfico 122 - Outros fatores de desconforto 

 

Fonte: Autoria própria (2018) 

 

16 pessoas (30,2 %) relataram outras razões para desconforto na sala TR: Excesso de 

luz da janela; 2) Cheiro, escuridão e ruído; 3) Ruído, excesso de luz da janela e reverberação; 

4) Cheiro; 5) Ruído e escuridão; 6) Ruído, cheiro e umidade do ar; 7) Ruído e escuridão; 8) 

Cheiro; 9) Cheiro, ofuscamento e cadeira quente; 10) Frio nos pés; 11) Ruído e cheiro; 12) 
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Pouco movimento do ar; 13) Ruído e calor; 14) Reverberação; 15) Cheiro; 16) Cheiro e 

umidade do ar excessiva. 

Também na sala AC 16 pessoas relataram razões para desconforto: 1) Muito 

movimento do ar; 2) Escuridão; 3) Calor radiante vindo da janela; 4) Excesso de luz da janela; 

5) Ruído, excesso de luz e reverberação; 6) Umidade, ruído e ofuscamento; 7) Cheiro; 8) Ruído 

e iluminação artificial; 9) Ofuscamento e ruído; 10) Ofuscamento e mesa bamba; 11) Cheiro 

ruim; 12) Cheiro; 13) Excesso de luz da janela; 14) Ar espesso; 15) Cheiro de chocolate; 16) 

Reverberação. 

As reclamações quanto ao excesso de luz (ofuscamento) vindo da janela e escuridão 

provavelmente tem relação com o horário em que o respondente esteve na sala e com 

preferências pessoais, uma vez que em ambas as salas a maior parte da janela esteve protegida 

por persiana interna e brises verticais externos. A reclamação quanto ao calor radiante vindo da 

janela resulta da temperatura superficial mais alta observada nos vidros. 

As reclamações quanto ao cheiro podem ser explicadas pelo fato de as salas 

permanecerem fechadas quando não havia respondentes, o que realmente produziu algum 

cheiro. Esse fato também explica a descrição “ar espesso”, provavelmente devido à maior 

umidade relativa que a observada no ambiente externo. 

A reverberação foi devida ao fato de que o ambiente possuía pouca mobília e não havia 

cortinas, que poderiam atenuar esse fenômeno. 

 

4.2.5.3.8 Ambiente mais confortável 

Visando uma comparação objetiva dos dois ambientes, foi incluída no questionário a 

questão: “comparando este ambiente com o anterior, este segundo ambiente é...”. 

 A sala com TR foi considerada mais confortável por 30 (56,60 %) respondentes e a 

sala com AC por 9 (16,98 %) respondentes. 14 (26,42 %) dos participantes consideraram os 

ambientes similares (Gráfico 123). 

Já em uma avaliação preliminar, quando a aplicação dos questionários ainda estava em 

curso, a indicação por maioria absoluta de respondentes de que a sala TR era mais confortável 

que a anterior levantou preocupações. Essa indicação contrariava a os dados preliminares sobre 

os ambientes térmicos, que apontavam sólida similaridade. 
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Gráfico 123 - Voto comparando as salas quanto ao conforto térmico 

 

Fonte: Autoria própria (2018) 

 

4.2.5.3.9 Ambiente mais quente 

A penúltima questão do questionário teve por objetivo esclarecer o motivo de um 

ambiente ser mais confortável que o outro, caso esta fosse a resposta para a questão anterior. 

Para 11 (20,75 %) dos respondentes a sala TR estava mais quente que a sala AC. Para 

31 (58,49 %) a sala mais quente era a AC e para 11 (20,75 %) os ambientes eram similares 

(Gráfico 124). 

A sala AC foi considerada mais desconfortável e esse desconforto foi devido à 

sensação de calor. 

 



284 

 

Gráfico 124 - Voto comparando os dois ambientes em termos de frio e calor 

 

Fonte: Autoria própria (2018) 

 

4.2.5.4 Revisão da coleta de dados ambientais em função das respostas obtidas dos voluntários 

Ao longo do experimento com voluntários os dados relativos às condições ambientais 

internas eram avaliados periodicamente. Apontavam condições semelhantes. As estimativas 

dos votos médios (PMV) e do número de pessoas insatisfeitas (PPD) baseados naqueles dados 

também apontavam para respostas semelhantes. 

No entanto, no decorrer da aplicação dos questionários, percebeu-se que havia 

discordância entre o PMV e a sensação térmica média declarada. O mesmo valendo para o PPD 

e o número de pessoas declaradas insatisfeitas. Essa percepção tornou-se cada vez mais 

consistente com o aumento no número de questionários respondidos. 

As respostas dos voluntários divergiam da estimativa, tendendo levemente para 

percepção de frio na sala TR e levemente para calor na sala AC. 

Após a aplicação do questionário de número 40, levantou-se a possibilidade de 

imprecisão na temperatura radiante média (Trm) calculada a partir da temperatura de globo. A 

variável Trm foi suspeitada após alguns voluntários declararem que na sala AC sentiram mais 

calor radiante vindo da janela. Foram então instalados sensores de temperatura superficial (Ts) 

na sala AC, para obtenção de mais dados, possibilitando o cálculo da Trm por métodos 

alternativos. 

As declarações quanto à maior quantidade de calor radiante vindo da janela da sala AC 

que da janela da sala TR não pareciam procedentes, pois as janelas possuíam exatamente a 

mesma configuração. Porém, eram indício de que, talvez por outros motivos (provavelmente as 
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diferentes configurações das coberturas), as temperaturas radiantes médias poderiam ser mais 

diferentes, de uma sala para a outra, do que os cálculos estavam mostrando. 

 

4.2.5.5 Comparação da Trm obtidas a partir do termômetro de globo com as obtidas a partir 

das temperaturas superficiais e fator de forma 

Ao final do experimento, estavam disponíveis dados de temperaturas superficiais da 

sala TR para todo o período de aplicação dos questionários. Na sala AC, do momento da 

aplicação do questionário 41 até o 53. A disponibilidade de dados de temperaturas superficiais 

na sala AC permitiu rever o cálculo da temperatura radiante média (Trm), confrontando dados 

de “períodos com” e “períodos sem” a utilização do aparelho de ar-condicionado. 

Nesta revisão dos procedimentos, verificaram-se todos os cálculos relativos às 

temperaturas radiantes médias nos quais foram considerados dados do termômetro de globo 

(Trm Globo). Não foram encontrados erros. Então, como método alternativo, para checagem, 

calculou-se a temperatura radiante média a partir das temperaturas superficiais, conforme o 

segundo método apresentado no tópico Procedimentos Metodológicos: método do fator de 

forma. O objetivo foi comparar os resultados obtidos com os dois métodos. 

