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RESUMO 

TREVISAN, Livia Yu Iwamura. Concepção, construção e verificação da 
aplicabilidade de uma Câmara Bioclimática de Baixo Custo em estudos de 
conforto ambiental. 2019. 209 f. Tese (Programa de Pós-Graduação em Engenharia 
Civil) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Curitiba, 2019. 

O uso preponderante de ambiente internos na atualidade é uma prerrogativa para 
assegurar o conforto ambiental ao usuário e aperfeiçoar a envoltória das edificações. 
Nesse contexto, apresenta-se o desenvolvimento de uma Câmara Bioclimática de 
Baixo Custo (CBBC), um recurso inovador para realizar estudos comparativos de 
conforto ambiental, arquitetura bioclimática e desempenho de edificações no Brasil. O 
trabalho abrange os processos de projeto, execução, detalhamento da instrumentação 
e análise da aplicabilidade da câmara em pesquisas experimentais. Dada a carência 
de laboratórios similares no país e para fomentar estudos auxiliados por câmaras 
climáticas, o projeto partiu da simplificação conceitual de câmaras existentes. Um 
container de 40’ foi adaptado à construção de dois módulos idênticos, cada um com 
área interna de 5,39m², tomando-se por base as diretrizes construtivas para a Zona 
Bioclimática 1. O módulo de controle permanecerá com a estrutura default, ao passo 
que o módulo experimental poderá ser alterado para a realização de pesquisas 
experimentais comparativas. Além disso, a base rotacionável permite a manipulação 
independente da orientação solar dos módulos, em estudos de insolação e ventilação 
natural. A CBBC foi instalada em fevereiro de 2018, na Universidade Tecnológica 
Federal do Paraná (UTFPR), Curitiba/PR. O monitoramento de variáveis ambientais 
possibilitou realizar a avaliação de desempenho térmico, lumínico e acústico da 
CBBC. Em paralelo, para analisar a satisfação dos ocupantes da CBBC, 136 
estudantes participaram da Avaliação Pós-Ocupação da CBBC, quanto ao conforto 
térmico, lumínico, acústico, ergonômico e ambiental. Além disso, avaliou-se o 
desempenho dos equipamentos de climatização e de iluminação instalados em cada 
módulo. 

Palavras-chave: Ambiente Construído. Avaliação Pós-Ocupação. Câmara Climática. 
Conforto Ambiental. Desempenho da Edificação. 



ABSTRACT 

TREVISAN, Livia Yu Iwamura. Conception, construction and applicability 
verification of a Cost-effective Bioclimatic Building Chamber for environmental 
comfort studies. 2019. 209 p. Thesis (Post-Graduate Programe in Civil Engineering) 
- Federal Technological University - Parana. Curitiba, 2019. 

Prevailing indoor permanence at present is a prerogative to ensure user’s indoor 
comfort and to improve the envelope of buildings. Under these circunstances, it is 
presented the development of a Cost-effective Bioclimatic Building Chamber (CBBC) 
an innovative Brazilian facility dedicated to the investigation of environmental comfort, 
bioclimatic architecture, and building performance. The study includes design, 
construction, instrumentation detailing and analysis of chamber applicability in 
experimental research. In order to encourage studies supported by climate chambers, 
CBBC was conceived as a simplification of existing chambers, taking into account the 
scarcity of similar facilities in Brazil. A 40’ container was adapted to the construction of 
two identical modules of 5.39m² each, based on the constructive guidelines for 
Bioclimatic Zone 1. The control module will remain with the default structure, whereas 
the experimental module can be changed to perform comparative experimental 
research. The rotatable structure allows independent manipulation of solar orientation 
and natural ventilation. CBBC was installed in February 2018, at the Universidade 
Tecnológica Federal do Paraná, Curitiba/PR. CBBC's thermal, lightning and acoustic 
performance was evaluated by the monitoring of environmental variables. In order to 
analyze the CBBC occupants' satisfaction, 136 students were invited to collaborate 
with CBBC Post-Occupancy Evaluation, regarding thermal, light, acoustic, ergonomic, 
and environmental comfort. In addition, the performance of the air conditioning and 
lighting system installed in each module was evaluated. 

Key-words: Built Environment. Post-Occupancy Evaluation. Climate Chamber. Indoor 
Comfort. Building Performance. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A ação do Homem sobre o meio ambiente tem levado à intensificação e à 

recorrência de desastres ambientais, a exemplo do aquecimento global. Para reverter 

esse cenário, 195 países assinaram o Acordo de Paris, comprometendo-se a reduzir 

a emissão de gases de efeito estufa (GEE) de modo a conter o aumento da 

temperatura média global em até 2°C acima dos níveis pré-industriais (COP21, 2015). 

O número recorde de países signatários é um indicativo da crescente conscientização 

mundial quanto à questão ambiental. 

A concentração populacional potencializa o impacto ambiental em centros 

urbanos, ao invés de ser uma premissa para maximizar a oferta de condições plenas 

à sociedade, inclusive no que tange ao conforto ambiental (ROAF; CRICHTON; 

NICOL, 2009). O clima e o meio urbano são comprometidos pelos GEE emitidos na 

queima de combustíveis fósseis em indústrias e na crescente frota de veículos. Com 

isso, a interação desequilibrada entre atmosfera e resfriamento terrestre acarreta a 

desregulação da temperatura (MENDONÇA; DANNI-OLIVEIRA, 2007). 

A permanência prolongada de pessoas em áreas internas e a busca por níveis 

mais elevados de conforto vêm disseminando o condicionamento artificial de 

ambientes residenciais e comerciais (PÉREZ-LOMBARD; ORTIZ; POUT, 2008). 

Assim, cerca de um terço da produção de combustíveis fósseis é consumido em 

edifícios (IPCC, 2018). Nesse cenário, a melhoria do desempenho energético no 

ambiente construído é uma estratégia fundamental em políticas de gestão da energia. 

Considerando o uso preponderante de ambientes internos, um estudo de 

Brasche e Bischof (2005) concluíram que o tempo médio de permanência em 

residências da Alemanha é de 15,7h/dia, valor similar ao encontrado no Canadá 

(15,8h/dia) e nos Estados Unidos (15,6h/dia). Ao considerar a permanência em 

qualquer tipologia de construção, a população americana passa cerca de 87% da vida 

no interior de edificações (KLEPEIS et al., 2001). Não foram localizados estudos 

análogos no âmbito nacional, mas a tendência geral é o aumento da permanência em 

ambientes internos. O uso continuado de espaços internos corrobora para a 

importância dos padrões de conforto e habitabilidade no ambiente construído. 

Em contraste com ambientes reais, pesquisas de conforto térmico realizadas 

em laboratórios permitem prover condições ambientais estáveis ao usuário, de modo 

a minimizar interferências e facilitar o estudo individualizado de cada parâmetro. Tais 
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pesquisas são realizadas há décadas em países desenvolvidos como a Dinamarca 

(FANGER, 1970). No Brasil, destaca-se a câmara climática do Departamento de 

Engenharia Mecânica da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (Poli-

USP), utilizada em análises de conforto térmico e qualidade do ar (LEITE, 2003). 

Quanto à investigação da percepção humana do clima, câmaras climáticas 

permitem controlar variáveis ambientais e pessoais, além de simular a exposição 

humana a situações de conforto ou stress térmico (CARVALHAIS, 2011). São 

utilizadas em estudos de desempenho térmico de sistemas e componentes 

construtivos, dentre outros. Partindo de exemplos nacionais e internacionais, surgiu a 

ideia de construir uma Câmara Bioclimática de Baixo Custo (CBBC), composta por um 

Módulo de Controle (não-alterável) e um Módulo Experimental (alterável), destinados 

a estudos comparativos de conforto ambiental e desempenho do meio construído. 

O emprego de recursos didáticos inovadores configura uma estratégia de 

acompanhamento da realidade vivenciada pelos alunos, frente ao desenvolvimento 

tecnológico (SANTOS; OLIVEIRA, 2013). Nesse sentido, a característica inédita do 

equipamento apresentado neste trabalho coloca-o como uma ferramenta inovadora 

no ensino do conforto ambiental e desempenho térmico de materiais e edificações, 

além de atividades de ensino e pesquisa interdisciplinares. Outro potencial a ser 

explorado é a utilização da CBBC por estudantes do ensino fundamental e médio, 

como um instrumento de inserção do ensino do conforto ambiental em escolas. 

Ressalta-se ainda que a concepção, viabilização e futura replicação da CBBC 

estão em consonância com o Plano Nacional de Educação (PNE) em vigor. A Meta 

14 do PNE 2014-2024 refere-se à pós-graduação stricto sensu, da qual se destacam 

quatro estratégias adotadas na pesquisa em questão: 

 
14.9) consolidar programas, projetos e ações que objetivem a 
internacionalização da pesquisa e da pós-graduação brasileiras, incentivando 
a atuação em rede e o fortalecimento de grupos de pesquisa; 
14.10) promover o intercâmbio científico e tecnológico, nacional e 
internacional, entre as instituições de ensino, pesquisa e extensão;  
14.11) ampliar o investimento em pesquisas com foco em desenvolvimento e 
estímulo à inovação, bem como incrementar a formação de recursos 
humanos para a inovação, de modo a buscar o aumento da competitividade 
das empresas de base tecnológica; [...] 
14.13) aumentar qualitativa e quantitativamente o desempenho científico e 
tecnológico do País e a competitividade internacional da pesquisa brasileira, 
ampliando a cooperação científica com empresas, Instituições de Educação 
Superior - e demais Instituições Científicas e Tecnológicas (BRASIL, 2014). 
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1.1 JUSTIFICATIVAS 

 

A atual relevância da questão climática reforça a demanda por proposições 

relativas à arquitetura bioclimática e ao conforto ambiental. Tendo em vista o uso 

preponderante de ambientes internos no meio urbano (BRASCHE; BISCHOF, 2005), 

a definição e otimização de padrões de ocupação pode configurar uma estratégia de 

eficiência energética e de mitigação do impacto das mudanças climáticas. 

Ao longo do desenvolvimento desta pesquisa, a aplicação das estratégias do 

PNE abrange desde o caráter inovador da CBBC à disseminação do conhecimento, 

por meio da replicação do experimento em outras instituições. Quanto à cooperação, 

foram consolidadas parcerias entre a Universidade e a iniciativa privada, na forma de 

acordos de cooperação técnica e doações de material e mão-de-obra. Em 

complemento ao auxílio financeiro disponibilizado à pesquisa, as parcerias foram 

fundamentais à execução do experimento e terão como contrapartida a realização de 

ensaios mediante demanda das empresas. 

Nesse sentido, a principal contribuição científica deste trabalho consiste na 

confecção de um laboratório apto ao desenvolvimento de pesquisas experimentais 

sobre desempenho de componentes e sistemas construtivos. Outrossim, o controle 

das variáveis climáticas da câmara foi conciliado à coleta de dados inerente das 

pesquisas, fazendo da CBBC um instrumento de medida do conforto ambiental.  

Não foi localizada uma norma brasileira específica sobre câmaras climáticas. 

Assim, é possível que a construção inédita da CBBC motive a elaboração de uma 

norma contendo a definição de parâmetros construtivos para câmaras climáticas. A 

câmara também poderá ser empregada na replicação de protocolos de ensaio, a 

exemplo dos estudos de adequação térmica, lumínica e acústica elencados nos 

resultados desta pesquisa. 

No Brasil, a falta de recursos financeiros é um fator limitante a investimentos 

em câmaras climáticas de grande porte, cujo valor pode chegar a R$ 6 milhões (IPT, 

2013). Com isso, difundiu-se o emprego de câmaras de pequeno porte, cuja limitação 

de espaço impossibilita o acesso do usuário. Para viabilizar a prática de pesquisas 

auxiliadas por câmara climática walk in, a proposta foi executar uma câmara de baixo 

custo, com orçamento estimado em R$ 100 mil. Apesar dos cortes e atrasos no 

repasse do auxílio financeiro, a formalização de parcerias entre a Universidade e a 

iniciativa privada assegurou o bom andamento da pesquisa. 
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Um fator que majorou o orçamento da CBBC foi a construção de dois módulos. 

Tal escolha buscou viabilizar a realização de pesquisas comparativas entre o Módulo 

de Controle e o Módulo Experimental, com a realização de ensaios simultâneos sob 

as mesmas condições climáticas. Um exemplo é o estudo do desempenho construtivo 

da estrutura original das câmaras, considerando distintas orientações cardeais. 

A escolha da construção industrializada buscou facilitar a reprodutibilidade da 

CBBC: a construção a seco é favorável à manutenção de um padrão construtivo, fator 

crucial à comparação de ensaios realizados em câmaras instaladas em outras zonas 

bioclimáticas. Essa tipologia construtiva também facilitará possíveis alterações futuras 

da estrutura original do Módulo Experimental, para realizar ensaios comparativos com 

o Módulo de Controle. Ademais, o uso de tecnologias comprovadamente eficazes por 

meio de projetos racionalizados leva a construções mais rápidas e eficientes. No caso 

da construção em container, destaca-se ainda o caráter sustentável da nova 

destinação ao container e a viabilidade de replicação internacional da CBBC.  

O conceito por trás da CBBC remete ao Zoneamento Bioclimático Brasileiro, 

estabelecido pela NBR 15220 (ABNT, 2005). Essa norma foi inicialmente proposta por 

Roriz, Ghisi e Lamberts (1999), cuja base de dados partiu da sobreposição de uma 

retícula de 36km × 36km sobre o território brasileiro, dividindo-o em 6.500 células. A 

Carta Bioclimática de Givoni (1992) foi adaptada para agrupar células e classificar o 

clima das cidades em oito Zonas Bioclimáticas (ZB). Enfim, foram formuladas 

diretrizes construtivas a partir dos indicadores de desempenho térmico do Método de 

Mahoney, o qual compara normais climatológicas a limites de conforto para identificar 

desequilíbrios e obter recomendações de projeto para cada tipo de clima (ONU, 1971). 

A concepção original da CBBC seguiu as diretrizes construtivas para a zona 

correspondente à cidade de Curitiba/PR (ZB1), cidade onde foi instalada. Em paralelo, 

o projeto da CBBC prezou pela flexibilidade construtiva da envoltória, de modo a 

viabilizar sua adequação às peculiaridades de outras ZBs. Com isso, o modelo poderá 

ser adaptado e reproduzido em outros locais, impulsionando a pesquisa experimental 

auxiliada por câmaras climáticas ao difundir a CBBC nacional e internacionalmente. 

O ineditismo e o caráter inovador da CBBC são, por si só, prerrogativas para 

avaliar seu desempenho. Outrossim, a verificação da adequação térmica, lumínica e 

acústica faz parte do processo de melhoria do projeto, sendo especialmente válida 

quando há a intenção de se replicar o modelo. Ademais, o interesse científico reforça 

a importância da avaliação do desempenho de elementos construtivos da CBBC. 
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Um ambiente passa a ter significado justamente ao ser ocupado. Sendo 

assim, a perspectiva do usuário é fundamental para assegurar a efetividade do lugar. 

A Avaliação Pós-Ocupação (APO) permite averiguar questões relacionadas a custo, 

satisfação ocupacional e eficiência de materiais construtivos (VISCHER, 2001). Nesse 

contexto, mesmo não se tratando de um ambiente com ocupação permanente, o 

conceito de APO foi empregado como instrumento de análise das condições 

proporcionadas pela CBBC, a partir do ponto de vista do usuário. 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

Esta pesquisa está inserida na Área "Construção Civil", na Linha de Pesquisa 

"Gestão e Sustentabilidade da Construção". Em relação à delimitação do tema, o 

desenvolvimento do trabalho pode ser dividido em duas etapas: 

a) Tecnologia da Construção: projeto e execução da CBBC; 

b) Aplicação: exploração do potencial da CBBC como instrumento de pesquisa do 

conforto ambiental, arquitetura bioclimática e desempenho de edificações. 

Nesse contexto, a presente pesquisa focou em um objetivo geral e foi 

delineada por cinco objetivos específicos. 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

O objetivo principal desta pesquisa é avaliar o potencial de aplicação de uma 

Câmara Bioclimática de Baixo Custo em estudos nas áreas de conforto ambiental e 

arquitetura bioclimática, para as condições climáticas de Curitiba/PR. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

Para atingir o objetivo geral, foram estabelecidos cinco objetivos específicos: 

- Conceber duas células-testes idênticas, com área reduzida, baixo custo e fácil 

execução, em conformidade com a regulamentação e normatização vigentes; 

- Construir as células-teste, nomeadas Câmara Bioclimática de Baixo Custo (CBBC); 

- Avaliar a adequação térmica e acústica da CBBC; 

- Avaliar o desempenho dos sistemas de climatização e iluminação artificial da CBBC; 

- Avaliar as condições de conforto ambiental proporcionadas ao ocupante da CBBC. 
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1.3 ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

Este trabalho está estruturado em cinco capítulos: 

a) Introdução: abordagem geral sobre o tema a ser desenvolvido. Inclui a justificativa, 

o objetivo geral e os objetivos específicos da pesquisa. 

b) Referencial teórico: revisão bibliográfica sobre assuntos que fundamentaram esta 

pesquisa. Subdivide-se em quatro áreas: 

- Conforto e desempenho do meio construído: apresentação dos principais conceitos 

e da interrelação entre conforto ambiental (térmico, lumínico, acústico, funcional e 

ergonômico), eficiência energética e desempenho de edificações; 

- Avaliação Pós-Ocupação: conceituação e apresentação de pesquisas com a 

aplicação da APO, técnica adotada na análise das condições ambientais da CBBC; 

- Câmaras climáticas: conceituação, análise bibliométrica de artigos relacionados e 

apresentação de exemplares nacionais, internacionais e de equipamentos similares; 

- Construção em container: breve histórico e caracterização dessa técnica construtiva, 

a qual foi utilizada na execução da CBBC. 

c) Metodologia: classificação da pesquisa e descrição das etapas de desenvolvimento 

do trabalho. Inclui a caracterização do local onde foi instalada a CBBC; legislação e 

normas relacionadas; e métodos adotados na avaliação de desempenho da CBBC. 

d) Resultados: apresentação do projeto executivo, fontes de recursos e descrição das 

etapas de execução da CBBC. Avaliação de desempenho da CBBC, quanto à 

adequação às normas pertinentes; adequação térmica e acústica; avaliação de 

desempenho dos sistemas de climatização e de iluminação; e APO. 

e) Conclusão e considerações finais: apresentação das principais conclusões da 

pesquisa e recomendações para pesquisas futuras. 

Ao final, consta a relação do material bibliográfico utilizado como referência e 

a transcrição de cinco apêndices: 

- Apêndice A: Método Prescritivo RTQ-R - cálculo para a envoltória da CBBC; 

- Apêndice B: Projeto Executivo da CBBC; 

- Apêndice C: Questionário APO CBBC; 

- Apêndice D: Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, adotado na APO CBBC; 

- Apêndice E: Gráficos da avaliação de desempenho do ar condicionado da CBBC. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Para fundamentar a concepção da Câmara Bioclimática de Baixo Custo, 

primeiramente são abordadas as relações entre conforto ambiental e desempenho da 

edificação. Depois, apresenta-se a Avaliação Pós-Ocupacional (APO), um método de 

sistematização do conhecimento sobre as relações do usuário com ambiente, que tem 

como objetivo final a melhoria da qualidade de vida (ORNSTEIN; ROMERO, 1992). 

Foram levantados os estudos de APO publicados nos principais eventos brasileiros 

sobre ambiente construído, para contextualizar o estado da arte em âmbito nacional. 

Na sequência, apresenta-se uma análise bibliométrica de 3.909 artigos sobre 

câmaras climáticas, levantados na plataforma Web of Science. Após, há uma revisão 

bibliográfica sobre câmaras climáticas e estruturas correlatas, destacando-se as 

principais câmaras climáticas instaladas no Brasil e exterior. Ao final, apresentam-se 

considerações acerca da construção com container, técnica adotada na CBBC. 

 

2.1 CONFORTO E DESEMPENHO DO MEIO CONSTRUÍDO 

 

O desempenho eficiente do meio construído está diretamente relacionado ao 

usuário, especialmente no que tange ao bom uso da edificação. Nesta seção, 

apresenta-se a definição de desempenho da edificação e sua relação com o conforto 

ambiental - térmico, lumínico, acústico e funcional. 

Avaliações de desempenho da edificação começaram a se difundir após a 

Segunda Guerra Mundial, motivadas pelo cenário de crise europeia e necessidade de 

mudança de parâmetros de qualidade na construção. A partir da década de 1960, a 

difusão de critérios de desempenho e testes padronizados levou a sua adoção em 

escala global (CBIC, 2013). Quanto à eficiência energética, esse termo se refere à 

melhoria do desempenho de um sistema projetado para atender às necessidades de 

conforto, segurança e bem-estar de ambientes de moradia e trabalho (DOE, 2015). 

Uma corrente que aplica esses conceitos é a Arquitetura Bioclimática, que 

considera as condições naturais do local (clima, luz, vento, vegetação e topografia) no 

projeto da edificação e no planejamento urbano. Olgyay foi pioneiro na Arquitetura 

Bioclimática, ao propor uma abordagem analítica do clima como partido arquitetônico: 

a superfície terrestre foi dividida em quatro regiões climáticas (quente e úmido; quente 
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e árido; temperado; frio), com diretrizes específicas de localização, orientação, forma, 

sombreamento, movimentação do ar e materiais para a edificação (OLGYAY, 2015). 

A arquitetura bioclimática busca assegurar o conforto ambiental, um conjunto 

de condições ambientais que proporcionam a sensação de bem-estar térmico, visual, 

acústico e antropométrico (LAMBERTS, DUTRA, PEREIRA, 1997). Uma forma de 

aplicação da arquitetura bioclimática são os sistemas de condicionamento passivo, 

favoráveis ao conforto térmico, à diminuição da demanda por climatização artificial 

(KRÜGER; CRUZ; GIVONI, 2010) e à otimização do desempenho térmico e lumínico 

de edificações (KRÜGER et al., 2010). 

Conforme definição da norma americana ANSI/ASHRAE Standard 55/2017, 

conforto térmico refere-se à condição na qual o usuário expressa satisfação com o 

ambiente térmico em que está inserido, por meio de uma avaliação subjetiva. Isso 

ocorre quando a temperatura da pele e a transpiração estão normais e o balanço das 

trocas de calor do corpo é nulo (LAMBERTS, DUTRA, PEREIRA, 1997). 

De acordo com a ISO 7730/2005, a sensação térmica humana relaciona-se 

sobretudo ao equilíbrio térmico corporal, isto é, à taxa metabólica, isolamento das 

vestimentas do indivíduo e condições ambientais. Esses dados permitem prever a 

sensação térmica corporal por índices de conforto como o Predicted Mean Vote 

(PMV), e estimar o percentual de pessoas que tendem a apresentar desconforto pelo 

Predicted Percentage of Dissatisfied (PPD). O PMV pode ser aplicado em ambientes 

climatizados, como por exemplo no estudo da aclimatação artificial induzida pelo calor 

na preferência térmica (CANDIDO; DE DEAR; OHBA, 2012). Em adição, a ISO 

10551/1995 normatiza outras escalas de percepção e preferência térmica para avaliar 

aspectos subjetivos de conforto e stress térmico.  

A avaliação pelo método PMV é calculada por meio de uma expressão 

empírica (Equações 1 a 4), obtida a partir de informações de sensação, cujos dados 

de entrada são variáveis ambientais e individuais. A expressão traduz tais informações 

em termos de PMV e também consta na ISO 7730/2005. 

 

𝑃𝑀𝑉 = [0,303. exp(−0,036. 𝑀) + 0,028]. {(𝑀 − 𝑊)
− 3,05. 10−3. [5733 − 6,99. (𝑀 − 𝑊) − 𝑝𝑎]
− 0,42. [(𝑀 − 𝑊) − 58,15] − 1,7. 10−5. 𝑀. (5867 − 𝑝𝑎)
− 0,0014. 𝑀. (34 − 𝑇𝐴) − 3,96. 10−8. 𝑓𝑐𝑙 . [(𝑇𝑐𝑙 + 273)4

− (𝑇𝑐𝑙 + 273)4] − 𝑓𝑐𝑙. ℎ𝑐 . (𝑇𝑐𝑙 − 𝑇𝐴)} 
 

(1) 
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𝑇𝑐𝑙 = 35,7 − 0,028. (𝑀 − 𝑊)
− 𝐼𝑐𝑙. {−3,96. 10−8. 𝑓𝑐𝑙 . [(𝑇𝑐𝑙 + 273)4 − (𝑇𝑐𝑙 + 273)4]
+ 𝑓𝑐𝑙 . ℎ𝑐. (𝑇𝑐𝑙 − 𝑇𝐴)} 

 

(2) 

ℎ𝑐 = {
2,38. |𝑇𝑐𝑙 − 𝑇𝐴|0,25     𝑝𝑎𝑟𝑎 2,38. |𝑇𝑐𝑙 − 𝑇𝐴|0,25 > 12,1. √𝑉𝐴

12,1. √𝑉𝐴                      𝑝𝑎𝑟𝑎 2,38. |𝑇𝑐𝑙 − 𝑇𝐴|0,25 < 12,1. √𝑉𝐴

 

 

(3) 

𝑓𝑐𝑙 = {
1,00 + 1,29. 𝐼𝑐𝑙     𝑝𝑎𝑟𝑎 𝐼𝑐𝑙 ≤ 0,078𝑚2. 𝐾/𝑊

1,05 + 0,645. 𝐼𝑐𝑙    𝑝𝑎𝑟𝑎 𝐼𝑐𝑙 > 0,078𝑚2. 𝐾/𝑊
 

 

(4) 

Em que: 
M: taxa metabólica [W/m²]; 
W: potência mecânica efetiva [W/m²]; 
ICL: área da roupa de isolamento [m².K/W]; 
fCL: fator de superfície de vestuário; 
TA: temperatura do ar [°C]; 
TRM: temperatura radiante média [°C]; 
VA: velocidade do aro [m/s]; 
pa: pressão parcial do vapor de água [Pa]; 
hc: coeficiente de transferência de calor por convecção [W/(m².K)]; 
TCL: temperatura da superfície da roupa [°C] 

 

Adota-se a escala de sensação térmica da ANSI/ASHRAE Standard 55/2017, 

na qual -3 equivale a muito frio, 0 é o estado neutro e +3 equivale a muito quente, 

conforme ilustrado na Figura 1. 

 

 

 

 

 
 

 

 

O conforto térmico é essencial ao bem-estar do usuário e ao pleno 

desenvolvimento das atividades. Condições ambientais extremas de temperatura, 

ventilação e umidade podem levar ao desconforto e causar aumento da exsudação, 

sonolência e alteração cardíaca (KOWALTOWSKI; LABAKI; PINA, 2001). Além disso, 

o conforto térmico pode ser relacionado a variáveis pessoais, tais como aspectos 

culturais e comportamentais, idade, gênero, espaço e a possibilidade de controle do 

indivíduo sobre o ambiente (RUPP; VÁSQUEZ; LAMBERTS, 2015).  

Ambientes térmicos podem ser condicionados artificialmente para que o 

usuário sinta conforto e bem-estar, levando a uma situação de neutralidade térmica. 

Já o desconforto com o ambiente térmico fará com que o sistema termorregulador do 

       -3                 -2                 -1                  0                +1                +2                +3 

 
     Muito           Frio     Ligeiramente    Neutro   Ligeiramente    Quente        Muito 

       frio                                frio                                  quente                            quente 

Figura 1 - Escala de sensação térmica 
Fonte: adaptado de ANSI/ASHRAE (2017) 
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organismo busque manter a temperatura interna do corpo constante, frente às 

variações externas (FERREIRA, 2001; OSHIRO, 2014). São causas de desconforto 

térmico a assimetria da temperatura radiante de superfícies, correntes de ar que 

provocam o resfriamento localizado de partes do corpo e gradientes verticais de 

temperatura advindos de resfriamento ou aquecimento de pisos/tetos (ISO, 2005). 

Desempenho térmico é o resultado da exposição da edificação ao ambiente 

térmico. Tal interação depende de variáveis climáticas (temperatura, umidade, ventos, 

radiação solar), condições de implantação (latitude, longitude, topografia, orientação), 

interferências do ambiente adjacente à construção, além dos materiais e elementos 

constituintes da envoltória da edificação (AKUTSU; LOPES, 1988). 

A avaliação do desempenho térmico de edificações parte de um conjunto de 

pré-requisitos baseados na exigência do usuário, a qual é influenciada por variáveis 

ambientais como temperatura do ar (TA), temperatura radiante média (TRM), umidade 

relativa (UR) e velocidade do ar (VA) no ambiente (IPT, 1988). Nesse contexto, 

medições in loco podem configurar uma forma de avaliação global da edificação em 

questão. Taleghani et al. (2013) dividem a abordagem das pesquisas sobre conforto 

térmico em duas categorias: estudos de campo e testes em câmara climática. 

O conforto lumínico, por sua vez, remete à condição de satisfação com o 

ambiente lumínico. A complementação de deficiências de iluminação natural com luz 

artificial satisfaz condições de iluminância; não obstante, a baixa incidência de luz 

natural na retina pode levar a desordens psicológicas e fisiológicas, de alterações no 

humor e sono (DUMONT; BEAULIEU, 2007) a obesidade e síndrome metabólica 

(GÓMEZ-ABELLÁN et al., 2012). Partindo da relação direta entre conforto lumínico e 

qualidade da iluminação, a avaliação desse quesito deveria considerar a percepção 

visual, o ritmo circadiano e o senso de proteção e privacidade (TAMURA, 2017a). 

A NBR ISO/CIE 8995 dispõe sobre requisitos de iluminação em ambientes de 

trabalho (ABNT, 2013), ao passo que a Norma de Higiene Ocupacional (NHO) 11 trata 

da avaliação dos níveis de iluminamento em ambientes (FUNDACENTRO, 2018). Nas 

duas normas, a iluminância (E) mínima recomendada para trabalho em escritórios é 

de 500 lux (ABNT, 2013), com uma tolerância de 10% (FUNDACENTRO, 2018). Para 

prevenir o ofuscamento (desconforto advindo da luminância excessiva e/ou contraste 

no campo de visão), por sua vez, recomenda-se proteger a visão direta de lâmpadas 

ou escurecer janelas por anteparos como brises e persianas (ABNT, 2013). 
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Quanto ao conforto acústico em ambientes de trabalho, é importante 

respeitar o limite de tolerância a ruídos contínuos (ocorrência uniforme) e a ruídos de 

impacto (picos de energia de curta duração) (IIDA, 2005). A intensidade e 

concentração do ruído relacionam-se ao tempo de exposição e à natureza do agente, 

podendo demandar o emprego de equipamento de proteção individual (EPI). A 

exposição a ruídos acima de 85 dB(A) sem EPI pode causar danos à audição 

(BRASIL, 2015). Nesse âmbito, a NBR 10151/2000 aborda a avaliação do ruído em 

áreas habitadas, e a NBR 10152/2017, os níveis de pressão sonora em ambientes. 

O ruído de tráfego de veículos pode ser considerado a principal fonte de ruído 

ambiental, por sua abrangência (BLUHM; NORDLING; BERGLIND, 2004) e pelo fato 

de 70% do ruído urbano ser produzido por tráfego rodoviário (MEDINA; MONTAÑO, 

2010; SIANO, 2012). O ruído proveniente do tráfego de veículos também acarreta a 

perda de concentração, baixa produtividade, dificuldade de aprendizagem, efeitos 

psicológicos e estresse (LAGONIGRO; MARTORI; APPARICIO, 2018). 

A interrelação entre conforto térmico, lumínico e acústico é abordada na NBR 

15575/2013, que dispõe sobre a integração destes três quesitos de desempenho. 

No campo do conforto funcional, a organização espacial está diretamente 

atrelada ao uso adequado dos ambientes e ao comportamento do usuário. Além disso, 

o conforto funcional relaciona-se ao dimensionamento e lotação do ambiente, bem 

como ao layout e tipologia de mobiliário (KOWALTOWSKI et al., 2002). A presença 

da escala humana é fundamental à análise da volumetria espacial e dimensionamento 

do mobiliário, sendo esse critério ainda mais importante ao avaliar-se a espacialidade 

de um ambiente pequeno (NEUFERT, 2010). 

Nesse contexto enquadra-se a ergonomia, que estuda interações entre o ser 

humano e outros elementos de um sistema, aplicando-se conhecimentos com o 

objetivo de otimizar o bem-estar e a performance global (IEA, 2018). Em uma definição 

geral, o princípio fundamental da ergonomia é adequar o trabalho ao ser humano 

(BITTENCOURT, 2017). Ao tomar o Homem como unidade de medida, o projetista 

precisa dominar as relações entre o corpo humano, layout e espaço necessário para 

posições e movimentos, de modo a dimensionar ambientes adequados à realização 

de atividades com conforto (NEUFERT, 2010). 

A análise ergonômica de ambientes de trabalho busca reduzir o stress, fadiga, 

erros e acidentes, favorecendo a saúde, segurança e satisfação dos trabalhadores. A 

análise abrange a avaliações de postura, movimentos e exigências físico-cognitivas. 
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Com o crescente número de profissionais atuantes em ambientes de escritório, a 

questão cognitiva tem adquirido especial relevância (IIDA, 2005). 

Em suma, o desempenho refere-se ao comportamento de uma edificação e 

respectivos sistemas, cuja análise pressupõe o estabelecimento de critérios palpáveis, 

do ponto de vista científico. Já o conforto está relacionado à satisfação do usuário em 

relação ao ambiente, sendo um critério subjetivo. A avaliação da satisfação do usuário 

é um processo complexo que envolve diversas variáveis de difícil quantificação, como, 

por exemplo, aspectos psicológicos, fisiológicos e ambientais. 

 

2.2 AVALIAÇÃO PÓS-OCUPAÇÃO 

 

Define-se a Avaliação Pós-Ocupação (APO) como uma análise da efetividade 

de ambientes ocupados por usuários (ZIMRING; REIZENSTEIN, 1980). A APO foi 

criada na década de 1960 pelo Royal Institute of British Architects (RIBA et al., 2016) 

e atualmente é uma técnica difundida em países desenvolvidos, tais como Canadá, 

Estados Unidos, França e Japão (FANTINEL; MARCELINO; BARBEDO, 2010). 

O termo APO refere-se a uma série de técnicas aplicadas ao longo do uso do 

ambiente, para avaliar seu desempenho sob a perspectiva de especialistas e usuários. 

A partir da APO elabora-se um diagnóstico dos aspectos funcionais do ambiente, bem 

como dos sistemas de construção e manutenção, conforto ambiental e da relação do 

comportamento humano com o meio construído (ORNSTEIN, 2005). 

Diferentemente de avaliações de desempenho físico realizadas em institutos 

de pesquisa, a APO toma por base o nível de satisfação e/ou o atendimento das 

necessidades dos usuários. Outra distinção refere-se à metodologia de pesquisa da 

APO, que faz análises in loco, em condições reais de tempo e escala (ROMERO; 

ORNSTEIN, 2003). O diagrama exposto na Figura 2 (A e B) elucida as etapas básicas 

da APO e sua aplicação ao longo do processo projetivo. 
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Figura 2 - APO: (A) inserção no processo projetivo; (B) etapas básicas 
Fonte: adaptado de Kowaltowski (2011); Romero, Ornstein (2003); FFC (2001) 

 

No processo projetivo como um todo, avaliações devem ser intercaladas ao 

estudo preliminar, anteprojeto, projeto executivo, compatibilização, construção e 

comissionamento - retornando à fase anterior sempre que necessário. A APO, por sua 

vez, considera o uso, operação e manutenção do ambiente pelo usuário, com foco 

nos seguintes aspectos (KOWALTOWSKI, 2011): 

a) Qualidade: análise da satisfação do usuário quanto ao projeto/obra e comparação 

com indicadores de qualidade do programa de necessidades; 

b) Retrofit: reversão de inadequações e análise de adaptabilidade a novas funções; 

c) Melhoria: levantamento de dados para novos projetos e produção do conhecimento. 

Nesse contexto, a APO é uma forma do usuário dar um feedback à equipe 

envolvida no projeto, execução e administração da edificação, oportunizando o 

aprendizado compartilhado, a melhoria de novos projetos e, por conseguinte, o 

aperfeiçoamento do uso do ambiente construído (PENHA, 2007). 

Em linhas gerais, há quatro ferramentas que podem ser utilizadas na coleta 

de dados da APO: entrevistas com pessoas-chave (ex.: zeladores); aplicação de 

questionário em usuários; análise de projetos e documentos; e verificação in loco. As 

diferenças entre pontos de vista de pessoas-chave e usuários fornece um retrato mais 

amplo e realista da situação da edificação (ORNSTEIN; ONO; OLIVEIRA, 2017).  

