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RESUMO
A preocupação mundial com o desenvolvimento sustentável cresceu muito nos
últimos anos, dando origem aos objetivos de sustentabilidade da ONU que estão
direcionando a implementação de políticas e programas por diversos governos, os
quais conduzem os setores na adoção de medidas para reduzir o impacto ambiental
de suas atividades. No setor da construção civil, este movimento incentiva a
concepção e execução de edifícios sustentáveis que procuram: reduzir o consumo
de energia oriunda de combustíveis fósseis; reduzir o consumo de recursos naturais;
melhorar a qualidade ambiental interna; minimizar o uso de transportes poluentes;
dentre outros objetivos. Neste contexto, as certificações para edifícios sustentáveis
cumprem um importante papel ao atestarem que o empreendimento adotou uma
série de práticas de forma a contribuir para o alcance destes objetivos. Esta
dissertação se concentrou em um dos aspectos da qualidade ambiental interna na
certificação LEED. Mais especificamente, foi avaliado o conforto térmico em três
escritórios certificados no sistema LEED CI (atual ID+C), dado que na maior parte do
tempo indivíduos que vivem em centros urbanos estão em ambientes internos,
particularmente em escritórios. Desta forma, torna-se relevante avaliar se
empreendimentos certificados proporcionam, na fase de operação, conforto e bemestar aos ocupantes. O objetivo geral deste trabalho é propor recomendações para o
aprimoramento do processo da certificação LEED ID+C, com relação à valoração do
conforto térmico, uma vez que há evidências, demonstradas pelos resultados desta
pesquisa, de que as condições para a satisfação térmica geral dos ocupantes
requeridas pelo LEED não são necessariamente satisfeitas em escritórios
certificados. A avaliação do conforto térmico compreendeu a aplicação de
questionário junto aos ocupantes, a realização de medições das variáveis
ambientais, a estimação das variáveis pessoais (taxa metabólica e isolamento
térmico da roupa) e a análise dos projetos.

Palavras Chaves: Conforto térmico; escritórios; certificação LEED

ABSTRACT
Proposal to valuation thermal comfort conditions in the process of certification
of offices based on LEED ID+C

Global concern for sustainable development has grown significantly in recent
years, giving rise to UN sustainability goals that are driving the implementation of
policies and programs by several governments which lead industries to take
measures to reduce the environmental impacts of their activities. In the construction
industry, this movement encourages the design and execution of sustainable
buildings, seeking to: reduce the consumption of energy from fossil fuels; reduce the
consumption of natural resources; improve indoor environmental quality; minimize
the use of polluting transports; among other objectives. In this context, sustainable
building certification play an important role in attesting that the enterprise has
adopted a series of practices in order to contribute to the achievement of these
objectives. This research focused on one of the aspects of indoor environmental
quality in LEED certification. Specifically, thermal comfort was evaluated in three
LEED CI (currently ID+C) certified offices, since individuals who live in urban centers
spend most of their time indoors, particularly in offices spaces. Thus, it becomes
relevant to evaluate whether certified building provide, in the operational phase,
comfort and well-being to the occupants. The main objective of this study is to
propose recommendations for the improvement of LEED ID+C certification process,
in relation to the thermal comfort assessment, since there are evidence, supported by
the results of this research, that the conditions for occupant thermal comfort required
by LEED are not necessarily met in certified offices. Thermal comfort assessment
included the application of a questionnaire to the occupants, measurements of the
environmental variables, the estimation of personal variables (metabolic rate and
thermal insulation of clothes) and the analysis of projects.