A sala TR foi a primeira a receber sensores de temperatura superficial. Para esta sala, 

foi possível calcular a variável temperatura radiante média utilizando o método fator de forma 

(Trm Fator de forma) do dia 30 de junho até o dia 23 de setembro. Esse período incluiu todos os 

momentos em que ocorreram aplicações de questionários. 

Na sala AC, os sensores de temperatura superficial nas paredes e teto foram instalados 

depois. O período com dados permitindo o cálculo da variável Trm com o método fator de 

forma foi de 18 de agosto até 23 de setembro, menor que o disponível na sala TR. Neste período, 

ocorreram somente 13 aplicações de questionários. 

Para a sala TR (Gráfico 125), ao se comparar as temperaturas radiantes médias 

calculadas pelos dois métodos (método termômetro de globo versus método fator de forma), 

percebeu-se alta correlação entre os resultados, R² = 0,99. A diferença média entre os resultados 

dos dois métodos de cálculo da Trm foi -0,03 °C. A maior diferença positiva (quando Trm Globo 

– Trm Fator de forma) foi 0,37 °C e a maior diferença negativa foi -0,34 °C (quando a Trm Fator de 

forma foi maior que a Trm Globo). 
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Para a sala AC (Gráfico 126), embora houvesse uma tendência a resultados 

semelhantes, parte dos valores da Trm Globo, em momentos pontuais, apresentaram diferenças 

importantes. Por isso, a correlação resultou menor que para a sala TR, R² = 0,56. Em média, a 

diferença entre a Trm Globo e a Trm Fator de forma foi 0,09 °C. A maior diferença positiva foi 0,57 

°C e a maior diferença negativa foi -2,39 °C (quanto a Trm Fator de forma foi maior que a Trm Globo). 

 

Gráfico 125 - Temperatura radiante média 

calculada via fator de forma Versus Temperatura 

radiante média calculad via temperatura de globo 

 

Fonte: Autoria própria (2018) 

Gráfico 126 - Temperatura radiante média 

calculada via fator de forma Versus Temperatura 

radiante média calculad via temperatura de globo 

 

Fonte: Autoria própria (2018) 

 

Para um melhor entendimento sobre como as diferenças entre os resultados dos dois 

métodos de cálculo das temperaturas radiantes médias (Trm Globo e Trm Fator de forma) poderiam 

afetar a interpretação dos dados sobre percepção térmica, procedeu-se ao cálculo e comparação 

dos valores da Trm para os momentos em que ocorreram aplicações dos questionários. 

Primeiramente, foram analisados os dados relativos à sala TR, considerando os dois 

métodos para o cálculo das temperaturas radiantes médias. As temperaturas radiantes médias 

calculadas a partir das temperaturas de globo (Trm Globo) e as temperaturas radiantes médias 

calculada a partir das temperaturas superficiais (Trm Fator de forma) ficaram próximas. Percebeu-

se que, em geral, a Trm Globo mantinha-se levemente mais alta que a Trm Fator de forma. A diferença 

era praticamente constante, em torno de 0,32 °C (Gráfico 127). Essa diferença não foi suficiente 

para impactar o PMV significativamente. 
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Gráfico 127 - Temperatura radiante média calculada via fator de forma (Trm Fator de forma) × Temperatura 

radiante média calculada via termômetro de globo na sala TR 

 

Fonte: Autoria própria (2018) 

 

Tomando um dia típico para análise (21 de agosto) (Gráfico 128), pode-se 

compreender melhor a ocorrência das diferenças entre as Trm Fator de forma e Trm Globo na sala TR. 

Ao longo do período noturno e no nascer e final do dia, as Trm permanecem semelhantes. Nos 

momentos mais quentes do dia, há uma leve diferença, porém não foi significativa. 

 

Gráfico 128 - Exemplo dia 21 de agosto 

 

Fonte: Autoria própria (2018) 

 

Ao serem comparadas as temperaturas radiantes médias na sala AC surgiu uma 

diferença esclarecedora (Gráfico 129). A semelhança entre Trm Globo e Trm Fator de forma 
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restringia-se ao período em que o aparelho de ar-condicionado estava desligado. Quando ligado, 

a Trm Globo tendia a seguir a temperatura do ar. Aparentemente, isso ocorria devido à baixa 

inércia térmica do equipamento para medir a temperatura de globo (globo de 40 mm). O globo, 

exposto ao ar frio em movimento, perdia calor rapidamente, praticamente igualando sua 

temperatura à temperatura do ar. Por outro lado, os elementos constituintes da edificação e suas 

temperaturas superficiais quase não eram afetados pela temperatura do ar interno. 

Em média, para os 13 dias de aplicação de questionários com temperaturas superficiais 

disponíveis na sala AC, a Trm Fator de forma ficou 1,26 °C mais alta que a Trm Globo. 

 

Gráfico 129 - Temperaturas radiante média calculada via fator de forma × Temperatura radiante média 

calculada via termômetro de globo na sala ar-condicionado 

 

Fonte: Autoria própria (2018) 

 

Tomando um dia típico (também 21 de agosto) para análise, o problema ficou mais 

evidente (Gráfico 130). No período noturno e no início do dia, as temperaturas radiantes 

ficavam relativamente próximas. No entanto, quando acionado o ar condicionado, as Trm Globo 

acompanhavam a temperatura do ar, diminuindo bruscamente. Ao final do dia, encerrada a 

aplicação dos questionários, o ar-condicionado era desligado, resultando em aumento da 

temperatura do ar e consequente aumento da Trm Globo. A Trm Globo acompanhava a temperatura 

do ar e não considerava devidamente as temperaturas das superfícies que compunham a sala. 

Por sua vez, as Trm Fator de forma, calculadas considerando as temperaturas superficiais, 

permaneciam praticamente estáveis ao longo de todo o dia, independentemente de o ar-

condicionado estar ligado ou desligado. 
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Gráfico 130 - Exemplo dia 21 de agosto 

 

Fonte: Autoria própria (2018) 

 

4.2.5.6 Revisão do voto médio predito (PMV) e do percentual de pessoas insatisfeitas 

estimado (PPD) 

A partir das Trm Fator de forma o PMV e o PPD foram recalculados para cada uma das 

salas. Posteriormente foram calculados os respectivos valores médios. Os valores médios foram 

comparados com os valores médios obtidos quando utilizada a Trm Globo. 