Destes instrumentos, o questionário dá uma aferição quantitativa da percepção dos 

usuários em relação à operação e manutenção da edificação (ONO et al., 2018). 

A B 
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A abordagem da APO pode visar à qualidade com foco no desempenho e/ou 

conforto ambiental, sendo uma importante ferramenta para melhorar a edificação e 

retroalimentar projetos. A APO pode ser adotada como uma ferramenta de busca da 

satisfação do usuário inserido no ambiente construído, oportunizando a melhoria do 

processo de concepção, execução e manutenção de edificações (ORNSTEIN, 2005). 

Turpin-Brooks e Viccars (2006) examinaram benefícios e condições inerentes 

da APO aplicada em prédios administrativos, e sugeriram o desenvolvimento de uma 

abordagem mais holística, baseada em métodos mais robustos de APO. Fatores como 

controle de variáveis ambientais, adequação do vestuário e tamanho da amostra 

podem levar a resultados mais representativos, como descrito no estudo a seguir. 

Schiavon et al. (2016) analisaram o conforto térmico e performance cognitiva 

de usuários de um ambiente equivalente a um escritório, em um clima quente e úmido. 

A melhor performance cognitiva foi obtida a 26°C e 29°C (com ventiladores) – o que 

indica uma possível estratégia de redução do consumo energético, uma vez que a 

ventilação poderia eventualmente substituir o condicionamento artificial do ar. 

A APO insere-se na psicologia ambiental, disciplina que estuda as relações 

entre comportamento humano e ambiente (HEIMSTRA; McFARLING, 1978). A 

avaliação psicológica pode ser adotada para melhor compreender a satisfação e o 

comportamento do usuário de uma edificação. Nesse contexto, a psicometria remete 

a um conjunto de técnicas que possibilita quantificar fenômenos psicológicos, por meio 

de instrumentos como testes e questionários (ERTHAL, 1998). 

A aplicação de testes psicológicos em conjunto com a APO permite relacionar 

o desempenho cognitivo do usuário às condições ambientais. Essa técnica é difundida 

na psicologia ambiental, a exemplo dos estudos: relação entre conforto térmico, 

desempenho em termos de produtividade (LAN; WARGOVKI; LIAN, 2010) e respostas 

fisiológicas (LAN et al., 2011); efeito da temperatura de cor da luz no estado de alerta 

(CHELLAPA et al., 2011); e falta de iluminação natural e decorrências como desordem 

emocional sazonal e depressão (BOUBEKRI, 2008). 

Um sistema artificial de condicionamento do ar permite controlar as condições 

ambientais e configurá-las de acordo com a preferência do usuário. Um exemplo é o 

sistema com insuflamento de ar condicionado pelo piso, que pode minimizar o 

consumo de energia em até 75%, ao proporcionar um conforto térmico personalizado 

(LEITE, 2003). A ventilação personalizada também pode ser empregada na melhoria 

da saúde e do desempenho cognitivo (MELIKOV et al., 2012), entre outros estudos. 



34 

 

2.2.1 Análise Bibliométrica Aplicada à APO 

 

A bibliometria é um conjunto de técnicas quantitativas de tratamento de dados, 

empregado para avaliar a produção, disseminação e utilização de informações. Esse 

método permite observar o estado da arte de um campo de pesquisa, a evolução do 

tema e a conexão de subáreas (RANJBAR-SAHRAEI; NEGENBORN, 2017). Nesta 

seção, apresenta-se um levantamento de artigos sobre APO publicados em Encontros 

Nacionais de Tecnologia (ENTAC) e de Conforto no Ambiente Construído (ENCAC), 

principais eventos nacionais nas áreas do conforto ambiental e eficiência energética. 

O primeiro ENTAC foi realizado em 1986 e o primeiro ENCAC, em 1990. Os 

encontros são bienais e intercalados desde 2000, com a realização do ENTAC em 

anos pares e do ENCAC em anos ímpares (ANTAC, 2018). Para explicitar a evolução 

dos estudos de APO no Brasil, foram levantados artigos publicados nesses Encontros, 

considerando o surgimento da área temática específica sobre APO no ENCAC (1997) 

e no ENTAC (2000) (INFOHAB, 2018). O histórico das publicações sobre APO é 

apresentado na Figura 3.  

 

 
Figura 3 - Levantamento de artigos sobre APO publicados no ENCAC e ENTAC 

Fonte: Krüger,Celligoi, Trevisan (2018) 
 

Conforme exposto na Figura 3, o número de publicações anuais referentes a 

APO nesses encontros varia de zero a 16 artigos. Os temas trabalhados giram em 

torno de estudos de caso e metodologias e discussões aplicadas a APO. Dos 145 

artigos pertinentes ao tema, 91,7% tratam de estudos de caso, enquanto 8,3% 

abordam metodologias ou discussões. Os 133 artigos sobre estudos de caso foram 

classificados em seis categorias de uso: biblioteca, comércio, educação, habitação, 

hospital e espaços abertos. O gráfico dessa classificação é apresentado na Figura 4. 
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Figura 4 - Classificação de artigos sobre APO publicados no ENCAC e ENTAC 

Fonte: Krüger, Celligoi, Trevisan (2018) 
 

Como pode ser constatado a partir da Figura 4, artigos com foco na tipologia 

de uso educacional e habitacional correspondem ao dobro do restante dos artigos 

referentes a outras tipologias arquitetônicas. Edificações de comércio e serviços 

representam pouco mais de 10% dos artigos levantados. Ambientes de escritório 

estão incluídos nessa categoria, cujo estudo demanda maior aprofundamento. 

 

2.3 CÂMARAS CLIMÁTICAS 

 

Uma câmara climática é configurada por um volume fechado com controle de 

temperatura e umidade interna, dentro de uma faixa pré-definida (CGCRE, 2013), 

podendo controlar outras variáveis como pressão e velocidade do ar. A especificação 

varia segundo a finalidade e funcionamento pretendidos. Ao constatar a diversidade 

de tipologias de câmaras climáticas existentes, foi proposta uma classificação quanto 

ao porte e ao local de instalação, conforme apresentado no Quadro 1. 

 
Quadro 1 - Proposta de classificação de câmaras climáticas 

Porte Interior (m²) Instalação Exemplos 

Pequeno Área ≤ 3m² 
Apoiada sobre bancada Autoclave, estufa, incubadora 

Diretamente apoiada no piso Armário condicionado 

Grande Área >3m² 
Ambiente interno Câmara no interior de edificação 

Ambiente externo Câmara de exposição ao ar livre 

Fonte: Autoria própria 

 

Em referência às classes do Quadro 1, câmaras climáticas de pequeno porte 

costumam corresponder a modelos pré-existentes de equipamentos industrializados. 

Já câmaras de grande porte referem-se a ambientes built to suit, com área suficiente 

para possibilitar o acesso e utilização do espaço pelo ocupante (walk in). Câmaras 

interna são usualmente construídas a partir da adaptação de ambientes. Já câmaras 
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externas costumam ser feitas sob medida, o que permite personalizar a configuração 

da câmara climática, bem como sua exposição ao ambiente sob efeito de intempéries. 

Câmaras climáticas podem simular ambientes reais, ao prever mobiliário e 

janelas com vista para o exterior. Outra vertente é o ambiente semi-controlado, no 

qual é possível controlar algumas variáveis, enquanto decisões como a escolha da 

vestimenta ficam a critério do ocupante (RUPP; VÁSQUEZ; LAMBERTS, 2015). 

Para traçar um panorama do cenário atual, inicialmente foram estudadas as 

principais câmaras climáticas do mundo, dedicadas ao estudo do conforto ambiental. 

No âmbito nacional, dada a carência de estruturas correlatas, optou-se por levantar 

as câmaras climáticas empregadas para os mais diversos fins. Além disso, também 

foram pesquisados equipamentos análogos (protótipo-teste, célula-teste, calorímetro), 

utilizados em pesquisas de conforto ambiental e desempenho da construção. 

 
2.3.1 Câmaras Climáticas no Contexto Internacional 

 

A primeira câmara climática dedicada a experimentos com seres humanos foi 

construída no final da década de 1960 em Øster Voldgade, na Technical University of 

Denmark (LANGKILDE, 2010) - Figura 5 (A). Com 16m² de área interna, essa câmara 

foi equipada com sistemas independentes de condicionamento de ar e água, com 

controle de temperatura, temperatura radiante média, umidade relativa e velocidade 

do ar. Os fundamentos do conforto térmico foram balizados em resultados obtidos 

nessas câmaras climáticas pioneiras (FANGER, 1970), apesar da dificuldade de 

avaliar o processo adaptativo ao ambiente. A primeira versão da ISO 7730/1995: 

Ambientes térmicos moderados - determinação de índices PMV/PPD e especificação 

de condições para conforto térmico tomou por base as equações desenvolvidas por 

Fanger em experimentos nas câmaras climáticas (TALEGHANI et al., 2013). 

A criação do International Centre for Indoor Environment and Energy (ICIEE) 

impulsionou os estudos sobre conforto ambiental na DTU. Atualmente, o ICIEE conta 

com seis câmaras climáticas - Figura 5 (B) e outros seis espaços dedicados ao estudo 

do conforto humano, saúde, produtividade e eficiência energética (TOFTUM; 

LANGKILDE; FANGER, 2004). 
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Figura 5 - ICIEE: (A) Câmara climática; (B) vista interna 
Fonte: adaptado de Fanger (1970); ICIEE (2018) 

 
 

O McKinley Climatic Laboratory (Flórida, Estados Unidos) possui uma das 

maiores câmaras climáticas do mundo. Instalado em 1944 em uma base das Forças 

Aéreas, essa câmara é utilizada para testar aeronaves e possibilita simular as mais 

diversas condições climáticas, com controle da temperatura do ar na faixa de -62°C a 

77°C, além de gerar precipitação de água e neve (KIM et al., 2016). 

De 1986 a 1989, a Comissão Europeia financiou o Projeto PASSYS, voltado 

à realização de estudos de sistemas de construção passiva (CORDIS, 2018). As 

células-teste outdoor PASLINK do Projeto PASSYS podem ser classificadas como 

câmaras climáticas com elevado isolamento térmico, configurando ambientes-teste de 

alta qualidade - Figura 6 (A). A célula-teste PASLINK tem uma face removível e 

adaptada à fixação de componentes, sendo utilizada em testes de resistência ao clima 

externo. A Figura 6 (B) ilustra a aplicação de componentes de vidro avançado em uma 

célula PASLINK, em um experimento do Belgian Building Research Institute, em 

Limelette, Bélgica. (STRACHAN; VANDAELE, 2008). 
 

 

   
Figura 6 - Células PASLINK: (A) planta; (B) vista externa 

Fonte: adaptado de Strachan, Vandaele (2008); León-Rodrígues et al. (2017) 

A B 

C1 C2 

3,2 m 3,2 m 

2
,4

 m
 

2
,4

 m
 Sala 

técnica 

A B 

Câmara 
climática 

5,6 m 
2
,8

 m
 

Sala 
Pré-teste 

Labor. 
Sala p/ 
vestir 



38 

 

A versatilidade de controle das condições em câmaras climáticas mais 

recentes possibilitou configurar uma combinação ideal de variáveis para cada 

experimento, como ao simular determinada situação de conforto (DE DEAR et al., 

1997, HUMPHREYS; NICOL, 1998). 

Nos Estados Unidos, a Building Environment Simulation and Testing (BEST) 

Facility foi instalada em 2004 na Pennsylvania State University (PSU). Esta câmara é 

voltada a pesquisas de conforto térmico e qualidade do ar, como a análise do 

desempenho térmico de fechamentos e sistemas de condicionamento de ar. A BEST 

é composta por uma câmara ambiental (representando o ambiente interno) e uma 

câmara climática (equivalente ao ambiente externo), cujos sistemas de ar 

condicionado são independentes, conforme exposto na Figura 7 (A). É equipada com 

sensores de T, UR, Var, fluxo de calor, qualidade do ar e concentrações de gases - 

Figura 7 (B) (PSU, 2018). 

 

     

Figura 7 - BEST Facility: (A) perspectiva esquemática; (B) vista interna 
Fonte: adaptado de PSU (2018) 

 

O Center for Building Performance and Diagnostics, na Carnegie Mellon 

University (Pittsburgh, Estados Unidos) é equipado com uma câmara climática walk 

in, que permite o controle total sobre as variáveis ambientais e humanas. A câmara 

tem quatro difusores de insuflamento do ar pelo piso - Figura 8 (A), para climatizar o 

ambiente interno - Figura 8 (B) (CHOI; LOFTNESS, 2012). 
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Figura 8 - Câmara climatizada: (A) planta; (B) vista interna 
Fonte: adaptado de Choi, Loftness (2012) 

 

Na University of Texas in Austin, o Center for Energy and Environmental 

Resources é equipado com uma câmara climática (2,4m × 1,8m × 2,5 m) dedicada a 

estudos de qualidade do ar. Sarwar et al. (2003) utilizaram essa câmara em estudos 

da formação de aerossóis orgânicos secundários e sua relação com edificações - 

Figura 9 (A). Já no Building Energy and Environments Department, outra câmara 

climática (6m × 4,5m × 3m) conta com controle do fluxo de ar, T e UR para regimes 

estacionários e variáveis relativas às cargas de aquecimento / resfriamento - Figura 9 

(B). Paredes herméticas isolam a câmara das influências externas, enquanto uma das 

paredes é equipada com um sistema de condicionamento que simula uma janela e os 

respectivos impactos do ambiente externo (UTA, 2018).  

 

                  

Figura 9 - Câmaras climáticas: (A) corte; (B) vista externa 
Fonte: adaptado de Sarwar et al. (2003); UTA (2018) 
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Na Holanda, o Metabolic Research Unit Maastricht (MRUM) é um centro de 

estudos do metabolismo humano, com foco em obesidade e diabetes II. Na década 

de 1980, o MRUM foi equipado com cinco câmaras climáticas com controle de 

respiração (14 m³), mobiliadas como um quarto de hotel - Figura 10 (A e B). Cada 

câmara funciona como um calorímetro: mede a produção de calor e o gasto energético 

humano, em função da produção de CO2 e consumo de O2, em um período de 12 

horas a sete dias (SCHOFFELEN et al., 1997; MAASTRICHT UNIVERSITY, 2018). 

 

 

Figura 10 - MRUM: (A) planta; (B) detalhe da porta hermética 
Fonte: adaptado de Schoffelen et al. (1997); Maastricht University (2018) 

 

Dos trabalhos realizados no MRUM, podem ser citados o estudo comparativo 

da termogênese adaptativa entre pessoas magras e obesas, no frio (WIJERS; SARIS; 

LICHTENBELT, 2012), a adaptação termofisiológica na aclimatação passiva ao calor 

(PALLUBINSKY et al., 2017) e a relação entre balanço de energia interna do corpo e 

sensação térmica (KINGMA et al., 2017). 

Na Alemanha, o Aachen Comfort Cube é uma câmara climática modular (4m²) 

construída para avaliar o conforto térmico em ambientes internos, alterando-se a 

temperatura das superfícies e a distribuição de ar. Cada parede é dividida em quatro 

segmentos - Figura 11 (A), os quais podem ser regulados em temperaturas de 15°C 

a 40°C, por meio da circulação de água em uma serpentina com tubulação capilar 

embutida. Há também um manequim de testes - Figura 11 (B), que pode permanecer 

sentado no interior da câmara (MÖHLENKAMP et al., 2016). 
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Figura 11 - Aachen Comfort Cube: (A) corte; (B) vista interna 
Fonte: Möhlenkamp et al. (2016); RWTH Aachen University (2018) 

 

Outra câmara climática alemã é o Laboratory for Occupant’s Behaviour, 

Satisfaction, Thermal comfort, and Environmental Research (LOBSTER), no Karlsruhe 

Institute of Technology (KIT, 2017). O LOBSTER é uma câmara climática composta 

por dois ambientes (23,4 m² cada) contíguos de simulação - Figura 12 (A), dotado de 

um sistema de rotação que permite alterar a orientação das fachadas - Figura 12 (B). 

O sistema de controle das variáveis ambientais permite verificar o conforto adaptativo 

e o comportamento do ocupante (SCHWEIKER et al., 2014). 

 

       

Figura 12 - LOBSTER: (A) planta; (B) vista externa 
Fonte: adaptado de Tamura, Krüger (2016) 

 

Em Freiburg, Alemanha, o Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems é o 

maior instituto de pesquisa de energia solar da Europa (FRAUNHOFER ISE, 2019). 

Na área de eficiência energética de edificações, dois ambientes-teste (16,8 m² cada) 

- Figura 13 (A) foram instalados na cobertura do edifício-sede do Fraunhofer ISE. A 

configuração personalizável permite rotacionar os ambientes-teste e a alterar a 
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composição da fachada envidraçada - Figura 13 (B), atributos explorados na análise 

do conforto visual (WIENOLD; CHRISTOFFERSEN, 2006), entre outros estudos. 

 

               

Figura 13 - Ambientes-teste do Fraunhofer ISE: (A) planta; (B) vista externa 
Fonte: adaptado de DBUR (2004); Wienold, Christoffersen (2006) 

 

Na University of Sydney, Austrália, o Indoor Environmental Quality (IEQ) Lab 

é uma instalação composta por duas câmaras climáticas (60m² e 25m²), empregadas 

em testes indoor - Figura 14 (A e B). Em um corredor adjacente, é possível simular a 

iluminação solar e uma ampla gama de condições climáticas (DE DEAR et al., 2013). 

Além do controle da temperatura, o IEQ Laboratory possui um sistema de sonorização 

que permite reproduzir ruídos em testes de acústica (CABRERA et al., 2013). 

 

         

Figura 14 - IEQ Laboratory: (A) planta; (B) vista interna 
Fonte: adaptado de Cabrera et al. (2013); University of Sydney (2018) 

 

No Lawrence Berkeley National Lab, Estados Unidos, o Facility for Low-

Energy eXperiments in buildings (FLEXLAB®) tem quatro câmaras climáticas duplas 

(Figura 15), empregadas em testes comparativos da edificação, do comportamento 

da envoltória a sistemas de iluminação e energia elétrica (MC NEIL et al., 2014). Entre 

as pesquisas, destacam-se programas de incentivo à eficiência energética (REGNIER 

et al., 2016) e estudos de incidência solar (LEE; GEISLER-MORODER; WARD, 2018). 
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Figura 15 - FLEXLAB®: (A) planta da câmara rotacionável; (B) vista geral externa 
Fonte: adaptado de MC NEIL et al. (2014); LBNL (2018) 

 

No Canadá, o Solar Simulator and Environmental Chamber (SSEC) é utilizado 

em testes de componentes da envoltória de edificações. Essa câmara climática (8,9m 

× 7,3m × 4,7m) tem controle de temperatura (-40°C a 50°C) e umidade relativa (2% a 

95%), além de simular a insolação (CONCORDIA UNIVERSITY, 2018). Guarino et al. 

(2015) estudaram propriedades de materiais que mudam de estado físico, inserindo 

uma célula-teste no SECC e simulando condições climáticas - Figura 16 (A e B). 

 

                          

Figura 16 - SSEC: (A) perspectiva de célula-teste; (B) vista geral interna 
Fonte: adaptado de Guarino et al. (2005); Concordia University (2018) 

 

Com base nos exemplos expostos, constata-se que há múltiplas câmaras 

climáticas destinadas ao estudo do conforto ambiental em países desenvolvidos – ao 

contrário do cenário encontrado no Brasil. Por esse motivo, nas próximas seções são 

elencadas câmaras climáticas brasileiras empregadas para diversos fins e 

equipamentos análogos utilizados em pesquisas de conforto ambiental e desempenho 

de materiais e sistemas construtivos. 
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2.3.2 Câmaras Climáticas no Contexto Nacional 

 

Câmaras climáticas servem a múltiplas finalidades, do controle de processos 

à otimização da produção, da indústria à instituição de pesquisa e desenvolvimento. 

A seguir são retratadas as principais aplicações de câmaras climáticas e alguns 

exemplos relevantes no cenário nacional, elencados por ordem de grandeza. 

Câmaras climáticas de pequeno porte podem ser empregadas na análise de 

produtos farmacêuticos, de modo a diminuir a influência de fatores ambientais na 

estabilidade dos medicamentos. Tais análises são regulamentadas pela Resolução 

RE nº1 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA, 2005), que normatiza 

testes e ensaios, para avaliar o comportamento e prever a estabilidade de fármacos, 

durante o prazo de validade (NUNES et al., 2007). O forno Pasteur, por exemplo, é 

adotado na esterilização de equipamentos e materiais por meio de calor seco, sendo 

indicado na assepsia de materiais não-passíveis de umedecimento (JORGE, 2002). 

Considerando o dimensionamento e local usual de instalação, o forno Pasteur pode 

ser classificado como uma câmara climática de bancada. 

Para minimizar incertezas de medição ao calibrar instrumentos, é essencial 

assegurar a estabilidade dos parâmetros de avaliação da câmara climática utilizada 

(BRIONIZIO; MAINIER, 2006). No Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e 

Qualidade Industrial (INMETRO), a calibração de câmaras climáticas leva em conta a 

estabilidade, uniformidade e desvio de T e UR (DICLA, 2016). Já o Laboratório de 

Higrometria (LAHIG) do INMETRO é responsável por padrões de UR e temperatura 

de ponto de orvalho (TPO) adotados na calibração de higrômetros, psicrômetros e 

sensores de T e UR. No LAHIG há uma câmara climática de pequeno porte, com 

controle de TA (10°C a 95°C), TPO (-75°C a 20°C), UR (10% a 98%) (INMETRO, 2018). 

O Laboratório de Instrumentação Meteorológica (LIM) do Instituto Nacional de 

Pesquisas Espaciais (INPE, 2018) e o Laboratório de Metrologia Mecânica (LMM) do 

Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT, 2012) também são dotados de câmaras de 

pequeno porte do tipo armário condicionado, apresentadas na Figura 17 (A e B). 

 



45 

 

     

Figura 17 - Câmaras climáticas tipo armário condicionado: (A) LIM; (B) LMM 
Fonte: INPE (2018); IPT (2012) 

 

Na agricultura, o estudo do crescimento e desenvolvimento vegetal pode ser 

desenvolvido em câmara climática com porte compatível ao da espécie em questão. 

Ao estudar o impacto das mudanças climáticas, por exemplo, a avaliação dos efeitos 

sobre cultivares pode ser simulada por meio do aumento da concentração de gás 

carbônico e da elevação de T na câmara climática (EMBRAPA, 2007). Na pecuária, 

por sua vez, é usual adotar câmaras climáticas de grande porte, a exemplo do Centro 

de Estudos Bioclimáticos da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, em 

Itapetinga (EUSTÁQUIO FILHO et al., 2011); Laboratório de Bioclimatologia Animal 

da Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias da Universidade Estadual Paulista, 

em Jaboticabal (STARLING et al., 2005); e Departamento de Zootecnia da 

Universidade Federal de Viçosa, Minas Gerais (SOUTO; MILAGRES; SILVA, 1975). 

No campo da fisiologia do exercício, câmaras climáticas de grande porte são 

empregadas em centros de estudo do desempenho de atletas, tais como: 

- Laboratório de Pesquisa do Exercício (LAPEX) da Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul (UFRGS, 2018): câmara com controle de T e UR - Figura 18 (A); 

- Laboratório de Fisiologia do Exercício (LAFISE) da Universidade Federal de Minas 

Gerais (UFMG, 2018): monitoramento adicional do consumo de oxigênio e das 

variáveis termorregulatórias do indivíduo; 

- Laboratório de Performance em Ambiente Simulado (LAPAS) da Universidade 

Federal de Santa Maria: câmara climática com controle de T (-40 a 50°C), umidade 

(14% a 90%), Var e concentração de oxigênio equivalente a 9.000m de altitude, 

construída para a Copa do Mundo de 2016 (ME, 2015) – Figura 18 (B). 
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Figura 18 - Câmaras climáticas para atletas: (A) LAPEX; (B) LAPAS 
Fonte: UFRGS (2018); ME (2015) 

 
Câmaras climáticas de grande porte são usadas em testes de resistência de 

componentes e ensaios cíclicos de radiação em veículos - Figura 19 (A) (MECALOR, 

2018). No Centro de Desenvolvimento em Energia e Veículos (CDEV) da Pontifícia 

Universidade Católica do Rio de Janeiro, há uma câmara climática para ensaios de 

combustíveis e de desempenho automobilístico - Figura 19 (B) (PUC-Rio, 2018). 

 

     

Figura 19 - Câmaras climáticas: (A) ensaios cíclicos; (B) CDEV 
Fonte: Mecalor (2018); PUC-Rio (2018) 

 

Já o Núcleo de Estruturas Leves (LEL) do IPT é responsável por testar 

componentes da indústria aeroespacial, automotiva e turbinas eólicas (IPT, 2018). O 

LEL tem uma sala limpa Classe 9 (ISO 14.644/2015) de 1.600m², com controle estrito 

de T, UR e quantidade máxima de partículas/m³ (IPT, 2013). Essa sala é considerada 

uma câmara climática com dimensões muito superiores ao convencional. Há ainda 

outra câmara de condicionamento climático (1,1m × 0,95m × 0,95m, -72°C≤T≤180°C, 

10%≤UR≤98%), dedicada a armazenamento de corpos de prova (IPT, 2018). 
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2.3.3 Equipamentos Similares no Contexto Nacional 

 

Câmaras climáticas são utilizadas em uma gama de estudos relacionados ao 

meio construído, de ensaios de materiais e tecnologias construtivas a análises de 

orientação geográfica e conformação arquitetônica. A vasta aplicabilidade estimula a 

construção e replicação desses equipamentos; contudo, câmaras climáticas ainda são 

escassas no contexto nacional. Para subsidiar o referencial teórico deste trabalho, 

foram levantados equipamentos similares instalados no Brasil, utilizados em estudos 

de conforto ambiental e desempenho térmico de sistemas construtivos. Inicialmente é 

apresentada uma breve descrição das tipologias de equipamentos abordados, os 

quais são exemplificados na sequência. 

Um protótipo-teste (ou mock-up) consiste na execução de um modelo em 

tamanho real, para realizar ensaios e validar suposições sobre seu funcionamento. Já 

a célula-teste é empregada em testes comparativos de sistemas construtivos, com 

módulos executados em tamanho real ou escala reduzida. O calorímetro, por sua vez, 

é um instrumento cuja finalidade é a medição da produção de calor. Tanto o protótipo-

teste quanto a célula-teste ou o calorímetro podem configurar câmaras climáticas, 

desde que seja possível controlar a temperatura e a umidade relativa dos ambientes. 

Células-teste em escala reduzida podem ser úteis em estudos de sistemas de 

resfriamento passivo, como no método proposto por Gonzalez-Cruz e Gonzalez-

Garcia (2013). O experimento composto por módulos de mesmo formato (80x80cm, 

H=47cm) e material (compensado de madeira Ø=15mm; EPS Ø=45mm) foi replicado 

em Florianópolis – Figura 20 (A) (GONZALEZ-CRUZ et al., 2014) e Curitiba (LANGE, 

2016; FERNANDES; KRÜGER; ROSSI, 2017), visando testar tetos reservatório. 

Na Escola de Engenharia da USP São Carlos, Seixas (2015) analisou a 

distribuição espacial da temperatura do ar e da temperatura superficial interna em 

duas células-teste de 5,9m², sendo uma coberta com telhado cerâmico e a outra com 

cobertura verde - Figura 20 (B). Essas células-teste fazem parte de um conjunto 

construído para realizar medições em espaços que permitam analisar e comparar o 

comportamento térmico da envoltória de uma forma mais próxima da realidade. 

 



48 

 

 

     

Figura 20 - Células-teste: (A) em escala reduzida; (B) em tamanho real 
Fonte: Gonzalez-Cruz et al. (2014); Seixas (2015) 

 

Com base no conjunto da USP São Carlos, outras seis células-teste foram 

construídas na Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) para analisar o 

desempenho térmico de vidros, sendo uma adotada como controle e as demais 

destinadas à análise de desempenho de materiais (CASTRO, 2006). Em continuidade 

a essa pesquisa, Michelato (2007) aprofundou estudos com vidros refletivos. 

Na Poli-USP dois protótipos-teste de 5,9m² foram construídos para comparar 

o desempenho térmico de cobertura em telha cerâmica e teto verde - Figura 21 (A). 

Os protótipos têm sensores de temperatura superficial interna nas paredes, piso e teto 

- Figura 21 (B), para avaliar a diferença de isolamento térmico entre coberturas e a 

possível contribuição à economia energética em climatização (FERRAZ, 2012). 

 

         

Figura 21 - Protótipos-teste: (A) vista superior; (B) vista interna 
Fonte: Ariede, Feitosa (2017) 

 

Ainda na Poli-USP, há no Departamento de Engenharia Mecânica uma 

câmara climática de 34,8m² - Figura 22 (A). A câmara foi concebida para avaliar o 

A B 



49 

 

funcionamento de sistemas de ar condicionado com insuflamento pelo piso em 

ambientes de escritório (LEITE, 2003). Desde sua concepção, a câmara climática da 

Poli-USP tem sido utilizada em diversos estudos, como a influência do sistema de 

ventilação personalizada na dispersão de partículas expiratórias em um mock-up de 

cabine de aeronave - Figura 22 (B) (CELLINE, 2017). 

  

      

Figura 22 - Câmara climatica Poli-USP: (A) planta; (B) mock-up de aeronave 
Fonte: Leite (2003); Celline (2017) 

 

Na Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), um calorímetro foi 

desenvolvido visando determinar o Fator solar (FSo) de vidros e janelas, sendo FSo a 

soma da energia solar diretamente transmitida com a parcela absorvida pela janela e 

depois reemitida para o interior da edificação. O calorímetro consiste em um trailer 

fabricado sob medida, com área de 5,6m² - Figura 23 (A), equipado com instrumentos 

de medição e controle. Há uma “cavidade principal” para medições em janelas 

completas (ex.: vidro, esquadria e proteção solar) em tamanho real – Figura 23 (B); e 

uma “cavidade secundária”, para verificar o ganho de calor em amostras menores, 

compostas por um elemento único e plano (ex.: chapa de vidro) (MARINOSKI, 2010). 

O calorímetro continua sendo empregado em estudos de FSo, como por exemplo em 

medições de superfícies envidraçadas e sombreadas (MARINOSKI et al., 2018).  

A B 
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Figura 23 - Calorímetro: (A) planta; (B) vista externa 
Fonte: adaptado de Marinoski, Güths, Lamberts (2012); Marinoski (2010) 

 

Dos modelos supracitados, a câmara climática da Poli-USP e o calorímetro da 

UFSC foram considerados os laboratórios nacionais mais relevantes no estudo do 

conforto ambiental e do desempenho de componentes construtivos. O sistema de ar 

condicionado da câmara da Poli-USP permite controlar temperatura e umidade, 

caracterizando-a como uma câmara climática. Já o calorímetro conta com um sistema 

de resfriamento para remover o calor absorvido, com controle apenas de temperatura. 

 
2.3.4 Pesquisas Experimentais em Câmaras Climáticas 

 

Para fundamentar a importância de estudos com câmaras climáticas, realizou-

se uma análise bibliométrica de artigos vinculados ao tema. Uma vez efetuado o 

levantamento, a bibliometria seguiu duas vertentes: análise da evolução da produção 

científica; e diagnóstico das principais áreas que empregam câmaras climáticas em 

pesquisas. Esse método permitiu identificar sinônimos de “câmara climática” na língua 

inglesa, bem como apontar tendências de abordagem nesse escopo. 

Os artigos foram levantados na plataforma Web of Science, considerando as 

publicações de janeiro de 2012 a novembro 2017. Ao pesquisar expressões em inglês, 

“Climate chamber"; “Climatic chamber"; “Environmental chamber" e “Test chamber” 

foram as terminologias mais recorrentes. O levantamento resultou em uma coletânea 

de 3.909 artigos, sendo climate chamber a palavra-chave mais usual. A distribuição 

de artigos entre as quatro expressões consultadas é exposta na Tabela 1. 

 

A B 

3,5 m 
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Tabela 1 - Distribuição de artigos por expressão consultada 

Expressão consultada Artigos Porcentagem Recorrência 

Climate chamber 2.001 51% 1º 

Climatic chamber 659 17% 3º 

Environmental chamber 621 16% 4º 

Test chamber 628 16% 2º 

Total 3.909 100%  

Fonte: adaptado de Tamura et al. (2018) 

 

De antemão, constata-se que bibliometria é uma ferramenta de análise de 

dados especialmente útil quando a amostra é composta por um grande número de 

documentos. Conforme a Tabela 1, a expressão Climate chamber é palavra-chave em 

mais da metade dos artigos levantados. Já a frequência dos termos Climatic chamber, 

Environmental chamber e Test chamber manteve-se equivalente, em torno de 16,5%. 

O acervo foi exportado para o software EndNote® X6, para extrair e catalogar 

informações como título, autores, palavras-chave e resumo dos artigos. A seguir, 

analisou-se a evolução anual da produção científica ao longo do período avaliado, 

para cada palavra-chave. A distribuição anual de artigos é ilustrada na Figura 24. O 

gráfico refere-se ao período de 2012 a 2016, pois o levantamento de artigos não 

considerou o ano de 2017 por inteiro. 

 

 
Figura 24 - Distriuição anual de artigos por termo pesquisado 

Fonte: Tamura et al. (2018) 
 

Segundo dados da Figura 24, o número de artigos com a palavra-chave 

Climate chamber foi 331% superior à média conjunta dos três outros termos. Já artigos 

com as palavras-chave Climatic chamber, Environmental chamber e Test chamber 

foram em média de 110 artigos/ano (DP = ±6) e tendência de evolução estanque. 

Na etapa seguinte, a partir de informações contidas no resumo dos trabalhos, 

classificou-se a coletânea de artigos em cinco grandes áreas de estudo (Tabela 2): 
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1) Desempenho de materiais: subdivididos em construção civil e outras áreas; 

2) Percepção humana: subdividida em audição, conforto térmico, olfato, visão; 

3) Câmara climática: estudo do equipamento em si; 

4) Humanos: resposta do ocupante a estímulos ambientais; 

5) Outros seres: organismos unicelulares a ecossistemas. 

 
Tabela 2 - Classificação de artigos por área de estudo 

Expressão 
Climate 

chamber 
Climatic 
chamber 

Environment. 
Chamber 

Test chamber 
Σ por área 
de estudo 

Áreas estudo Qt. % Nº Qt. % Nº Qt. % Nº Qt. % Nº Qt. % Nº 

1. Materiais                              

1.1. C. civil 81 4,0 4º 72 10,9 3º 66 10,6 3º 37 5,9 3º 256 6,5 4º 

1.2. Outros 462 23,1 2º 206 31,3 2º 353 56,8 1º 474 75,5 1º 1.495 38,2 2º 

2. Percepção                              

2.1. Audição 1 0,0 8º 2 0,3 7º 1 0,2 9º 1 0,2 8º 5 0,1 8º 

2.2. Térmico 27 1,3 5º 15 2,3 5º 18 2,9 5º 9 1,4 6º 69 1,8 5º 

2.3. Olfato 0 0,0 9º 0 0,0 9º 5 0,8 8º 13 2,1 3º 18 0,5 7º 

2.4. Visão  2 0,1 7º 1 0,2 8º 13 2,1 7º 4 0,6 7º 20 0,5 7º 

3. Câmara 16 0,8 6º 13 2,0 6º 14 2,3 6º 11 1,8 4º 54 1,4 6º 

4.  Humano 122 6,1 3º 71 10,8 4º 65 10,5 4º 10 1,6 5º 268 6,9 3º 

5.  Outros 1.290 64,5 1º 279 42,3 1º 86 13,8 2º 69 11,0 2º 1.724 44,1 1º 

TOTAL 2.001 100   659 100   621 100   628 100   3.909 100   

Fonte: adaptado de Tamura et al., (2018) 

 

Os campos destacados em cinza na Tabela 2 representam o 1º lugar na 

classificação de cada expressão. Já a distribuição de artigos por tema variou entre as 

expressões pesquisadas: a maioria dos artigos com palavras-chave Climate chamber 

e Climatic chamber relacionaram-se à categoria 5. Outros seres; as palavras-chave 

Environmental chamber e Test chamber, por sua vez, predominaram em artigos da 

categoria 1.2 Outros materiais. Considerando o somatório dos resultados, as mesmas 

categorias representam a quase totalidade da amostra avaliada: 5. Outros seres 

(1.724 artigos) e 1.2 Outros materiais (1.496 artigos), equivalente a 82,3% da amostra. 