Keywords: Thermal comfort; offices; LEED certification
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1 INTRODUÇÃO
Em 1987, a Comissão mundial de Meio Ambiente e Desenvolvimento da
Organização das Nações Unidas afirmou, em Assembleia Geral, que o
desenvolvimento sustentável implica em: "Atender as necessidades das gerações
atuais sem comprometer a capacidade das futuras gerações de atender as suas
próprias necessidades" (UNITED NATIONS, 1987, tradução nossa). A partir da
década de 90, iniciou-se um movimento mundial pelas construções sustentáveis e
surgiram os sistemas de avaliação.
Dentro deste contexto, surgiram as ferramentas de certificação para edifícios
sustentáveis que têm o objetivo de atestar aqueles concebidos visando à redução
dos impactos ambientais por meio da utilização de estratégias nas etapas de projeto,
construção e, em alguns casos, de operação.
O primeiro sistema de certificação para edifícios sustentáveis, nomeado
BREEAM, foi concebido na Inglaterra em 1990. Em 1993, foi fundada nos Estados
Unidos a organização U.S. Green Building Council (USGBC)1, responsável por criar,
em 1998, a certificação LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) que
passou a ser utilizada de forma ampla no país e foi adotada como força de lei em
Seattle, em 2002. A França desenvolveu o HQE em 1996. No Brasil, em 2007 foi
fundado o Green Building Council Brasil (GBC Brasil), organização responsável por
promover o LEED no país. Em 2008, foi criado o AQUA, uma ferramenta nacional
com base no HQE, transformando-se em AQUA-HQE no ano de 2014. O PROCEL
regulamentou a Etiqueta PROCEL Edifica em 2009, uma parceria entre o Inmetro e
a Eletrobrás. Por fim, em 2012 foi concebida, na Alemanha, a certificação DGNB.
A realização da pesquisa em edifícios certificados LEED deveu-se ao fato da
sua grande aceitação no mercado. No final de 2017 a certificação estava presente
em cerca de 160 países, contava com mais de 130 mil projetos em processo de
certificação (registrados) e de 60 mil certificados em todo o mundo, totalizando
acima de 2 bilhões de m² certificados e registrados. No Brasil, o primeiro registro
ocorreu no ano de 2007 e em 2017, de acordo com o U.S.GBC, o país estava na
quarta posição no ranking global em termos de número de registros, contabilizando

1

O United States Green Building Council, U.S.GBC, é uma organização sem fins lucrativos
com o objetivo de desenvolver construções sustentáveis por meio da certificação LEED.
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1.257 projetos registrados e 465 certificados, o que representava mais de 40 milhões
de m².
Dentre as categorias avaliadas no LEED, a qualidade ambiental interna vem
ganhando importância dado que, em geral, as pessoas passam a maior parte do
tempo em ambientes construídos. Nesse sentido, com o objetivo de avaliar o bemestar e o conforto dos ocupantes em escritórios certificados LEED (sistema ID+C
para interiores comerciais), foi estabelecida uma parceria entre o GBC Brasil e o
Laboratório de Conforto Ambiental do Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT) para
a realização de uma pesquisa que levou em conta os seguintes fatores: conforto
térmico; ruído e acústica; iluminação; qualidade do ar interno e ventilação; espaços e
ergonomia; biofilia e visibilidade; localização e acessos; facilidades e percepções.
Esta dissertação desenvolveu as análises relacionadas ao fator conforto
térmico devido a sua grande relevância para o bem-estar dos ocupantes. Com efeito,
há estudos que relacionam o conforto térmico com aumento de produtividade dos
colaboradores em edifícios de escritórios (VALANCIUS; JURELIONIS, 2013, p. 05).
Segundo o pesquisador dinamarquês Ole Fanger, principal referência em
conforto térmico, este é definido como “a condição da mente de uma pessoa que
expressa satisfação com o ambiente térmico” (FANGER, 1970, p. 13, tradução
nossa). Com base em estudos em câmaras climatizadas, este autor desenvolveu o
índice de sensação térmica, a partir do qual é obtido o voto médio estimado (VME)
das pessoas, utilizado para calcular o percentual previsto de insatisfeitos (PPI) com
o ambiente térmico. O modelo de Fanger foi referência no desenvolvimento das
principais normas internacionais, como ASHRAE 55, ISO 7730 e EN 15251, que
estabelecem as condições ideais para o conforto térmico em ambientes internos. As
normas indicam que a satisfação geral do ocupante com o ambiente térmico pode
ser influenciada por sua sensação térmica e por desconforto localizado, quando este
estiver presente.
O atendimento aos critérios de conforto térmico não é um pré-requisito para a
obtenção do LEED, mas permite o aumento da pontuação no processo da
certificação. Sua atual versão considera, para o projeto de climatização, o
cumprimento da ISO 7730, EN 15251 ou da ASHRAE 55. Além disso, é necessário o
fornecimento de controle individual aos ocupantes. Apesar da certificação
reconhecer a importância do conforto térmico, o valor relativo atribuído a este fator
foi sendo reduzido ao longo das atualizações do LEED: na versão 2 do sistema ID+C
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(2005) o conforto térmico representava 5,3% da pontuação total da certificação,
enquanto que na versão 4 (atual) esta participação foi reduzida para 0,9%.
Na tentativa de avaliar as condições de conforto térmico em escritórios
certificados, foram encontradas duas lacunas. A primeira se refere à carência de
estudos científicos sobre o tema. No levantamento bibliográfico realizado não foram
encontradas pesquisas que tratassem especificamente do conforto térmico em
escritórios LEED, mas apenas aquelas com uma abordagem mais geral sobre a
qualidade ambiental interna, comparando edifícios certificados com edifícios não
certificados.
Altomonte e Schiavon (2013) reforçam esta percepção ao citarem uma série
de estudos comparativos entre edifícios certificados e não certificados que
consideraram a satisfação do usuário com relação a diversos fatores do ambiente
interno, a partir do banco de dados do Center for the Built Environment (CBE).
Foram avaliados outros parâmetros, além do conforto térmico, como: qualidade
acústica; qualidade do ar; iluminação; layout; mobiliário; acabamentos; limpeza e
manutenção; dentre outros. Os autores ainda indicam um aspecto limitador em
estudos baseados no banco de dados do CBE, no sentido de que eles não estão
vinculados