Os dados relativos à sala AC consideram somente os últimos 13 dias de aplicação de 

questionários para ambas as situações (PMV e PPD calculados a partir da Trm Fator de forma e da 

Trm Globo) e foram comparados com os últimos 13 dias de aplicação do questionário na sala TR. 

Para a sala TR, considerando os 53 momentos de aplicação do questionário, a 

comparação dos valores novos do PMV com os valores antigos apresenta diferença discreta 

(Tabela 45). Mas, a alteração do PMV para valor negativo mostra tendência de concordância 

com os valores declarados para sensação térmica. 

 

Tabela 45 - PMV e PPD recalculados utilizando Trm Fator de forma e Trm Globo (para os 53 momentos de 

aplicação do questionário na sala TR) 

 PMV 

Trm 

Fator de 

forma 

PMV 

Trm 

Globo 

Sensação 

Térmica 

 PPD 

Trm Fator 

de forma 

(%) 

PPD 

Trm 

Globo 

(%) 

% de pessoas 

insatisfeitas 

(%) 

TR (53 momentos) -0,03 0,03 -0,21  6,64 6,64 7,55 

Fonte: Autoria própria (2018) 

 



290 

 

Para a sala TR, considerando somente os 13 últimos momentos (Tabela 46), a 

diferença entre os valores calculados para o PMV segundo os dois métodos de cálculo da Trm 

se manteve o mesmo que se considerados os 53 questionários (0,06). No entanto, o valor para 

o PMV utilizando a Trm Fator de forma se deslocou ainda mais no sentido negativo do eixo, para -

0,09. Reduzindo a diferença para com a sensação térmica declarada, na direção da sensação de 

frio. 

Para a sala AC, o valor do PMV utilizando Trm Fator de forma apresentou aumento 

consistente, para 0,25, também se aproximando do valor declarado, mas na direção da sensação 

de calor. Os novos dados estimados passaram a indicar condições ambientais diferentes nas 

duas salas, concordando com os votos médios das sensações térmicas declaradas. 

 

Tabela 46 - PMV e PPD recalculados utilizando Trm Fator de forma e Trm Globo (para os 13 últimos momentos 

de aplicação do questionário nas duas salas) 

 PMV 

Trm 

Fator 

de 

forma 

PMV 

Trm Globo 

Sensação 

Térmica 

 PPD 

Trm Fator 

de forma 

PPD 

Trm Globo % de 

pessoas 

insatisfeitas 

TR (13 momentos) -0,09 -0,03 -0,23  6,10 5,75 * 

AC (13 momentos) 0,25 0,02 0,31  5,48 5,67 * 

Diferença 0,34 0,05 0,52  0,62 0,08 0,00 

*Nenhum dos votos declarados foi classificado na condição de “pessoa insatisfeita”. 

Fonte: Autoria própria (2018) 

 

Para uma comparação final dos dois ambientes, foi calculada qual deveria ter sido a 

temperatura do ar na sala AC para que o PMV fosse equivalente ao da TR (Gráfico 131). 

Verificou-se que as temperaturas do ar precisariam ter sido 1,49 °C mais baixas que as 

registradas e 2,77 °C mais baixas que as Trm Fator de forma calculadas. Quer dizer, para que o 

ambiente AC resultasse em sensação térmica semelhante à propiciada pelo ambiente TR, 

deveria ter temperaturas do ar mais baixas que este e bem abaixo das Trm Fator de forma. 
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Gráfico 131 - Ta in nas duas salas, Trm Fator de forma da sala AC e Ta in calculada para que os PMVs das 

duas salas fossem semelhantes 

 

Fonte: Autoria própria (2018) 

 

4.2.5.7 Análise específica sobre a percepção térmica na sala teto-reservatório 

Além da análise comparativa entre as percepções térmicas na sala ar-condicionado 

(AC) e sala teto-reservatório (TR), realizou-se uma análise focando exclusivamente a sala TR. 

Nesta análise foram considerados somente os dados obtidos no período de monitoramento da 

configuração 7. Trata-se de um recorte no conjunto de dados. Utilizaram-se unicamente os 

dados da configuração 7 para uma maior homogeneidade nos dados e porque seu período de 

monitoramento foi significativamente maior que os das demais configurações. O intervalo 

corresponde aos dados gravados entre 31 de julho e 21 de agosto de 2017. Neste período, 

participaram como voluntários no estudo sobre percepção térmica 46 voluntários. 

Para essa análise consideraram-se os modelos para edificações passivas da norma EN-

15.251 (EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION - CEN, 2007), da norma 

ANSI/ASHRAE Standard 55 (AMERICAN SOCIETY OF HEATING REFRIGERATING 

AND AIR-CONDITIONING ENGINEERS - ASHRAE, 2013), da carta bioclimática adaptada 

por Bogo et al. (1994), da norma ISO 7730 (INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR 

STANDARDIZATION, 2005) e os votos declarados pelos voluntários da pesquisa. 

Conforme explicado anteriormente, para aplicação dos modelos das normas para 

edificações passivas EN-15.251 (CEN, 2007) e ANSI/ASHRAE Standard 55 (ASHRAE, 2013) 

e da carta bioclimática adaptada por Bogo et al. (1994), utilizaram-se temperaturas internas do 
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ar em substituição às temperaturas operativas internas. Para aplicação do modelo para cálculo 

do PMV, da norma ISO 7730 (ISO, 2005), utilizaram-se temperaturas radiantes médias 

calculadas segundo o método do fator de forma. 

O Gráfico 132 apresenta, para o período analisado, as temperaturas internas do ar da 

configuração 7, as temperaturas externas do ar, a faixa de conforto conforme EN-15.251 (CEN, 

2007) e as temperaturas internas do ar estimadas para a CC. Ao longo de praticamente todo o 

período, as temperaturas internas do ar da C7 permaneceram entre as temperaturas neutras e o 

limite inferior da faixa de conforto. Sempre abaixo das temperaturas internas estimadas para a 

CC. Pode-se dizer que, no período, para o contexto climático do verão de Sde Boqer, no qual o 

desconforto por calor predomina sobre o desconforto por frio, e considerando as recomendações 

da EN-15.251, a configuração 7 apresentou condições ambientais internas adequadas, próximas 

das ideais. 