A seguir, foram identificadas associações entre palavras-chave e áreas de 

estudo, com o software Vosviewer® v.1.6.5. O protocolo dessa etapa foi organizado 

em seis ações: importação dos dados bibliométricos no Vosviewer®; quantificação 

das quatro palavras-chave previamente escolhidas; determinação da frequência de 

coocorrência das palavras-chave; filtragem de 60% dos termos mais relevantes, por 

recorrência e sistema de pesos; exclusão manual de termos não relevantes; geração 

de mapas de palavras-chave, com agrupamentos diferenciados por cores. 
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Os resultados foram organizados em mapas de palavras-chave, produzidos a 

partir da identificação da coocorrência de três palavras ou termos (VAN ECK, 2010). 

Na etapa final, criaram-se os mapas de palavras-chave. Apenas o somatório 

para todos os termos procurados nas categorias 1.1 Materiais e sistemas construtivos 

(Figura 25, Quadro 2) e 4.Humanos (Figura 26, Quadro 3) resultaram em mapas com 

quantidade significativa de termos. 

Ao analisar o mapa de palavras-chave da categoria 1.1. Materiais e sistemas 

construtivos, notam-se três agrupamentos com focos distintos: 

1) Vermelho (Test chamber): construção e operação de edificações; 

2) Azul (Climate chamber e Climatic chamber): propriedades físicas de materiais; 

3) Verde (sem termo associado): meio ambiente e materiais de construção. 

No mapa de palavras-chave da categoria 4. Humanos, também podem ser 

visualizados três agrupamentos: 

1) Vermelho (Environmental chamber): variáveis fisiológicas e parâmetros ambientais; 

2) Azul (Climate chamber e Test chamber): conforto térmico no meio construído e 

percepção relacionada a alterações sazonais; 

3) Verde (sem termo associado): desempenho e fisiologia aplicada em ambientes. 

Os mapas de palavras-chave evidenciam que Climate chamber é a expressão 

mais usual para denominar câmaras climáticas, além de ser a única que apresentou 

evolução ascendente ao longo do período avaliado. Na categoria 1.1. Materiais e 

sistemas construtivos (Figura 25), estudos de conforto ambiental costumam adotar as 

expressões Climatic chamber, Climate chamber e Test chamber. Já na categoria 4. 

Humanos (Figura 26), são recorrentes as expressões Climate chamber, Test chamber 

e Environmental chamber. 

Em relação à temática dos artigos, constatou-se a existência de três focos na 

categoria 1.1. Materiais e sistemas construtivos (Figura 25): propriedades físico-

químicas, qualidade do ar e eficiência energética de edificações. 
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Figura 25 - Mapa de palavras-chave: 1.1. Mateirais e sistemas construtivos 
Fonte: Tamura et al. (2018) 

 
Quadro 2 - Síntese das palavras-chave: 1.1. Materiais e sistemas construtivos 

 Conjunto 1 Conjunto 2 Conjunto 3 

Termos de busca Test chamber Climate chamber; Climatic chamber - 

Principais palavras-chave Building; Climate Construction Environmment; Building material 

Outras palavras-chave Energy consumption; Heat transfer; 
Heating insulation; Operation; 
PCM; Thermal performance; 

Ventilation; Wall 

Concrete; Conductivity; Degradation; 
Durability; Moisture; Soil; Specimen; 

Thermal Conductivity; Thermal property; 
Water; Water content 

Formaldehyde; Formaldehyde emission; 
Indoor quality air; Indoor environment; 
Ozone; Particle; Technology; Volatile 

Organic Compound 

Fonte: Tamura et al. (2018) 
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Figura 26 - Mapa de palavras-chave: 4. Humanos 

Fonte: Tamura et al. (2018) 
 

Quadro 3 - Síntese das palavras-chave: 4. Humanos 

 Conjunto 1 Conjunto 2 Conjunto 3 

Termos de busca Environmental chamber Climate chamber; Test chamber - 

Principais palavras-chave Core temperature; Exercise; Humidity Thermal comfort; Thermal sensation Performance 

Outras palavras-chave Age; Blood sample; Body Mass; Cold; Exhaustion; 
Heat rate; Heat stress; Height; Hot condition; Hot 

environment; Man; Participant; Patient; Physiological 
strain index; Recovery; Rectal temperature; Sweat 

rate; Treadmill; VO2max 

Air; Air conditioning; Air quality; Air 
temperature; Air velocity; Comfort; 

Female; Human; Human body; Indoor air; 
Occupant; Person; Season; Sensation; 

Summer; Winter 

Applied physiology; 
Warm environment 

Fonte: Tamura et al. (2018)
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É recorrente a avaliação de propriedades físico-químicas de blocos de tijolo 

(PAVLIK et al., 2015), concreto (GHENI; ELGAWADY; MYERS, 2017) e solo (CUI et 

al., 2013). Nesses artigos, câmaras climáticas são utilizadas para testar parâmetros 

como resistência mecânica, taxa de umidade e durabilidade. 

Já na análise da qualidade do ar de ambientes, estuda-se a emissão de 

Compostos Orgânicos Voláteis (COV) (CHEN et al., 2015), formaldeídos (CHEN et al., 

2016), ozônio (HAUNG et al., 2012), etc. A realização desses estudos pressupõe a 

existência de um ambiente estanque, uma vez que a concentração desses compostos 

é calculada em μg/m³ ou partes por milhão (ppm), sendo 1μg/m³ = 0,001 ppm. 

Quanto às relações entre operação de edificações e gasto energético, é mais 

comum o estudo do isolamento térmico de janelas (CUCE, 2017) e de painéis de 

fechamento (WYSS et al., 2015), além da análise de sistemas de condicionamento de 

ar (HAN; CHANG; KIM, 2016) e de resfriamento passivo (AL TOUMA et al., 2016). 

Na categoria 4. Humanos (Figura 26) há mais artigos sobre conforto térmico, 

com destaque para a recorrência de estudos com o emprego de manequim térmico 

(BARNA; BANHIDI, 2012; VOELKER; MAEMPEL; KORNARDT, 2014; WANG et al., 

2013) e estudos sobre aclimatação psicológica de curto e/ou de longo prazo 

(CANDIDO; DE DEAR; OHBA, 2012; KRÜGER et al., 2017). Constatou-se que artigos 

sobre conforto acústico são mais escassos, ao consultar o número de artigos sobre 

percepção humana por meio da audição, na Tabela 2. Artigos relacionados à visão 

são mais recorrentes ao adotar o termo Environmental chamber (THOMPSON et al., 

2015), ao passo que estudos sobre percepção olfativa costumam empregar o termo 

Test chamber (BADIDA; SENITKOVA, 2013). 

No horizonte nacional, as principais pesquisas realizadas em ambiente-teste 

do tipo walk-in focadas na área de conforto ambiental são aquelas relacionadas aos 

equipamentos nacionais similares, citadas na seção anterior e listadas na Tabela 3. 

 
Tabela 3 - Pesquisas nacionais de conforto ambiental em ambientes-teste walk-in 

Instituição Equipamento Tema de estudo Referências 

USP São Carlos, 
UNICAMP, USP 

Células-teste de 
5,9m² 

Comportamento 
térmico da envoltória 

Seixas (2015); Castro (2006); 
Michelato (2007); Ferraz (2012) 

USP Câmara climática 
de 34,8m² 

Sistemas de 
climatização 

Leite (2003); Vilain et al. (2013); 
Celline (2017) 

UFSC Calorímetro de 
5,6m² 

FSo de vidros e 
janelas 

Marinoski, (2010); Marinoski, 
Güths, Lamberts (2012); 
Marinoski et al. (2018) 

Fonte: Autoria própria 
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Em vista do que foi apresentado e atendendo aos objetivos desta pesquisa, 

conclui-se que a pesquisa suportada por câmaras climáticas e ambientes-teste do tipo 

walk-in ainda é insipiente no Brasil. 

Para fechar esta revisão bibliográfica, apresenta-se a seguir uma breve 

contextualização sobre a construção em container, técnica construtiva adotada na 

execução da envoltória da CBBC. 

 

2.4 CONSTRUÇÃO EM CONTAINER 

 

Um container consiste em “uma caixa de grandes dimensões, de madeira ou 

metal, que acondiciona carga para transporte e tem como objetivo facilitar seu 

embarque, desembarque e transbordo” (MICHAELIS, 2018). Sua origem remonta ao 

Container Express Service (CONEX), uma caixa de aço (2,59m × 1,91m × 2,08m) 

criada pelo Exército dos Estados Unidos na década de 1950 para levar itens ao campo 

e posteriormente adaptada ao transporte de peças (LEVINSON, 2006). 

Ainda nos Estados unidos, o primeiro container intermodal foi por Malcom 

McLean e Keith Tantlinger em 1995. Visando agilizar o processo de carregamento de 

materiais e o transporte transoceânico, surgiu a ideia de acoplar baús de caminhões 

e levá-los direto aos navios. O protótipo (2,40m × 2,40m × 3,00m) em chapa de aço 

era equipado com lockers (mecanismo de fecho giratório) nos cantos superiores, para 

içamento e movimentação por gruas (SAWYERS, 2004). 

Containers são classificados em duas categorias: o tipo dry é constituído por 

chapas de aço corten e é adotado no transporte em geral; e o tipo reefer tem superfície 

externa em aço corten, miolo em poliuretano expandido e interior em aço inox, com 

isolamento térmico para o transporte de carga refrigerada (STEINECKER, 2012). 

Dimensões padronizadas possibilitam sobrepor/encaixar containers. A largura 

externa é fixada em 2,44m (8’), medida limitada por condições de tráfego em rodovias 

e ferrovias. A altura é de 2,59m (8’6” - standard) ou 2,89m (9’6” - high cube), sendo a 

primeira medida a mais usual. O comprimento vai de 3,05m (10’), 6,09m (20’) a 

12,19m (40’), sendo o último o mais difundido (ISO, 2013a). Atualmente, containers 

devem se enquadrar na ISO 668/2013 e apresentar uma envoltória equivalente à 

exposta na Figura 27. 
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Figura 27 - Vista esquemática de container do tipo dry 
Fonte: adaptado de Steinecker (2012) 

 

A construção em container intensificou-se no Brasil a partir da década de 2010 

(BUGES et al., 2014). A transportabilidade, escala adaptável a edificações e facilidade 

de instalação levaram à aplicação de containers no setor da construção civil. Apesar 

da difusão dessa tecnologia, ainda são escassos os estudos do desempenho térmico 

de construções em containers, bem como do conforto no interior de edificações 

destinadas à ocupação humana (COSTA, 2015). 

A industrialização do processo de construção em container leva à economia 

e previsibilidade de investimentos, além da rapidez e limpeza na implantação. Entre 

as vantagens da construção em containers, destacam-se a agilidade na montagem e 

finalização do projeto e a resistência nas instalações e nos containers como um todo 

(DELTA CONTAINERS, 2018). Ademais, a disponibilidade em escala mundial e a 

padronização de dimensões favorecem ainda mais a execução de projetos-padrão. 

Apesar da disseminação de construções em container no país, a inexistência 

de uma normatização específica leva a critérios variáveis na análise de projetos. Na 
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Prefeitura Municipal de Curitiba, os projetos em container são enquadrados como 

“estrutura metálica” no Regulamento de Edificações (CURITIBA, 2013).  A Prefeitura 

informou que não possui um levantamento das construções em container edificadas 

no território do município. Ao constatar a carência de registros de construções em 

containers no domínio público, recorreu-se à iniciativa privada para contextualizar a 

evolução do número de empreendimentos em container construídos nos últimos anos. 

Um exemplo é a empresa Delta Containers, cujo portfólio de 2011-2017 conta 

com 41 projetos residenciais e comerciais, com áreas desde 30m² (1 container) até 

990 m² (55 containers). Além disso, a empresa é especializada em adaptar containers 

para canteiros de obras (ex.: stand de vendas, vestiário, escritório), totalizando mais 

de 300 unidades dessa tipologia construtiva. 

Uma motivação a ser considerada é a transportabilidade de construções em 

container, atributo aspirado por empresários que não são proprietários do terreno no 

qual o estabelecimento é instalado. Esse atributo motivou a escolha do container 

como partido arquitetônico de um complexo de eventos na Pedreira Paulo Leminski 

(Curitiba, 2016). Como o local é um parque público, construções são proibidas. Para 

atender o programa de necessidades foram utilizados 55 containers, totalizando 990 

m² de áreas de sanitários, ambulatórios, bares e postos da polícia civil e militar. 

Outro aspecto favorável é a rapidez da execução em container: a agilidade da 

obra possibilita antecipar a inauguração do estabelecimento, ampliando o retorno de 

investimentos. Nesse quesito destaca-se o Hostel Tetris (Foz do Iguaçu, 2012): o 

empreendimento é composto por 15 containers, totalizando 510 m² que foram 

edificados em 4 meses. 

Em compensação, é necessário ressaltar a problemática do aspecto térmico 

na construção em container. O isolamento térmico é fundamental para a eficiência 

energética dessa tipologia construtiva - caso contrário, o ambiente demandará alta 

carga térmica de refrigeração no verão e de aquecimento no inverno (COSTA, 2015).   
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3 METODOLOGIA 

 

Em relação ao objetivo geral, este trabalho é classificado como uma pesquisa 

descritiva, uma vez que visa identificar a gama de estudos realizáveis com o emprego 

da Câmara Bioclimática de Baixo Custo. Pesquisas descritivas buscam descobrir 

associações entre variáveis por meio de técnicas padronizadas de observação e 

coleta de dados, como, por exemplo, o questionário (GIL, 2008). 

Quanto ao delineamento da pesquisa, inicialmente realizou-se uma pesquisa 

bibliográfica a partir de materiais como livros e artigos científicos. Nessa etapa, a 

busca pela familiaridade com o tema e o aprimoramento de ideias configuram uma 

pesquisa exploratória (GIL, 2008). Assim foi levantado o referencial teórico descrito 

no capítulo anterior, sobre conforto e desempenho do meio construído, APO, câmaras 

climáticas e construção em container. Analogamente, realizou-se um levantamento de 

leis e normas aplicáveis ao projeto e execução da CBBC. 

Do ponto de vista da forma de abordagem do problema, a análise de dados 

em pesquisas experimentais usualmente configura uma pesquisa quantitativa. Já em 

estudos de campo, predominam os procedimentos de natureza qualitativa (GIL, 2008). 

Na APO da CBBC, o levantamento das condições de conforto do participante é uma 

pesquisa qualitativa, enquanto o monitoramento de variáveis ambientais configura 

uma pesquisa quantitativa. Ao mesclar essas duas vertentes, pode-se enquadrar a 

pesquisa como quali-quantitativa. 

No âmbito da pesquisa experimental, cumpre esclarecer o que motivou a 

concepção de dois módulos idênticos para a CBBC. Essa diretriz possibilita realizar 

ensaios simultâneos sob as mesmas condições climáticas - se os ensaios fossem 

realizados em um único módulo, seria improvável a ocorrência das mesmas condições 

climáticas em momentos distintos. Essa potencialidade foi explorada na APO da 

CBBC, ao realizar ensaios simultâneos com a janela do Módulo de Controle voltada 

para o Norte e a janela do Módulo Experimental voltada para o Sul. 

Quanto ao procedimento de coleta de dados, um levantamento pode se dar 

em três etapas: seleção da amostra e aplicação de questionários; tabulação e análise 

dos dados; e aplicação do resultado ao universo gerador da amostra (SANTOS, 2007). 

Essa sequência foi adotada na APO da CBBC. 

Além disso, na pesquisa experimental, há outros procedimentos de coleta de 

dados: a reprodução controlada de um fenômeno da realidade permite constatar os 
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fatores geradores e/ou seus produtos, por meio do controle e monitoramento de 

variáveis (SANTOS, 2007). Nesse viés, enquadram-se a adequação térmica, lumínica 

e acústica, bem como a avaliação de desempenho dos sistemas de iluminação e de 

climatização da CBBC – Figura 27. 

A CBBC poderá ser aplicada no estudo de várias áreas do conhecimento além 

do conforto ambiental, da psicologia ambiental à arquitetura bioclimática, eficiência 

energética e sistemas de condicionamento passivo. Nota-se, assim, que a abordagem 

multidisciplinar é outra característica importante desta pesquisa. 

O pesquisador deve lidar com a problematização e buscar uma solução a uma 

necessidade que ainda perdura, quer seja por não ter sido respondida, ou por não ter 

sido satisfatoriamente trabalhada (SANTOS, 2007). Por sua subjetividade, a questão 

do conforto ambiental dá margem a inúmeras respostas para a mesma questão, sendo 

um assunto a ser trabalhado continuamente. 

Uma vez definida a classificação da pesquisa, o desenvolvimento das etapas 

é ilustrado em um fluxograma (Figura 28), o qual pode ser resumido em três fases: 

1. Concepção e elaboração de projeto executivo da CBBC; 

2. Captação de recursos, execução da CBBC e instalação na UTFPR; 

3. Análise da adequação da edificação e APO da CBBC. 

As ações necessárias à concretização dessas fases são descritas a seguir. 

 

 

Figura 28 - Fluxograma geral do desenvolvimento da pesquisa 
Fonte: Autoria própria 
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A presente pesquisa teve início em julho de 2017, com a realização de visitas 

técnicas a empreendimentos construídos em container para subsidiar a concepção da 

CBBC. Foram visitadas instalações residenciais e comerciais do ramo da alimentação, 

hotelaria e entretenimento, situados em Curitiba/PR e Foz do Iguaçu/PR. Além disso, 

o acompanhamento da construção de uma residência em container serviu de estudo 

de caso sobre como complementar a obra em container com a construção a seco. 

Também foram feitas ações de captação de recursos, para complementar o 

financiamento da CBBC. Esse processo culminou com a formalização da parceria 

entre UTFPR e uma empresa de construção em container, além do fornecimento 

gratuito da maior parte dos materiais empregados na execução da CBBC. Essas 

ações possibilitaram executar a CBBC, cujos módulos foram instalados na UTFPR em 

16 de fevereiro de 2018. Em paralelo, foram executados diversos serviços na UTFPR, 

como a instalação do sistema de rotação e redes de elétrica e lógica. 

Quanto às condições da infraestrutura instalada, os ensaios de verificação da 

adequação térmica, acústica, APO, e desempenho dos sistemas de climatização e de 

iluminação foram realizados de abril de 2018 a janeiro de 2019. Esses ensaios foram 

organizados em uma linha do tempo, conforme ilustrado na Figura 29. 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 29 - Linha do tempo: ensaios realizados na CBBC 

Fonte: Autoria própria 
 

Conforme exposto na Figura 29, os ensaios das condições térmica e acústica 

foram iniciados em abril de 2018. Após, a APO da CBBC levou a um diagnóstico das 

condições de conforto ambiental proporcionadas pelos módulos. Os últimos ensaios 

foram as análises de desempenho dos sistemas de climatização (setembro e outubro 

de 2018) e de iluminação (janeiro de 2019).  

Fevereiro           Abril             Junho            Agosto          Outubro           Janeiro 
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3.1 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

 

3.1.1 Clima Local 

 

Curitiba (25°25’40” S, 49°16’23” W, 934 m – IBGE, 2019) está situada na 

região Sul do Brasil e possui clima temperado marítimo úmido (Cfb), segundo a 

classificação de Köppen-Geiger. Insere-se na Zona Bioclimática 1 (ZB1), sendo a 

capital mais fria do país (ABNT, 2005). Trata-se de um tipo climático mesotérmico, 

subtropical, com verões frescos, sem estação seca e com ocorrência frequente de 

geadas severas no inverno (MENDONÇA; DANNI-OLIVEIRA, 2007).  

Há doze cidades classificadas como ZB1, situadas nas regiões Sul e Sudeste 

do Brasil: Bom Jesus/RS, Campos do Jordão/SP, Castro/PR, Caxias do Sul/RS, 

Curitiba/PR, Guarapuava/PR, Lages/RS, Maringá/PR, Palmas/PR, Poços de 

Caldas/MG, São Francisco de Paula/RS e São Joaquim/RS (ABNT, 2005). A carta 

bioclimática da ZB1 e as normais climatológicas constam na Figura 30 (A e B). 

 
 

    

Figura 30 - ZB1: (A) mapa, com destaque para Curitiba; (B) carta bioclimática 
Fonte: adaptado de ABNT (2005) 

 

Segundo as normais climatológicas de Curitiba no período de 1981-2010, a 

precipitação média anual é de 1575,8 mm e a temperatura média anual (TMA) é de 

17,4°C, sendo fevereiro o mês mais quente (TMM=21,0°C) e julho o mês mais frio 

(TMM=13,5°C) (INMET, 2018a). As normais de temperatura e de outras variáveis 

relevantes para esta pesquisa são apresentadas na Tabela 4. 

A B 

CURITIBA 
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Tabela 4 - Normais climatológicas de Curitiba/PR, 1981-2010 

Parâmetro Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Ano 

TMIN (°C) 17,2 17,4 16,5 14,6 11,2 9,7 9,0 9,6 11,1 13,2 14,9 16,2 13,4 

TMÉD (°C) 20,9 21,0 20,1 18,3 15,1 13,9 13,5 14,6 15,3 17,1 18,9 20,2 17,4 

TMÁX (°C) 26,8 26,8 26,0 24,0 20,8 20,1 19,7 21,5 21,4 23,1 25,0 26,2 23,5 

Insolação (h) 161 151 163 156 149 141 162 173 124 137 164 165 1845 

Nebulosidade 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 0,7 0,6 0,6 0,6 

UR (%) 81,2 81,3 82,2 82,5 83,4 82,3 80,4 77,1 80,8 81,7 79,2 79,6 81,0 

Precip. (mm) 218 166 147 96 114 94 108 74 141 139 124 154 1576 

VA (m/s) 2,3 2,2 2,0 2,0 1,9 2,1 2,1 2,1 2,3 2,4 2,5 2,4 2,2 

Direção NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE 

Fonte: adaptado de INMET (2018a) 

 

3.1.2 Área de Implantação 

 

Os módulos da CBBC foram instalados na Universidade Tecnológica Federal 

do Paraná (UTFPR), Câmpus Curitiba, Sede Ecoville. Esta sede está localizada na 

região Oeste de Curitiba, capital do Estado do Paraná, conforme apresentado na 

Figura 31 (A). A UTFPR Sede Ecoville é dividida em duas glebas (Figura 31 B); tendo 

em vista que o projeto de pesquisa em questão é vinculado ao Programa de Pós-

Graduação em Engenharia Civil (PPGEC), localizado na Gleba Norte, esta teve 

preferência na escolha do local de instalação.  

 

    

Figura 31 - Localização CBBC: (A) Região Metropolitana de Curitiba; (B) UTFPR 
Fonte: adaptado de Google (2017) e COMEC (2017) 

 

Os dois módulos da câmara foram instalados no estacionamento principal da 

Gleba Norte da UTFPR Sede Ecoville, ao lado do Bloco C. O local de instalação dos 

 

N 
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módulos de controle (MC) e experimental (ME), é indicado na Figura 32 e os 

confrontantes, na Figura 33 (A, B, C e D). O sombreamento provocado pelo Bloco C, 

vegetação do entorno e pelos próprios módulos da CBBC é abordado na sequência. 

 

 

Figura 32 - Implantação da CBBC, escala 1:1500 
Fonte: adaptado de UTFPR (2016) 

 

     
 

     

Figura 33 - Vistas do entorno da CBBC: (A) Norte; (B) Sul; (C) Leste; (D) Oeste 
Fonte: GT CBBC (15.dez.2017) 
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Foram estudadas outras opções de localização (TREVISAN et al., 2017), mas 

o que levou à escolha do local definitivo de instalação foi a facilidade de acesso, a 

praticidade de operação e a maximização de insolação e ventilação natural dos 

módulos. O local escolhido apresenta os seguintes confrontantes: 

-  Norte: estacionamento principal da UTFPR  - Figura 33 (A); 

- Sul: Bloco C da UTFPR, com altura aproximada de 24m - Figura 33 (B); 

- Leste: estacionamento principal da UTFPR - Figura 33 (C); 

- Oeste: árvores caducifólias com altura estimada entre 12 e 15m, em lote situado no 

lado oposto da Rua Professor Pedro Viriato Parigot de Souza - Figura 33 (D). 

O estudo de insolação teve como principal objetivo verificar a ocorrência de 

sombreamento de elementos do entorno e entre os módulos da CBBC. A insolação 

foi simulada no software SketchUp Pro 2017, considerando as coordenadas 

geográficas, curvas de nível do terreno e elementos de sombreamento (Bloco C, 

árvores e os próprios módulos da CBBC). Foi simulado o intervalo das 8h00 às 17h00 

nos solstícios de verão e inverno, para analisar as alturas solares máxima e mínima 

(TAMURA, 2017b). O resultado das simulações é exibido no Quadro 4. 

Segundo Tamura (2017b), o local proposto para a instalação dos módulos da 

CBBC possibilitará o aproveitamento contínuo da insolação por um período mínimo 

de quatro horas, tanto no verão (10h00-14h00) quanto no inverno (08h00-12h00). O 

sombreamento ocorrerá da seguinte forma: 

- Solstício de verão: ME sombreará parcialmente MC até 10h00. Os módulos não 

serão sombreados pelo Bloco C ou pela vegetação do lote vizinho ao longo da manhã; 

já à tarde, o Bloco C obstruirá a incidência solar em ME a partir das 15h00. 

- Solstício de inverno: MC sombreará ME a partir das 13h00. No período da tarde, MC 

e ME serão sombreados pela vegetação do terreno vizinho, o que será amenizado 

pelo fato da espécie encontrada ser caducifólia e perder as folhas no inverno. 

O afastamento entre módulos está vinculado ao sombreamento mútuo. Se a 

distância lateral entre MC e ME fosse aumentada de 2,56m para 7,50m, a insolação 

ininterrupta seria de seis horas. Entretanto, a área ocupada pela CBBC passaria de 

50m² para 74,7m². Para minimizar a supressão de vagas no estacionamento, optou-

se por manter a implantação originalmente prevista para os módulos – por entender 

que a influência do sombreamento será pouco significativa na TA de MC e ME. 

Por fim, cumpre destacar que os módulos podem ser rotacionados, de modo 

a orientar as aberturas conforme ao propósito desejado para o experimento. 
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Quadro 4 - Simulação da insolação na CBBC nos solstícios de verão e inverno 

 Solstício de verão (22 de dezembro) Solstício de inverno (22 de junho) 

8h00 

  

9h00 

  

10h00 

  

11h00 

  

12h00 

  

13h00 

  

14h00 

  

15h00 

  

16h00 

  

17h00 

  
Fonte: adaptado de Tamura (2017b) 

 

 

N 
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3.2 NORMATIVAS RELEVANTES 

 

O levantamento de normas e condicionantes legais é o primeiro passo para 

conceber qualquer projeto, quer sejam empreendimentos ou pesquisas acadêmicas. 

Nesse caso, o atendimento à legislação aplicável é fundamental para dar legitimidade 

ao experimento, além de ser um exemplo da prática que deve ser sempre adotada. 

Apresentam-se a seguir as normas e condicionantes legais considerados na 

concepção da CBBC, para assegurar o bem-estar humano e o enquadramento do 

experimento na legislação aplicada no município de Curitiba/PR. 

No princípio, a busca por condições ambientais voltadas ao bem-estar foi uma 

decorrência indireta da Revolução Industrial. No modelo de administração de Taylor 

(1911), por exemplo, o conforto ambiental visava aumentar a produtividade dos 

operários, mas acabou por favorecer a saúde e bem-estar destes. 

Pode-se dizer que a regulamentação do conforto ambiental foi iniciada no 

Brasil no fim do século XX, com a definição de critérios de ergonomia pela Norma 

Regulamentadora NR17 (BRASIL, 1990). Desde então, foram promulgadas leis e 

Normas Brasileiras (NBR) pela da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), 

com parâmetros de conforto ambiental nas mais diversas instâncias. Ao organizar 

essa regulamentação, constatou-se uma sobreposição de resoluções nas esferas 

federal, estadual e municipal, quanto à preocupação com o bem-estar do usuário e à 

relação entre salubridade e ambiente construído. 

A Constituição Federal de 1988 foi a primeira no Brasil a atrelar o processo 

de construção urbana à função social da cidade e da propriedade (BRASIL, 1988), 

aumentando a relevância das questões urbanas e do ambiente construído. Já na 

instância municipal, a regulamentação da construção civil aplicável ao conforto 

ambiental em Curitiba é ainda mais recente, conforme apresentado no Quadro 5. 

 
Quadro 5 - Legislação referente ao conforto no ambiente construído 

Ano Nº Tipo Esfera Assunto 

2002 318 Res. SESA Estadual Exigências sanitárias para instituições de ensino 

2004 11.095 Lei Municipal Código de Obras de Curitiba 

2013 1.020 Decreto Municipal Regulamentação das Edificações de Curitiba 

2013 80 Portaria Municipal Regulamenta o Decreto Municipal nº1.020/2013 

2018 107 Res. SESA Estadual Exigência sanitárias para instituições de ensino 

Fonte: Brasil (2018); Paraná (2018); Curitiba (2018) 

 
Do Quadro 5, destaca-se que a Resolução da Secretaria Estadual da Saúde 

(SESA) nº 318/2002 foi revogada e substituída pela Resolução SESA nº 107/2018 em 
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06 de março de 2018. Como a CBBC foi concebida e construída antes dessa data, 

foram considerados os parâmetros da Resolução SESA nº 318/2002. Alguns 

parâmetros da estrutura física mínima foram flexibilizados na versão atual, conforme 

discriminado no Anexo I de ambas as Resoluções (PARANÁ, 2002; PARANÁ, 2018). 

Além das leis supracitadas, as normas referentes ao conforto no ambiente 

construído são apresentadas no Quadro 6 e as normas especificas sobre conforto 

térmico são detalhadas no Quadro 7. 

 
Quadro 6 - Normas relacionadas ao conforto no ambiente construído 

Ano Nº Tipo Esfera Assunto 

1995 10551 ISO Mundial Ambiente térmico: medição por escalas subjetivas 

1998 7726 ISO Mundial Ambiente térmico: instrumentos de medição 

2000 10151 NBR Federal Acústica: avaliação de ruído visando o conforto da comunidade 

2005 7730 ISO Mundial Ambiente térmico: cálculo do PMV, PPD e critérios de conforto 

2005 15220 NBR Federal Desempenho térmico de edificações 

2007 17 NR Federal Ergonomia 

2008 16401 NBR Federal Instalações de ar condicionado: sistemas centrais e unitários 

2013 15575 NBR Federal Edificações habitacionais: desempenho 

2013 8995 NBR Federal Iluminação de ambientes de trabalho 

2015 15 NR Federal Atividades e operações insalubres 

2015 14644 ISO Mundial Salas limpas e ambientes controlados 

2017 10152 NBR Federal Acústica: níveis de pressão sonora em ambientes e edificações 

2018 11 NHO Federal Níveis de iluminamento em ambientes de trabalho 

Fonte: ABNT (1992, 2000, 2005, 2008, 2013, 2017), Brasil (2007, 2015), ISO (1995, 1998, 2005, 
2013, 2015) e Fundacentro (2018) 

 
Quadro 7 - Normas aplicáveis ao conforto térmico no meio construído 

Norma Parte relacionada 

ISO 10551/1995 
Ergonomics 

of the thermal 
environment 

Assessment of the influence of the thermal environment using 
subjective judgement scales 

ISO 7726/1998 Instruments for measuring physical quantities 

ISO 7730/2005 
Analytical determination of thermal comfort using calculation of 
the PMV and PPD indices and local thermal comfort criteria 

NBR 15220/2005: 
Desempenho 

térmico de 
edificações 

1: Definições, símbolos e unidades 

2: Cálculo de transmitância, capacidade, atraso térmico e fator solar 

3: Zoneamento Bioclimático Brasileiro e diretrizes construtivas 

4: Medição de resistência e condutividade térmica - placa quente protegida 

5: Medição de resistência e condutividade térmica - método fluximétrico 

NBR 15575/2013: 
Edificações 

habitacionais - 
desempenho 

1: Requisitos gerais 

2: Requisitos para sistemas estruturais 

3: Requisitos para sistemas de pisos 

4: Sistemas de vedações verticais internas e externas 

5: Requisitos para sistemas de coberturas 

6: Sistemas hidrossanitários 

NBR 16401/2008: 
Instalações de ar 

condicionado 

1: Projetos das instalações 

2: Parâmetros de conforto térmico 

3: Qualidade do ar interior 

Fonte: ABNT (2005, 2008, 2013) e ISO (1995, 1998, 2005) 
 

Na NBR 15220/2005 – Parte 2 apresentam-se metodologias de cálculo da 

transmitância térmica, capacidade térmica, atraso térmico e fator solar de elementos 
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de edificações, procedimento fundamental para assegurar a adequada composição 

da envoltória. Já na Parte 3 é estabelecido o Zoneamento Bioclimático Brasileiro, que 

divide o território em oito zonas relativamente homogêneas quanto ao clima. Há uma 

série de recomendações para a adequação climática da construção a cada zona, 

visando otimizar o desempenho térmico das edificações (ABNT, 2005). 

Outra norma importante é a NBR 15575/2013, que amplia o escopo da NBR 

15220/2005 e foca no desempenho térmico de edificações com até cinco pavimentos. 

Destacam-se as Partes 4 e 5, nas quais são estabelecidos requisitos para a avaliação 

do desempenho de vedações verticais e coberturas, respectivamente. Nesta norma, 

são propostas duas metodologias de análise do desempenho térmico da edificação: o 

cálculo pelo método prescritivo (simplificado), que é a base do RTQ-R e RTQ-C, e a 

simulação computacional (ABNT, 2013a). Um guia prático de aplicação dessa norma 

foi publicado pela Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC, 2013). 

Na NBR 16401/2008 – Parte 2, são especificados os parâmetros de conforto 

térmico para ambientes climatizados, visando proporcionar uma sensação térmica 

satisfatória a, pelo menos, 80% dos usuários. Definem-se os parâmetros ambientais 

de conforto térmico – temperatura operativa (TO), umidade relativa (UR) e velocidade 

do ar (VA), os quais são vinculados a fatores pessoais – tipo de roupa, nível de 

atividade física (ABNT, 2008). Essa norma está passando por uma revisão em seu 

novo escopo, será incorporado o conhecimento mais recente de conforto adaptativo. 

No quesito acústica, a primeira versão da NBR 10152 definiu níveis de ruído 

compatíveis com o conforto acústico em ambientes diversos. Essa norma foi revisada 

e ampliada em 2017, passando a estabelecer procedimentos de medição e avaliação 

do nível da pressão sonora em ambientes internos e edificações (ABNT, 2017). 

Quanto ao conforto em atividades laborais, a ergonomia é abordada na NR 

17 (BRASIL, 2007). Já a NR 15 trata de atividades insalubres: os anexos I e II abordam 

limites de tolerância para ruídos - conforto acústico, enquanto os anexos 3, 9 e 10 

referem-se a condições de calor, frio e umidade - conforto térmico (BRASIL, 2015). 

Quanto à sustentabilidade no ambiente construído, o Regulamento Técnico 

da Qualidade para o Nível de Eficiência Energética de Edificações (RTQ) é uma 

certificação que pode ser aplicada em residências (RTQ-R) e edificações comerciais, 

de serviços e públicas (RTQ-C). No RTQ, a eficiência energética é classificada a partir 

da avaliação da envoltória (interface da edificação com o meio externo) e dos sistemas 

de iluminação e condicionamento de ar. A combinação desses três elementos, 
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somados a eventuais bonificações, resulta no índice de eficiência da edificação 

(PROCEL, 2013). O Selo PROCEL é o resultado da certificação RTQ. 

No Brasil, não há uma norma relativa à construção em container e tampouco 

sobre a execução de câmaras climáticas. Nos Estados Unidos, a definição de 

parâmetros construtivos para salas limpas e outros ambientes controlados consta na 

ISO 14644: Cleanrooms and associated controlled environments (ISO, 2015). A norma 

foi adotada como um padrão pelo American National Standards (ANS) e Institute of 

Environmental Sciences and Technology (IEST), sendo esta uma associação de 

profissionais que trabalham com ambientes controlados. A ISO 14.644 é dividida em 

15 partes, das quais destacam-se: 

- Part 3: Test methods. Para medições de performance da instalação (ISO, 2016).  

- Part 4: Design, construction, and start-up (ISO, 2001). 

- Part 5: Operations. Define requisitos mínimos para salas limpas (ISO, 2004).  

Considerando a pertinência e ponderação de legislações e normas elencadas 

anteriormente, almeja-se que o atendimento a essas diretrizes não apenas enquadre 

a Câmara Bioclimática de Baixo Custo em parâmetros legais, mas que também resulte 

em uma instalação de qualidade do ponto de vista da satisfação do ocupante. 