a

medições

das

variáveis

físicas

dos

edifícios

pesquisados

(ALTOMONTE; SCHIAVON, 2013, p. 74).
A segunda lacuna identificada está presente nas próprias ferramentas de
certificação. Segundo Baird e Field (2012), estas ferramentas tendem a se focar na
etapa do projeto dos edifícios e não na operação (BAIRD; FIELD, 2012, p. 44). No
caso do LEED, existe somente uma recomendação, sem caráter obrigatório, de
repetição do procedimento de certificação a cada cinco anos. Mesmo certificações
específicas para a operação e manutenção de edificações existentes, como é o caso
do LEED EB O+M (Existing Buildings for Operations and Maintenance), não
requerem auditoria periódica.
Considerando este contexto, torna-se relevante investigar se escritórios
certificados estão de fato proporcionando conforto térmico aos ocupantes, além das
condições mínimas recomendadas nas normas. Buscou-se responder esta questão
por meio de uma pesquisa em três escritórios certificados LEED, incluindo-se a
aplicação de questionário aos ocupantes (avaliação subjetiva) e medições das
variáveis físicas ambientais. Espera-se, assim, que esta dissertação contribua para o
preenchimento das lacunas descritas.

20

Os resultados da avaliação subjetiva chamaram a atenção para dois pontos:
em primeiro lugar, é possível que escritórios com níveis bastante distintos de
satisfação geral com o conforto térmico sejam certificados LEED; em segundo lugar,
a obtenção dos créditos de conforto térmico não necessariamente proporciona, em
operação, maior grau de satisfação aos ocupantes, já que o escritório mais bem
avaliado é justamente o que não obteve esses créditos. É importante notar que
nenhum dos três escritórios pesquisados atendeu em operação os requisitos da
norma de conforto térmico na qual se baseia o LEED, seja em termos da avaliação
subjetiva, seja nas medições realizadas no ambiente interno.
Desta forma, os seguintes questionamentos são relevantes: por que a
certificação LEED CI (atual ID+C) não assegurou na operação um nível de
satisfação geral aceitável e superior ao mínimo exigido nas normas que regem o
tema? A redução do peso do conforto térmico na certificação LEED faz sentido neste
contexto? É possível aprimorar o processo de certificação de forma a torná-lo mais
efetivo para garantir um nível adequado de satisfação geral com o ambiente
térmico? É pouco provável que edifícios sejam percebidos como sustentáveis, do
ponto de vista dos usuários, se eles não estiverem proporcionando conforto aos
mesmos.
1.1 Objetivos
1.1.1 Objetivo Geral
Propor recomendações para o aprimoramento do processo da certificação
LEED ID+C com relação à valoração dos requisitos de conforto térmico.
1.1.2 Objetivos Específicos
Verificar se os atuais indicadores referentes ao conforto térmico utilizados no
processo de certificação LEED ID+C podem ser mantidos ou se os mesmos
precisam ser adequados.
Investigar se o desconforto térmico local é um fator relevante e se o
tratamento do mesmo pode ser aprimorado no processo de certificação LEED ID+C.
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1.2 Estrutura do trabalho
Esta dissertação está dividida em 9 seções, incluindo esta seção introdutória
(seção 1). A revisão bibliográfica é composta por três seções: a seção 2 apresenta
as condições para o conforto térmico no ambiente interno, iniciando-se com um
resumo histórico de importantes contribuições sobre o tema, tratando, a seguir, das
atuais recomendações das normas; a seção 3 apresenta as orientações das normas
sobre a avaliação do ambiente térmico (avaliação subjetiva, variáveis pessoais e
medições das variáveis ambientais), as quais serviram de base para a realização da
pesquisa de campo; a seção 4 apresentou uma visão geral da Certificação LEED e
um detalhamento dos critérios de avaliação do conforto térmico do LEED ID+C para