 

Gráfico 132 - Temperaturas internas do ar da configuração 7, temperaturas externas do ar, faixa de 

conforto conforme EN-15.251 e temperaturas internas do ar estimadas para a CC 

 

Fonte: Autoria própria (2018) 

 

O Gráfico 133 apresenta as mesmas variáveis apresentadas no Gráfico 132, com 

exceção da faixa de conforto, que corresponde à norma ANSI/ASHRAE Standard 55 

(ASHRAE, 2013). Tomando como referência esta norma, as temperaturas internas do ar da 

configuração 7 também ficaram dentro da faixa de conforto. No entanto, em outra região nesta 

faixa de conforto. Praticamente durante todo o período, permaneceram acima da linha de 

neutralidade térmica e abaixo das temperaturas que definem o limite superior da faixa. 
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Gráfico 133 - Temperaturas internas do ar da configuração 7, temperaturas externas do ar, faixa de 

conforto conforme ANSI/ASHRAE Standard 55 e temperaturas internas do ar estimadas para a CC 

 

Fonte: Autoria própria (2018) 

 

O Gráfico 134 apresenta os valores de temperatura e umidade relativa, referentes ao 

ambiente externo no período de interesse, plotados sobre as zonas bioclimáticas da carta 

adaptada por Bogo et al. (1994). Considerando a carta bioclimática, em 34 % do tempo as 

condições externas poderiam ser classificadas como confortáveis e em 66 % do tempo poderiam 

ser classificadas como desconfortáveis devido ao calor. 

 

Gráfico 134 - Condições ambientais externas considerando as zonas bioclimáticas da carta adaptada por 

Bogo et al. (1994) 

 

Fonte: Autoria própria (2018) 

 

O Gráfico 135 apresenta plotagem similar, porém considerando os dados do ambiente 

interno. Considerando a carta bioclimática, em 98% do tempo a sala TR apresentou condições 



294 

 

ambientais classificáveis como confortáveis e em 2 % do tempo desconfortáveis. O desconforto 

seria devido ao calor. No entanto, para este instrumento de análise, no período em que as 

condições internas seriam classificáveis como confortáveis, tais condições estariam próximas 

ou no limite entre conforto e desconforto. Ou seja, o ambiente interno apresentou boas 

condições, mas não ideais. 

 

Gráfico 135 - Condições ambientais internas considerando as zonas bioclimáticas da carta adaptada por 

Bogo et al. (1994) 

 

Fonte: Autoria própria (2018) 

 

Continuando a análise, calculou-se o valor médio dos 46 valores de PMV relativos aos 

momentos em que ocorreram aplicações de questionários durante o monitoramento da 

configuração 7. Os valores relativos a cada momento foram calculados considerando o método 

prescrito pela norma ISO 7730 (ISO, 2005). O PMV médio foi -0,08. 

Quando calculada a média dos valores atribuídos à sensação térmica pelos 46 

voluntários, obteve-se o -0,22. 

Finalizando esta análise, pode-se dizer que, a média dos valores atribuídos pelos 

voluntários à sensação térmica encontra maior concordância como os modelos das normas EN-

15.251 (CEN, 2007) e ISO 7730 (ISO, 2005). Nestes modelos, as condições ambientais internas 

foram classificadas como confortáveis, mas logo abaixo da situação de neutralidade térmica. 

Os modelos da norma ANSI/ASHRAE Standard 55 (ASHRAE, 2013) e da carta 

bioclimática adaptada por Bogo et al. (1994) classificaram as condições ambientais internas 

como predominantemente confortáveis, porém, logo acima da situação de neutralidade térmica, 

discordando do valor médio atribuído à sensação térmica pelos voluntários. 
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4.2.5.8 Considerações sobre o estudo com voluntários 

Os resultados mostraram, concordando com a literatura, que as condições ambientais 

experimentadas pelos respondentes antes das experimentadas na edificação de testes impactam 

as respostas iniciais. Nas duas salas, ao responderem a parte 2 do questionário, logo na chegada, 

os voluntários, em média, manifestaram sentir mais calor que depois de 30 minutos de 

permanência. 

As temperaturas internas observadas nos momentos da aplicação dos questionários 

(média de 27,67 °C na sala TR e média de 27,69 °C na sala AC), em grande parte do tempo, 

estiveram próximas do limiar do conforto térmico por calor se consideradas as recomendações 

da ASHRAE, da EN 15.251 e das cartas bioclimáticas de Olgyay, Givoni e da adaptada por 

Bogo et al. (1994). Mesmo assim, ao menos na sala TR, o ambiente foi descrito, em relação à 

sensação térmica, predominantemente como neutro ou levemente frio, e em relação ao conforto 

térmico, predominantemente como neutro, confortável ou muito confortável. Em relação à 

sensação térmica, pode-se dizer que houve maior concordância com os modelos das normas 

EN-15.251 (CEN, 2007) e ISO 7730 (PMV) (ISO, 2005). O PMV e a média da sensação térmica 

declarada apresentaram valores próximos. Aparentemente, os usuários tolerariam temperaturas 

um pouco acima dos limites propostos pela carta bioclimática adaptada por Bogo et al. (1994). 

O uso do termômetro de globo mostrou-se uma questão delicada em estudos sobre 

conforto térmico quando em ambientes condicionados artificialmente. Para utilizá-lo, é 

necessário que o aparelho responda com exatidão à interação entre as variáveis temperatura do 

ar, velocidade do ar e temperatura radiante média. Do contrário, pode comprometer o estudo. 

Neste estudo, a comparação entre a Trm calculada a partir do termômetro de globo e a 

calculada a partir das temperaturas superficiais / fator de forma mostrou que os dados fornecidos 

pelo termômetro de globo não eram adequados para o cálculo da Trm quando o aparelho de ar-

condicionado era acionado na sala AC. 

As conclusões quanto ao uso do termômetro de globo obviamente são restritas a este 

experimento. Não podem ser estendidas a outros experimentos já realizados ou por realizar. No 

entanto, indicam a necessidade de mais estudos para avaliar a adequação do uso desta 

ferramenta quando o estudo envolver ambientes climatizados mecanicamente. 

Ainda sobre a Trm, o impacto sobre os votos para sensação térmica e conforto térmico 

mostraram que a temperatura do ar não pode servir de parâmetro isolado para comparação entre 
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ambientes condicionados por meios passivos e ambientes condicionados mecanicamente. O 

condicionamento térmico pelo TR resultou em um condicionamento estrutural (resfriando o 

teto, as vedações e o ar), diferente do condicionamento térmico propiciado pelo ar-condicionado 

(que é restrito ao resfriamento do ar). 

A modificação dos procedimentos (com instalação de sensores de temperaturas 

superficiais e teste de outros métodos para o cálculo da Trm), mesmo que em avançado estágio 

do experimento, foi de fundamental importância para compreender os votos dos respondentes. 