 

3.3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.3.1 Verificação de Adequação Térmica 

 

Nesta etapa, buscou-se analisar se os comportamentos térmicos de MC e ME 

são compatíveis entre si, além de identificar pontos frágeis da envoltória da CBBC. 

Em adição, a característica giratória dos módulos foi explorada no estudo da influência 

da orientação geográfica no desempenho térmico dos módulos. 

A adequação térmica dos módulos da CBBC foi realizada em duas rodadas: 

de 05 a 14 de abril de 2018 (outuno); e de 22 de junho a 09 de julho de 2018 (inverno). 

Em abril, MC e ME estavam com a fachada da janela orientada para Norte, conforme 

indicado na Figura 34. 
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Figura 34 - CBBC: (MC) Módulo de Controle; (ME) Módulo Experimental 
Fonte: GT CBBC (04.abr.2018) 

 

A temperatura no interior da CBBC foi monitorada por sensores marca Novus, 

modelo TagTemp-NFC (vide especificação na Tabela 5, página 73). Foram instalados 

três sensores em cada módulo - Figura 34 (C), fixados a 0,10m, 1,10m e 1,70m em 

um suporte concebido por Kaviski (2018), posicionado no centro do ambiente - Figura 

35 (A). Os dados foram registrados a cada cinco minutos. Cada sensor foi equipado 

com um protetor - Figura 35 (B).  

 

 

 

 

 
Figura 35 - Monitoramento CBBC: (A) suporte; (B) protetor; (C) sensor 

 Fonte: Kaviski (2018), Novus (2018), GT CBBC (09.abr.2018). 
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A segunda rodada da verificação da adequação térmica ocorreu em junho e 

julho de 2018 (período frio). Para realizar medições em mais pontos, foram utilizados 

vários modelos de sensores, como indicado no Quadro 8 e detalhado na Tabela 5. 

 
Quadro 8 - Instalação de sensores em MC e ME (22.06 a 06.07.2018) 

Ref. Variável Módulo de Controle Módulo Experimental 

1,70m TA, UR Hobo Temp/RH H08-003-02 N3/N4 Hobo Temp/RH H08-003-02 N1 

1,20m TA TagTemp Stick Novus N5 TagTemp Stick Novus N3 

1,10m TRM Globo com Hobo Temp U10-001 N4 Globo com Hobo Temp U10-001 N3 

1,10m TA  Hobo Temp U10-001 N2 Hobo Temp U10-001 N1 

0,60m TA, UR Hobo Temp/RH H08-003-02 N2 TagTemp Stick Novus N2 

0,10m TA TagTemp Stick Novus N4 TagTemp Stick Novus N1 

Teto 

TS 

TagTemp-NFC Novus N6 TagTemp-NFC Novus N3 

Parede 1 TagTemp-NFC Novus N5 TagTemp-NFC Novus N2 

Parede 2 Sensor Hobo Pro V2N4 Sensor Hobo Pro V2 N3 

Piso TagTemp-NFC Novus N4 Sensor Hobo 12-Bit S-THB-M002 N1 

Fonte: Autoria própria 

 
Tabela 5 - Especificação dos sensores (T, UR) utilizados na CBBC 

Marca Modelo Variável Faixa medição Precisão Resolução 

Hobo Weather Station H21-001 T -40°C a 70°C - - 

Hobo Temp/RH H08-003-02 
T -20°C a 70°C - - 

UR 25 a 95% - - 

Hobo Temp U10-001 T -20°C a 70°C ± 0,53°C 0,14°C 

Hobo 12-Bit S-THB-M002 
T -40°C a 75°C ±0,21°C 0,02°C 

UR 0 a 100% ±2,5% 0,1% 

Hobo Pro V2 logger (U23-004) T -40°C a 70°C ±0,2°C 0,02°C 

Novus TagTemp Stick T -20°C a 70°C ±1,0°C 0,1°C 

Novus TagTemp-NFC T -40°C a 70°C ±1,0°C 0,1°C 

Fonte: adaptado de Onset (2019); Novus (2019) 

 
Não foram monitoradas as condições climáticas externas, então adotaram-se 

os dados climatológicos do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) referentes à 

Curitiba, para servir de referência comparativa às medições internas da CBBC. A 

estação meteorológica automática está instalada na Universidade Federal do Paraná 

(UFPR), Campus Centro Politécnico, a 14 km da UTFPR Sede Ecoville. 

Já a análise da temperatura de superfície (TS) foi complementada com a 

termografia infravermelha: a energia infravermelha emitida pelos objetos é convertida 

em uma imagem visível, cujos níveis de energia são representados por uma escala 

de cores (RAO, 2008). Na CBBC, buscou-se verificar a vedação e identificar pontes 

térmicas – perda ou ganho de calor entre superfícies e interfaces, decorrentes do 

desencontro de homogeneidade de materiais. 

Nas medições de abril de 2018, foi empregada uma câmera termográfica 

(marca Fluke, modelo Ti9) com faixa de medição de -20°C a 250°C, precisão de ±5°C, 

sensibilidade de 0,2°C a 30°C e resolução de 640 × 480 pixels (FLUKE, 2019). Foram 
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registradas fotos da fachada voltada para o Norte e de alguns detalhes no interior dos 

módulos. As imagens foram processadas no software ThermaCAM Researcher. 

Já em julho de 2018, utilizou-se uma câmera termográfica (marca Flir, modelo 

T440) com faixa de medição de -20°C a 1200°C, precisão de ±2°C, sensibilidade de 

0,04 °C e resolução de 320 × 240 pixels (FLIR, 2019). Foram fotografadas as quatro 

fachadas e da cobertura de cada módulo, além de fotos do piso, teto e das quatro 

paredes internas. As imagens foram registradas com temperatura atmosférica (TATM) 

e temperatura refletida (TR) configuradas em 25°C e emissividade (ε) de 0,96. 

Na termografia, a escala cromática segue a representação do espectro visível 

e vai do violeta (radiação mínima) ao vermelho (radiação máxima). A escala é 

recalibrada em cada registro, então cores iguais podem referir-se a temperaturas 

distintas. Assim, considerou-se a escala cromática plotada na lateral de cada imagem. 

Antes de iniciar os experimentos, foram realizadas medições comparativas 

entre os sensores de temperatura. As medições ocorreram de 20 a 21 de junho de 

2018. O ar condicionado foi configurado em 16°C às 18h00 e os dados foram 

registrados das 20h00 às 12h00. 

Os sensores foram suspensos no interior de MC (Figura 36 A), para minimizar 

a interferência de superfícies nas medições, e foram programados para registrar TA a 

cada cinco minutos. Após, traçou-se a equação da reta de regressão correspondente 

a cada sensor, considerando os valores de TA média e TA registrada pelo sensor, o 

que possibilitou gerar a equação da linha de tendência de cada equipamento, 

conforme ilustrado na Figura 36 (B). As equações foram adotadas na correção dos 

respectivos registros de TA, na verificação da adequação térmica subsequente. 

 

    

Figura 36 - Calibração: (A) sensores suspensos; (B) exemplo de gráfico 
Fonte: GT CBBC (2018) 
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3.3.2 Verificação de Adequação Acústica 

 

As medições preliminares de ruído de tráfego foram realizadas em 06 e 13 de 

abril de 2018, das 9h00 às 12h00. Ambos os módulos estavam com a fachada da 

janela orientada para Norte, em direção à via de tráfego de veículos. Em atendimento 

à NBR 10151/2000, as medições externas ocorreram em pontos afastados a 1,20m 

do piso e 2,00m de paredes e/ou superfícies que pudessem refletir as ondas sonoras. 

Utilizou-se um analisador de frequência (marca Brüel & Kjaer, modelo B&K 2250 Light 

classe 1), com microfone de ½” tipo campo aberto acoplado. Esse equipamento tem 

faixa de medição dinâmica de 120 dB(A), faixa de frequência de banda larga de 5Hz 

a 20kHz e sensibilidade nominal de circuito aberto de 50mV/Pa ± 2dB(A). 

O posicionamento do analisador é apresentaod na Figura 37 (A e B). Naquela 

medição, avaliou-se o isolamento acústico de MC e ME ao ruído de tráfego, de modo 

a obter um referencial da condição proporcionada pela CBBC. 

 

     

Figura 37 - Posicionamento do analisador: (A) área externa; (B) área interna 
Fonte: GT CBBC (04.abr.2018) 

 
O analisador de frequência foi ajustado para medição de nível de pressão 

sonora contínuo equivalente ponderado em A (LAeq), lido em resposta rápida (fast), 

conforme definido pela NBR 10151/2000. Os valores de LAeq foram registrados em 

seis medições com duração de 15 minutos cada, sendo três medições em frente a MC 

e três em frente a ME.  

Para esta pesquisa, o nível de pressão sonora contínuo equivalente (Leq) é o 

descritor de energia sonora mais comum. O Leq pode ser considerado como um nível 

médio de pressão sonora durante um período de registro (LONG, 2006; BISTAFA; 

B A 
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2011). Matematicamente, Leq é escrito como uma integral durante um intervalo de 

tempo, conforme apresentado na Equação 5. 

 

𝐿𝑒𝑞 = 10 log [
1

𝑇
. ∫ 10𝐿𝑝(𝑡)/10𝑑𝑡

𝑇

0

] 
 

(5) 

 
Em que: 
Leq,T = nível de pressão sonora continuo equivalente [dB(A)] 
Lp(t) = nível sonoro no instante t [dB(A)] 
T = Intervalo de tempo de registro [s] 

 
Foram realizadas medições internas e externas com o analisador de 

frequência. As medições internas, divergente do procedimento normativo, foram 

realizadas para estabelecer uma análise inicial do isolamento das vedações, 

desprezando o tempo de reverberação e a medição simultânea do ruído, itens 

exigidos pela ISO 16283-2/2018 para a determinação da diferença padronizada de 

nível ponderada a 2m de distância da fachada (D2m,nT,w). 

O mapa acústico da UTFPR Sede Ecoville foi previamente desenvolvido por 

Amarilla et al. (2018), a partir da topografia do terreno e da geometria da área de 

estudo. Para calcular a propagação sonora local,  os autores levantaram LAeq, TA, UR 

PATM, VA, características das vias e fluxo de veículos por hora – parâmetros de entrada 

do software SoundPLAN®, um programa precursor na modelagem computacional de 

ruídos. Posteriormente, foram incluídos os dados da CBBC naquele mapa acústico, 

em estudo desenvolvido por Ribeiro e Amarilla (2018). 

 
3.3.3 Avaliação de Desempenho do Sistema de Climatização 

 

A avaliação de desempenho do sistema de climatização buscou comparar a 

similaridade de operação de MC e ME, verificar a estabilidade térmica no 

funcionamento e o tempo de resposta do aparelho de ar condicionado. O sistema de 

climatização foi configurado com alterações programadas na temperatura de setpoint. 

Cada módulo foi equipado com um ar condicionado do tipo Split da marca 

Philco, modelo PH9000TQFM5, ciclo frio e quente (de 16 °C a 31 °C), capacidade de 

9.000 BTU/h, vazão de ar de 500 m³/h - Figura 38 (A, B e C). O aparelho tem três 

funções (Timer, Swing, Heat) e cinco modos de operação (Heat, Cool, Dry, Fan, Feel) 

(PHILCO ELETRÔNICOS S.A., 2017).  
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Figura 38 - Ar condicionado: (A) controle remoto; (B) vista geral; (C) aletas 

Fonte: GT CBBC (2018) 
 

Adotou-se um protocolo de operação idêntico nos dois módulos – Quadro 9. 

O acionamento remoto do ar condicionado ocorreu através da janela fechada, por 

meio de uma abertura de 10 cm da persiana - altura mínima para garantir que não 

houvesse obstrução entre o controle remoto e o receptor do sinal no aparelho de ar 

condicionado. Com isso, foi possível utilizar o controle remoto para alterar a 

configuração do ar condicionado a partir do exterior dos módulos, sem a necessidade 

de abrir portas ou janelas. 

 
Quadro 9 - Sistema de climatização: protocolo de operação da CBBC 

Elemento Configuração 

Fachada da janela Orientação para o ponto cardeal Norte 

Portas de madeira e metálica Fechadas 

Janela e persiana Janela fechada, persiana 90% fechada (abertura de 10 cm) 

Sistema de climatização Ativado no modo cool ou heat, velocidade alta, função swing  

Sistema de iluminação Desativado 

Instrumentos de medição interna Monitoramento de variáveis: TA, TRM, UR, VA 

Instrumentos de medição externa Monitoramento de variáveis: TA, UR 

Mobiliário e equipamentos Cadeira, mesa, computador, instrumentos de medição 

Fonte: Autoria própria 

 

Os ensaios foram realizados de 27 de setembro a 04 de outubro de 2018. 

Foram realizados três tipos de ensaios: manutenção, transição, e rampa da 

temperatura de referência (TREF) configurada no ar condicionado. Adotou-se 16°C 

para TMÍN e 30°C para TMÁX, valores limite definidos com base na faixa de operação 

do equipamento (de 16°C a 31°C) e adequados à taxa de 2°C/h dos ensaios de rampa.  

Para assegurar condições de estabilidade térmica do ambiente previamente 

aos ensaios de rampa ascendente, o ar condicionado foi configurado em 16°C às 

8h00. O aumento gradativo de TREF é explicitado na Tabela 6. Já no ensaio de rampa 
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descendente, como TREF inicial era muito discrepante de TA, optou-se por configurar o 

ar condicionado em 30°C com um pré-aquecimento iniciado às 6h00. A diminuição 

gradativa de TREF é apresentada na Tabela 7. 

 

Tabela 6 - Configuração de TREF em rampa acendente 

Horário 
8h00-
10h00 

10h00-
11h00 

11h00-
12h00 

12h00-
13h00 

13h00-
14h00 

14h00-
15h00 

15h00-
16h00 

16h00-
17h00 

TREF 16ºC 18°C 20°C 22°C 24°C 26°C 28ºC 30ºC 

Modo Cool Cool Cool Cool Heat Heat Heat Heat 

Velocidade High High High High High High High High 

Função Swing Swing Swing Swing Swing Swing Swing Swing 

Fonte: Autoria própria 
 

Tabela 7 - Configuração de TREF em rampa descendente 

Horário 
6h00-
10h00 

10h00-
11h00 

11h00-
12h00 

12h00-
13h00 

13h00-
14h00 

14h00-
15h00 

15h00-
16h00 

16h00-
17h00 

TREF 30ºC 28ºC 26°C 24°C 22°C 20°C 18°C 16ºC 

Modo Heat Heat Heat Heat Cool Cool Cool Cool 

Velocidade High High High High High High High High 

Função Swing Swing Swing Swing Swing Swing Swing Swing 

Fonte: Autoria própria 

 

O monitoramento da TA foi efetuado em ambos os módulos da CBBC. Os 

sensores foram instalados conforme recomendação da ISO 7726/1998 para medições 

de TA com o ocupante sentado (0,10m, 0,60m, 1,10m) e em pé (0,10m, 1,10m, 1,70m). 

O suporte dos sensores foi colocado no centro de cada módulo. Adicionalmente, 

realizou-se o monitoramento da temperatura de superfície (TS) nas paredes, piso e 

teto de MC, durante o primeiro ensaio (em 27 de setembro de 2018), com o protocolo 

de manutenção de TMÍN (16°C). O posicionamento desses sensores é exposto no 

Quadro 10 e ilustrado na Figura 39 (A a G). 

 
Quadro 10 - Instalação de sensores em MC e ME (27.09-04.10.2018) 

H (m) Variável Módulo de Controle Módulo Experimental Figura 39 

1,70 TA Hobo Temp U10-001 N3 Hobo Temp U10-001 N4 D 

1,10 TA TagTemp Stick Novus N2 TagTemp Stick Novus N4 D 

0,60 
TA, UR Hobo 12-Bit S-THB-M002 N1 Hobo 12-Bit S-THB-M002 N2 D 

TRM Globo+Hobo Temp U10-001 N2 Globo+Hobo Temp U10-001 D 

0,10 TA TagTemp Stick Novus N1 TagTemp Stick Novus N3 D 

2,50 

TS 

Teto: TagTemp-NFC Novus N2 - E 

1,20 

Parede 1: TagTemp-NFC Novus N6 - A 

Porta: TagTemp-NFC Novus N5 - B 

Janela: TagTemp-NFC Novus N4 - C 

Parede 2: TagTemp-NFC Novus N3 - F 

0,00 Piso: Sensor Hobo Pro V2 N2 - G 

Fonte: Autoria própria 
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Figura 39 - TS: (A) P1; (B) porta; (C) janela; (D) geral; (E) teto; (F) P2; (G) piso 
Fonte: GT CBBC (2018) 

 
Segundo o Quadro 10, dois data loggers da marca Novus, modelo TagTemp 

Stick foram instalados a 0,10m e a 1,10m. Dois data loggers da marca Hobo, modelo 

Temp U10-001, foram instalados a 0,60m (termômetro de globo) e a 1,70m. Também 

foi instalado a 0,60m um sensor de TA e UR da marca Hobo, modelo 12-Bit S-THB-

M002, cujos dados foram armazenados em uma estação meteorológica da marca 

Hobo, modelo H21-001. Para monitorar TS do teto, paredes cegas (1 e 2), parede da 

janela (Norte), parede da porta (Sul), utilizaram-se sensores da marca Novus, modelo 

TagTemp-NFC; e, no piso, instalou-se um sensor da marca Hobo, modelo U23 ProV2. 

Os sensores da parede Leste (Figura 39 A), porta (Figura 39 B), janela (Figura 

39 C) e parede Oeste (Figura 39 F)  foram instalados a 1,20m de altura. Os sensores 

do teto (Figura 39 E), piso (Figura 39 F), paredes Leste e Oeste foram instalados no 

eixo do módulo, equidistantes das paredes Norte e Sul. Em relação à parede Oeste, 

o sensor da porta foi instalado a 55cm;  o sensor da janela, a 72 cm; o sensor do teto, 

a 50cm; e o sensor do piso, também a 50cm. 

No monitoramento das condições climáticas, utilizou-se um data logger da 

marca Novus, modelo TagTemp Stick para TA e um data logger da marca HOBO, 

modelo H08-003-02 para UR. A especificação dos sensores instalados no interior e 

no exterior da CBBC foi apresentada na Tabela 5, p.71. 

A
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Para medir VA, foi empregado um anemômetro de fio quente da marca 

Omega, modelo HHF-SD1 – Figura 40 (A), com faixa de medição faixa de medição de 

0,2 a 25,0 m/s, precisão de ± 5% + 0,1 m/s e resolução de 0,01 m/s (de 0,2 a 5,0 m/s) 

(OMEGA 2018). O equipamento foi fixado a 1,10m de altura, equivalente ao nível da 

cabeça de uma pessoa sentada - Figura 40 (B). 

 

                                                     

Figura 40 - Anemômetro Omega HFF-SD1: (A) equipamento; (B) instalação 
Fonte: OMEGA (2019); GT CBBC (2019)  

 

3.3.4 Avaliação de Desempenho do Sistema de Iluminação 

 

Os módulos da CBBC foram equipados com um sistema de iluminação (marca 

Philips modelo HUE White and Color Ambiance – Starter Kit E27), composto por três 

lâmpadas inteligentes (Figura 41 A) e um bridge de comunicação (Figura 41 B). O 

fluxo luminoso (O) varia de 342 lm (TCOR = 2.000 K), 806 lm (TCOR = 4.000 K) a 550 lm 

(TCOR = 6.500 K). O sistema tem um output de 16 milhões de cores, sendo 50 mil tons 

de branco (PHILIPS, 2018), podendo reproduzir TCOR de qualquer tipo de lâmpada. 

 

    
Figura 41 - Sistema de iluminação: (A) lâmpadas; (B) bridge de comunicação 

Fonte: GT CBBC (2018) 
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A avaliação de desempenho do sistema de iluminação da CBBC foi realizada 

em 14 de janeiro de 2019, no período noturno, para avaliar se o nível de iluminamento 

mínimo (E) enquadrava-se nos parâmetros da NHO11 (FUNDACENTRO, 2018): 

a) Atividade laboral em escritório, com uma tolerância de 10%: E ≥ 450 lux; 

b) No mínimo 70% na medição ponto a ponto, na área da tarefa: E ≥ 350 lux; 

c) Entorno imediato: E ≥ 300 lux. 

Quanto ao sistema de iluminação, TCOR foi alterada a cada dois minutos com 

o aplicativo Hue Pro (PRISMATIC, 2016), seguindo a configuração adotada na APO 

da CBBC em agosto de 2018, descrita na Tabela 8. Em correspondência à TCOR, o 

fluxo luminoso (O) foi interpolado entre os valores informados pelo fabricante, com 

taxas de 0,232 lm/K (de 2.000 K a 4.000 K) e -0,1024 lm/K (de 4.000 K a 6.500 K). 

 
Tabela 8 - Configuração de TCOR adotada na APO, em agosto de 2018 

Fonte: Autoria própria 
 

Durante o ensaio, ambos os módulos da CBBC ficaram com a fachada da 

janela orientada para Norte. Foram removidos todos os móveis exceto a mesa, a qual 

foi centralizada no ambiente. A persiana foi vedada com fita crepe, para minimizar a 

incidência de iluminação artificial externa. 

Considerando as dimensões reduzidas do ambiente e a existência de um 

ponto central de iluminação, optou-se por seguir o protocolo de medição indicado na 

NBR ISO/CIE 8995/2013, ao invés da NHO11/2013. Foram utilizados cinco luxímetros 

(marca ICEL, modelo LD-800), na escala de 400 lux, com resolução de 0,1 lux e 

precisão de ±3%. Definiu-se uma malha (53 × 54cm), sobre a qual foram dispostos os 

sensores (Figura 42). A opção do posicionamento buscou otimizar as medições e 

conciliá-las ao número limitado de equipamentos disponíveis. Os níveis de iluminância 

(E) foram registrados a cada minuto, sendo duas medições por TCOR. Conferidos os 

registros, calculou-se a média de E para cada configuração de TCOR. 

 

 8h00 9h00 10h00 11h00 12h00 13h00 14h00 15h00 16h00 17h00 18h00 

TCOR (K) 2688 3086 3521 4950 6494 4950 3521 3300 3086 2915 2688 

Hue Pro            
O (lm) 502 594 695 709 551 709 695 644 594 554 502 
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Figura 42 - CBBC: proposta de disposição dos luxímetros 
Fonte: Autoria própria 

 

Para minimizar interferências durante a medição, os sensores foram fixados 

na mesa, enquanto os displays digitais foram posicionados sob a mesa - Figura 43 (A 

e B). Os registros foram feitos manualmente. 

 

    

Figura 43 - Luxímetros: (A) equipamento e sensor; (B) disposição dos sensores 
Fonte: GT CBBC (2019) 

 

Para confirmar se os luxímetros estavam efetuando registros similares, foram 

efetuadas medições comparativas em uma sala de aula da UTFPR Sede Ecoville, em 

11 de janeiro de 2019, das 21h23 às 21h48. A sala tem 80m² é equipada com seis 

fileiras de três luminárias, totalizando 18 luminárias de sobrepor, cada uma com duas 

lâmpadas LED tubular T8, 18W - Figura 44 (A). 

A B 
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Figura 44 - Sala EIJ 207: (A) vista interna; (B) disposição dos luxímetros 
Fonte: GT CBBC (2019) 

 

Durante o experimento, foram acionadas as luminárias das fileiras 1, 2, 5 e 6, 

de modo a proporcionar uma iluminação difusa no centro da sala, onde foram 

instalados os luxímetros. Os sensores foram posicionados em linha, um ao lado do 

outro, sobre uma mesa com 75cm de altura - Figura 44 (B) e Figura 45 (B). Essa mesa 

foi colocada em três posições no eixo transversal da sala (A, B e C), enquanto os 

sensores foram alternados em cinco posições - Figura 45 (A).  

 

 

Figura 45 - Sala EIJ 207: (A) planta; (B) identificação de mesas e sensores 
Fonte: GT CBBC (2019) 

 
No total, foram feitos 15 registros de E, sendo uma medição por minuto. A 

título de exemplificação, as medições efetuadas sobre a mesa A são ilustradas na 

Figura 46 (A e B), em um gráfico comparativo dos luxímetros A, B, C, D e E e outro 

gráfico comparativos das medições efetuadas nas posições 1, 2, 3, 4 e 5. 

A B 

A B 

10,45m 

7,60m 
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Figura 46 - Desempenho da iluminação na mesa A: (A) luxímetros; (B) posições 
Fonte: GT CBBC (2019) 

 

Como pode ser observado na Figura 46 (A) os valores de E registrados em 

cada luxímetro permaneceram estáveis, ao alterá-lo entre as posições 1 a 5. Os 

luxímetros C e E apresentaram registros muito similares, em torno de 43,5 lux; os 

registros do luxímetro D foram levemente superiores e os registros do luxímetro A, 

levemente inferiores (da ordem de 2 lux). A precisão das medições (± 3%) ficou dentro 

do intervalo de diferenças entre os luxímetros A, C, D e E, já as medições do luxímetro 

B foram corrigidas com base na média das medições dos demais luxímetros. Já na 

Figura 46 (B), notou-se que as medições praticamente não variaram com relação à 

alternância de posições entre luxímetros. 

 

3.3.5 Avaliação Pós-Ocupação 

 

Ao conceber uma edificação, é necessário conciliar o bom desempenho 

construtivo ao conforto proporcionado ao usuário. O primeiro aspecto está relacionado 

à concepção do projeto e às escolhas de sistemas construtivos, sendo pautado por 

normas e instrumentos legais. Já a satisfação do usuário é um critério subjetivo, cuja 

avaliação é pessoal e variável.  

O grau de satisfação do usuário é essencial para atestar que a edificação 

efetivamente atendeu ao propósito esperado. Assim, a Avaliação Pós-Ocupação 

(APO) funciona como uma espécie de conexão entre comportamento, conforto e 

desempenho do meio construído, no qual a análise subjetiva do usuário se interliga à 

avaliação do desempenho de componentes construtivos (SEIXAS, 2015). A inclusão 

da avaliação técnica do empreendimento possibilita estabelecer um vínculo entre a 
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percepção do usuário e a qualidade do projeto e da construção (KOWALTOWSKI et 

al., 2006). Pelos motivos elencados acima, utilizou-se a APO na análise das condições 

de conforto proporcionadas pela estrutura original da CBBC. 

A população de uma edificação pode ser fixa e/ou flutuante, conforme o tempo 

de permanência e a familiaridade dos ocupantes com o ambiente. O usual é aplicar a 

APO na população fixa, mas a população flutuante também pode avaliar o ambiente 

(ORNSTEIN et al., 2018). Um exemplo é o estudo da acessibilidade em estações de 

metrô de São Paulo, ao aplicar questionários em um extrato da população flutuante 

composto por passageiros com deficiência visual (BARBOSA, 2015). 

Considerando que a CBBC é um laboratório de experimentos acadêmicos, o 

enquadramento dos participantes da APO pode ser entendido como população 

flutuante. Contudo, cada módulo da CBBC foi mobiliado de modo análogo a um 

escritório, perfazendo condições adequadas para que a pessoa ficasse no ambiente 

e realizasse a APO, como se fosse parte da população fixa. 

Inicialmente, cumpre destacar que o projeto de pesquisa “Avaliação Pós-

Ocupação em Câmara Bioclimática de Baixo Custo” foi aprovado pelo Comitê de Ética 

em Pesquisa (CEP) da UTFPR em 09 de agosto de 2018, sob o Certificado de 

Apresentação para Apreciação Ética (CAAE) nº 92497018.5.0000.5547. A APO CBBC 

considerou a participação de um número mínimo de 120 voluntários, distribuídos em 

duas amostras de 60 pessoas (uma amostra para cada módulo da CBBC).  

Como esta foi a primeira pesquisa envolvendo seres humanos realizada na 

CBBC, optou-se por restringir o universo de participantes entre  alunos dos cursos de 

Arquitetura e Urbanismo e de Engenharia Civil da UTFPR Sede Ecoville. A ideia foi 

partir dos cursos com foco no estudo do ambiente construído, para que os alunos 

tivessem mais facilidade em compreender conceitos de conforto ambiental e avaliação 

de desempenho dos componentes construtivos, além de uma percepção mais 

semelhante entre si. Outra vantagem é a relativa homogeneidade de faixa etária e de 

nível de escolaridade. 

Para recrutar a amostra de participantes, foram realizadas apresentações da 

pesquisa em salas de aula e divulgação via e-mail e redes sociais. O único critério de 

exclusão da amostra foram pessoas com idade inferior a 18 anos. O tamanho da 

amostra foi calculado por meio da Equação 6 (SANTOS, 2018): 
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𝑛 =
𝑁 × 𝑍2 × 𝑝 × (1 − 𝑝)

𝑍2 × 𝑝 × (1 − 𝑝) + 𝑒2 × (𝑁 − 1)
 

 
(6) 

 
Em que: 
n = Amostra necessária 
N = População 
Z = Variável normal padronizada (nível de confiança) 
p = Verdadeira probabilidade do evento 
e = Erro amostral 

 

A população considerada corresponde ao somatório do número de alunos 

matriculados na UTFPR Sede Ecoville no 2º semestre de 2018, nos cursos de 

Arquitetura e Urbanismo (470) e de Engenharia Civil (468), totalizando 938 pessoas 

(UTFPR, 2018). Ao adotar um erro amostral de 5%, nível de confiança de 95% e 

percentual mínimo de 10%, a amostra necessária resultou em 120 alunos. Cabe dizer 

que os parâmetros adotados no cálculo da amostra seguiram as recomendações para 

métodos quantitativos em APO (ONO et al., 2018). 

Em relação às diretrizes construtivas para ZB1, "o condicionamento passivo 

será insuficiente durante o período mais frio do ano" (ABNT, 2005). Nesse contexto, 

a APO objetivou analisar as condições de conforto térmico proporcionadas pela 

envoltória da CBBC em um período frio, sem lançar mão de aquecimento artificial. 

Assim, a APO foi realizada de 21 a 31 de agosto de 2018 - datas essas definidas 

conciliando-se o calendário acadêmico a um período com predomínio de frio, levando 

em conta as normais climatológicas de Curitiba em 1981-2010 (INMET, 2018a). 

Durante a APO, adotou-se o protocolo de operação descrito no Quadro 11: 

 
Quadro 11 - Protocolo de operação da CBBC, durante a APO 

Elemento Configuração inicial Ação do participante 

Módulo de controle Janela orientada para Norte Ajuste não permitido 

Módulo experimental Janela orientada para Sul Ajuste não permitido 

Portas de madeira e metálica Fechadas Abrir se necessário 

Janela Fechada Ajuste permitido 

Persiana Aberta até metade da altura da janela Ajuste permitido 

Sistema de climatização 
Ativado apenas no modo ventilação, 

velocidade alta, função swing  
Ajuste não permitido 

Sistema de iluminação Complementação da iluminação natural Ajuste não permitido 

Instrumentos de medição Monitoramento TA, TRM, UR, TCOR, E Ajuste não permitido 

Cadeira Assento, encosto, apoio de braços Ajustes permitidos 

Alimentação Garrafa d’água e barra de cereal Alimentação permitida 

Fonte: Autoria própria 
 

Conforme indicado no Quadro 11, a iluminação natural foi complementada 

com iluminação artificial, cuja TCOR era alterada gradativamente, de forma a 

compensar a dinâmica da insolação. Essa configuração partiu da correlação entre 
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fonte luminosa e TCOR equivalente (ROCHA, 2010).  Para tal, foi utilizado o aplicativo 

Hue Pro (PRISMATIC, 2016), com a alteração dos padrões de iluminação de hora em 

hora, das 8h00 às 18h00 (vide Tabela 8, página 81). Adotou-se a mesma configuração 

nas três lâmpadas e em ambos os módulos - embora a janela de MC estivesse 

orientada para Norte e a janela de ME, para Sul. 

Paralelamente à APO, realizou-se o monitoramento das condições térmicas e 

lumínicas internas. Cumpre ressaltar que o interior da CBBC estava em temperatura 

ambiente, suscetível a variações das condições climáticas externas. A variáveis 

climatológicas (TA, UR) também foram monitoradas e analisadas conjuntamente. 

Por se tratar de uma câmara, os parâmetros estabelecidos pela NR-15 

Atividades e Operações Insalubres (BRASIL, 2015) foram devidamente respeitados 

no decorrer da pesquisa. Embora os módulos estivessem inicialmente fechados, o 

participante tinha a opção de abrir a janela durante a APO; além disso, portas e janelas 

eram abertas no intervalo entre a troca de participantes, para renovação do ar interno. 

Não obstante, destaca-se que o interior da CBBC foi mobiliado de forma equivalente 

a um escritório, em condições análogas a um ambiente convencional. 

Em relação ao limite de tolerância para exposição ao calor, a APO enquadra-

se como uma atividade leve, conforme a NR-15. Quanto ao regime de trabalho 

intermitente com descanso, a temperatura pode variar de 30,7 a 31,4°C, se há um 

intervalo de 30 minutos de descanso a cada 30 minutos de trabalho (BRASIL, 2015).  

Segundo critérios da NBR 16401/2008 e da ANSI/ASRAE Standard 55/2017, 

para garantir aclimatação a curto prazo, é recomendável estar no ambiente há pelo 

menos 15 minutos. Para tal, ao ingressar no módulo, foram apresentadas duas opções 

ao participante: realizar uma atividade de estudo (ex.: leitura, resolução de exercícios) 

ou responder o Teste Psicológico G-38. Esse é um teste não verbal de inteligência 

com 38 questões em ordem crescente de dificuldade, sobre compreensão de relação 

de identidade e raciocínio por analogia (BOCCALANDRO, 2003). Os resultados do 

Teste G-38 estão sendo utilizados em estudo paralelo, em que condições ambientais 

são relacionadas à capacidade de raciocínio. 

Quanto ao Questionário de APO, inicialmente foram levantados questionários 

previamente implementados em pesquisas de conforto ambiental e APO, visando 

adaptar um modelo pré-existente à CBBC e favorecer análises comparativas de 

dados. Foram escolhidos dois questionários com características favoráveis à 

replicação na CBBC: o Building Occupants Survey System Australia (BOSSA), da 
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University of Sydney, Austrália; e o Occupant Indoor Environmental Quality Survey 

(IEQ), da University of California, situada em Berkeley, Califórnia, Estados Unidos. 

A escolha do BOSSA teria a vantagem de tratar-se de um questionário focado 

na satisfação e percepção dos ocupantes de escritórios, mesma tipologia de ambiente 

da CBBC. Outro ponto favorável é a pré-existência de uma versão desse questionário 

em português e sua aplicação prévia em escritórios brasileiros (BOSSA, 2018). No 

entanto, constatou-se que o BOSSA não poderia ser aplicado ipsis litteris na CBBC, 

pois diversas questões são voltadas à escritórios panorâmicos de uso coletivo – ao 

passo que a configuração da CBBC se assemelha a um escritório individual fechado. 

Já o IEQ é um questionário de longa duração que abrange questões de 

desempenho do ambiente, conforto térmico, qualidade do ar, acústica, iluminação, 

limpeza, layout e mobiliário. O IEQ já foi aplicado em mais de mil edificações e cerca 

de cem mil usuários (CBE, 2018) e dispõe de uma vasta base de dados empregada 

em diversos estudos, a exemplo do levantamento efetuado por Frontczak et al. (2012). 

A tradução e/ou replicação do IEQ é controlada pelo Center for the Built Environment 

(CBE) da Universidade de Berkeley. Por ser um questionário pago, essa opção não 

se enquadrou na característica de baixo custo da CBBC. Há uma versão resumida do 

IEQ, adotada em experimentos da câmara climática do CBE (BERKELEY, 2018); 

contudo, essa versão mostrou-se insuficiente aos objetivos da pesquisa na CBBC. 

Nesse contexto, optou-se por elaborar um questionário personalizado para a 

APO da CBBC, abordando questões interferentes na atividade do ocupante, nas áreas 

do conforto térmico, lumínico, acústico e funcional. Com isso, pretende-se traçar um 

diagnóstico da infraestrutura original e elencar sugestões de melhorias a serem 

implementadas na CBBC, tanto no modelo existente quando no caso de replicações. 

Assim, o questionário tomou por base as seguintes referências: 

a) Percepção térmica: ISO 10551-Ergonomics of the thermal environment (ISO, 1995). 

b) Percepção lumínica: Questionnaire for Assessment of Light Situations, de autoria 

da Deutsche Lichttechnische Gesellschaft e.V. (LiTG, 2018). 

c) Percepção acústica: questionário da avaliação da qualidade ambiental em salas de 

aula da Universidade de Paiva, Itália (RICCARDI; BURATTI, 2018). 

d) Ergonomia: questionário de APO aplicado nas bibliotecas do Serviço Nacional de 

Aprendizagem Comercial (SENAC), São Paulo e da Universidade Estadual Paulista 

(UNESP), em Marília (GOMES, 2007). 
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e) Percepção ambiental: questionário de APO aplicado em uma sala de controle de 

um Sistema de Metrô (RESENDE, 2011). 

Para validar o questionário proposto, foram feitas aplicações preliminares no 

Curso de Especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho (CEEST) e no 

Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil (PPGEC) da UTFPR (Tabela 9). 

 
Tabela 9 - Aplicação preliminar do questionário de APO 

Data Horário Curso Local TEXT (°C) UREXT (%) Amostra 

18.06.2018 14:30-15:00 PPGEC Sala J-35 14,6 71 5 participantes 

18.06.2018 19:00-19:30 CEEST Sala J-36 15,8 71 34 participantes 

22.06.2018 14:30-15:00 PPGEC Sala J-35 21,8 45 8 participantes 

Obs.: Os valores de T e UR referem-se a medições na área externa (INMET, 2018b). 
Fonte: Autoria própria 

 

Essa ação buscava assegurar o pleno entendimento das questões propostas, 

e não a análise da CBBC em si. Desse modo, para facilitar a dinâmica da atividade, o 

questionário foi respondido simultaneamente por todos os alunos presentes na sala 

de aula, em cada aplicação. Ao invés de avaliar a CBBC, os alunos avaliaram as salas 

35 e 36 do Bloco J, da UTFPR Sede Ecoville (ambientes idênticos em dimensões, 

mobiliário e condições ambientais). Nas três rodadas de aplicação do questionário, o 

aparelho de ar condicionado estava desligado e as janelas e portas, fechadas – de 

maneira análoga à operação pretendida para a CBBC, ao aplicar o Questionário APO. 

Quanto à confiabilidade do Questionário APO, a consistência interna dessa 

ferramenta foi avaliada pelo Coeficiente Alfa de Cronbach, por meio do qual se mede 

a correlação entre as respostas de diversos participantes para uma mesma questão. 

O coeficiente α é calculado a partir da variância das questões individuais e da variância 

da soma dos desvios padrão de cada questão (CRONBACH, 1969). 

Após calcular a variância e correlação média das respostas, optou-se por 

suprimir uma questão relativa à variável umidade, ao constatar que a percepção deste 

parâmetro não era significante aos participantes. Já a questão relativa à ventilação foi 

desmembrada em três perguntas, de modo que o participante pudesse indicar 

diferenças entre percepção, preferência e zona de conforto. 

Uma vez revisado o Questionário APO, este foi reaplicado e novamente 

realizado o teste Alfa de Cronbach. Não foram constatadas inconsistências relevantes. 

A versão final do Questionário APO é apresentada no Apêndice C. 

Em paralelo à aplicação do Questionário APO, foram monitoradas as variáveis 

ambientais intervenientes no conforto do ocupante da CBBC, no intuito de cruzar 

esses dados com a percepção indicada pelo voluntário durante a APO. 
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Quanto à condição térmica, realizou-se o monitoramento de TA, TRM e UR no 

interior da CBBC, além do monitoramento de TA e UR externas. A climatização do 

interior dos módulos ocorreu em regime transiente, com o aparelho de ar condicionado 

configurado apenas para ventilar (modo Fan), em velocidade alta, com movimentação 

de aletas (função swing), para estudar o conforto térmico provido pela envoltória da 

CBBC sob influência das condições climáticas, sem condicionamento de ar. 

O monitoramento interno foi efetuado por diversos equipamentos, os quais 

são apresentados no Quadro 12 (especificação na Tabela 5, p. 73) e na Figura 47. 

 
Quadro 12 - Instalação de sensores em MC e ME (21-31.08.2018) 

H (m) Variável Módulo de Controle Módulo Experimental Figura 47 

1,70 TA TagTemp Stick Novus N2 TagTemp Stick Novus N4 Ref. A 

1,10 TA, UR Sensor e Estação Hobo N2 Sensor e Estação Hobo N1 Ref. B, G 

1,10 TRM Globo com data logger Hobo N2 Globo com data logger Hobo N1 Ref. E, F 

0,10 TA TagTemp Stick Novus N1 TagTemp Stick Novus N3 Ref. C 

Fonte: Autoria própria 
 

 

 

 

  

  

Figura 47 - TA: (A, B, C) sensor; (D) geral; (E) TGLOBO; (F) data logger; (G) estação 
Fonte: GT CBBC (2018) 

 

Conforme discriminado no Quadro 12, dois data loggers da marca Novus, 

modelo TagTemp Stick foram instalados a 0,10m (Figura 47 A) e a 1,70m (Figura 47 

C). Um data logger da marca Hobo, modelo Temp U10-001 (Figura 47 F), foi instalado 

no interior de uma esfera plástica cinza (Figura 47 E), configurando um termômetro 

de globo para ambientes com radiação solar direta (THORSSON et al., 2007). Outro 

sensor de TA e UR marca Hobo, modelo 12-Bit S-THB-M002, foi instalado a 1,10m 

H=1,70m 

H=1,10m 

H=0,10m 

A
A 

B 

D 
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(Figura 47 B); seus dados foram armazenados em uma estação meteorológica da 

marca Hobo, modelo H21-001 (Figura 47 G). O suporte foi relocado para o canto, 

visando favorecer o layout e liberar o espaço do módulo ao participante (Figura 47 D).  

Uma diferença entre o monitoramento de TA realizado em abril (na análise da 

adequação térmica) e em agosto (durante a APO) foi a proteção dos sensores. A 

proteção original à insolação foi insuficiente (vide Figura 35 B, página 72), motivo pelo 

qual foi instalado outro protetor mais espesso (Figura 47 A, B e C), com interior 

revestido em alumínio para minimizar a emissão de calor próximo aos sensores. 

As medições de Ta no interior da CBBC foram classificadas segundo as faixas 

propostas por ROSSI, KRÜGER e BRÖDE (2012), que adaptaram o índice Universal 

Thermal Climate Index (UTCI) às condições climáticas de Curitiba (CWB) - Tabela 10. 

Como não foi localizada um estudo de faixas de conforto para espaços internos em 

Curitiba, optou-se por adaptar o TaCWB à APO na CBBC. 

 
Tabela 10 - Faixas de estresse térmico: UTCI e adaptação para Curitiba 

Faixas de estresse térmico UTCI Adaptação para Curitiba 

Desconforto por frio TA ≤ 18°C TACWB ≤ 15°C 

Conforto 18°C < TA < 26°C 15°C < TACWB < 27°C 

Desconforto por calor TA ≥ 26°C TACWB ≥ 27°C 

Fonte: adaptado de Rossi, Krüger e Brode (2012) 

 

Durante a APO, também foram monitoradas TA e UR externos. Para tal, foram 

utilizados dois data loggers, sendo um da marca Novus, modelo TagTemp Stick e o 

outro da marca HOBO, modelo Temp U10-001. Os data loggers foram instalados entre 

ME e MC, em um abrigo fixado sobre um tripé, a 2,00m de altura – Figura 48 (A e B). 

A especificação técnica dos sensores supracitados consta na Tabela 5, p. 71. 

 

 
Figura 48 - CBBC: (A) vista externa; (B) abrigo dos data loggers 

Fonte: GT CBBC (2018) 
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No monitoramento das condições lumínicas, foi empregado um actímetro 

(marca Phillips, modelo Actiwatch Spectrum), cujo luxímetro tem precisão de 10% a 

1500 lux (típico), comprimento de onda de 400 a 700nm e iluminância de 0,1 a 5500 

μW/cm². O actímetro foi fixado sobre o plano de trabalho (Figura 49 A e B) e as 

medições de E e TCOR foram registradas a cada dois minutos. 

 

        

Figura 49 - CBBC: (A) vista interna ME; (B) actímetro 
Fonte: GT CBBC (2018) 

 

Em relação à adequação acústica, a indisponibilidade de equipamentos 

inviabilizou o monitoramento das variáveis simultaneamente à APO da CBBC. Nesse 

contexto, foram assumidos dados-padrão levantados em abril de 2018. 

O protocolo adotado nas medições comparativas dos sensores foi equivalente 

ao descrito nas seções anteriores. 

 

3.3.6 Enquadramento dos Experimentos às Normas Pertinentes 

 

A análise comparativa das condições de conforto ambiental proporcionadas 

por MC e ME partiu de três diretrizes: monitoramento de variáveis, desempenho do 

meio construído e feedback do ocupante. A pesquisa foi organizada em cinco etapas: 

a) Análise do isolamento térmico: efeito da rotação; medição de TA, TS, TRM e UR no 

interior da CBBC; registros de imagens termográficas das paredes internas e fachadas 

da CBBC; utilização dos dados climatológicos do INMET; 

b) Análise do isolamento acústico: medição da pressão sonora interna e externa; 

c) Desempenho do sistema de climatização: manutenção, transição e rampa de TREF 

no ar condicionado; medição de TA, TS, TRM, UR e VA interna e de TA e UR externa; 

A
A 

 

A
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B
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d) Desempenho do sistema de iluminação: configuração variada de TCOR do sistema 

de iluminação; medição de E no interior dos módulos, no período noturno; 

e) APO: aclimatação de voluntários em MC e ME; aplicação de questionário de 

percepção térmica, lumínica, acústica, ambiental e de ergonomia; medição de TA, TRM, 

UR, TCOR e E interna e de TA e UR externa. 

O foco deste trabalho foram os ensaios de conforto térmico, cuja concepção 

foi baseada na ISO 7726/1998 e ANSI/ASHRAE Standard 55/2017. Na Tabela 11, há 

a recomendação de alturas para medições de temperatura em ambientes internos. 

 
Tabela 11 - Altura recomendada para medição de TA em ambientes internos 

Altura dos sensores Pessoa sentado (m) Pessoa em pé (m) 

Nível da cabeça 

 

1,10 

 

1,70 

Nível do abdômen 0,60 1,10 

Nível do tornozelo 0,10 0,10 

Fonte: adaptado de ISO (1998) 

 

A medição de TA foi aperfeiçoada ao longo dos ensaios na CBBC. Na primeira 

análise da adequação térmica (de 05 a 14 de abril de 2018), foram adotadas as alturas 

para uma pessoa em pé; na segunda análise (de 22 de junho a 09 de julho de 2018), 

foram adicionadas as medições de TA (0,60m), TRM (1,10m), e UR (0,60m, 1,70m). Já 

na APO (de 21 a 31 de agosto de 2018), manteve-se o protocolo da primeira análise 

da adequação térmica, com a inclusão de medições de TRM (1,10m) e UR (1,10m). 

Na avaliação de desempenho do sistema de climatização (de 27 de setembro 

a 04 de outubro de 2018), foram realizadas medições de TA (0,10m, 0,60m, 1,10m e 

1,70m), TRM (0,60m), UR (0,60m) e TS nas quatro paredes, piso e teto de MC. Quanto 

à TS, uma falha na configuração dos sensores fez com que os dados fossem 

registrados apenas no primeiro dia de ensaios. Para viabilizar a análise comparativa 

de medições, optou-se por manter um padrão e apresentar apenas as medições de 

TA a 0,10m, 1,10m e 1,70m de todos os ensaios supracitados. Os demais registros de 

TA (a 0,60m), TRM, TS e UR serão explorados em pesquisas futuras. 

Em relação à avaliação do conforto acústico, as medições externas foram 

efetuadas seguindo os procedimentos descritos na NBR 10151/2000. A análise dos 

dados considerou os limites estabelecidos por essa norma e pela Lei Municipal 

9800/2000, que dispõe sobre o zoneamento, uso e ocupação do solo em Curitiba. Já 

o cálculo do nível de pressão sonora baseou-se na NBR 16183/2014 e o cálculo do 

isolamento acústico, na ISO 16283-3/2016. 
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Quanto à climatização da CBBC, foram avaliados o tempo de resposta, a 

estabilidade térmica e a similaridade de operação dos sistemas instalados em MC e 

ME. A norma que guiou a concepção dos ensaios foi a NBR 16401/2008. Além do 

monitoramento de TA, TS, TRM e UR, outra variável monitorada foi VA (1,10m), para 

avaliar a condição de conforto proporcionada ao ocupante da CBBC. 

Já na avaliação de desempenho do sistema de iluminação, o procedimento 

adotado nos ensaios baseou-se na NBR ISO/CIE 8995/2013 e NHO 11/2018. Os cinco 

luxímetros disponíveis foram dispostos visando maximizar a cobertura das medições. 

Em relação aos procedimentos efetuados por voluntários durante a APO, o 

intervalo aclimatação na CBBC foi definido a partir da ANSI/ASRAE Standard 55/2017. 

Em adição às normas relacionadas ao conforto térmico e acústico listadas, foram 

consideradas a NR 15/2015, NR 17/2007 e ISO 10551/1995. Ressalta-se, ainda, que 

o projeto de pesquisa APO CBBC passou pelo crivo do CEP/UTFPR, assegurando o 

devido respaldo à realização dos ensaios com voluntários. 

Mesmo que a concepção dos experimentos tenha levado em conta as normas 

vigentes, foi necessário ponderar o rigor científico à carência de equipamentos de 

medição em quantidade e condições adequadas. Essa situação afetou a padronização 

do monitoramento de múltiplos pontos e a realização de medições simultâneas em 

MC e ME, mas sem inviabilizar a realização dos ensaios propostos.  
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4 RESULTADOS 

 

A concepção da Câmara Bioclimática de Baixo Custo teve como ponto de 

partida do Laboratory for Occupant’s Behaviour, Satisfaction, Thermal comfort, and 

Environmental Research (LOBSTER), uma câmara climática alemã instalada no 

Karlsruhe Institute of Technology (KIT, 2017). Um fator determinante para a escolha 

desta referência foi a experiência de colegas do Grupo de Trabalho da UTFPR na 

operação do LOBSTER, ao longo de 12 meses. A parceria entre KIT e UTFPR 

viabilizou a realização de diversas pesquisas, conforme descrito em Krüger, Tamura 

e Bröde (2016), Krüger et al. (2017) e Tamura e Krüger (2016). 

As diferenças entre LOBSTER e CBBC recaem sobre a questão financeira. O 

LOBSTER foi financiado pelo Ministério da Economia e Tecnologia da Alemanha, 

projeto nº 03ET1035B (SCHWEIKER et al., 2014), com a concessão de 1.227.224 

EUR (ENARGUS, 2018), equivalente a R$ 5.166.490,32 em conversão calculada em 

01 de fevereiro de 2019 (BCB, 2019). Em contrapartida, o orçamento previsto para a 

execução da infraestrutura da CBBC foi de R$ 54.768,65, conforme projeto submetido 

ao CNPq em fevereiro de 2016. O projeto do LOBSTER foi otimizado e adaptado à 

realidade brasileira por meio da redução da área construída e utilização de recursos 

locais, conforme apresentado de modo esquemático no Quadro 13. 

 
Quadro 13 - Comparação simplificada entre LOBSTER E CBBC 

LOBSTER CBBC 

Karlsruhe, Alemanha (2013) Curitiba, Brasil (2018) 

1,2 milhão de Euros 100 mil Reais 

2 ambientes de 24 m² 2 ambientes de 5,4m² 

Módulos adjacentes Módulos separados (controle e experimental) 

Sistema de rotação automatizado Sistema de rotação manual e independente 

Estrutura inalterável Possível alteração do módulo experimental 

Janela hermética, vidro triplo Janela 2 folhas de correr, vidro temperado, 6mm 

Controle TS: serpentina embutida Regulação TA: ar condicionado 

Fonte: Autoria própria 
 

Conforme exposto no Quadro 13, o LOBSTER tem um sistema de rotação 

automatizado, com um trilho circular que permite realizar giros precisos de até 350°. 

A possibilidade de orientar fachadas para pontos cardeais distintos foi mantida no 

projeto da CBBC, porém o sistema de rotação proposto é manual e deve ser orientado 

com o auxílio de uma estação total. 

O sistema de rotação do LOBSTER é apto a rotacionar os dois escritórios 

simultaneamente, de modo que os dois ambientes-teste sempre ficam voltados para 
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a mesma orientação solar. Para maximizar os estudos a serem realizados na CBBC, 

os dois módulos são separados um do outro, possibilitando o giro independente. 

Em relação à temperatura interna, no LOBSTER há um sistema de controle 

via servidor dedicado, composto por serpentina com tubulação capilar de água 

embutida nas superfícies de paredes e teto e uma rede independente de sensores no 

interior de cada face. Há também um sistema de insuflamento e extração do ar interno, 

com controle das variáveis ambientais internas a partir de sensores de temperatura 

de superfície, concentração de gás carbônico e iluminação interna, entre outros 

(SCHWEIKER et al., 2014). 

A característica de baixo custo da  CBBC levou a uma solução simplificada de 

climatização interna dos módulos. Foi empregado um equipamento convencional de 

ar condicionado em cada módulo, com controle térmico na faixa de 16°C a 31°C e 

sem renovação do ar (PHILCO ELETRÔNICOS S.A., 2017). 

Tendo em vista a escassez de equipamentos similares no Brasil, o principal 

resultado desta pesquisa é a execução da CBBC e a validação dessa estrutura via 

APO. Este será o primeiro passo para subsidiar o desenvolvimento de estudos de 

conforto ambiental e eficiência energética, a exemplo da adaptabilidade humana a 

condições ambientais e de sistemas de condicionamento passivo de edificações. 

 

4.1 PROJETO EXECUTIVO DA CBBC 

 

O projeto executivo da CBBC contempla desenhos de arquitetura, estrutura e 

instalações, apresentados no Apêndice B deste documento. 

Inicialmente, realizou-se um levantamento das câmaras climáticas existentes 

no Brasil, bem como a pertinência e a viabilidade de replicabilidade de determinadas 

características no ambiente-teste a ser construído. Para tal, foram considerados 

quatro aspectos limitantes: cumprimento de normas, adaptabilidade do modelo, 

disponibilidade orçamentária e oferta de material e mão-de-obra locais. 

Ao constatar a sobreposição de condições estabelecidas por normas e leis, 

surgiu a necessidade de organizar tais parâmetros. Assim, os regulamentos e 

parâmetros construtivos considerados no projeto da CBBC são apresentados no 

Quadro 14. As condições específicas da Resolução SESA nº 318/2002 e da NBR 

15220/2005 são explicitadas nos Quadros 15 e 16, respectivamente. 
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Quadro 14 - Regulamentação aplicada à construção da CBBC 

Documento Parâmetro Valor estabelecido Valor atingido CBBC OK 

Lei Mun. 
11.095/2004 
Cód. Obras 

Iluminação/insolação 
Ver norma específica 

NBR 15220/2005, 
NBR 15575/2013 

 

Ventilação natural  

NBR 15220/2005 
Desempenho 
Térmico de 
Edificações 

Aberturas (ZB1) 15-25% área piso 5,39*15% = 0,81 < 1,26 m²  

Sombreamento Permitir sol (inverno) Acesso luz solar  

U parede U ≤ 2,50 W/(m².K) U = 0,87 W/(m².K)  

CT parede CT ≥ 130 kJ/(m².K) CT = 122,54 kJ/(m².K)   

U cobertura U ≤ 2,50 W/(m².K) U = 0,87 W/(m².K)  

U piso U ≤ 2,30 W/(m².K) U = 1,00 W/(m².K)  

Condicionamento 
térmico passivo 

(ZB1) 

A: aquec. artificial Ar condicionado  

B: aquec. solar Janela  

C: massa térmica 
Parede leve 

G = 41,8 kg/m² < 60 kg/m² 
 

F: desumidificação Ar condicionado  

NR 17/2007 
Ergonomia 

Temperatura Efetiva entre 20°C e 23°C Ar condicionado 
(operação: 16°C a 31°C, 

sem controle fino) 

 

Velocidade Ar Var ≤ 0,75m/s  

Umidade Relativa UR ≥ 40%  

Port. Mun. 
80/2013 

Regulamento 
Edificações 

Iluminação Natural 1/5 área piso 5,39/5 = 1,08 < 1,26 m²   

Ventilação Natural 1/10 área piso 5,39/10 = 0,54 < 0,63 m²   

Iluminação Artificial NBR ISO/CIE 8995 Philips HUE Ambiance  

Pé direito Mínimo 2,40m 2,50m  

NBR 15575/2013 
Desempenho 
Edificações 

Habitacionais 

TINT MÁX verão (ZB1) ≤ TEXT MÁX Ar condicionado  

TINT MÍN inverno (ZB1) ≥ (TEXT MÍN + 3° C) Ar condicionado  

Iluminância natural ≥ 60 lux Janela  

Fator de Luz Diurna ≥ 0,5% Janela  

Iluminação artificial ≥ 100 lux Philips HUE Ambiance  

φ parede (ZB1) φ ≤ 4,3 h φ = 3,99 h  

Ventilação (ZB1) 7% da área do piso 5,39*7% = 0,38 < 0,63 m²  

φ cobertura (ZB1) φ ≤ 3,3 h φ = 3,99 h  

NBR ISO/CIE 
8995/2013 
Iluminação 

Iluminância mantida 500 lux Emáx = 412,9 lux  

UGRL 19 (Philips HUE Ambiance)  

Reprodução de cor 80 80 (Philips HUE Ambiance)  

Res. SESA 
107/2018 

Condições 
sanitárias 

instituições 
ensino 

Área Variável (sala aula) 5,39m²  

Pé-direito 2,80m (sala aula) 2,50m (H container)  

Paredes Viabilidade limpeza Gesso acartonado  

Pisos Lavável, impermeável Piso vinílico  

Tetos Forro contínuo Gesso acartonado  

Iluminação natural Vidros íntegros Janela de correr vidro  

Iluminação artificial Lâmpada fria 4.000 K < Tcor < 6.500 K  

Ventilação 
Ventilação natural Janela vidro incolor  

S. artificial opcional Ar condicionado  

Janelas e portas 
Proteção luz solar Persiana rolô  

Porta: vão livre 80cm 80 cm  

Fonte: adaptado de ABNT (2018); ISO (2018); Curitiba (2018); Paraná (2018); Brasil (2018) 
 

A premissa básica para projetar a CBBC foi o atendimento à legislação em 

vigor. Nesse âmbito, a Resolução da Secretaria Estadual de Saúde (SESA) nº 
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318/2002 norteou o dimensionamento dos módulos da CBBC, pois define critérios 

gerais para a construção de instituições de ensino. Os parâmetros para salas de uso 

múltiplo (categoria na qual foi enquadrada a CBBC) são apresentados no Quadro 15. 

 
Quadro 15 - Critérios para sala de uso múltiplo ( Resolução SESA nº318/2002) 

Parâmetro Especificação Cálculo para módulo Valor adotado 

Área 1,8m² / aluno 3 pessoas = 5,4m² 5,4m² 

Pé-direito 2,80m 2,89 - 0,18 - 0,1 - 0,11 2,50m 

Iluminação natural 20% da área do piso 5,4 * 20% = 1,08m² 1,4 * 0,9 = 1,26m² 

Ventilação natural 10% da área do piso 5,4 * 10% = 0,54m² 0,7 * 0,9 = 0,63m² 

Fonte: adaptado de Paraná (2018) 

 
Como pode ser visualizado no Quadro 15, cada módulo da CBBC tem área 

interna de 5,4 m² (C=2,62m, L=2,06m, H=2,50m), valor mínimo para ocupação de uma 

sala de uso múltiplo por três alunos. Essa metragem é mais do que suficiente para 

atender a utilização do módulo da CBBC por um único ocupante, atuando em um 

ambiente de escritório. Além disso, as dimensões externas (C=3,00m, L=2,44m, 

H=2,89m) permitem transportar ambos os módulos em um veículo de carga com 

capacidade para um container 20’ (6,09m). 

Já o pé direito de 2,50m é inferior a 2,80m, valor mínimo estabelecido pelas 

Resoluções SESA nº 318/2002 e 107/2018 para salas de aula. Essa condição foi 

limitada pela altura interna original do container (2,70m), descontando-se a espessura 

do forro e piso. Todavia, o pé direito de 2,50m foi considerado compatível com as 

dimensões internas reduzidas (C=2,62m, L=2,06m). 

No que se refere às aberturas, a janela é em vidro temperado (1,40m × 0,90m) 

e tem uma folha fixa e outra folha de correr. Descontando o caixilho e a sobreposição 

de folhas, as áreas de iluminação natural (1,26m²) e ventilação natural (0,63m²) 

satisfazem os requisitos da Resolução SESA nº 318/2002. O dimensionamento das 

aberturas também levou em conta parâmetros estabelecidos por normas como a NBR 

15220/2005 e a NBR 15575/2013 (Desempenho de edificações habitacionais). 

Conforme listado no Quadro 14, a capacidade térmica (CT) calculada para as 

paredes foi de 122,54 kJ/(m².K), inferior ao mínimo de 130 kJ/(m².K) (ABNT, 2005). Já 

o atraso térmico (φ) calculado para a cobertura foi de 3,99 h, superior ao máximo de 

3,3 h (ABNT, 2013). A sobreposição de seis camadas da envoltória (vide Tabela 12, 

página 99), levou a atingir 94,3% do valor recomendado para CT e 82,7% para φ. 

De acordo com a NBR 15220/2005, Curitiba é classificada como Zona 

Bioclimática 1 (ZB1) e deve atender às diretrizes construtivas expostas no Quadro 16. 
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Quadro 16 - Diretrizes construtivas para a ZB1 (NBR 15220/2005) 

Parâmetro Especificação 
Estratégias de 

condicionamento térmico 

Aberturas médias 
A ventilação janela = 15% < A piso < 25% 
(permitir sol durante o período frio) 

A - Aquecimento artificial 
B - Aquecimento solar  
C - Paredes internas pesadas 
F - Desumidificação 

Paredes leves U ≤ 3,00 W/m².K, φ ≤ 4,3 horas, FSo ≤ 5,0% 

Cobertura leve isolada U ≤ 2,00 W/m².K; φ ≤ 3,3 horas; FSo ≤ 6,5% 

Fonte: adaptado de ABNT (2005) 
 

Das estratégias do Quadro 16, B – Aquecimento solar e C – Paredes internas 

pesadas são medidas de condicionamento térmico passivo com foco no período frio. 

Quanto ao aquecimento solar, a forma, cor, implantação e orientação de fachadas e 

aberturas podem otimizar o aquecimento da edificação através da incidência de 

radiação solar. Já paredes internas pesadas aumentam a inércia térmica e retardam 

o resfriamento da edificação. Mas salienta-se que as medidas B e C são insuficientes 

para sanar o desconforto no período mais frio do ano na ZB1, a ser complementadas 

com A – Aquecimento artificial e F – Desumidificação dos ambientes, a qual pode ser 

obtida ao renovar o ar interno dos ambientes por meio da ventilação (ABNT, 2005). 

Há que se ponderar a vantajosidade da desumidificação do ar por meio da ventilação, 

que invariavelmente levará a um resfriamento do ambiente.  

Da NBR 15220/2005, os principais parâmetros considerados na concepção 

da CBBC foram U e CT. O cálculo dos parâmetros relacionados ao RTQ (Apêndice A) 

está resumido na Tabela 12 e a composição da envoltória é detalhada na Figura 50. 

Para a janela, foram considerados parâmetros equivalentes à parede. 

 
Tabela 12 - Caracterização da envoltória da CBBC 

Vedação Composição 
# 

[mm] 

U  [W/(m².K)] CT [kJ/(m².K)] φ [h] 

Máx. Obtido Mín. Obtido Mín. Obtido 

Piso 

Piso vinílico 
Painel Wall* 
Madeira naval 
PU expandido 

3 
55 
28 
15 

2,30 
 

1,00 

 
Nada 

consta 121,95 
Nada 
consta 

Não 
calculado 

Cobertura 

Aço corten 
PU expandido 
Painel Wall* 
OSB 
Camada de ar 
Gesso acartonado 

2 
15 
55 
11,1 
- 
12,5 

2,50 
 

0,87 

 
Nada 

consta 
122,54 

3,3 
 

3,99 

 

Parede 

Aço corten 
PU expandido 
Painel Wall* 
OSB 
Camada de ar 
Gesso acartonado 

2 
15 
55 
11,1 
- 
12,5 

2,50 
 

0,87 

 

130 
 

122,54 

 

4,3 
 

3,99 

 

Janela Vidro temperado 6 2,50 
 

166,67 

 

130 
 

12,6 

 

4,3 
 

0,1 

 

Fonte: Autoria própria 
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Figura 50 - CBBC: (A) corte; (B) detalhe da envoltória 
Fonte: adaptado de TREVISAN et al., (2019) (no prelo) 

 

Conforme exposto na Tabela 12, enquanto a transmitância térmica (U) do 

piso, cobertura e paredes está dentro do valor máximo requerido, a capacidade 

térmica (CT) das parees não chega a atingir o mínimo estabelecido. Já o atraso 

térmico (φ) é satisfatório para cobertura leve isolada, mas insatisfatório para paredes 

leves – tipo de vedações externas recomendadas para ZB 1, segundo a NBR 15220 

(ABNT, 2005). Para garantir massa térmica sem alterar o padrão construtivo de 

construções em container, optou-se pela sobreposição de camadas de revestimento, 

favorecendo assim o isolamento da CBBC em face à variação das condições 

ambientais externas. Quanto à janela, o fechamento em vidro temperado (6mm) não 

atende os parâmetros mínimos de U, CT ou φ. 

Na construção com container, o isolamento térmico é um assunto que merece 

especial atenção. A combinação entre resfriamento noturno e estanqueidade do 

container leva à condensação da umidade interna, chegando a ocasionar precipitação 

nos ambientes. Materiais como lã de vidro ou lã de rocha potencializam a absorção 

de umidade; em comparação, a manta foil apresentou melhor desempenho térmico, 

porém é ineficiente no isolamento acústico. Já a instalação do isopor em placas dá 

margem a infiltrações de calor e de ruído pelas juntas. A solução encontrada foi aplicar 

A
A 

 

A
A 

B 
 

A
A LEGENDA 

Chapa de aço corten (#2mm) 

Poliuretano expandido (#15-65mm) 

Painel Wall (#55mm) 

Painel OSB (#11,1mm) 

Painel gesso acartonado (#12,5mm) 

0          0,5      1m 

Câmara de ar 
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poliuretano (PU) na superfície interna do container - Figura 50 (B), cujo isolamento 

térmico é superior aos materiais listados anteriormente e a aplicação aspergida 

melhora a impermeabilização das superfícies (DELTA CONTAINERS, 2018). 

A concepção de módulos idênticos permite realizar pesquisas comparativas, 

uma vez que a configuração original é mantida no Módulo de Controle (MC) e pode 

ser modificada no Módulo Experimental (ME). As adequações vão desde a estrutura 

construtiva da câmara (parede, piso, cobertura) à instalação de elementos de 

sombreamento e/ou distribuição da luz natural nos ambientes (prateleiras de luz, uso 

de persianas, brises). 

A escolha do local de instalação buscou maximizar a insolação e ventilação 

natural. Considerando a área (5m × 10m) disponibilizada para a CBBC, a implantação 

levou ao sombreamento entre módulos, em determinados períodos do ano (vide seção 

3.1.2. Área de implantação). Esse assunto será estudado mais adiante, no capítulo de 

Resultados, seção 4.4.1. Adequação térmica. 

Em relação à climatização interna da CBBC, cada módulo é equipado com um 

equipamento de ar condicionado do tipo split. Ao definir a fachada para instalação da 

unidade condensadora, foi evitada a projeção de elementos nas laterais do veículo de 

carga, de modo a enquadrar o veículo na largura máxima permitida em vias públicas. 

Essa medida é obrigatória para qualquer construção que precise ser transportada. 

Quanto à funcionalidade da CBBC, um dos maiores desafios foi a concepção 

do mecanismo de movimentação. A ideia inicial era apoiar cada módulo sobre um 

reboque, para realizar ensaios em outros locais - Figura 51 (A). Entretanto, o reboque 

implicaria no pagamento anual do Imposto sobre a Propriedade de Veículos 

Automotores (IPVA), despesa essa não computada no orçamento original. Outra 

opção seria instalar cada módulo sobre um conjunto de “tartarugas”, utilizadas para 

deslocar containers em pequenas distâncias - Figura 51 (B). Essa solução tinha como 

premissa a execução de um piso regular sob a CBBC, outra despesa que não havia 

sido incluída no orçamento preliminar. Por fim, o mecanismo de movimentação foi 

substituído por um sistema de rotação manual, com eixo central fixado sobre um bloco 

estrutural de concreto - Figura 51 (C). A rotação independente é uma característica 

fundamental para analisar as variações experimentais do meio externo (ex.: insolação 

e ventilação), por meio da alteração da orientação geográfica dos módulos. 

 



102 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 51 - Sistema de rotação CBBC: (A) mai.2017; (B) ago.2017; (C) jan.2018 

Fonte: adaptado de Gomes (2018) 

 

O dimensionamento do sistema de rotação e fundação dos módulos da CBBC 

partiu do cálculo do peso próprio (4.058 kg) e da estimativa de cargas permanentes 

e/ou acidentais (255 kg), totalizando 4.313 kg (Tabela 13). Quanto ao reconhecimento 

do terreno, consultou-se o relatório de sondagem referente à construção da UTFPR 

Sede Ecoville (FUNDESTAC, 2008). E ao conceber o projeto estrutural, levou-se em 

conta a aplicação pontual da carga e os esforços decorrentes da rotação dos módulos.  

 
Tabela 13 - Cálculo do peso próprio e cargas da CBBC 

 Componente 
Densidade 

(kg/m³) 
Área 
(m²) 

Espessura 
(m) 

Peso 
(kg) 

Peso próprio CBBC 

Estrutura em aço    300 

Chapa aço corten 7800 48,33 0,002 754 

PU expandido 40 48,33 0,015 29 

Painewall 682 46,08 0,055 1729 

Painel OSB 1000 38,76 0,012 465 

Madeira naval 1000 7,32 0,028 205 

Gesso acartonado 1000 46,08 0,0125 576 

Carga permanente 
e/ou acidental 

Pessoas    150 

Mobiliário    50 

Equipamentos    50 

Instalações    5 

Total     4313 

Fonte: Autoria própria 

B A C 
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A questão da disponibilidade orçamentária está diretamente relacionada à 

escolha de material e mão-de-obra locais. A economicidade levou a priorizar parcerias 

com empresas locais e regionais, na execução da CBBC e fornecimento de insumos. 

Quanto à construção dos módulos, a sede da empresa parceira situa-se a menos de 

10 km da UTFPR Sede Ecoville. Outras empresas especializadas situam-se a mais 

de 25 km da Universidade, fator desfavorável ao acompanhamento da execução. 

Para reduzir despesas com transporte, foram priorizadas empresas instaladas 

na Região Metropolitana de Curitiba, a exemplo da fábrica de Painelwall (insumo mais 

caro empregado na execução da CBBC), em Colombo/PR. No Paraná, há a fábrica 

de Painel de OSB em Ponta Grossa e a fábrica de ferragens de portas em Cambé. 

Nos estados vizinhos, placas de gesso acartonado foram produzidas em Mogi das 

Cruzes/SP e aparelhos de ar condicionado, em Joinville/SC.  

Em paralelo, a definição dos materiais empregados na CBBC levou em conta 

a disponibilidade nacional e adaptabilidade construtiva a outras condições climáticas, 

de maneira a favorecer a replicabilidade do modelo em outras localidades. A opção 

por métodos de construção a seco com a sobreposição de materiais facilita a 

inclusão/supressão de camadas e a composição da envoltória adequada a cada clima.  

 

4.2 FONTES DE RECURSOS 

 

Esta pesquisa está inserida no Projeto “Construção de câmara climática para 

experimentos nas áreas de conforto ambiental e arquitetura bioclimática”, submetido 

em fevereiro e 2016 ao Edital Universal MCTI/CNPq nº 01/2016, processo nº 

431153/2016-7 (KRÜGER, 2016). O projeto foi aprovado em dezembro de 2016 com 

orçamento de R$ 83 mil, dos quais 20% foi liberado em 2017 e o restante, em 2018. 

Em complemento, a CBBC foi beneficiada pelo Programa de Apoio à Pesquisa 

Científica e Desenvolvimento Tecnológico da UTFPR, recebendo dois aportes de R$ 

4 mil (em 2017 e 2018). A primeira parcela foi utilizada na aquisição de materiais para 

a fundação e acabamentos fundamentais ao pleno funcionamento da CBBC, enquanto 

a segunda foi destinada a insumos para a realização da APO da CBBC. 