A revisão da Trm permitiu identificar que esta variável, cujos valores eram maiores na sala AC, 

impactaram a percepção dos voluntários, resultando em maior sensação de desconforto devido 

ao calor. 

Por fim, para que os usuários experimentem o mesmo nível de conforto em um 

ambiente térmico condicionado por ar-condicionado que o experimentado em um ambiente 

térmico condicionado por TR, é necessário que o equipamento seja configurado para gerar 

temperaturas do ar mais baixas que as do segundo ambiente. 
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4.3 COMPARAÇÃO: CÉLULAS-TESTE × EDIFICAÇÃO-TESTE 

Conforme apontado na revisão da literatura, as células-teste se mostraram bem mais 

versáteis em se tratando de alterações nos experimentos que a edificação-teste. Os 

procedimentos para montagem, manutenção e alteração das configurações, instalação dos 

sensores e recuperação de dados foram mais rápidos e fáceis. Outra vantagem importante das 

células-teste foi a possibilidade de transportá-las para outro endereço. Serviram muito bem ao 

estudo inicial e possibilitaram a aquisição de noções gerais úteis sobre o funcionamento do TR. 

O estudo com as células-teste também foi importante por ter sido ao longo dele que 

foi desenvolvido o método para análise de desempenho, depois também empregado no estudo 

com a edificação-teste. 

A despeito das diferenças de escala, os procedimentos para avaliação do desempenho 

térmico mostraram-se adequados tanto para os experimentos com células-teste como para os 

experimentos com a edificação-teste. 

 

A fim de comparar o impacto gerado pelo preenchimento dos reservatórios nos dois 

experimentos, apresenta-se a Tabela 47. Nela são apresentados, para cada experimento, 

resultados com e sem o reservatório preenchido. As células-teste possuíam bem menos massa 

que a edificação-teste. Por isso, nas células-teste, o preenchimento do reservatório e a variação 

do volume de água impactaram significativamente a amplitude térmica interna. O FD variou de 

1,63, como reservatório vazio, para 0,32, com o reservatório preenchido. Já na edificação-teste, 

o preenchimento do reservatório teve pouco impacto no FD, pois a edificação possuía grande 

inércia térmica por si própria. Quer dizer, o impacto do TR sobre a amplitude térmica diária 

dependerá das características da edificação. 

Em se tratando do CD e da diferença entre as temperaturas internas e externas, o 

preenchimento do reservatório e o resfriamento evaporativo resultante também foram mais 

impactantes na redução das temperaturas internas na célula-teste que na edificação-teste. 

Novamente em função da maior massa térmica da edificação. 
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Tabela 47 - Célula-teste × Edificação-teste 

 
Fator 

Decremental 

(FD) 

Coeficiente de 

Dissemelhança 

(CD) 

Ta in média - Ta ex méd 

Célula-teste (TR vazio) 

Configuração 18 
1,63 0,27 1,08 

Célula-teste 

Configuração 3 
0,32 -0,56 -2,71 

    

Edificação-teste (TR vazio) 

Configuração 2 
0,050 0,120 0,88 

Edificação-Teste 

Configuração 4 
0,049 -0,138 -1,07 

Fonte: Autoria própria (2018) 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O esforço para realização desta tese foi sustentado pela crença de que ela contribuiria 

para uma ação maior, o empenho coletivo dos pesquisadores e profissionais para o 

aprimoramento da qualidade das edificações brasileiras. Desta forma, no horizonte, estaria 

contribuindo para a melhoria das condições de vida no país. 

Os esboços originais do projeto de pesquisa surgiram da constatação de que: o Brasil 

possui vastas regiões com condições climáticas apropriadas para edificações passivas e que, 

mesmo nestas regiões, a despeito dos evidentes problemas energéticos do país, continuam 

proliferando edificações com projetos com condicionamento térmico mecânico (CÂNDIDO; 

LAMBERTS; DEAR, 2010, p. 2); o teto-reservatório, um elemento relativamente simples e 

ainda pouco estudado no Brasil, poderia constituir uma das tecnologias passivas aplicáveis a 

esse contexto (SHARIFI; YAMAGATA, 2015). 

O principal objetivo do estudo foi avaliar o potencial do teto-reservatório para 

moderação dos ambientes térmicos de edificações passivas frente aos rigores de climas com 

altas amplitudes térmicas diárias e estações bem definidas (Cfb e BWh). 

Os objetivos específicos foram: avaliar o desempenho térmico de células-teste dotadas 

de TR; mensurar o impacto no ambiente térmico interno das alterações no TR; identificar 

configurações de TR adequadas aos climas nos quais realizou-se os experimentos; avaliar o 

desempenho térmico de um ambiente dotado de TR em uma edificação habitável; e analisar a 

percepção térmica de usuários quanto ao condicionamento térmico propiciado pelo TR. 

Para concretizar os objetivos propostos, foram realizados experimentos com tetos-

reservatório ao longo de três anos. Inicialmente no Brasil, em células-teste, e depois em Israel, 

em uma edificação-teste. 

No Brasil, células-teste dotadas de TR foram monitoradas para avaliações de 

desempenho térmico por mais de dois anos, desde o segundo semestre de 2014 até o primeiro 

semestre de 2017. O monitoramento abrangeu 24 diferentes configurações, das quais 16 

geraram dados apresentados nesta tese. Os monitoramentos ocorreram na cidade de Curitiba, 

de clima subtropical úmido. 

Em Israel, uma edificação-teste abrigou experimentos sobre desempenho térmico e 

percepção térmica. Os experimentos foram realizados no Campus Sde-Boqer, da Ben-Gurion 

University, localizado em região de transição entre os climas BWh (clima das regiões desérticas 

quentes de baixa latitude e altitude), ao sul, e BSh (clima das estepes quentes de baixa latitude 
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e altitude), ao norte. Os experimentos sobre desempenho térmico iniciaram em junho e 

terminaram em setembro de 2017. Os experimentos sobre percepção térmica iniciaram em julho 

e terminaram em setembro, com a participação de 53 voluntários. 

5.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Tendo em conta os resultados obtidos nos experimentos sobre desempenho térmico 

com as células-teste e edificação-teste, concluiu-se que o TR possui alto potencial para 

moderação das condições térmicas em ambientes de edificações passivas nos climas em que 

ocorreram os estudos (Cfb e BWh, com altas amplitudes térmicas diárias e estações bem 

definidas). 