Face às restrições orçamentárias, a busca por soluções de baixo custo levou 

à execução de serviços pela equipe de manutenção da UTFPR à consolidação de 

parcerias com a iniciativa privada. Foram obtidas doações dos seguintes insumos: 

Painel Wall (Eternit), chapas de gesso acartonado e perfilaria (Placo Saint-Gobain), 
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painel de OSB (LP Brasil), ferragens das portas (Pado) e aparelhos de ar condicionado 

(Philco Eletrônicos S.A.). Em paralelo, a Delta Containers ficou responsável por 

fornecer insumos e mão-de-obra para a construção da CBBC, por meio de acordo de 

cooperação técnica firmado com a Universidade em outubro de 2017. A colaboração 

das empresas não foi condicionada a uma contrapartida da Universidade.  

A Delta Containers é uma empresa especializada na construção com 

containers. O acordo de cooperação técnica com a UTFPR foi firmado em outubro de 

2017, contemplando a parcela mais significativa do fornecimento de insumos e mão-

de-obra a serem empregados. Das tratativas à execução da CBBC, foram realizadas 

15 visitas à Delta Containers (Tabela 14). 

 
Tabela 14 - Visitas técnicas à empresa Delta Containers 

Data Assunto 

08.06.2017 Coleta de dados: construção em container; história da empresa 

29.06.2017 Coleta de dados: construção em container; apresentação de proposta de parceria 

24.08.2017 Anteprojeto CBBC: esclarecimento de dúvidas 

11.09.2017 Acordo de Cooperação Técnica: tratativas 

31.10.2017 Acordo de Cooperação Técnica: formalização 

08.11.2017 Projeto executivo CBBC: esclarecimento de dúvidas 

29.11.2017 Execução CBBC: confecção dos módulos 

11.12.2017 Execução CBBC: acabamento dos módulos 

16.01.2018 Execução CBBC: pintura externa; instalação de isolamento e revestimento interno 

22.01.2018 Execução CBBC: redes de elétrica e lógica; instalação de revestimento interno 

25.01.2018 Execução CBBC: instalação de revestimento interno 

02.02.2018 Execução CBBC: pintura e acabamento interno 

07.02.2018 Execução CBBC: instalação de portas, janelas e ar condicionado 

15.02.2018 Transporte e instalação da CBBC na UTFPR 

08.05.2018 Adequações CBBC: esclarecimento de dúvidas após instalação dos módulos 

Fonte: Autoria própria 

 

O somatório das notas fiscais das doações totalizou R$ 35.824,69, sendo 

esse valor correspondente ao preço de custo. Se as doações não tivessem occorido, 

a execução da CBBC demandaria um investimento adicional da ordem de R$70 mil. 

 

4.3 EXECUÇÃO DA CBBC 

 
A CBBC é composta pelos Módulos de Controle (MC) e Experimental (ME). 

Para assegurar a equivalência dos módulos e a replicabilidade fiel do projeto, as ações 

desenvolvidas na Delta Containers foram supervisionadas. Enquanto isso, realizou-se 

o gerenciamento de obras de infraestrutura na UTFPR Sede Ecoville, para adequar o 

local à instalação da CBBC (TREVISAN et al., 2019). Esse processo foi registrado em 

dois relatórios fotográficos, com a descrição dos serviços realizados em cada local. 
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4.3.1 Ações Realizadas na Delta Containers 

 
Em 31 de outubro de 2017, realizou-se uma visita técnica na Delta Containers, 

para acompanhar o recebimento dos materiais a serem empregados na execução da 

CBBC. Realizou-se a conferência do Painelwall, portas, painéis de OSB, placas de 

gesso acartonado, perfilaria e acessórios de instalação – Figura 52 (A e B). Esses 

materiais foram armazenados em dois containers. 

 

      

Figura 52 - Material: (A) Painelwall, portas; (B) OSB, gesso acartonado, perfilaria 
Fonte : GT CBBC (31.out.2017) 

 

Em 29 de novembro de 2017, houve a primeira vistoria da execução da CBBC. 

Naquela ocasião, a carcaça dos dois módulos já tinha sido construída a partir de um 

único container high cube, 40” (12,19m × 2,44m × 2,89m) – Figura 53 (A e B).  

 

     

Figura 53 - Construção CBBC: (A) vista geral; (B) miolo restante do container 
Fonte: GT CBBC (29.nov.2017) 
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Em relação ao acabamento externo, a proposta inicial era pintar a CBBC na 

cor amarela, em referência à UTFPR (vide Figura 51, página 102). Entretanto, ao 

constatar que tinta amarela é mais cara e de difícil aplicação, a proposta não foi levada 

adiante. Assim, optou-se pela pintura externa no tom branco gelo (Figura 54 A e B), 

visando minimizar a absorção do calor oriundo da irradiação solar.  

 

     

Figura 54 - Pintura CBBC: (A) fachada frontal; (B) fachada posterior 
Fonte: GT CBBC (16.dez.2017) 

 

Quanto ao isolamento térmico e impermeabilização da CBBC, aspergiu-se 

Poliuretano (#15mm) na superfície interna do container – Figura 55 (A). A aplicação 

aspergida permite suavizar reentrâncias da chapa de aço, facilitando a instalação das 

camadas de revestimento. Após aplicar o PU em toda a envoltória, instalou-se o 

Painelwall nas paredes, piso e cobertura – Figura 55 (B). 

 

 

Figura 55 - Execução CBBC: (A) PU aspergido; (B) Painelwall 
Fonte: GT CBBC (16.jan.2018) 
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Na semana seguinte, foi realizada a instalação da rede elétrica (Figura 56 A), 

simultaneamente à fixação de painéis de OSB (Figura 56 B). Depois, vieram as chapas 

de gesso acartonado (Figura 56 C) e por fim, o acabamento interno (Figura 56 D). 

 

    
 

    

Figura 56 - Execução CBBC: (A) elétrica; (B) OSB; (C) gesso; (D) pintura 
Fonte: GT CBBC (22.jan.2018, 25.jan.2018 e 02.fev.2018) 

 

4.3.2 Ações Realizadas na UTFPR Sede Ecoville 

 

Enquanto a CBBC era executada na Delta Containers, iniciaram-se as obras 

de infraestrutura na UTFPR. A fundação foi executada em novembro de 2017 pela 

equipe de manutenção da Universidade, que ficou responsável pela montagem de 

armaduras, (Figura 57 A) perfuração do terreno (Figura 57 B), concretagem de 

estacas e blocos (Figura 57 C) e acabamento (Figura 57 D). Foram concretadas seis 

barras roscadas na superfície de cada bloco, prevendo-se a posterior fixação do 

sistema de rotação dos módulos. 
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Figura 57 - Fundação CBBC: (A) armadura; (B) trado; (C) concreto; (D) cura 
Fonte: GT CBBC (22-30.nov.2017) 

 

Uma vez concluído o recesso de fim de ano, retomaram-se as obras no início 

de 2018. A execução dos serviços no período de férias acadêmicas visou minimizar o 

impacto nas atividades universitárias. O primeiro serviço de 2018 foi o ramal de 

alimentação da energia elétrica da CBBC, que também foi realizado pela equipe de 

manutenção da Universidade. A alimentação da energia vem do Bloco C (Figura 58 

A) e vai até um quadro instalado em um totem externo à CBBC, de onde partem duas 

extensões para alimentar os módulos (Figura 58 B). 
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Figura 58 - Rede elétrica CBBC: (A) ramal do Bloco C; (B) totem 
Fonte: GT CBBC (30.jan.2018) 

 

Em paralelo, outra frente de trabalho foi responsável pelo sistema de rotação 

dos módulos. As peças foram confeccionadas em uma metalúrgica e chegaram na 

UTFPR no início de fevereiro de 2018, onde receberam o mesmo acabamento que os 

containers (tinta bicomponente, tom branco gelo) – Figura 59 (A). Depois da secagem, 

os sistemas foram instalados sobre os blocos de concreto – Figura 59 (B). 

 

      

Figura 59 - Sistema de rotação CBBC: (A) pintura; (B) instalação 
Fonte: GT CBBC (02-14.fev.2017) 

 

Os módulos da CBBC foram transportados da Delta Containers à UTFPR 

Campus Ecoville em 15 de fevereiro de 2018 – Figura 60 (A). A instalação de cada 

módulo sobre o respectivo sistema de rotação ocorreu no dia seguinte - Figura 60 (B). 
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Figura 60 - Instalação CBBC: (A) transporte; (B) içamento 
Fonte: GT CBBC (15-16.fev.2018) 

 

Quanto à climatização, cada módulo foi equipado com um ar condicionado da 

marca Philco, modelo PH9000TQFM5, ciclo de ar frio e quente (de 16 °C a 31 °C) e 

capacidade de 9.000 BTU/h. Para prover internet à CBBC, um ramal de fibra ótica foi 

executado por uma empresa contratada com recursos do Edital Universal CNPq/MCTI 

nº 02/2016. A alimentação vem do Bloco B (Figura 61 A) e vai até o totem da CBBC, 

de onde partem duas extensões para alimentar os módulos (Figura 61 B). 

 

     

Figura 61 - Rede telecom CBBC: (A) ramal do Bloco B; (B) plug na CBBC 
Fonte: GT CBBC (21-22.fev.2018) 

 

No interior dos módulos foi realizada a instalação do piso vinílico e rodapés 

(Figura 62 A), adquiridos com recursos do Edital PROPPG/UTFPR nº 07/2017. 

Também foi instalado um sistema de iluminação (Figura 62 B) adquirido com taxa de 

bancada de bolsa de pós-doutorado. 
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Figura 62 - Interior CBBC: (A) piso vinílico e rodapés; (B) iluminação 
Fonte: GT CBBC (22.fev.2018) 

 

Quanto aos acabamentos externos, foram fixados adesivos de identificação 

dos parceiros (Figura 63 A) e da logo da CBBC (Figura 63 B) em cada módulo, para 

maximizar a divulgação da pesquisa. 

 

     

Figura 63 - Comunicação visual CBBC: (A) parceiros; (B) logo CBBC 
Fonte: GT CBBC (22.fev.2018; 16.mar.2018) 

 
Por fim, a verba remanescente do Edital Universal CNPq/MCTI nº 02/2016 foi 

utilizada para instalar um cercamento e calçamento provisórios (Figura 64 A), no 

intuito de delimitar e proteger a área da CBBC. Além disso, foram confeccionadas oito 

escoras metálicas, para os módulos ficarem mais estáveis e no nível (Figura 64 B). As 

escoras têm um ajuste geral a cada 10cm de altura e o ajuste fino é feito com o auxílio 

de uma chave inglesa. São facilmente removíveis, procedimento a ser adotado antes 

de rotacionar os módulos da CBBC. 
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Figura 64 - Instalação CBBC: (A) cercamento e calçamento; (B) escoras 
Fonte: DECOM/UTFPR (16.mar.2018), GT CBBC (07.mai.2018) 

 
 
4.4 AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DA CBBC 

 

As medições foram iniciadas assim que a CBBC foi plenamente instalada na 

UTFPR Ecoville (Figura 65). A ideia foi traçar um diagnóstico da infraestrutura original 

e calibrar os instrumentos de medição por meio da aplicação de testes de refinamento, 

visando implementar eventuais melhorias na CBBC. Destaca-se que os estudos-piloto 

serão aperfeiçoados para então serem realizados ensaios efetivos na CBBC - 

especialmente aqueles que envolverão ocupantes. 

 
Figura 65  - Foto aérea da UTFPR: destaque para MC e ME CBBC 

Fonte: GT CBBC (04.mai.2018) 
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Antes de iniciar os ensaios, os módulos foram alinhados com a fachada da 

janela para o ponto cardeal norte. Não foi possível efetuar o alinhamento utilizando 

apenas uma bússola, pois a agulha imantada era atraída pela envoltória metálica dos 

módulos da CBBC. A solução encontrada foi empregar uma estação total (marca 

Leica, modelo Flexline TS02) – Figura 66 (B) e um prisma (marca Leica, modelo 

CPR105) - Figura 66 (A). 

 

 
Figura 66 - Equipamentos de topografia: (A) prisma; (B) estação total 

Fonte: GT CBBC (08.mar.2018) 

 

Conforme ilustrado na Figura 66, a estação total foi instalada a cerca de 10m 

dos containers, para viabilizar sua orientação ao norte magnético. Após, a estação foi 

rotacionada para subtrair a delicnação magnética (19º37’), isto é, a diferença entre o 

norte magnético e o norte verdadeiro. Com o auxílio de um prisma, foi traçada uma 

linha de referência para alinhar as fachadas de MC e ME. A guia foi demarcada com 

um fio de nylon, amarrado a dois vergalhões, os quais permaneceram cravados no 

terreno da CBBC para subsidiar o alinhamento dos módulos em futuros experimentos. 

 

4.4.1 Adequação Térmica 

 

Na avaliação da adequação térmica da CBBC, buscou-se: comparar o 

comportamento térmico de MC e ME; identificar pontos frágeis da envoltória; e estudar 

a influência da orientação geográfica no desempenho térmico dos módulos. 

Para subsidiar a análise das medições preliminares da CBBC, foram adotados 

os dados climatológicos do INMET. O intervalo considerado foi de 05 a 14 de abril de 

2018, período durante o qual foram realizadas as medições na CBBC. A TEXT mais 
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baixa registrada nesse período ocorreu em 09 de abril de 2018, 8h00 (14,6°C). Houve 

uma tendência geral de aumento de TEXT, com um pico em 13 de abril, 16h00 (29,3°C). 

Durante a medição com a persiana aberta (10 a 14 de abril), o sensor a 0,10m 

registrou um aumento da temperatura por ganho solar, que pode ser atribuído à fina 

espessura do protetor (vide Figura 35 B, página 72) ou ao aquecimento do sensor por 

convecção advinda do piso. Assim, no presente trabalho optou-se por analisar apenas 

a medição da temperatura do ar com a persiana fechada, realizada na CBBC de 06 a 

09 de abril de 2018. Os dados constam nas Figuras 67 (MC) e 68 (ME). 

 

 

Figura 67 - ∆TA em MC (06-09.04.2018) 
Fonte: Autoria própria 

 
 

Na Figura 67, nota-se a estratificação da TA no interior do Módulo de Controle 

(MC), com registros de valores mais elevados no sensor MC 1,70m. ∆ TA MÁX (2,2 °C) 

ocorreu em 07 de abril às 2018, 16h00, quando o sensor MC 0,10m registrou 25,3 °C 

e o sensor MC 1,70m, 27,5 °C. 
 

 

Figura 68 - ∆TA em ME  (06-09.04.2018) 
Fonte: Autoria própria 
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Já na Figura 68, os registros dos sensores a 1,10m e 1,70m do Módulo 

Experimental (ME) são similares, porém o sensor ME 1,10m registrou TA ligeiramente 

mais elevadas que o sensor ME 1,70m. A maior variação de TA (1,9°C) foi registrada 

na mesma data e horário de MC, sendo que os sensores ME 0,10m, MC 1,10m e MC 

1,70m registraram TA de 25,3°C, 27,2°C e 27,0°C, respectivamente.Também cabe 

destacar que o sensor ME 0,10m inicialmente apresentou um atraso em relação aos 

sensores ME 1,10m e ME 1,70m, levando a um descompasso nos registros. Para 

contornar essa situação, os dados foram ajustados antes de gerar os gráficos. 

Para viabilizar a análise comparativa entre MC e ME, registros de TA são 

apresentados em um gráfico geral (Figura 69 A) e em gráficos específicos dos 

sensores a 0,10m (Figura 69 B), 1,10. (Figura 69 C) e 1,70m (Figura 69 D). Como a 

ventilação artificial não foi ligada, naturalmente ocorreu a estratificação vertical de TA. 

 

 

 

Figura 69 - ∆TA em MC e ME: (A) geral; (B) 0,10m; (C) 1,10m; (D) 1,70m 
Fonte: Autoria própria 

 
Um aspecto comum a MC e ME é que os registros de TA a 0,10m (Figura 69 

B) oscilam menos que nas demais medições. Esse comportamento pode ser 

associado à inércia térmica do piso, ou à dinâmica de circulação do ar sob a CBBC.  
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Os dados supracitados são explicitados na Figura 70, na qual são expostos 

os valores máximos, médios e mínimos de TA registrada em MC e ME, nas três alturas, 

considerando a média do período monitorado.  

 

 
Figura 70 - Valores médios de TA na CBBC (06-09.04.2018) 

Fonte: Autoria própria 

 

No Teste de Tukey, conjuntos de dados são comparados dois a dois para 

verificar se o afastamento entre médias se enquadra em determinada margem de erro.  

Esse teste foi empregado na análise das medições de TA em MC e ME, por meio do 

software Paleontological Statistics, versão 3.24 (HAMMER; HARPER; RYAN, 2001). 

Adotando-se uma margem de erro de 5%, todos os pares de séries de TA tiveram 

diferenças estatísticas significativas entre si, exceto: MC 0,10 m × ME 0,10 m (0,9974); 

MC 1,10 m × ME 1,10 m (0,2771); MC 1,10 m × ME 1,70 m (0,8864); e ME 1,10 m × 

ME 1,70 m (0,9073). O fato dos sensores a 1,10m não apresentarem diferenças 

significativas entre si e com os sensores a 1,70m é um ponto favorável à 

homogeneidade de condições na CBBC. 

Em uma análise preliminar do desempenho da CBBC face às condições 

climáticas, constatou-se que a inércia térmica da envoltória retarda o resfriamento a 

0,10m, com defasagem de 1,5 a 3 horas. Em 09 de abril de 2018, 8h00, na ocasião 

do menor registro meteorológico de TEXT, TA a 1,10m variou 0,2°C/h em MC (de 19,6°C 

a 19,8°C) e 0,1°C/h em ME (de 19,8°C a 19,9°C), enquanto TEXT variou 0,5°C/h (de 

14,6°C a 15,1°C). A partir desses valores de TA e TEXT, a taxa de amortecimento foi 

de 0,4 em MC e 0,2 em ME. Considerando que a CBBC foi concebida com base nas 

estratégias de condicionamento térmico para a ZB1 (a mais fria do Brasil), a princípio 

a envoltória de ambos os módulos está respondendo conforme o esperado. 
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Para fins de comparação, o monitoramento da temperatura foi repetido assim 

que teve início o inverno. Foram realizadas medições de TA, TRM e TS em MC e ME, 

as quais foram comparadas entre si e com os dados climatológicos do INMET. Nas 

medições de inverno, foram aplicadas três configurações distintas na CBBC: 

- 22 a 25.06.2018: janela de MC para Norte, janela de ME para Sul, persiana fechada 

- 26 a 29.06.2018: janela de MC para Norte, janela de ME para Sul, persiana aberta 

- 06 a 09.07.2018: janela de MC e ME para Norte, persiana fechada 

Nas medições de junho de 2018, os módulos da CBBC foram rotacionados 

em sentidos opostos, para comparar a influência da orientação solar entre MC e ME. 

As persianas estavam inicialmente fechadas e foram abertas em 26 de junho de 2018 

- única alteração que ocorreu entre a primeira e a segunda rodada de medições. 

Os registros de TA da primeira rodada de medições constam na Figura 71. 

 

 

Figura 71 - ∆TA em MC (Norte) e ME (Sul), persiana fechada (22-25.06.2018) 
Fonte: Autoria própria 

 

Ao analisar a Figura 71, nota-se que as medições de TA são mais elevadas 

em MC (linha cheia) que em ME (linha pontilhada), devido à orientação divergente das 

janelas. Além disso, a estratificação de TA é mais acentuada em MC: ∆TA MÁX entre os 

sensores a 0,10m e 1,70m (4,4°C) ocorreu em 23 de junho, às 14h40. Esse valor é o 

dobro do ∆TA MÁX registrado em ME (2,01°C), o que ocorreu no dia seguinte, às 15h55. 

A proporção 2:1 se repete na média de ∆TA em MC (1,48°C) e em ME (0,80°C), o que 

reforça a maior estabilidade térmica de ME, cuja janela estava orientada para Sul. A 
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influência da orientação solar em TINT exemplifica o potencial de aplicação da CBBC 

em estudos de arquitetura bioclimática e de condicionamento passivo de edificações. 

Além disso, percebe-se na Figura 71 que os registros do sensor de TA a 0,10m 

em MC se confundem com as medições de TA a 0,10m, 1,10m e 1,70m em ME. 

Ainda na primeira rodada, registrou-se a temperatura de superfície (TS) em 

MC e ME, com medições em quatro pontos: piso, teto, parede da caixa de energia 

(parede 1) e parede da mesa (parede 2). Os dados são apresentados na Figura 72. 

 

 

Figura 72 -  ∆TS na CBBC: (A) MC; (B) ME (22-26.06.2018) 
Fonte: Autoria própria 

 

Na Figura 72, percebe-se que a amplitude térmica de TS é maior em MC que 

em ME, nos quatro sensores. Esses registros indicam outra influência da orientação 

da janela de MC para Norte: a radiação que levou ao incremento de TA também serviu 

ao aquecimento de TS em MC, mesmo com a persiana fechada (Figura 72 A). 

Outro aspecto a ser explorado na Figura 72 é a similaridade de registros de 

TS no piso e parede 2. Com a rotação de MC e ME para sentidos opostos, as paredes 

2 de MC e ME voltaram-se uma para a outra. É possível que o sombreamento entre 

módulos tenha levado à diminuição de TS nessas paredes. Em contrapartida, a parede 

1 de MC ficou exposta para Oeste e a parede 1 de ME, para Leste, o que pode ter 

favorecido o incremento de TS naquelas superfícies. 

Na sequência, abriram-se as persianas e a segunda rodada de medições foi 

iniciada a 00h00 de 26 de junho de 2018. Os dados são apresentados na Figura 73.  
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Figura 73 - ∆TA em MC (Norte) e ME (Sul), persiana aberta (26-29.06.2018) 
Fonte: Autoria própria 

 

Quanto à MC (Figura 73), ∆TA MÁX entre os sensores a 0,10m e 1,70m  (7,01°C) 

ocorreu em 28 de junho, às 14h40. Embora os sensores estivessem protegidos, essas 

discrepâncias devem ser decorrentes da incidência ocasional de irradiação sobre os 

sensores de MC, com o incremento dos registros a 1,10m e 1,70m. O maior valor de 

TA em MC foi registrado pelo sensor a 1,70m (27,93°C) em 26 de junho, às 14h25 – 

enquanto isso, em MC, o registro de TA a 1,70m era de 22,03°C, atingindo o pico de 

22,41°C 15 minutos depois. Com isso, nota-se que a abertura das persianas acentuou 

ainda mais a diferença de TA em MC e ME, que chegou ao pico de 5,9°C. 

Na segunda rodada também foi monitorada TS em MC e ME (Figura 74). 

 

 

Figura 74 - ∆TS na CBBC: (A) MC; (B) ME (26-29.06.2018) 
Fonte: Autoria própria 
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Com base na Figura 74, constata-se novamente que a amplitude térmica de 

TS é maior em MC que em ME, nos quatro sensores. Além disso, a abertura da 

persiana levou a incidência de irradiação solar no interior de MC, nos sensores do piso 

e da parede 1. O pico de TS no piso (33,46°C) ocorreu em 26 de junho, às 12h25, e 

na parede 1 (27,51°C), às 14h40 do mesmo dia – mais informações na Tabela 15. 

Para evitar esses outliers, sugere-se que os sensores de TS sejam equipados com um 

protetor mais efetivo, especialmente em medições com a persiana aberta. 

 
Tabela 15 - Horário e TS MÍN, TS MÉD e TS MÁX em MC e ME (26/062018) 

Superfície 
MC: TS (°C) e horário da medição ME: TS (°C) e horário da medição 

Mín. Hora Média Máx. Hora Mín. Hora Média Máx. Hora 

Piso 19,18 7h10 22,87 33,46 12h25 18,64 8h30 20,21 21,68 18h05 

Teto 17,91 8h05 21,25 25,47 14h40 18,54 8h10 20,66 22,77 16h25 

Parede 1 19,03 7h15 22,31 27,51 14h40 18,57 8h45 20,55 22,36 16h35 

Parede 2 19,01 8h15 21,69 24,72 15h30 18,07 8h40 19,79 21,45 16h45 

Média 18,78  22,03 27,79  18,45  20,30 22,06  

Obs:  no exterior, TS MÍN = 16,20°C (9h00), TS MÉD = 19,36°C e TS MÁX = 23,90°C (17h00). 
Fonte: Autoria própria 

 

Na Tabela 15 há os valores de TS MÍN, TS MÉD e TS MÁX em 26 de junho de 2018, 

o dia mais quente daquele intervalo. Em relação à TS MÁX, as diferenças entre sensores 

em MC e ME variaram de 2,70°C (Teto) a 11,78°C (Piso). Já ao comparar TS MÍN, a 

diferença entre MC e ME foi inferior a 1°C nos cinco sensores, e quanto a TS MÉD, a 

diferença foi da ordem de 2°C. Mais uma vez, constata-se que a configuração da 

persiana aberta, somada à orientação da janela de MC ao Norte e de ME ao Sul, 

levaram a diferenças significativas na medição de TS na CBBC, especialmente TS MÁX. 

Pelo fato da CBBC localizar-se na ZB1, o aquecimento do piso decorrente da 

incidência solar direta poderia ser explorado em períodos de frio, por meio da rotação 

dos módulos. No caso de uma edificação real, a orientação geográfica das aberturas 

deve ponderar a insolação em períodos frios e a proteção em períodos quentes. 

Na Figura 75, por sua vez, são apresentados os registros de TA da terceira 

rodada (de 06 a 09 de julho de 2018). Nessa medição, ambos os módulos ficaram 

com a janela orientada para Norte, sendo que a persiana estava fechada. 
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Figura 75 - ∆TA em MC (N) e ME (N), persiana fechada (06-09.07.2018) 
Fonte: Autoria própria 

 

Ainda na Figura 75, nota-se que os registros de TA nas três alturas foram 

praticamente equivalentes em MC e ME, no período noturno. A dinâmica de TA foi 

similar em MC e ME no período da manhã, variando com mais intensidade no período 

da tarde. Em MC, ∆TA MÁX entre os sensores a 0,10m e 1,70m  (3,28°C) ocorreu em 

06 de julho, às 14h30, e em ME (2,78°C), 15 minutos depois. Na média, ∆TA em MC 

(0,61°C) foi praticamente igual a ∆TA em ME (0,63°C) – o que faz sentido, uma vez 

que MC e ME estavam com as persianas fechadas e a mesma orientação geográfica. 

Observa-se, ainda, que os registros de TA a 0,10m ficaram mais estáveis que 

a 1,10m e 1,70m. Isso reforça uma constatação do ensaio realizado no período 

quente, quando um comportamento análogo foi associado à inércia térmica do piso 

ou à dinâmica de circulação do ar sob a CBBC. 

Para encerrar essa seção, cabem algumas considerações sobre o protocolo 

adotado na avaliação da adequação térmica da CBBC. Optou-se por realizar uma 

análise comparativa dos valores de TA registrados a 0,10m, 1,10m e 1,70m. Nos 

próximos estudos, recomenda-se aprofundar a análise dos registros já efetuados de 

TA (0,60m), TRM (0,60m, 1,10m), TS (paredes, piso e teto) e UR (0,60m, 1,10m, 1,70m), 

como por exemplo ao verificar assimetrias térmicas em TS. 

Por fim, salienta-se a importância de realizar medições externas simultâneas 

ao monitoramento, o que possibilita estudar o microclima do entorno e complementar 

a análise dos dados de TA no interior dos módulos da CBBC. 
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4.4.1.1 Análise termográfica 

 

Para complementar a análise da adequação térmica, foram feitas imagens 

termográficas da CBBC. As primeiras imagens foram registradas em 05 de abril de 

2018, entre 14h50 e 15h30, com vistas do interior (Figura 76 - A, B, C) e exterior da 

CBBC (Figura 76 D).  

 

         

 

Figura 76 - Termografia CBBC: (A, B, C) interior; (D) exterior (05.04.2018) 
Fonte: GT CBBC (2018) 

 

A envoltória externa da CBBC é toda em chapa de aço corten - exceto o vidro 

da janela. Na Figura 76 (D), nota-se que a superfície metálica acumulou radiação 

infravermelha, pois a maior difusividade térmica do aço levou a um aumento da 

temperatura de superfície (TS) e da emissão de maior quantidade de calor. Esse fato 

também pode ser observado no interior da CBBC (Figura 76 A, B, C), uma vez que a 

esquadria é o único componente metálico interno do módulo. 

Constatou-se que a janela é o principal ponto de fragilidade da CBBC, levando 

à ocorrência de pontes térmicas nos recortes da envoltória. A transmissão de calor na 

esquadria ocorre por condução, ao passo que os vidros (#6mm) apresentam baixa 

condutância e vedação insuficiente da esquadria de correr. Outro quesito importante 

C A B 

D 

29,2 ºC 29,2 ºC 

30,6 ºC 30,6 ºC 

28,4 ºC 28,4 ºC 



123 

 

é a transmitância térmica (U) da janela - 166,67 W/(m².K), quase 200 vezes superior 

ao valor correspondente à da parede - 0,87 W/(m².K). 

Na sequência, foram registradas imagens termográficas da janela a partir do 

interior da CBBC, com a persiana fechada (Figura 77 A) e aberta (Figura 77 B). 

 

  

Figura 77  - Termografia interior: (A) persiana fechada; (B) aberta (05.04.2018) 
Fonte: GT CBBC (2018) 

 
Embora a persiana bloqueie a luz, nota-se na Figura 77 (A) que o material se 

aquece e supera TS obtida com a cortina aberta. Além disso, observa-se que há uma 

faixa com TS mais baixas no encontro das lâminas de vidro através da cortina, 

provavelmente em virtude da entrada de ar. O isolamento térmico nesse ponto é 

praticamente nulo, podendo ser considerado uma ponte térmica. Quando a persiana 

é aberta  (Figura 77 B), a diferença de TS entre esquadria metálica e vidro chega a 

11,8°C, conforme indicado na escala da imagem termográfica. Quanto à diferença de 

temperatura do vidro nas duas situações, uma hipótese é que a radiação aqueça a 

cortina, que por sua vez emite radiação UV de volta para o vidro (Figura 77 A). 

Outra decorrência da abertura da persiana é a incidência direta de radiação 

no piso do módulo. Mesmo depois da persiana ser fechada, permaneceu o registro da 

radiação recebida – Figura 78 (A). Em contrapartida, paredes que não receberam 

radiação solar direta apresentaram TS homogêneas – Figura 78 (B). 
 

B A 
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Figura 78 - Termografia interior: (A) piso; (B) paredes (05.04.2018) 
Fonte: GT CBBC (2018) 

 
Na Figura 78 (A), a discrepância registrada na TS do piso chegou a 14,5°C. 

Essa imagem corrobora a constatação do aquecimento do sensor a 0,10m por 

convecção do piso, ao abrir a persiana, reforçando a necessidade de aperfeiçoar a 

proteção do sensor ao refazer a medição nessa configuração. Quanto à Figura 78 (B), 

praticamente não se vê o encontro entre a parede lateral e a parede da janela, o que 

pode ser interpretado como um isolamento homogêneo. 

As portas dos módulos tampouco são estanques; no entanto, a sobreposição 

de materiais (porta metálica #2mm, PU aspergido #15mm, porta de madeira #35mm) 

melhora o isolamento térmico. A passagem de tubulação do ar condicionado seria 

outro ponto vulnerável, não fosse a boa vedação e o pequeno do furo (Ø=80mm). 

Também foram registradas novas imagens termográficas da CBBC entre a 

segunda e a terceira rodada de medições de TA, em 05 de julho, das 14h26 às 15h27. 

As fachadas com janela (orientadas para o Norte) são retratadas na Figura 79. 

 

B A 
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Figura 79 - Termografia CBBC: (A) fachada da janela; (B) ME; (C) MC 
Fonte: GT CBBC (2018) 

 

Na Figura 79 (A), vê-se que MC estava sombreado pela vegetação do terreno 

vizinho (vide Figura 82 A, página 128). Como ME estava recebendo a incidência direta 

de irradiação solar, as medições de TS chegaram a 47,7°C (Figura 79 B), enquanto 

em MC, o maior valor registrado de TS foi de 41,2°C (Figura 79 C). Isso não influenciou 

significativamente TS no interior dos módulos, cujas medições foram similares: 20,3°C 

(ME) e 21,0°C (MC). 

Valores elevados de TS também foram registrados nas fachadas cegas de MC 

e ME orientadas para Oeste, conforme apresentado na Figura 80 – imagens 

registradas às 14h27, quando MC sombreava parcialmente a fachada 1 de ME. Essa 

situação havia sido antecipada ao realizar a simulação da insolação na CBBC, no 

solstício de inverno (vide Quadro 4, página 67). Além disso, a fachada 1 de MC foi 

sombreada por um veículo que estava estacionado ao lado da CBBC, no momento da 

medição. Cabe, ainda, pontuar o sobreaquecimento na região escura da logo da 

CBBC, com TS MÁX em MC (46,9°C) e ME (49°C). Já as medições de TS no interior 

dessa parede foram similares: 21,7°C (MC) e 21,4°C (ME). 

MC 
ME 

B C 
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Figura 80 - Termografia CBBC: (A) fachada 1; (B) MC; (C) ME 
Fonte: GT CBBC (2018) 

 

As fachadas com portas (orientadas para Sul) são retratadas na Figura 81. O 

sombreamento das fachadas orientadas para Sul levou a registros de valores mais 

baixos de TS, sendo que a medição em um ponto central da fachada resultou em 

25,7°C (MC) e 26,2°C (ME). Valores ainda menores foram registrados na moldura da 

porta e no orifício de passagem do duto do ar condicionado, sugerindo a configuração 

de pontes térmicas devido ao desencontro de homogeneidade de materiais. Embora 

essa fachada estivesse sombreada, TS no interior foi similar aos valores registrados 

nas demais paredes, em torno de 21,7°C. 
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Figura 81 - Termografia CBBC: (A) fachada da porta; (B) MC; (C) ME 
Fonte: GT CBBC (2018) 

 

Também foram registrados valores baixos de TS nas fachadas cegas de MC 

e ME, que estavam sombreadas na orientação Leste, conforme apresentado na Figura 

82. A medição no ponto central dessas fachadas resultou em 25,5°C (ME) e 26,1°C 

(MC), valores similares aos registrados na fachada orientada para Sul (Figura 80). 

Ambas medições se aproximaram de TEXT, que variou de 23,7°C (14h00) a 24,5°C 

(15h00) (INMET, 2018). E mais uma vez, o registro de TS nas paredes internas de MC 

e ME assemelharam-se às medições nas outras paredes: 20,9°C (ME) e 21,7°C (MC). 
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Figura 82 - Termografia CBBC: (A) fachada 2; (B) ME; (C) MC 
Fonte: GT CBBC (2018) 

 

Para encerrar a análise termográfica da CBBC, as imagens das coberturas de 

MC e ME são retratadas na Figura 83. Novamente, destaca-se que MC foi sombreado 

pelas árvores do terreno vizinho, pois há uma região configurada por registros mais 

baixos de TS (em torno de 19°C), rente à face Sul do módulo (Figura 83 B). Outra 

questão diz respeito ao acúmulo de partículas sobre a cobertura de ME, devido a um 

abaulamento do container (Figura 83 A): nessas regiões houve um incremento de TS, 

chegando a 32,8°C (Figura 83 C). A medição de TS no centro da cobertura registrou 

28°C (MC) e 29,3°C (ME). Em paralelo, as medições internas registraram valores de 

TS ligeiramente superiores no teto dos módulos, se comparados às medições das 

paredes: 23°C (MC) e 22,5°C (ME). 
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Figura 83 - Termografia CBBC: (A) cobertura; (B) MC; (C) ME 
Fonte: GT CBBC (2018) 

 

Com base na análise exposta, concluiu-se que os módulos da CBBC têm um 

comportamento térmico similar. Mesmo com algumas discrepâncias de incidência 

solar nas fachadas de MC e ME, TS no centro das paredes internas mantiveram-se 

relativamente estáveis, variando de 21°C a 21,7°C (MC) e de 20,3°C a 21,4°C (ME).  

Em contrapartida, as imagens termográficas registradas no período quente 

evidenciaram que a janela da CBBC é o ponto de fragilidade da envoltória, tanto no 

isolamento térmico quanto acústico. Nesse sentido, a prioridade é efetuar melhorias 

nas janelas e sistemas de sombreamento, ao passo que a configuração dos 

revestimentos de piso, parede e teto serão mantidas. 

 

4.4.2 Adequação Acústica 

 

A análise do desempenho acústico da CBBC tem por foco avaliar o isolamento 

acústico das fachadas de cada módulo. Inicialmente, priorizou-se a análise do ruído 

de tráfego de veículos, considerado o principal poluente sonoro do entorno da CBBC.  
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O ruído de tráfego foi monitorado com um único analisador de frequência, o 

que inviabilizou o monitoramento simultâneo no exterior e interior dos módulos da 

CBBC. Para compensar esse fato, foram realizadas medições externas de longa 

duração e em maior quantidade, de modo que a fonte sonora pudesse ser 

caracterizada como “uniforme”. 

Inicialmente, cabe citar a elaboração prévia de um mapa acústico da UTFPR 

Sede Ecoville (AMARILLA et al., 2018); os dados do entorno da CBBC foram incluídos 

naquele mapa acústico, em um estudo posterior (RIBEIRO; AMARILLA, 2018). 

As medições em MC ocorreram em 06 de abril de 2018, enquanto ME foi 

avaliado em 13 de abril de 2018. As medições foram realizadas das 9h00 às 12h00 - 

um intervalo ruidoso, embora não corresponda aos horários de pico de início (das 

7h00 às 10h00) e fim do dia (das 17h00 às 20h00). Foram realizadas três medições 

internas de 15 minutos para cada módulo da CBBC, as quais foram ajustadas pelo 

tempo de resposta rápido. MC e ME estavam com a fachada da janela orientada para 

Norte, em direção à via de tráfego de veículos. Os resultados das medições em cada 

módulo são apresentados na Tabela 16. 

 
Tabela 16 - Nível de pressão sonora ponderado em A, para MC e ME 

Frequência 
(Hz) 

Módulo de Controle [db(A)] Módulo Experimental [db(A)] 

01 02 03 01 02 03 

100 44,95 46,42 44,70 47,47 44,79 48,26 

125 48,34 45,85 52,66 50,72 44,33 51,04 

160 50,05 47,77 49,76 47,19 46,19 48,17 

200 50,60 49,22 50,37 48,05 47,80 49,05 

250 50,94 48,64 51,57 49,22 48,88 49,04 

315 50,21 48,08 50,36 48,26 49,67 48,63 

400 50,35 48,36 52,98 51,09 47,06 48,97 

500 51,80 49,90 53,18 51,65 49,05 49,33 

630 54,21 51,81 54,11 52,06 50,87 50,65 

800 58,13 55,58 56,30 54,87 53,91 52,86 

1000 60,22 58,19 58,49 56,19 55,38 54,45 

1250 58,89 57,29 57,21 55,17 54,15 53,45 

1600 56,05 54,61 54,66 52,97 51,03 50,77 

2000 53,81 52,73 53,06 50,66 49,47 49,42 

2500 52,42 51,41 51,38 48,61 47,95 47,88 

3150 50,37 49,73 49,06 46,38 46,64 46,07 

Fonte: Ribeiro e Amarilla (2018) 

 

Esses dados serviram de base para elaborar um mapa de ruído ambiental no 

software SoundPLAN® versão 7.4. Como não há uma normarização nacional para a 

emissão de ruído por tráfego rodoviário, a confecção do mapa levou em conta os 

seguintes parâmetros estabelecidos pela norma alemã RLS-90: 
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- Motos, veículos leves e pesados: fluxo horário médio de tráfego e velocidade média;  

- Estradas e obstáculos (naturais e artificiais): dimensão e geometria; 

- Propagação do ruído: obstáculos, vegetação, absorção de ar, reflexos e difração. 

Na Figura 84 há um recorte do mapa, com a área do entorno da CBBC. Os 

parâmetros da RLS-90 serviram de base para analisar o enquadramento da CBBC, 

segundo os limites recomendados pela NBR 10151/2000.  

 

              

Figura 84 - Mapa de ruído ambiental no entorno da CBBC 
Fonte: adaptado de Ribeiro e Amarilla (2018) 

 

De acordo com as curvas de ruído do mapa acústico, foram obtidos os valores 

de 67 dB(A) para MC e 65 dB(A) para ME. Essa diferença é decorrente de MC estar 

mais próximo da via de tráfego, além de MC funcionar como uma espécie de barreira 

acústica à ME. Ambos os valores são superiores a (55 dB(A), portanto nenhum dos 

módulos é adequado a uma área mista predominantemente residencial no período 

diurno, segundo a NBR 10151/2000. Já no zoneamento urbano, a UTFPR Sede 

Ecoville está situada no Setor Especial – Nova Curitiba (SE-NC), cujo nível de pressão 

sonora máxima é de 65 dB(A) (CURITIBA, 2000). ME está em conformidade com essa 

classificação, ao passo que MC está ligeiramente fora da faixa ideal. 

Após, foram realizadas medições para determinar o isolamento acústico 

proporcionado por MC e ME (sem a análise do tempo de reverberação), comparando 

os módulos vazios e mobiliados (mesa, cadeira e capacho). A diferença de nível 

padronizada foi de 17 dB(A) em MC, nas duas situações (com ou sem mobília); Já em 

ME, o valor da diferença de nível padronizada foi de 18 dB(A) sem mobília e 17 dB(A) 

com mobília – sendo essa variação praticamente imperceptível ao ouvido humano. 

LEGENDA 

<     49 dB(A) 
49 - 51 dB(A) 
51 - 53 dB(A) 
53 - 33 dB(A) 
33 - 37 dB(A) 
37 - 39 dB(A) 
39 - 61 dB(A) 
61 - 63 dB(A) 
63 - 65 dB(A) 
65 - 67 dB(A) 
67 - 69 dB(A) 
>     69 dB(A) 

Linha emissão 

Superfície 

Edificação 



132 

 

O maior isolamento em ME pode ser atribuído ao sombreamento acústico de 

MC, ou ainda à sensibilidade nominal do equipamento de medição (± 2 dB(A)). Assim, 

o isolamento acústico da envoltória de MC e ME pode ser considerado equivalente. 

Não obstante, ressalta-se que a diferença de nível padronizada de 17dB(A) é 

inferior ao mínimo recomendado de 25 dB(A) para envoltória de dormitórios, segundo 

a NBR 15575/2013. Embora não haja uma regulamentação brasileira de diferença de 

nível padronizada para outras tipologias, o isolamento acústico foi considerado 

insuficiente na CBBC – sendo a janela o principal ponto de fragilidade da envoltória. 

Por fim, o fato de haver um único analisador de frequência inviabilizou o 

cálculo da diferença de nível padronizada ponderada com microfones simultâneos, 

além do tempo de reverberação no interior dos módulos. Nesse contexto, recomenda-

se refazer as medições simultâneas de pressão sonora em MC, ME e na área externa. 

 

4.4.3 Avaliação de Desempenho do Sistema de Climatização 

 

Nesta etapa, o sistema de climatização foi testado visando comparar MC a 

ME, analisar a estabilidade térmica no interior dos módulos e o tempo de resposta do 

aparelho de ar condicionado. Os testes foram realizados no período de 27 de 

setembro a 04 de outubro de 2018, adotando-se o mesmo protocolo de operação do 

aparelho de ar condicionado em ambos os módulos da CBBC, que estavam com a 

janela orientada para Norte e a persiana fechada: 

- 27.09.2018: manutenção TMÍN (6h00 - 18h00) 

- 28.09.2018: transição TMÍN (6h00 - 12h00) para TMÁX (12h00 - 18h00) 

- 29.09.2018: rampa ascendente a 2°C/h, de TMÍN para TMÁX (9h00 - 17h00) 

- 30.09.2018: manutenção TMÁX (6h00 - 18h00) 

- 01.10.2018: rampa descendente a 2°C/h, de TMÁX para TMÍN (9h00 - 17h00) 

- 02.10.2018: transição TMÁX (6h00 - 12h00) para TMÍN (12h00 - 18h00) 

- 03.10.2018: manutenção TMÍN (6h00 - 18h00) 

- 04.10.2018: manutenção TMÁX (6h00 - 18h00) 

Os valores adotados para TMÍN e TMÁX foram de 16°C e 30°C, respectivamente. 

Destaca-se que os ensaios de manutenção de TMÍN e TMÁX foram repetidos em 03 e 

04 de outubro de 2018, para comparar o desempenho da climatização entre um dia 

quente e outro dia frio. A discrepância foi maior nos ensaios de manutenção de TMÁX, 

em 28 de setembro e 04 de outubro de 2018. 
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Antes de apresentar os resultados, cabe adiantar que o comportamento de TA 

foi equivalente nos dois módulos da CBBC, em todos os protocolos de operação do 

ar condicionado. O desvio nas medições de TA em MC e ME foi da ordem de ±0,5°C, 

o que pode ser atribuído à precisão dos sensores empregados nos ensaios. Essa 

constatação fundamentará estudos comparativos futuros, pois permite assumir que 

MC e ME são originalmente idênticos. Os resultados obtidos em MC são apresentados 

na presente seção; já a comparação dos dados de MC e ME consta no Apêndice E. 

O primeiro ensaio de manutenção TMÍN se deu em 27 de setembro de 2018 

(Figura 85). Nota-se que TINT  levou aproximadamente seis horas para se estabilizar. 

 

 
Figura 85 - MC CBBC: ensaio de manutenção TMÍN, em 27.09.2018 

Fonte: Autoria própria 

 

Na Figura 85, TEXT foi de 16,48°C às 6h00, atingiu um pico de 22,86°C às 

15h04 e baixou para 20,25°C às 18h00. TEXT média foi de 19,94°C. No detalhe, nota-

se que entre 11h00 e 12h00, TA fica muito próxima de TREF (16°C); naquele intervalo, 

a média de TA foi de 16,22°C ± 0,19°C a 0,10m; de 16,29°C ± 0,05°C a 0,60m; e de 

16,43° C ± 0,25°C a 1,10m. Houve uma sincronização de ∆TA nos três sensores, com 

a repetição de um padrão de oscilação a cada 20 minutos, devido ao mecanismo de 

desligamento automático do compressor. Se o aparelho tivesse a tecnologia inverter, 

VA do compressor seria adequada às mudanças de TINT, em operação constante. 

Exclusivamente no primeiro ensaio, foram registradas TS nas paredes, piso e 

teto de MC. Essa análise coincidiu com o ensaio de manutenção TMÍN, protocolo no 

qual TA mais se aproximou de TREF. Os dados de TS são apresentados na Figura 86. 
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Figura 86 - MC CBBC: TS em ensaio de manutenção TMÍN, em 27.09.2018 

Fonte: Autoria própria 

 

Ao analisar a Figura 86, constata-se que os registros de TS estabilizaram-se 

a partir da 8h00 - isto é, no ensaio de manutenção TMÍN (16°C), o tempo de operação 

que o sistema de climatização levou para homegeneizar TS foi de aproximadamente 

duas horas. O valor médio de TS no intervalo das 8h00 às 18h00 foi similar nas 

paredes Leste (16,05°C), Oeste (16,18°C) e no piso (16,36°C), sendo gradativamente 

elevado na parede Sul (16,91°C) e no teto (17,37°C). Já na janela (orientação Norte), 

os registros de TS oscilaram em função da incidência solar direta, com um pico às 

14h57 (27,54°C) e TS média (20,81°C) muito acima de TREF. 

O ensaio de manutenção TMÍN (03 de outubro) é representado na Figura 87. 

 

 
Figura 87 - MC CBBC: ensaio de manutenção TMÍN, em 03.10.2018 

Fonte: Autoria própria 
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Conforme elucidado na Figura 87, TEXT variou ao longo do dia: 18,89°C (6h00), 

21,51°C (9h00), 17,73°C (12h03), 21,80°C (13h47), 20,44°C (15h02), 23,06°C (16h19) 

e 21,61°C (17h57h). É provável que a alteração de TEXT tenha sido motivada por 

pancadas de chuvas esparsas. Apesar da inconstância, a média de TEXT foi de 

20,47°C - valor similar ao ocorrido em 27 de setembro de 2018. 

Devido à diferença entre TEXT e TINT no início daquele ensaio, TA estabilizou-

se um pouco mais tarde. No detalhe da Figura 87, TA a 0,60m estabilizou-se cerca de 

0,2°C acima de TREF, em torno das 14h00. Além disso, constatou-se um padrão de 

∆TA a 0,10m e a 1,10m, com amplitude de 0,4°C a cada 20 minutos. Uma hipótese é 

que este seja o valor da precisão do termostato do aparelho de ar condicionado, 

levando a uma operação em regime intermitente, segundo a variação de TA. 

A partir dos ensaios de manutenção TMÍN, a confiabilidade do sistema pode 

ser analisada com base no período de tempo necessário para TA atingir TREF - que 

variou de cinco a oito horas. Não obstante, o sistema de climatização da CBBC foi 

considerado satisfatório no que tange à refrigeração, uma vez que TA ficou muito 

próxima de TREF (16°C). 

Quanto aos ensaios de manutenção TMÁX, os dados são expostos nas Figuras 

88 (30 de setembro de 2018) e 89 (04 de outubro de 2018). A principal motivação para 

repetir o ensaio de manutenção TMÁX foi a alteração do comportamento de TEXT: em 

30 de setembro de 2018 (Figura 88), a medição de TEXT variou de 16,96°C (6h00) a 

25,48°C (13h11), com uma amplitude térmica de 8,52°C. Já em 04 de outubro de 2018 

(Figura 89), TEXT variou de 14,05°C (6h12) a 19,09°C (14h51), com uma amplitude 

térmica de 5,04°C. 

Ao comparar as Figuras 88 e 89, constata-se uma influência significativa de 

TEXT em TA: em um dia mais frio, o sistema de climatização da CBBC apresenta maior 

dificuldade em aquecer o ambiente. No intervalo das 15h00 às 18h00, TA atingiu cerca 

de 23°C a 0,60m, isto é, 7°C abaixo da TREF (30°C). Contudo, salienta-se que o valor 

atingido por TA seria suficiente para prover conforto térmico ao ocupante da CBBC.  

Outra questão diz respeito ao tempo de homogeneização e a ocorrência de 

estratificação de TA entre medições a 0,10m, 0,60m e 1,10m. De acordo com a NBR 

16401/2008, a diferença entre a temperatura a 0,10m (nível do tornozelo) e a 1,10m 

(nível da cabeça de uma pessoa sentada) deve ser inferior a 3°C. Esse parâmetro não 

é atendido em 77,4% das medições de TA, no ensaio de manutenção de TMÁX. 
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Figura 88 - MC CBBC: ensaio de manutenção TMÁX, em 30.09.2018 

Fonte: Autoria própria 

 

 
Figura 89 - MC CBBC: ensaio de manutenção TMÁX, em 04.10.2018 

Fonte: Autoria própria 

 

Em complemento, a Figura 90 ilustra o ensaio de transição (TMÍN/TMÁX), ao 

passo que a Figura 91 aborda o ensaio de rampa (TMÍN-TMÁX), realizados nos dias 28 

e 29 de setembro de 2018, respectivamente. 

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00

T
 (

°C
)

Horário

MC 0,10m MC 0,60m MC 1,10m Referência Exterior

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00

T
 (

°C
)

Horário

MC 0,10m MC 0,60m MC 1,10m Referência Exterior



137 

 

 
Figura 90 - MC CBBC: ensaio de transição TMÍN/TMÁX, em 28.09.2018 

Fonte: Autoria própria 

 

 
Figura 91 - MC CBBC: ensaio de rampa TMÍN-TMÁX, em 29.09.2018 

Fonte: Autoria própria 

 

Segundo a Figura 90, TEXT manteve-se baixa no início da manhã: 16,76°C 

(6h00), 18,99°C (9h24), 18,22°C (9h57). Coincidentemente, quando TREF foi alterada 

de TMÍN para TMÁX, TEXT também aumentou: foi de 20,44°C (12h00) para 24,80°C 

(14h37), sendo este o pico de temperatura do dia. O comportamento de TEXT pode ter 

favorecido a climatização de MC, especialmente na configuração de TMÍN, quando TA 

manteve-se em torno de 16°C a 0,10m, 0,60m e 1,10m. Já na configuração de TMÁX, 

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00

T
 (

°C
)

Horário

MC 0,10m MC 0,60m MC 1,10m Referência Exterior

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00

T
 (

°C
)

Horário

MC 0,10m MC 0,60m MC 1,10m Referência Exterior



138 

 

apesar da tendência de aumento de TA, esta não atingiu TREF de 30°C: no sensor a 

0,60m, por exemplo, TA variou de 15,96°C (12h26) a 21,64°C (17h00). No horário em 

que foi concluído o ensaio (17h00), registrou-se 21,47°C a 0,10m e 22,19°C a 1,10m, 

momento em que a estratificação de TA culminou em 0,72°C. 

Em paralelo, na Figura 91, constam os dados relativos ao ensaio de rampa 

ascendente na taxa de 2°C/h, das 9h00 às 17h00. Para aclimatar o ambiente, o ar 

condicionado foi configurado em 16°C uma hora antes de iniciar o ensaio. Ao 

confrontar a Figura 90 com a Figura 91, constata-se que o sistema de climatização é 

mais efetivo ao aumentar TA gradativamente (2°C/h), em comparação com uma 

transição abrupta de TMÍN para TMÁX. 

No ensaio de rampa ascendente (Figura 91), o comportamento de TA pode 

ser dividido em quatro etapas: 

- 9h00-10h00: manutenção do valor de TA próximo à configuração de TMÍN (16°C); 

- 10h00-11h00: TA tenderia a atingir TREF (18°C), se essa configuração fosse mantida; 

- 11h00-13h00: tendência de resposta linear às configurações de TREF (20°C e 22°C); 

- 13h00-17h00: aumento da estratificação de TA e diferenciação de comportamentos 

de TA a 0,10m (linear), 0,60m (intermediário) e 1,10m (oscilatório). 

Às 16h41, TA atingiu 23,40°C a 0,10m, 24,61°C a 0,60m e 26,97°C a 1,10m. 

Naquele momento, a estratificação de TA chegou ao ápice de 3,57°C, ultrapassando 

o máximo recomendado de 3°C. Às 16h47, TA a 0,60m atingiu o pico de 24,90°C, 5°C 

abaixo de TREF (30°C). A partir desses dados, é possível concluir que a confiabilidade 

do sistema de climatização deixa a desejar, na medida em que TREF é configurado 

com valores mais elevados. 

Por fim, apresenta-se o gráfico referente ao ensaio de rampa descendente 

(Figura 92), realizado nos dias 1º de outubro de 2018. O equipamento foi configurado 

em 30°C com três horas de antecedência, sendo iniciado às 6h00 da manhã. 

Ao comparar as Figuras 91 e 92, conclui-se que o sistema de climatização é 

mais efetivo ao diminuir que ao aumentar TA gradativamente. Na rampa TMÁX-TMÍN, a 

resposta foi mais satisfatória das 12h00 às 17h00, com TREF desde 24°C até 16°C. 
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Figura 92 - MC CBBC: ensaio de rampa TMÁX-TMÍN, em 01.10.2018 

Fonte: Autoria própria 

 

Houve um imprevisto no acionamento do ar condicionado em 02 de outubro 

de 2018, por isso o ensaio de transição TMÁX/TMÍN não foi realizado; recomenda-se 

repetir as medições com esse protocolo de operação do sistema de climatização. 

Ao medir VA, como a função swing do ar condicionado estava ativada, a 

corrente de ar incidia no anemômetro em um curto período de tempo. Esse fato pode 

ter influenciado na medição de VA=0,0 m/s - o que significa que VA era inferior a 0,2 

m/s, considerando a faixa de medição do anemômetro utilizado. Esse valor atende a 

NR 17/2007 (VA MÉD < 0,75 m/s) e a NBR 16401/2008, considerando a distribuição do 

ar convencional na CBBC (verão: VA MÉD < 0,20 m/s; inverno: VA MÉD < 0,15 m/s). 

Para dar continuidade à avaliação de desempenho do sistema de climatização 

da CBBC, sugere-se replicar os ensaios com a manutenção de uma única TREF por 

dia, cobrindo toda a escala de configuração do aparelho de ar condicionado (de 16°C 

a 31°C). Adicionalmente, ensaios com rampa de TREF poderiam levar mais tempo, com 

menos degraus por períodos mais longos. Por exemplo: a rampa poderia subir de 

16°C a 20°C, na taxa de 1°C a cada 3 horas. 

Outro aspecto a ser estudado é a eventual existência de uma temperatura 

máxima limite de setpoint para o aparelho de ar condicionado. Esse questionamento 

surgiu nos ensaios de manutenção de TMÁX, quando TA no interior de MC e ME ficou 

muito aquém do desejado - ao contrário dos ensaios de manutenção de TMÍN, quando 

a resposta de TA atendeu ao esperado. 
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4.4.4 Avaliação de Desempenho do Sistema de Iluminação 

 

Cada módulo da CBBC foi equipado com um sistema de iluminação ajustável, 

que possibilita configurar a temperatura de cor (TCOR) de 2.000 K a 6.500 K, de modo 

a reproduzir TCOR de qualquer tipo de lâmpada. 

Inicialmente, o sistema de iluminação passou por uma avaliação preliminar, 

baseada na NHO 11/2018. Aspectos gerais de cintilação, efeito estroboscópico, 

ofuscamento, direcionalidade, brilho, contraste e aparência da cor foram considerados 

adequados. Após, realizou-se o monitoramento da iluminância (E) em 14 de janeiro 

de 2019, primeiro em MC (das 20:08 às 20:28) e, após, em ME (das 20:43 às 21:03). 

No sistema de iluminação artificial, TCOR foi alterada a cada dois minutos, 

seguindo a configuração adotada na APO, em agosto de 2018. Em paralelo, os níveis 

de E no interior de cada módulo foram registrados a cada minuto. Os dados 

monitorados são apresentados na Figura 93. 

 

  
Figura 93 - CBBC: desempenho do sistema de iluminação 

Fonte: Autoria própria 

 
Os valores de EREF para cada TCOR foram calculados dividindo-se o fluxo 

luminoso (vide Tabela 8, página 81) pela área de trabalho (1,72 m²), desconsiderando 

a borda de 50 cm do entorno imediato (vide Figura 42, página 82). EREF é diretamente 

proporcional a TCOR quente (de 2.000 K a 4.000 K) e inversamente proporcional a TCOR 
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fria (de 4.000 K a 6.500 K). Como a configuração do sistema de iluminação priorizou 

TCOR quente, EREF seguiu o aumento gradativo de TCOR – exceto quando TCOR variou 

de 4.950 K (EREF = 412,9 lux) para 6.494 K (EREF = 320,9 lux). 

Ao analisar a Figura 93, EREF chega a ser duas vezes maior que os valores 

monitorados em MC e ME. Na medição de EREF efetuada pelo fabricante, este pode 

ter adotado uma luminária com ângulo de feixe de luz reduzido; já a luminária instalada 

na CBBC espalha a luz em todo o ambiente, minorando a incidência sobre o sensor. 

A comprovação desta hipótese demandaria um estudo aprofundado do sistema de 

iluminação da CBBC, o que não é o foco desta pesquisa. A título de sugestão, 

futuramente as lâmpadas poderiam ser instaladas em outros modelos de luminária 

e/ou distribuídas em luminárias de teto, piso e mesa. 

Outro dado da Figura 93 diz respeito à comparação entre EMC (linha cheia) e 

EME (linha pontilhada): os valores de EMC foram superiores a EME em todos os pontos 

de medição. Como MC está mais próximo da via, supõe-se que esse módulo seja mais 

afetado pela iluminação externa que infiltra pelo topo da persiana (Figura 94 A). Além 

disso, os maiores valores de E foram registrados no ponto mais próximo à via (P2) e 

no centro do módulo (P5); já os menores valores foram registrados no ponto mais 

afastado (P3) (Figura 94 B). 

 

                        

Figura 94 - CBBC: (A) vedação da persiana; (B) posicionamento dos sensores 
Fonte: Autoria própria 

 
Verificou-se, ainda, que a diferença entre os registros de EMC e EME diminui, a 

medida em que aumenta a intensidade de E. No ponto mais claro (P2), a diferença 
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entre EMC e EME é da ordem de 3%, ao passo que no ponto mais escuro (P3), o valor 

de EMC é, em média, 7% maior que o valor de EME (vide detalhe da Figura 93, página 

140). Para confirmar se essa discrepância é decorrente da sensibilidade do luxímetro, 

recomenda-se realizar novos ensaios instrumentados com um espectroradiômetro, 

equipamento a ser adquirido pelo projeto de pesquisa. 

Quanto aos requisitos de iluminância (E), o valor normatizado para salas de 

aula é de 300 lux, e para atividades laborais em escritórios, de 500 lux (ABNT, 2013b). 

O desempenho do sistema de iluminação no período noturno mostrou-se insatisfatório 

nesse quesito, uma vez que os maiores valores registrados foram de 215,3 lux (EMC) 

e 214,6 lux (EME), ambos no ponto P2, com TCOR de 3.521 K. Nesse contexto, alerta-

se quanto à necessidade de complementar a iluminação da CBBC em eventuais 

estudos noturnos, com a participação de voluntários. Também se faz necessário 

analisar a diferença do registro de E pelo actímetro e pelo luxímetro. 

 

4.4.5 Avaliação Pós-Ocupação 

 

A APO da CBBC foi realizada de 21 a 31 de Agosto de 2018. No total, a APO 

contou com a participação de 136 voluntários, distribuídos conforme a Tabela 17. 

 
Tabela 17 - Distribuição dos participantes nos módulos da CBBC 

Módulo 
CBBC 

Local do 
módulo 

Orientação 
da janela 

Sexo biológico Curso de graduação Amostra 
total Feminino Masculino Arq. Urb. Eng. Civil 

Controle Próx. via Face Norte 34 35 36 33 69 

Experimental Próx. RU Face Sul 36 31 36 34 67 

Total   70 66 69 67 136 

Fonte: Autoria própria 
 

Ao analisar a Tabela 17 e considerando que o cálculo amostral resultou em 

um mínimo de 120 participantes, a quantidade de 136 voluntários foi satisfatória. 

Destaca-se que a distribuição dos participantes entre os dois módulos da CBBC 

prezou pela divisão equitativa entre sexo biológico (masculino e feminino) e cursos de 

graduação (Arquitetura e Urbanismo e Engenharia Civil), com um número mínimo de 

30 pessoas de cada categoria. Contudo, a distribuição de participantes por sexo 

reflete o perfil predominante em cada curso de graduação: dos 69 participantes de 

Arquitetura e Urbanismo, 47 (68,1%) eram do sexo feminino; já dos 67 participantes 

de Engenharia Civil, 44 (65,7%) eram do sexo masculino. 
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Na Tabela 18, os participantes são classificados quanto ao sexo biológico e 

ao Índice de Massa Corpórea (IMC). Já na Tabela 19, consta a distribuição dos 

participantes por sexo biológico e faixa etária. 

 
Tabela 18 - Classificação dos participantes: sexo biológico X IMC 

Classe IMC Intervalo IMC 
Sexo biológico Amostra 

total Feminino Masculino 

Abaixo do peso IMC < 18,5 2 1 3 

Saudável 18,5 ≥ IMC > 25 50 40 90 

Peso em excesso 25 ≥ IMC > 30 11 21 32 

Obesidade Grau I 30 ≥ IMC > 35 6 3 9 

Obesidade Grau II 35 ≥ IMC > 40 - - - 

Obesidade Grau III 40 ≥ IMC > 45 1 1 2 

Total  70 66 136 

Fonte: Autoria própria 
 

Na Tabela 18, embora os dados possibilitarem o levantamento do IMC dos 

participantes, destaca-se que essa informação não foi empregada como critério de 

distribuição dos alunos entre MC e ME, durante a APO. Esse dado é discutido adiante, 

no que se refere à relação do IMC com a percepção de conforto térmico do usuário. 

Quanto aos dados da Tabela 19, inicialmente cumpre destacar que os quatro 

participantes menores de idade eram emancipados e que todos os participantes 

declararam concordância com os termos da pesquisa, antes da APO ser iniciada. 

 
Tabela 19 - Classificação dos participantes: sexo biológico X faixa etária 

Sexo 
biológico 

Faixa etária Amostra 
total 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26-62 

Feminino 2 3 7 16 6 15 6 6 1 8 70 

Masculino 2 7 5 13 10 9 4 0 3 13 66 

Total 4 10 12 29 16 24 10 6 4 21 136 

Fonte: Autoria própria 

 
Como o universo amostral foi exclusivamente composto por alunos de 

graduação, a maioria dos voluntários tinha entre 17 e 25 anos. O número de pessoas 

com idade entre 26 a 62 anos foi de até três participantes em cada intervalo de idade, 

os quais foram reunidos em um grupo comum. As faixas etárias predominantes foram 

de 20, 21 e 22 anos – cujo total (69) corresponde a 50,7% dos participantes. 

A duração média de cada teste foi de 30 minutos. Os testes foram agendados 

seguindo o horário de preferência do voluntário, entre 8h00 e 18h00. Como os dois 

módulos da CBBC são idênticos, cada voluntário fez o teste em um único módulo, 

sendo que MC estava com a janela orientada para Norte e ME, para Sul.  

Na primeira semana, quando 57 participantes realizaram a APO, TA média foi 

de 22,2°C, sendo que o céu esteve com nuvens/encoberto em 95,7% das aplicações. 
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Na semana seguinte, 79 voluntários participaram da APO; TA média foi de 23,8°C e o 

céu estava claro em 91,1% das aplicações. TEXT subiu gradativamente: o menor valor 

de TMÉD ocorreu em 22 de agosto (14,99°C), e o maior valor médio de TMÉD, em 31 de 

agosto (24,45°C), considerando o intervalo das 8h00 às 18h00 (INMET, 2018). 

Ao chegar no local, o voluntário recebeu uma explanação sobre a pesquisa e 

duas vias do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE, Apêndice D). Ao 

concordar com o TCLE, o voluntário preencheu o documento com seu nome completo, 

curso de graduação, RG, CPF, data de nascimento, e-mail, telefone, assinatura e 

data. Uma via do TCLE ficou com o aplicador do teste e a outra, com o voluntário. 

Na sequência, o aplicador registrou os seguintes dados: data e horário; nome, 

peso, altura e vestimenta do participante; módulo da CBBC (controle / experimental); 

condição do céu (encoberto / nuvens esparsas/ céu claro); e eventuais ocorrências. O 

peso e a altura foram medidos in loco. Depois desses procedimentos, o participante 

foi conduzido ao interior do módulo designado - Figura 95 (A). 

 

 

Figura 95 - CBBC: (A) estação de trabalho; (B) interface computacional 
Fonte: GT CBBC (2018) 

 

Após ingressar no módulo da CBBC, o participante acomodava-se na estação 

de trabalho (Figura 95 A) e realizava as duas etapas do ensaio: o Teste Psicológico 

G-38 e o Questionário APO. As etapas foram cadenciadas uma plataforma interativa 

(Figura 95 B), desenvolvida com tecnologias web - Cascading Style Sheets (CSS), 

Hypertext Markup Language (HTML) e Javascript, e que era executada em um 

navegador instalado nos computadores dos módulos. O Teste G-38 era apresentado 

assim que o participante adentrava o módulo; após 20 minutos, o participante era 

informado do início do Questionário APO, por meio de mensagem visual e alarme 

sonoro da plataforma interativa. Caso o participante concluísse o Teste G-38 em 
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menos de 20 minutos, teria que aguardar o tempo restante para iniciar o Questionário 

APO, de modo a assegurar sua aclimatação de curto prazo no interior do ambiente. 

O Questionário APO divide-se em cinco tópicos: percepção térmica, lumínica, 

acústica, ambiental e ergonomia. Os resultados são apresentados a seguir. 

No que concerne à percepção térmica na CBBC durante a APO, não houve 

uma discrepância significativa entre voluntários dos sexos masculino e feminino: 

- Confortável: 115 pessoas (84,6%), sendo 60 mulheres e 55 homens; 

- Desconfortável: 16 pessoas (11,8%), sendo oito mulheres e oito homens; 

- Não soube dizer: 5 pessoas (3,7%), sendo duas mulheres e três homens. 

Essas respostas são classificadas na Figura 96, com a divisão dos 

participantes entre os dois módulos da CBBC. Em complemento, os registros de TA 

no interior de MC e ME são apresentados mais adiante, na Figura 98 (p. 144). 

 

 
Figura 96 - Percepção da temperatura nos módulos da CBBC 

Fonte: Autoria própria 
 

De acordo com a Figura 96, a percepção de conforto foi preponderante, tanto 

em MC quanto em ME; porém, o número de pessoas que declarou que a temperatura 

estava desconfortável em MC foi duas vezes maior do que em ME. Das 11 pessoas 

que alegaram desconforto em MC, oito gostariam que a temperatura estivesse um 

pouco mais baixa. Uma hipótese é que, pelo fato de MC estar com a janela voltada 

para Norte e ME, para Sul, os participantes estivessem mais propensos a sentir calor 

em MC que em ME. Evidencia-se, assim, a importância da orientação geográfica de 

aberturas e a influência na percepção do conforto térmico. 

A percepção de conforto também foi confrontada com o valor de TA na CBBC, 

no momento em que o voluntário respondia o questionário. TA foram agrupadas em 

três faixas adaptadas às condições climáticas de Curitiba, (TACWB) propostas por 

Rossi, Krüger e Bröde (2012): desconforto por frio, conforto e desconforto por calor 

(vide Tabela 10, página 91). Esses dados são ilustrados na Figura 97. 

88,1%

81,2%

7,5%

15,9%

4,5%

2,9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ME

MC

Número de pessoas

Confortável Desconfortável Não sei dizer



146 

 

    

Figura 97 - Conforto térmico CBBC X faixas TACWB: (A) MC; (B) ME 
Fonte: Autoria própria 

 

Na Figura 97, TACWB enquadrou-se na faixa de conforto em 72,4% do tempo 

em MC e em 89,5% em ME. TACWB foi superior a 27°C enquanto 19 voluntários 

responderam o questionário em MC – destes, sete sentiram desconforto térmico. Já 

em ME, TACWB foi superior a 27°C por um quinto do período registrado em MC; dos 

seis voluntários afetados, dois sentiram-se desconfortáveis. 

Nesse contexto, há que se fazer uma ressalva quanto à resposta de MC e ME 

à temperatura externa (TEXT), uma vez que os módulos operavam em modo passivo. 

Na Figura 98, apresentam-se os registros de TEXT, TA correspondente aos intervalos 

de realização da APO e os limites da faixa TACWB de conforto. Os participantes que 

alegaram desconforto térmico são identificados com pontos laranja (MC) e verde (ME). 

 

 

Figura 98 - TEXT, TA CBBC e indicação de participantes em desconforto térmico 
Fonte: Autoria própria 
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De acordo com a Figura 98, TEXT ≤ 15°C em 3,38% do período de realização 

da APO (desconforto por frio) e TEXT ≥ 27°C em 3,32% do período de realização da 

APO (desconforto por calor) – isto é, TEXT estava dentro da faixa TACWB de conforto 

em 93,3% do período de realização da APO. Considerando o intervalo de 

enquadramento na faixa TACWB de conforto em MC (72,4%) e em ME (89,5%), 

conclui-se que TINT enquadrou-se na faixa de conforto por menos tempo que TEXT. 

Também fica evidente na Figura 98 que sete participantes em MC e dois em 

ME foram submetidos à avaliação quando TA ≥ 27°C, enquadrando-se, portanto, na 

faixa TACWB de desconforto por calor. Ao cruzar as Figuras 97 e 98 nota-se que, de 

fato, nove participantes alegaram desconforto térmico por calor, do total de 25 

pessoas que participaram da APO quando a temperatura no interior dos módulos 

enquadrava-se na faixa TACWB de desconforto por calor. 

Ainda na Figura 98, observa-se a indicação de quatro participantes em MC e 

três em ME que responderam o questionário quando TACWB enquadrava-se na faixa 

de conforto. Um participante sentiu desconforto térmico por calor em 24 de agosto 

(com TA = 24,32°C), e seis participantes sentiram desconforto térmico por frio em 27 

e 28 de agosto (quando TA foi de 15,50°C a 19,79°C). Esse dado converge para a 

Figura 97, na qual sete participantes declararam desconforto térmico, mesmo que a 

TA nos módulos se enquadrasse na faixa TACWB de conforto enquanto ocorria a APO. 

Na NR 17 - Ergonomia (BRASIL, 2007), recomenda-se que TA esteja entre 

20°C e 23°C para assegurar a permanência em ambientes internos – sem levar em 

conta os fatores físicos e psicológicos influentes no conforto adaptativo. Já na NR 15 

- Atividades e operações insalubres (BRASIL, 2015), o limite tolerável para exposição 

ao calor em atividades leves é de 30,7 a 31,4°C, com 30 minutos de descanso a cada 

30 minutos de trabalho. Nota-se, na Figura 98, que TA na CBBC está em conformidade 

com a NR 15/2015, mas não atende a recomendação da NR 17/2007. Esse quadro 

reforça a importância de se acionar o sistema de climatização, especialmente ao 

realizar experimentos com duração superior a meia hora. 