A contribuição do TR para moderação dos rigores do clima externo é maior em 

construções leves e com grande amplitude térmica diária. Nestas, propiciará redução das 

amplitudes térmicas diárias e alteração das temperaturas médias, resfriando (ao absorver calor 

do interior e liberar para o exterior) ou aquecendo (ao coletar calor solar) o ambiente. Em 

edificações pesadas e isoladas, a própria inércia térmica da edificação atuará como elemento 

atenuador do impacto das flutuações do clima externo no ambiente interno, restando ao TR a 

redução dos problemas por frio ou calor. 

 

• Considerações relativas ao estudo sobre desempenho térmico com células-teste 

Comparando os resultados das células-teste configuradas para aquecimento com os 

resultados das voltadas para resfriamento, concluiu-se que o TR possibilita aumentos de 

temperatura mais expressivos que reduções. No entanto, sendo as temperaturas médias externas 

próximas da faixa de conforto, o TR é um artifício bioclimático eficaz para os dois objetivos. 

Os experimentos com células-teste mostraram ainda, quanto ao aquecimento, que é 

possível manter as temperaturas internas acima das temperaturas médias externas e sem grandes 

flutuações. Tal desempenho é o que se espera no contexto de inverno. 

 

• Considerações relativas ao estudo sobre desempenho térmico na edificação-teste 

Nos experimentos com a edificação-teste, observou-se que o resfriamento propiciado 

pelo TR via resfriamento evaporativo foi modesto, devido à inércia térmica da construção. Para 

dar significância a esse resfriamento, levando as temperaturas internas médias para níveis 

inferiores aos das médias externas, foi necessário evitar ao máximo os ganhos de calor do 
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ambiente externo. Dado a isso, destaca-se o papel do sombreamento do reservatório, prevenção 

do aquecimento, como medida de fundamental importância para potencialização dos benefícios 

do resfriamento evaporativo. 

Concluiu-se também que se deve avaliar de maneira crítica as vantagens do 

resfriamento evaporativo frente às medidas disponíveis para simplesmente evitar o 

aquecimento. A depender do caso, os benefícios do resfriamento-evaporativo podem ser pouco 

vantajosos frente aos de alternativas mais simples. 

Quando o reservatório foi coberto por camada isolante, a liberação do calor absorvido 

da edificação para o meio externo ocorreu de forma mais lenta, resultando em um saldo de calor 

acumulado ao fim do dia e perda de eficiência. 

A circulação da água do reservatório melhorou o desempenho deste quando utilizado 

o isolamento flutuante. Porém, os dados não permitiram concluir que essa contribuição foi 

significativa nos momentos em que o isolamento não foi utilizado. Ou seja, os benefícios da 

circulação forçada demandam estudo mais detalhado, talvez alterando a posição dos trocadores 

de calor. 

Os sprays, à curta distância, foram mais efetivos quando a água foi borrifada sobre a 

camada de isolamento flutuante, pois aumentaram a área de contato da água com o ar, 

promovendo maior evaporação. Não houve contribuição significativa quando retirada a camada 

isolante e os sprays atuaram diretamente sobre a água do reservatório. 

O melhor desempenho foi obtido pela configuração na qual foram somados os efeitos 

do sombreamento, da ventilação natural do reservatório e do resfriamento evaporativo 

(configuração 4). Esta configuração de teto-reservatório resultou não apenas em maior 

resfriamento, mas também em um resfriamento estrutural (um ambiente interno com 

temperaturas superficiais e do ar próximas e com pequena oscilação térmica) mais claro, 

descolando-se das condições adversas do ambiente externo. 

 

• Considerações relativas ao estudo sobre percepção térmica na edificação-teste 

Concluiu-se do experimento com voluntários que, em relação à sensação térmica, 

houve maior concordância com os modelos das normas EN-15.251 (CEN, 2007) e ISO 7730 

(PMV) (ISO, 2005). O PMV e a média da sensação térmica declarada apresentaram valores 

próximos. Aparentemente, neste experimento, os usuários tolerariam temperaturas um pouco 

acima dos limites propostos pela carta bioclimática adaptada por Bogo et al. (1994) e a linha 
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das temperaturas neutras situou-se acima da posição prevista pelo modelo da norma ASHRAE 

Standard 55 (ASHRAE, 2013). 

A utilização do termômetro de globo mostrou-se problemática em se tratando do 

ambiente com ar-condicionado. O aparelho não respondeu adequadamente à interação entre as 

variáveis temperatura do ar, velocidade do ar e temperatura radiante média, a ponto de quase 

comprometer o estudo. A comparação entre a Trm calculada a partir do termômetro de globo 

(Trm Globo) e a calculada a partir das temperaturas superficiais / fator de forma (Trm Fator de forma) 

mostrou que os dados fornecidos pelo termômetro de globo não eram adequados para o cálculo 

da Trm na sala AC. A temperatura do ar estava impactando excessivamente a temperatura do 

globo, em detrimento da contribuição devida à absorção da radiação oriunda das superfícies do 

ambiente, resultando em valores errôneos. 

Para além deste trabalho, os problemas percebidos quando da utilização dos dados do 

termômetro de globo na sala com ar-condicionado podem ter sérias implicações em trabalhos 

já realizados, e a serem desenvolvidos, utilizando esse instrumento. Citam-se como principal 

exemplo pesquisas que utilizam termômetros de globo em ambientes com ar-condicionado, 

objetos de avaliações pós-ocupação, análises de desempenho e de percepção térmica. 

O impacto da Trm sobre os votos para a sensação térmica e o conforto térmico 

mostraram que a temperatura do ar não pode servir de parâmetro isolado para comparação entre 

ambientes condicionados por meios passivos e ambientes condicionados mecanicamente. O 

condicionamento térmico pelo TR resultou em um condicionamento estrutural (resfriando o 

teto, as vedações e o ar), diferente do condicionamento térmico propiciado pelo ar-condicionado 

(que é mais restrito ao resfriamento do ar). 

Por fim, para que os usuários experimentem o mesmo nível de conforto em um 

ambiente térmico condicionado por ar-condicionado que o experimentado em um ambiente 

térmico condicionado por TR, é necessário que o equipamento mecânico seja configurado para 

gerar temperaturas do ar mais baixas que as do segundo ambiente. 

 

 

 



303 

 

5.2 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES 

Para além das conclusões relativas ao uso do teto-reservatório como artifício para 

condicionamento térmico passivo do ar e da edificação, a realização desta tese demandou 

investigações e reflexões que resultaram em contribuições aplicáveis a outros estudos. 