A NR 17/2007 recomenda UR superior a 40% ao permanecer em ambientes 

internos, ao passo que para Givoni (1992), UR poderia chegar a pouco menos de 30%, 

de acordo com TA. Na CBBC, constatou-se que UR estava adequada em MC e ME 

durante toda a APO, exceto na tarde de 31 de agosto: das 11h50 às 18h30, enquanto 

seis participantes realizavam a APO em ME, os valores de UR oscilaram de 34,2% a 

48%. Essa situação crítica não ocorreu em MC, cuja janela estava orientada para Sul. 
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Também foram analisadas possíveis correlações entre a percepção da 

temperatura na CBBC e a condição climática externa. Durante a realização da APO, 

foram utilizadas três classificações para identificar a condição do céu: claro, com 

nuvens ou encoberto. O cruzamento da condição do céu com a percepção da 

temperatura em MC e em ME é apresentado na Figura 99. 

 

    
Figura 99 - Conforto térmico CBBC X condição do céu: (A) MC; (B) ME 

Fonte: Autoria própria 

 

No que concerne à incidência solar sobre os módulos da CBBC, cabe 

relembrar que a janela de MC foi orientada para Norte e a janela de ME, para Sul. 

Nesse contexto, do total de 16 participantes (11 em MC e cinco em ME) que alegaram 

desconforto térmico, nove estavam em MC, em condições de céu claro – sendo que 

sete destes gostariam que a temperatura estivesse um pouco mais baixa. 

Além disso, analisou-se a correlação entre a percepção da temperatura na 

CBBC e o Índice de Massa Corpórea (IMC) dos participantes da pesquisa, conforme 

ilustrado na Figura 100.  
 

 

Figura 100 - Conforto térmico CBBC X IMC participantes 
Fonte: Autoria própria 
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Ao correlacionar o IMC à percepção da temperatura na Figura 100, constatou-

se que do total de 136 entrevistados, apenas 16 (11,76%) perceberam algum tipo de 

desconforto térmico durante a avaliação. Destes, seis alegaram sentir desconforto 

pelo frio e dez, pelo calor. Não se percebeu, entretanto, uma relação da percepção de 

conforto térmico com o IMC dos participantes. 

Outro aspecto influente no conforto térmico é a ventilação. Na realização da 

APO CBBC, os participantes classificaram a ventilação da seguinte forma: 

- Confortável: 79 pessoas (58,1%); 

- Ligeiramente desconfortável: 46 pessoas (33,8%); 

- Desconfortável: 8 pessoas (5,9%); 

- Muito desconfortável: 2 pessoas (1,5%); 

- Extremamente desconfortável: 1 pessoa (0,7%). 

Nesse âmbito, embora 57 participantes (41,9%) tenham alegado algum nível 

de desconforto em relação à ventilação, não foi possível estabelecer uma relação 

entre essa percepção e a abertura da janela. 64 participantes declararam algum tipo 

de desconforto relacionado a temperatura e/ou ventilação, dos quais 14 declararam 

desconforto em ambos os quesitos. Não foi constatada qualquer relação entre essa 

percepção e a abertura da janela na busca de uma melhor adequação ao espaço: dos 

dez participantes abriram a janela, três alegaram desconforto quanto à ventilação e 

apenas um declarou desconforto térmico. 

Outro quesito do conforto ambiental diz respeito à percepção lumínica. Neste 

aspecto, 39 pessoas (28,7%) prefeririam que a iluminação estivesse um pouco mais 

clara e uma pessoa (0,7%), muito mais clara. Em contrapartida, 11 pessoas (8,1%) 

gostariam que estivesse um pouco mais escuro e 85 pessoas (62,5%) prefeririam que 

a iluminação nos módulos não fosse alterada, conforme apresentado na Figura 101. 

 

 

Figura 101 - Percepção lumínica: satisfação com a iluminação na CBBC 
Fonte: Autoria própria 
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Para subsidiar a análise da percepção lumínica na CBBC, realizou-se o 

monitoramento da iluminância (E) em ME e MC e o levantamento dos participantes 

que fecharam a persiana durante a APO (no início de cada experimento, a persiana 

estava até metade da altura da janela). Esses dados constam na Figura 102. 

 

 

Figura 102 - E CBBC e participantes que fecharam a persiana 
Fonte: Autoria própria 

 

De acordo com a Figura 102, o pico de E ocorreu em 21 de agosto em MC 

(11.649 lux), e em 23 de agosto em ME (3.735 lux). Na primeira semana, valores mais 

elevados em MC foram atribuídos à incidência solar direta, ao passo que na segunda 

semana, os valores mais baixos foram decorrentes do predomínio do céu encoberto. 

Observa-se que cinco participantes fecharam a persiana em MC e quatro em ME. 

Desses, seis afirmaram que a iluminação era satisfatória, enquanto os outros três 

consideraram a iluminação neutra ou insatisfatória. Isso posto, não se identificou um 

padrão que motivasse a alteração da configuração do ambiente, associado aos 

demais questionamentos relativos a iluminação. Possivelmente, a maior motivação 

para fechar a persiana foi o desconforto térmico, não o desconforto visual. 

Cumpre destacar que o valor mínimo recomendado para iluminância (E) em 

escritórios é de 500 lux (ISO, 2013). Esse parâmetro foi atendido em todas as 

aplicações da APO, exceto a partir das 17h00 ou em quatro situações em que os 

participantes optaram por fechar a persiana, conforme indicado na Figura 102. 

Adicionalmente, E deve estar entre 100 lux e 2.000 lux sobre o plano de trabalho, para 

atender o Useful Daylight Illuminance (UDI) (NABIL; MARDALJEVIC, 2015). Nesse 

questio, E foi superior a 2.000 lux em 59,2% das situações em MC e 15,1% em ME.  
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Além da questão térmica e lumínica, também foi analisada a percepção 

acústica na CBBC. A satisfação com o nível de ruído é apresentada na Figura 103. 

Em relação à satisfação com o nível de ruído na CBBC (Figura 103), nota-se que a 

maioria dos participantes que alegaram desconforto realizou a avaliação em MC. Vale 

lembrar que MC estava com a janela voltada para a via, principal geradora de ruídos, 

enquanto a janela de ME estava voltada para o lado oposto. 

 
Figura 103 - Percepção acústica: satisfação com o nível de ruído na CBBC 

Fonte: Autoria própria 

 

Para subsidiar a análise da percepção acústica na APO, retoma-se o mapa 

de ruído ambiental concebido a partir de níveis de pressão sonora medidos em abril 

de 2018 (vide Figura 84, página 131). O nível de pressão sonora resultou em 65,89 

dB(A) para MC e 63,08 dB(A) para ME, ultrapassando o limite de 55 dB(A) para área 

mista predominantemente residencial no período diurno (ABNT, 2000). Todavia, 

cumpre ressaltar que nas medições de ruído realizadas em abril de 2018, MC e ME 

estavam com as respectivas janelas orientadas para Norte, em direção à via de tráfego 

de veículos. Já na APO, MC estava com a janela orientada para Norte e ME, para Sul, 

inviabilizando a replicação das medições para este módulo. Esse panorama dificultou 

a análise da percepção acústica dos voluntários que participaram da APO em ME. 

Visando estudar possíveis melhorias no desempenho acústico da CBBC, será 

realizada uma nova medição com a inclusão da avaliação do tempo de reverberação 

sonora dentro dos ambientes. Com esses dados, será possível analisar o isolamento 

das fachadas de cada módulo da CBBC. 

Outro aspecto que afeta diretamente o bem-estar do usuário é a ergonomia. 

Inicialmente, cabe informar que o mobiliário da CBBC atende as normas e legislação 

em vigor. Ao responder o questionário, 99 pessoas (72,8%) consideraram o mobiliário 

totalmente adequado. Como esta questão era aberta, os participantes indicaram a 

inadequação de um ou mais elementos do mobiliário, conforme consta a seguir: 
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- Altura e superfície da mesa: 12 (8,8%) e 3 pessoas (2,2%), respectivamente; 

- Altura e conforto da cadeira: 10 (7,4%) e 12 pessoas (8,8%), respectivamente. 

Quanto à antropometria, metade dos participantes insatisfeitos com a altura 

da mesa tinha estatura igual ou superior a 1,82m, e um terço dos participantes 

insatisfeitos com o conforto da cadeira estavam com peso em excesso ou obesos – 

condições estas que provavelmente impactaram na percepção da ergonomia. 

Ressalta-se, ainda, que as condicionantes controláveis do ambiente eram as mesmas 

para todos os participantes, o que significa que a altura da cadeira poderia ser 

ajustada no decorrer da análise, de acordo com a necessidade do participante.   

Finalmente, no que concerne à percepção ambiental, 90 pessoas (66,2%) 

consideraram as características construtivas da CBBC totalmente adequadas. Foram 

consideradas inadequadas as seguintes características do ambiente interno: 

- Privacidade visual: 21 pessoas (15,4%); 

- Pé-direito e área interna: 13 (9,6%) e 8 pessoas (5,9%), respectivamente; 

- Peitoril e tamanho da janela: 4 (2,9%) e 2 pessoas (1,5%), respectivamente. 

A maioria dos participantes da APO declararam satisfação com as condições 

de conforto proporcionadas pela estrutura original da CBBC. Contudo, notou-se que 

diversos participantes alteraram a configuração da janela (inicialmente fechada) e/ou 

da persiana (inicialmente fechada até metade da altura da janela). Isso indica uma 

tendência de personalização do ambiente conforme as preferências do ocupante. 

Dentre os fatores analisados, um ponto crítico indicado pelos participantes foi 

a falta de privacidade visual, apontada como inadequada por 21 pessoas (15,4%) e 

diretamente associada à altura de peitoril e ao tamanho da janela – itens apontados 

como pontos a serem corrigidos. Uma solução seria substituir a persiana rolô por um 

tecido de malha fina ou outro modelo de persiana com lâminas horizontais, que confira 

ao participante a possibilidade de balancear a entrada de luz à permeabilidade visual. 

Também foram consideradas inadequados o pé-direito e área interna do módulo – 

porém, essas condições são inerentes da construção em container, sua alteração 

descaracterizaria a concepção inicial do experimento, que prima pelo baixo custo e 

possibilidade de replicação. 

A despeito de críticas pontuais, o resultado geral da APO da CBBC foi 

considerado satisfatório, uma vez que a avaliação foi positiva pela maioria dos 

participantes - fato este reforçado pela convergência entre as respostas e critérios 

previamente definidos por outros autores. 
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5 CONCLUSÃO E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho reuniu o projeto, execução e avaliação do potencial de aplicação 

da Câmara Bioclimática de Baixo Custo (CBBC), um laboratório inovador dedicado a 

estudos de conforto ambiental, arquitetura bioclimática e desempenho de edificações. 

Uma vez cumpridos os objetivos e tendo em vista as possibilidades de dar andamento 

à presente pesquisa, compartilho algumas inquietações e reflexões, como uma forma 

de iniciação aos interessados em realizar pesquisas na CBBC. 

Quanto às diretrizes que nortearam o projeto da CBBC, os condicionantes e 

potencialidades de cada atributo são listados a seguir: 

a) Exposição ao meio externo e realização de ensaios sob condições climáticas reais: 

insolação, ventilação e exposição a intempéries são fatores diretamente relacionados 

ao desempenho de componentes e de técnicas construtivas. Por outro lado, variações 

climáticas dificultam o controle das variáveis ambientais no interior dos módulos, 

sendo essa justamente uma das limitações da CBBC; 

b) Dois módulos walk-in, para realização de ensaios simultâneos com participantes: 

apesar de encarecer o orçamento da CBBC, essa característica é fundamental para a 

realização de ensaios simultâneos em MC e ME, sujeitos à mesma condição climática; 

c) Rotação independente dos módulos: a configuração de MC e ME em orientações 

cardeais distintas permite realizar estudos de insolação e ventilação, por exemplo. O 

projeto do sistema de rotação foi um dos maiores desafios ao longo da concepção da 

CBBC, pois teve que conciliar o baixo custo à exequibilidade do projeto e à rotação 

manual de cada módulo, cujo peso é superior a quatro toneladas. 

d) Transportabilidade: na concepção inicial da CBBC, um sistema de movimentação 

também seria utilizado na rotação de MC e ME. A ideia era transportar os módulos 

para outros locais e realizar ensaios específicos, tais como medições em ilhas de calor 

e cânions urbanos. No entanto, o sistema de reboque da CBBC teria que se enquadrar 

na legislação de trânsito, cuja obrigatoriedade do pagamento de impostos levou ao 

abandono dessa proposta. Caso venha a ser necessário relocar os módulos, estes 

poderão ser transportados de forma análoga a um container de carga. 

e) Replicabilidade: para facilitar a replicabilidade da proposta da CBBC e favorecer a 

padronização construtiva, optou-se por executar a envoltória dos módulos em 

container, por sua disponibilidade em escala mundial e dimensões normatizadas. 

Essa envoltória foi complementada com técnicas de construção a seco, de modo a 
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atender aos parâmetros construtivos recomendados para a ZB1. A perspectiva de 

replicação da CBBC motivou o desenvolvimento de outra pesquisa sobre a análise 

das adaptações da CBBC às demais ZBs do Brasil, por modelagem computacional. 

Pesquisadores de outras instituições já demonstraram interesse em replicar a CBBC 

na ZB3 e ZB8 - cujas especificidades climáticas demandam outras configurações de 

envoltória, potencializando assim a realização de pesquisas comparativas. 

f) Adequação à legislação e às normas pertinentes: prerrogativa básica, reiterada na 

CBBC por se tratar de uma instalação sob o poder do domínio público. 

A elaboração dos projetos de arquitetura e complementares foi iniciada em 

agosto de 2017. A etapa seguinte foi a execução propriamente dita da CBBC na Delta 

Containers, de novembro de 2017 a fevereiro de 2018, enquanto eram realizados os 

serviços de infraestrutura na UTFPR Sede Ecoville. A antecedência na elaboração 

dos projetos e o acompanhamento da obra foram fundamentais para viabilizar a 

execução e instalação da CBBC em quatro meses, no período das férias acadêmicas. 

Uma vez instalada a CBBC, constataram-se algumas incompatibilidades na 

interface com o terreno. Um dos problemas foi o movimento oscilatório do módulo, 

decorrente de uma falha no sistema de rotação. Uma folga entre a base do mancal e 

o eixo giratório levava à oscilação do módulo, quando havia alguma carga acidental 

(ex.: entrada de pessoa). Para mitigar esse problema, foram instaladas mini-escoras 

sob os vértices dos módulos, as quais são removíveis caso seja necessário rotacionar 

um módulo. O detalhamento do sistema de rotação e das escoras consta no Projeto 

Executivo da CBBC (vide prancha 5 do Projeto Estrutural, Apêndice B). 

Há que se reiterar que a janela foi diagnostivada como o principal ponto de 

fragilidade do isolamento termoacústico na CBBC. Nesse âmbito, a condição técnico-

financeira do projeto de pesquisa levou a uma solução de baixo custo: a instalação de 

outra janela sobreposta à existente (OLIVEIRA, 2007). Inicialmente, o modelo 

escolhido foi instalado em ME em dezembro de 2018, para comparar seu desempenho 

com a janela original instalada em MC. Após concluir os ensaios, o novo modelo de 

janela também será instalado em MC. A duplicação da janela será objeto de estudo 

de outra pesquisa, motivo pelo qual não foi abordada neste trabalho. 

A construção da CBBC foi o primeiro passo para dar início a uma série de 

pesquisas experimentais auxiliadas por esse laboratório. Nesse contexto, reitera-se o 

agradecimento aos parceiros que acreditaram em nossa pesquisa e aos colegas do 

GT CBBC, pelo esforço conjunto para concretizarmos esse projeto.  
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5.1 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

Ao finalizar esta pesquisa, constatou-se que ainda há um grande potencial de 

aplicação da CBBC a ser explorado em outros trabalhos. Para estimular o emprego 

da CBBC em pesquisas instrumentadas, eis algumas sugestões de trabalhos futuros. 

Quanto à verificação da adequação térmica, a característica rotacionável 

da CBBC poderia ser explorada na análise da orientação geográfica em conjuntos 

residenciais, a exemplo do estudo de acesso solar realizado por Tamura (2010). Além 

disso, o protocolo de coleta de dados de temperatura adotado por Seixas (2015) 

poderia ser replicado em um novo ensaio na CBBC. A autora investigou a distribuição 

espacial de TA e TS no interior de duas células-teste. Considerando a similaridade 

entre a estrutura daquela pesquisa e da CBBC, aquele protocolo poderia ser repetido. 

Sugere-se, ainda que a janela da CBBC seja aprimorada com componentes 

externos, favoráveis ao condicionamento passivo da edificação, como na pesquisa 

realizada por Al Touma et al. (2016): os autores investigaram o desempenho de um 

sistema híbrido de resfriamento evaporativo passivo e chaminé solar em uma câmara 

climática dupla, instalada em Riade, na Arábia Saudita (clima quente e seco). 

Constatou-se a atenuação da assimetria da radiação entre janela e parede e a 

redução da carga térmica do ambiente. Al Touma et al. (2016) salientam que o 

desempenho desse sistema é menor quando aplicado em clima úmido. Essa 

constatação poderia ser confirmada ao replicar o experimento na CBBC. 

No que concerne à verificação de adequação acústica, a próxima etapa 

será a avaliação do tempo de reverberação. Com esses dados, será possível analisar 

o isolamento das fachadas de cada módulo da CBBC. Além disso, para melhorar o 

isolamento acústico, propõe-se instalar painéis de atenuação de som no interior da 

CBBC, ou barreiras acústicas na área externa. 

Quanto à avaliação de desempenho do sistema de climatização, cumpre 

destacar que o equipamento instalado não garante regime permanente, motivo pelo 

qual a CBBC não é considerada uma câmara climática, mas sim um ambiente-teste. 

Um estudo a ser iniciado brevemente é a análise das preferências de TA e VA e sua 

relação com o uso da climatização artificial. Além disso, sugere-se repetir os ensaios 

em condições climáticas extremas na estação quente e fria, visando comparar as 

medições com os resultados já obtidos. 



156 

 

Em referência à avaliação de desempenho do sistema de iluminação, o 

Índice de Reprodução de Cor (IRC) do sistema de iluminação não foi analisado, pela 

incapacidade de utilizar todos os dados registrados pelos instrumentos de medição. 

Nesse contexto, recomenda-se aprofundar a análise dos dados registrados pelo 

actímetro, especialmente o método de conversão dos valores de irradiância em TCOR. 

Além disso, novos ensaios poderão confirmar se IRC ≥ 80, parâmetro definido pela 

NBR ISO/CIE 8995/2013 e NHO 11/2018 para escritórios, por coincidência, o mesmo 

valor informado pelo fabricante do Hue White and Color Ambiance - Starter Kit E27. 

Para aprofundar a análise do desempenho do sistema de iluminação, sugere-

se repetir os ensaios com céu encoberto, iluminação ativada e persiana parcialmente 

aberta. Esse cenário poderia ocorrer na APO, sendo necessário confirmar se  E ≥ 500 

lux (ABNT, 2013). Caso esse valor não seja atingido, uma opção seria estudar 

estratégias de complementação da iluminação da CBBC (ex.: luminária de mesa). 

Outro ponto a ser estudado é a relação entre iluminação, saúde e bem-estar 

de ocupantes, em experimentos de conforto lumínico com foco em condições 

fisiológicas e/ou psicológicas não relacionadas à visão. Essa seria uma nova etapa da 

pesquisa realizada por Tamura (2017a), a qual serviu de base para conceber a CBBC. 

Na Avaliação Pós-Ocupação da CBBC, o ato de abrir/fechar a janela e/ou a 

persiana da CBBC poderia ser estudado em uma pesquisa similar à de Candido, De 

Dear e Ohba (2012), quanto ao efeito da aclimatação artificialmente induzida nas 

preferências de temperatura e movimentação de ar. Os autores estudaram como as 

pessoas se habituam com a exposição ao calor, em um processo de aclimatação 

psicológica de curto prazo. Os resultados sugerem a adoção de TREF mais alta ao 

configurar sistemas de climatização, procedimento favorável à eficiência energética. 

Na próxima rodada da APO, sugere-se que seja incluída a caracterização do 

ambiente térmico, tomando por referência o o Predicted Mean Vote (PMV). Yang et 

al. (2015), por exemplo, avaliaram da aplicação do PMV em um ambiente climatizado, 

ao estudar o conforto térmico adaptativo de 440 ocupantes de uma câmara climática, 

na China. A pesquisa revelou que o PMV superestimava a sensação térmica média 

em um ambiente quente, elevando o limite superior de conforto térmico em 1,6°C em 

uma situação de calor. Tal conclusão levou a um grande potencial de economia de 

energia com condicionamento de ar no verão. 

Finalmente, sugere-se entrevistar pessoas-chave (ex.: zelador), para levantar 

possíveis melhorias antes de replicar a CBBC em outras ZBs.  
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APÊNDICE A – Método Prescritivo RTQ-R: cálculos CBBC 
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CBBC - PISO 

Composição da envoltória 

1.Poliuretano expandido, 15mm.  

2.Piso de madeira naval, 28mm. 

3.Painel wall, 55mm. 

4.Revestimento em piso vinílico, 3mm. 

Densidade de massa aparente (ρ), condutividade térmica (λ) e calor específico 

(c), conforme NBR 15220 - Desempenho térmico de edificações (ABNT, 2005): 

1.Espuma rígida de PU: ρ = 30-40 kg/m3; λ = 0,03 W/m.K; c = 1,67 kJ/kg.K 

2.Madeira (densa): ρ = 800-1000 kg/m3; λ = 0,29 W/m.K; c = 1,34 kJ/kg.K 

3.Painel wall1: ρ2 = 682 kg/m³; λ = 0,241 W/m.K; c =  2,088 kJ/(kg.K) 

4.Borrachas sintéticas: ρ = 900-1700 kg/m3; λ = 0,4 W/m.K; c = 1 kJ/Kg.K 

Obs: a NBR 15220 não define o calor específico da borracha; dado retirado do manual da Paviflex. 

Cálculo da resistência térmica total (RT): 

Rt =
epu

λpu
+

emn

λmn
+

epw

λpw
+

epv

λpv
                                                    Rt =

0,015

0,03
+

0,028

0,29
+

0,055

0,241
+

0,003

0,4
 

Rt = 0,5 + 0,096 + 0,228 + 0,008 = 0,832 (m2. K)/W  

RT = Rsi + Rt + Rse =0,13 + 0,832 + 0,04                     RT = 1,002 (m².K)/W 

Cálculo da transmitância térmica (U): 

U =  
1

RT
=

1

1,15
                                                                    U = 0,997 W/(m².K)  

Obs: Segundo o RTQ-R, a transmitância térmica de paredes deve ser menor ou igual a 2,5 W/(m².K). 

Cálculo da capacidade térmica (CT): 

CT = (e × c × ρ) pu + (e × c × ρ) mn + (e × c × ρ) pw + (e × c × ρ) pv 

CT = (0,015 × 1,67 × 40) + (0,028 × 1,34 × 1000) + (0,055 × 2,088 × 682) +  

(0,003 × 1 × 1700) 

CT = 1,002 + 37,52 + 78,332 + 5,1                               CT = 121,954 kJ/(m².K)  

Obs: Segundo o RTQ-R, a capacidade térmica de paredes deve ser maior ou igual a 130 kJ/(m².K). 

 

  

                                            
1 Parâmetros do Painel Wall calculados com base nos seguintes materiais: 
- Placa prensada madeira: ρ = 450-550 kg/m3; λ = 0,12 W/m.K; c = 2,30 kJ/kg.K 
- Placa de fibro-cimento: ρ = 1800-2200 kg/m3; λ = 0,95 W/m.K; c = 0,84 kJ/kg.K 
e = 0,055m = 0,047m (madeira sarrafeada) + 2 × 0,004mm (placa cimentícia) 
V = 85,5% (madeira sarrafeada) + 14,5% (placa cimentícia) 
ρpw = (0,855 × 500) + (0,145 × 1800) = 427,5 + 261      ρpw = 688,5 kg/m³ 
λpw = (0,855 × 0,12) + (0,145 × 0,95) = 0,103 + 0,138    λpw = 0,241 W/m.K 
cpw = (0,855 × 2,3) + (0,145 × 0,84) = 1,967 + 0,122      cpw =  2,088 kJ/(kg.K) 
2 De acordo com os dados do fabricante do painelwall, ρpw = 682 kg/m³ (adotado) 
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CBBC - PAREDE E COBERTURA 

Composição da envoltória 

1. Chapa de aço corten, 2mm. 

2. Poliuretano (PU) expandido aspergido, 15mm. 

3. Chapa de OSB, 11,1mm. 

4. Painel Wall, 55mm. 

5. Chapa de gesso acartonado, 12,5mm. 

Densidade de massa (ρ), condutividade térmica (λ) e calor específico (c) 

1. Aço, ferro fundido: ρ = 7800 kg/m3; λ = 55 W/m.K; c = 0,46 kJ/kg.K 

2. Espuma rígida de PU: ρ = 30-40 kg/m3; λ = 0,03 W/m.K; c = 1,67 kJ/kg.K 

3. Agl. madeira (denso): ρ = 850-1000 kg/m3; λ = 0,20 W/m.K; c = 2,30 kJ/kg.K 

4.  Painel Wall: ρ = 682 kg/m3; λ = 0,241 W/m.K; c = 2,088 kJ/(kg.K) 

5. Gesso cartonado: ρ = 750-1000 kg/m3; λ = 0,35 W/m.K; c = 0,84 kJ/kg.K 

Cálculo da resistência térmica total (RT): 

Rt =
eaço

λaço
+

epu

λpu
+

epw

λpw
+

eosb

λosb
+ Rar +

edw

λdw
                   Rt =

0,002

55
+

0,015

0,03
+

0,055

0,241
+

0,0111

0,20
+ 0,16 +

0,0125

0,35
 

Rt = 0 + 0,5 + 0,228 + 0,056 + 0,16 + 0,036 = 0,98 (m2. K)/W 

RT = Rsi + Rt + Rse =0,13 + 0,98 + 0,04         RT = 1,15 (m².K)/W = 0,32 (m².K.h)/kJ 

Cálculo da transmitância térmica (U): 

U =  
1

RT
=

1

1,15
                                                                       U = 0,869 W/(m².K)  

Obs: Segundo o RTQ-R, a transmitância térmica de paredes deve ser menor ou igual a 2,5 W/(m².K). 

Cálculo da capacidade térmica (CT): 

CT = (e × c × ρ) aço + (e × c × ρ) pu + (e × c × ρ) pw + (e × c × ρ) osb + (e × c × ρ) dw 

CT = (0,002 × 0,46 × 7800) + (0,015 × 1,67 × 40) + (0,055 × 2,088 × 682) + 

(0,0111 × 2,30 × 1000) + (0,0125 × 0,84 × 1000) 

CT = 7,176 + 1,002 + 78,332 + 25,53 + 10,5                  CT = 122,540 kJ/(m².K)  

Obs: Segundo o RTQ-R, a capacidade térmica de paredes deve ser maior ou igual a 130 kJ/(m².K). 

Cálculo do atraso térmico (φ): 

B0 = Ct  - Ct ext                         B0 = 122,540- 7,176                  B0 = 115,364 kJ²/(m4 K² h) 

B1 = 0,226 × B0 / Rt       B1 = 0,226 × 115,364 / 0,32      B1 = 81,47 kJ/(m4.K4) 

B2 = 0,205 × (
(λ.ρ.C)ext

Rt
) × (Rext − Rt −

Rext

10
)                               B2 = 0 

Obs.1: Como Rt >> Rext, B2 negativo. Assim, segundo metodologia de cálculo da NBR 15220, B2 =0. 

φ = 1,382 × Rt  ×  √B1 + B2      φ = 1,382 × 0,32 × √81,47         φ = 3,99 h  /  

Obs.2: Segundo a NBR 15220, φ ≤ 4,3h para parede leve isolada e φ ≤ 3,3h para cobertura isolada. 
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APÊNDICE B – Projeto Executivo: CBBC 
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APÊNDICE C – Questionário APO CBBC







199 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICE D – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 



 

 

Rubricas do Pesquisador e do participante da pesquisa  

 

 TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

 

Título da pesquisa: Avaliação Pós-Ocupação em Câmara Bioclimática de Baixo Custo 

Pesquisadores responsáveis pela pesquisa:  
Eduardo L. Krüger – prof. DACOC e PPGEC/UTFPR 

(41) 3279- 6821/ekruger@utfpr.edu.br 

Gabriel Celligoi - aluno mestrado PPGEC 

(41)99631-6964/gabriel.2018@alunos.utfpr.edu.br 

Livia Trevisan – aluna doutorado PPGEC 

(45)99972-2237/livia.iwamura@gmail.com 

Psicólogo supervisor: Helmuth Ricardo Krüger – prof. Universidade Católica de Petrópolis 

Local de realização: UTFPR Ecoville - Av. Dep. Heitor Alencar Furtado, 5000, Curitiba/PR 

 

A) INFORMAÇÕES AO PARTICIPANTE 

 

1. Apresentação da pesquisa 

Você está sendo convidado a participar do estudo “Avaliação Pós-Ocupação em Câmara Bioclimática 

de Baixo Custo”. A Câmara Bioclimática de Baixo Custo (CBBC) é um equipamento inédito no país, 

destinado a estudos nas áreas de conforto ambiental e desempenho da edificação. Compõe-se por dois 

módulos idênticos de 5,4m², equivalentes a dois escritórios. A Avaliação Pós-Ocupação (APO) da 

CBBC visa analisar a infraestrutura original e a pertinência de melhorias e adequações no modelo.  

 

2. Objetivos da pesquisa 

O objetivo da presente pesquisa é analisar a satisfação do ocupante da CBBC e a correlação entre seu 

desempenho cognitivo e fatores ambientais. 

 

3. Participação na pesquisa 

Essa pesquisa prevê a participação de 200 estudantes voluntários da UTFPR. Ao aceitar participar do 

estudo, você ficará sozinho no interior do módulo da CBBC por 20-30 minutos. No período inicial 

de aclimatação, você terá a opção de estudar (ex.: ler, resolver exercícios) ou realizar o Teste G-38, 

um teste de atenção e raciocínio. Após, você será convidado a responder o Questionário APO. Você 

estará sob observação visual constante dos pesquisadores, os quais estarão no exterior dos módulos e 

zelarão por seu bem-estar. Como os módulos são iguais, você preencherá o questionário só uma vez. 

 

4. Confidencialidade 

Se você realizar o Teste G-38, suas respostas serão analisadas junto ao questionário APO, conforme 

métodos científicos pré-determinados. Seus dados serão armazenados e utilizados exclusivamente 

pelos pesquisadores responsáveis. Os pesquisadores asseguram seu anonimato e confidencialidade. 

 

5. Riscos e Benefícios 

a) Riscos: Caso passe por algum constrangimento durante o preenchimento do questionário, ao 

responder perguntas pessoais (ex.: sexo biológico, idade, peso) ou de percepção ambiental (ex.: 

frio/calor, escuro/claro), comunique os pesquisadores. Caso você sinta algum desconforto ou mal-

estar (ex.: claustrofobia), os pesquisadores vão lhe acompanhar a um centro de atendimento médico, 

para sua recuperação plena. 

b) Benefícios: Um benefício direto a você será utilizar um ambiente exclusivo, equipado com 

mobiliário ergonômico e computador, provido de sistema de iluminação controlada, condicionamento 

de ar e internet de alta velocidade. Como benefício indireto, os resultados dessa pesquisa poderão ser 

utilizados para melhorar o conforto humano, o desempenho e a eficiência energética de edificações. 

 

6. Critérios de inclusão e exclusão 

a) Inclusão: estudantes de Arquitetura e Urbanismo e de Engenharia Civil da UTFPR. 

b) Exclusão: Menores de idade. 

 



 

 

Rubricas do Pesquisador e do participante da pesquisa  

 

 7. Direito de sair da pesquisa e a esclarecimentos durante o processo 

Você terá o direito de deixar o estudo a qualquer momento, receber esclarecimentos em qualquer 

etapa da pesquisa e retirar seu consentimento a qualquer momento, sem qualquer penalização. 

Os resultados dessa pesquisa serão divulgados em tese de doutorado, a ser defendida em 2018.  

 Você gostaria de receber os resultados dessa pesquisa?  (   ) Sim    (   ) Não 

 Você tem interesse em participar da 2ª etapa dessa pesquisa (reaplicação do mesmo questionário 

em outra condição climática, a ser realizada em até 1 ano)? (   ) Sim   (   ) Não 

 

8. Ressarcimento e indenização 

Sua participação é facultativa e não gera ganho ou despesa, portanto o ressarcimento não é aplicável. 

É garantida a indenização no caso de eventuais danos, comprovadamente decorrentes da participação 

do voluntário na pesquisa, precedida de decisão judicial ou extrajudicial. 

 

B) CONSENTIMENTO DO PARTICIPANTE DE PESQUISA 

 

Declaro ter conhecimento das informações contidas nesse documento e ter recebido respostas claras 

às questões colocadas e quanto a minha participação direta na pesquisa. E declaro ter compreendido 

o objetivo, a natureza, os riscos, benefícios, ressarcimento e indenização relacionados a este estudo. 

Concordo que o material e as informações obtidas relacionadas a minha pessoa possam ser publicados 

em aulas, congressos, eventos científicos, palestras ou periódicos científicos. Porém, não devo ser 

identificado por nome ou qualquer outra forma. 

Estou consciente que posso deixar o projeto a qualquer momento, sem nenhum prejuízo. 

Após reflexão em tempo razoável, decidi livre e voluntariamente participar deste estudo.  

 

Nome: ________________________________________________ Curso: ____________________ 

RG: ______________________ CPF: _____________________ Data de Nascimento: ___/___/____ 

E-mail: ________________________________________________ Fone: ____________________ 

Assinatura: ______________________________________________________ Data: ___/___/____ 

 

Declaro ter apresentado o estudo, explicado seus objetivos, natureza, riscos e benefícios e ter 

respondido da melhor forma possível às questões formuladas. 

 

Agendamento da participação como voluntário: ___/___/____, ____ª feira, das ___:___ às ___:___ 

 

Pesquisador: Eduardo L. Krüger - Assinatura: ___________________________ Data:___/___/____ 

 

* Para todas as questões relativas ao estudo ou para se retirar do mesmo, entre em contato:  

Pesquisador: Eduardo L. Krüger Telefone: 3279-6821  E-mail: ekruger@utfpr.edu.br 

 

ESCLARECIMENTOS SOBRE O COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA:  

O Comitê de Ética em Pesquisa envolvendo Seres Humanos (CEP) é constituído por uma equipe de 

profissionais com formação multidisciplinar que está trabalhando para assegurar o respeito aos seus 

direitos como participante de pesquisa. Ele tem por objetivo avaliar se a pesquisa foi planejada e se 

será executada de forma ética. Se considerar que a pesquisa não está sendo realizada da forma como 

foi informado ou que você está sendo prejudicado de alguma forma, entre em contato com o CEP. 

 

Contato do CEP/UTFPR para denúncia, recurso ou reclamações do participante da pesquisa: 

Endereço: Av. Sete de Setembro, 3165, Bloco N, Térreo, Rebouças, CEP 80230-901, Curitiba/PR 

Telefone: 3310-4494  E-mail: coep@utfpr.edu.br 
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APÊNDICE E – Gráficos de desempenho do ar condicionado CBBC 
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27.09.2018: ensaio de manutenção TMÍN 

 
 

Módulo de Controle CBBC 
 

 
 

 
Módulo Experimental CBBC 
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28.09.2018: ensaio de transição TMÍN / TMÁX 
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29.09.2018: ensaio de rampa TMÍN - TMÁX 
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Módulo Experimental CBBC 
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30.09.2018: ensaio de manutenção TMÁX 
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Módulo Experimental CBBC 
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01.10.2018: ensaio de rampa  TMÁX - TMÍN 

 

 
Módulo de Controle CBBC 

 

 
 

 
Módulo Experimental CBBC 

 

 
Obs.: o ensaio de transição TMÁX/TMÍN (02.10.2018) não foi realizado, pois houve uma falha na 
configuração do aparelho de ar condicionado. 
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03.10.2018: ensaio de manutenção TMÍN 
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Módulo Experimental CBBC 
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04.10.2018: ensaio de manutenção TMÁX 
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