O reforçar do apontamento da necessidade de incluir a variável ambiental amplitude 

térmica diária entre as variáveis utilizadas para a análise bioclimática de climas com vistas à 

definição de diretrizes de projeto para edificações passivas é uma delas. Trata-se de uma lacuna 

nos procedimentos usualmente utilizados. Neste trabalho, foi realizada revisão da literatura para 

identificar limites aceitáveis e posteriormente conduziu-se análise dos climas considerando a 

variável. 

Constatou-se também, na revisão da literatura, que os procedimentos para análise do 

desempenho térmico de edificações passivas ressentem-se da falta de unidade. São necessários 

métodos mais uniformes, com índices universais. Que possibilitem a comparação de 

experimentos de diferentes autores, de diferentes estratégias passivas. Com essa ideia em 

mente, para este estudo, adotou-se um método que, ao menos em parte, é aplicável a outros 

trabalhos. 

São contribuições para os procedimentos para análise do desempenho térmico de 

células-teste e ambientes de edificações passivas: 

a) O Coeficiente de Dissemelhança (CD). Elimina a necessidade de que as diferentes 

configurações sejam monitoradas ao mesmo tempo ou em períodos com dias 

idênticos. Nos experimentos com células-teste descritos neste trabalho, para uma 

mesma célula-teste, os CD calculados em diferentes períodos, desde que períodos 

estáveis e com céu claro, resultaram em valores bastante próximos. 

b) O Coeficiente de Dissemelhança Ajustado (CD Ajustado). O CD indica o potencial 

de aquecimento ou resfriamento e constitui instrumento de avaliação útil. No 

entanto, quando o aquecimento ou o resfriamento repercutem em maior amplitude 

térmica, este coeficiente não é suficiente para uma avaliação mais global. O CD 

Ajustado relaciona o potencial para aquecimento ou resfriamento com a amplitude 

térmica. Os valores positivos mais distantes de zero serão os melhores quando o 

objetivo for aquecimento. E os valores negativos mais distantes de zero serão os 

melhores quando o objetivo for o resfriamento. 
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c) O método para estimativa de temperaturas internas horárias. O método 

desenvolvido, testado e adotado ao longo desta pesquisa de tese, confirmou-se 

como uma alternativa confiável à opção de se manter uma configuração controle 

sendo monitorada paralelamente às demais configurações testadas. Sua aplicação, 

até o momento, apresenta melhores resultados para construções nas quais o 

aquecimento ou resfriamento ocorridos ao longo dos períodos diurno e noturno não 

resultem em saldo de calor (positivo ou negativo) significativo ao final das 24 

horas. Nas aplicações realizadas, o método substituiu de forma eficaz simulações 

computacionais mais elaboradas relativas à variável temperatura interna do ar com 

base horária. Embora o método tenha sido desenvolvido utilizando os dados 

preliminares (do estudo com células-teste conduzido no Brasil), sua aplicação aos 

dados do ambiente TR da edificação-teste, instalada em Israel, ocorreu adequada 

precisão. 

No caso do estudo com células-teste, foi possível comprovar que o modelo simulou 

com precisão as temperaturas internas tanto em períodos estáveis quanto nos 

momentos de entrada de frentes frias ou ondas de calor. 

d) A aplicação do método preditivo aos dados de um ano climático para análise 

de desempenho térmico. O método, isoladamente, constitui uma inovação. Outra 

contribuição foi a aplicação do método para simular o desempenho térmico de uma 

edificação ao longo de um ano climático de referência. Em se tratando de 

protótipos, ambientes ou pequenas edificações existentes, esta aplicação coloca-se 

como uma alternativa às análises bioclimáticas até então utilizadas (carta 

bioclimática de Givoni ou carta bioclimática adaptada por Bogo et al. (1994)) 

focando exclusivamente dados do ambiente externo. A utilização do método 

preditivo conjuntamente com as cartas bioclimáticas ou modelos para avaliação do 

desempenho térmico de edificações passivas (EN-15.251 (CEN, 2007) e ASHRAE 

Standard 55 (ASHRAE, 2013)), possibilita estimar o desempenho da construção 

ao longo do ano e então determinar quais as melhores estratégias bioclimáticas a 

serem aplicadas. 
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5.3 LIMITAÇÕES DESTE TRABALHO 

No início desta pesquisa, havia o propósito de, ao final, apresentar dados sobre o custo 

para implantação do teto-reservatório e instruções para dimensionamento e instalação. No 

percurso, percebeu-se que esse propósito demandaria mais tempo e recursos que os disponíveis. 

Para esta pesquisa, contou-se com apenas uma edificação-teste, a qual possuía 

características bastante específicas, como cobertura reforçada e adaptada previamente para a 

instalação de diferentes equipamentos e para o trânsito de pessoas. Em outros tipos de 

coberturas, como telhados, surgiriam questões que não tiveram que ser enfrentadas neste 

trabalho. 

5.4 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

Neste trabalho, não foi explorada a fundo a questão do nível de água do reservatório. 

Sugere-se que sejam realizados mais estudos, com configurações com as mesmas condições de 

isolamento e diferentes profundidades para a camada de água. 

Os resultados obtidos até o momento são positivos. No entanto, seria interessante 

analisar a aplicação do teto-reservatório a uma célula-teste de grande porte, ou câmara 

climática, no clima de Curitiba, ao longo do período de um ano. Um experimento de longo 

prazo traria melhor noção sobre a aplicabilidade do sistema às edificações convencionais. 

Diante dos problemas enfrentados neste trabalho com o termômetro de globo, sugere-

se a avaliação da precisão de diferentes termômetros de globo na geração de dados para cálculo 

da temperatura radiante média de ambientes climatizados mecanicamente. 

Sugerem-se ainda estudos adicionais sobre o método preditivo de temperaturas 

internas horárias desenvolvido nesta tese. Até o momento, o método foi aplicado a células-teste 

e a um ambiente de edificação. Cabe testar sua aplicação a outros tipos de células-teste, a outros 

ambientes de edificações e mesmo a pequenas edificações. Também são necessários mais 

estudos para determinar os tipos de construções para as quais é possível aplicar o método. 

Também merecem estudos o aprimoramento e o desenvolvimento de modelos 

matemáticos que permitam calcular qual deve ser o comportamento térmico das temperaturas 

internas do ar para que dada edificação atinja o desempenho térmico almejado. Esse estudo 

pode tomar como parâmetros indicadores de performance similares ao CD e CDAjustado, 

desenvolvidos nesta tese. 
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Também cabem estudos sobre a possibilidade de utilização de água de chuva no TR e 

sobre o impacto do TR na estrutura e no custo das edificações. Há necessidade de detalhamento 

dos procedimentos para manutenção. Estes estudos são necessários para relacionar o TR à 

realidade econômica brasileira e definir sua aplicabilidade. 

Por fim, sugere-se avançar no desenvolvimento de métodos para análise bioclimática 

dos climas locais com o objetivo de definir diretrizes de projeto. As cartas bioclimáticas 

disponíveis precisam ser aprimoradas, incluindo novas variáveis, tais como as amplitudes 

térmicas diárias. 
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QUESTIONNAIRE – Day ___/___ Room ____ Hour ______ Nº ____ 

 

The purpose of this research is to evaluate passive and active cooling systems from the viewpoint of the building 

occupant. Your own personal impression of the thermal environment will be of great value to us.  

We would like you to spend 30 minutes in the test room. You will be asked some questions about the thermal 

environment in the room twice: right after you arrive (now!) and just before you leave. In the interim, you are free 

to browse the internet, read or study. Please stay in the room for the duration of the experiment. 

We also want to know some basic demographic data, such as your age, gender height and weight. All questionnaire 

responses will be treated anonymously and confidentially. 

Thank you for your cooperation! 

 

 

1 PERSONAL DATA 

1.1 Gender  ( ) 1 - Female  ( ) 2 – Male 

 

1.2 Age  _______ years 

 

1.3 Weight  _______ kg 

 

1.4 Height  _______ cm 

 

1.5  What were you doing before you came here? 
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Activity Up to 15 minutes ago 15-30 minutes ago Over  30 minutes ago 

Office work    

Walking    

Jogging    

Resting     

Driving    

House chores: cleaning, cooking, 

washing dishes 
   

Eating    

Something else    

 

1.6 How did you get here? 

( ) walking  ( ) by bike  ( ) by car  ( ) other (please specify) ______________________ 

 

1.7 How much time did it take you to get here? 

( ) Up to 10 minutes  ( ) Up to 20 minutes  ( ) Up to 30 minutes  ( ) more 

 

1.8 Where are you coming from? 

( ) 1 - Air-conditioned room   ( ) 2 - Car, public transport (air-conditioned)   ( ) 3 - Naturally ventilated, non-AC 

room 

 

1.9 How long have you been living in Israel (years, or months if less than 1 year)?  ______ 

 

1.10 What is your country of origin? _____________________ 

 

1.11 How long have you been staying in Sde Boqer? 

 

( ) ( ) ( ) ( ) 

1 2 3 4 

Less than one month One month to 3 months Three months to 6 

months 

Six months or more 
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2 Thermal Perception (at arrival) 

 

2.1  What is your general thermal sensation right now? 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

-3 -2 -1 0 +1 +2 +3 

Cold Cool Slightly cool Neutral Slightly 

warm 

Warm Hot 

 

2.2  How do you feel about the thermal environment? 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

0 1 2 3 4 

Very uncomfortable Uncomfortable Neutral Comfortable Very comfortable 

 

2.3  At this moment, would you prefer to be? 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

-3 -2 -1 0 +1 +2 +3 

Much cooler Cooler Slightly 

cooler 

Without 

change 

Slightly 

warmer 

Warmer Much 

Warmer 

 

2.4  What is your preference for air movement at this time? 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

0 1 2 3 4 

No air movement A little less air 

movement 

The same A little more air 

movement 

Much more air 

movement 

 

2.5  Do you feel temperature difference between the height of your head and your feet? 

(  ) Yes (   ) No 

 

2.6  Would you prefer a temperature difference between head and feet? 

(  ) 

0 

(  ) 

1 

(  ) 

2 

(  ) 

3 

(  ) 

4 

None    Much greater 

 

2.7  Is there any other environmental factor that might be disturbing you? (such as glare, noise, smell) 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 
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3  Thermal Perception (after 30 minutes) 

 

3.1  What is your general thermal sensation right now? 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

-3 -2 -1 0 +1 +2 +3 

Cold Cool Slightly cool Neutral Slightly 

warm 

Warm Hot 

 

3.2  How do you feel about the thermal environment? 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

0 1 2 3 4 

Very uncomfortable Uncomfortable Neutral Comfortable Very comfortable 

 

3.3  At this moment, would you prefer to be? 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

-3 -2 -1 0 +1 +2 +3 

Much cooler Cooler Slightly 

cooler 

Without 

change 

Slightly 

warmer 

Warmer Much 

Warmer 

 

3.4  What is your preference for air movement at this time? 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

0 1 2 3 4 

No air movement A little less air 

movement 

The same A little more air 

movement 

Much more air 

movement 

 

3.5  Do you feel temperature difference between the height of your head and your feet? 

(  ) Yes (   ) No 

 

3.6  Would you prefer a temperature difference between head and feet? 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

0 1 2 3 4 

None    Much greater 

 

3.7  Is there any other environmental factor that might be disturbing you? (such as glare, noise, smell) 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 
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4  Thermal Perception (After 35 minutes - In the other room) 

 

4.1  What is your general thermal sensation right now? 

(  ) 

-3 

(  ) 

-2 

(  ) 

-1 

(  ) 

0 

(  ) 

+1 

(  ) 

+2 

(  ) 

+3 

Cold Cool Slightly cool Neutral Slightly 

warm 

Warm Hot 

4.2  How do you feel about the thermal environment? 

(  ) 

0 

(  ) 

1 

(  ) 

2 

(  ) 

3 

(  ) 

4 

Very uncomfortable Uncomfortable Neutral Comfortable Very comfortable 

 

4.3  At this moment, would you prefer to be? 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

-3 -2 -1 0 +1 +2 +3 

Much cooler Cooler Slightly 

cooler 

Without 

change 

Slightly 

warmer 

Warmer Much 

Warmer 

 

4.4  What is your preference for air movement at this time? 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

0 1 2 3 4 

No air movement A little less air 

movement 

The same A little more air 

movement 

Much more air 

movement 

 

4.5  Do you feel temperature difference between the height of your head and your feet? 

(  ) Yes (   ) No 

 

4.6  Would you prefer a temperature difference between head and feet? 

(  ) 

0 

(  ) 

1 

(  ) 

2 

(  ) 

3 

(  ) 

4 

None    Much greater 

 

4.7  Comparing this environment with the previous environment, this second environment is: 

(  ) 

1 

(  ) 

2 

(  ) 

3 

Less comfortable than the previous Similar to the previous More comfortable than the 

previous 

 

4.8  Comparing this environment with the previous environment, this second environment is: 

(  ) 

1 

(  ) 

2 

(  ) 

3 

Colder Similar Hotter 

 

4.9  Is there any other environmental factor that might be disturbing you? (such as glare, noise, smell) 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 