interiores comerciais.
As seções 5 e 6 relacionam-se com a pesquisa de campo. Na primeira, foram
detalhados os critérios utilizados para a seleção da amostra, o método aplicado para
avaliar o ambiente térmico e como os dados obtidos foram analisados. Na segunda,
são apresentadas as características das amostras no que tange ao ambiente interno
e aos respondentes do questionário da avaliação subjetiva.
Com relação aos resultados da pesquisa, na seção 7 são apresentados, em
primeiro lugar, os resultados individuais dos métodos aplicados e ao final é realizada
uma avaliação conjunta dos resultados encontrados para cada escritório. Esta
seção, apoiada na revisão bibliográfica, possibilitou a discussão bem como o
desenvolvimento da proposta de valoração das condições de conforto térmico no
processo da certificação LEED ID+C, ambos apresentados na seção 8, assim como
os aspectos que não foram cobertos pela proposta. Por fim, a seção 9 contém a
conclusão do trabalho, bem como a sugestão de estudos futuros que podem
complementar esta dissertação.
2 CONFORTO TÉRMICO
Esta seção tratou de aspectos teóricos e dos métodos relacionados ao tema,
iniciando-se por um resumo histórico com as contribuições de autores importantes
deste campo de pesquisa. Em seguida, foram apresentadas as condições para o
conforto térmico, segundo os métodos e critérios das normas, onde foram citados os
fatores que influenciam na satisfação térmica geral e os que podem causar
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desconforto local. Por fim, foram mencionados, de forma resumida, outros fatores
que podem influenciar na sensação de conforto térmico.
2.1 Resumo histórico de métodos de avaliação do conforto térmico
As pesquisas relacionadas ao conforto térmico humano em condições
estáticas tiveram início na década de 1920, com Houghten e Yaglou. Os
pesquisadores

expuseram

grupos

de

pessoas

em

diferentes

condições

higrotérmicas em laboratórios para definir uma zona de aceitabilidade de conforto e
uma linha de conforto equivalente, que foram representadas em um gráfico
psicrométrico combinando temperatura e umidade em um único índice, designado
temperatura efetiva. Esta, por sua vez, corresponde à relação entre a temperatura
real de um ambiente e a de um ambiente hipotético no qual esta variável é uniforme,
o ar é estacionário, o conteúdo de umidade corresponde a 100% e, portanto, o corpo
humano não pode trocar vapor d’água com o ambiente (FABBRI, 2015, p. 10). Com
isso, é possível concluir que, embora tenham temperaturas e umidades diferentes,
dois ambientes com a mesma velocidade do ar e temperatura efetiva (TE) devem
reproduzir a mesma resposta térmica (AMERICAN SOCIETY OF HEATING,
REFRIGERATING AND AIR-CONDITIONING ENGINEERS, 2009, p. 179).
Contudo, inicialmente os critérios de conforto térmico não levaram em conta o
balanço térmico do corpo humano, o qual foi apresentado por pesquisadores apenas
nas décadas de 1960 e 1970, quando constatado que também são parâmetros de
conforto térmico a temperatura média da pele e o índice de superfície molhada2
(TRIBESS, 2008, p. 06).
Neste sentido, Gagge definiu em 1971, por equação matemática, uma nova
temperatura efetiva, que consiste na temperatura de um ambiente a 50% de
umidade relativa que causa a mesma perda de calor total por evaporação de vapor
d’água da pele que no ambiente real. Este índice é definido em termos de
temperatura operativa3 e combina o efeito dos parâmetros temperatura radiante

2

Índice de superfície molhada da pele é a razão da perda atual de calor pela perda máxima
de calor possível por evaporação (AMERICAN SOCIETY OF HEATING, REFRIGERATING
AND AIR-CONDITIONING ENGINEERS, 2009, p. 162).
3
Temperatura operativa é determinada pela ASHRAE 55 como a média aproximada da
temperatura do ar e da temperatura radiante média. Para Va < 0,2 m/s pode-se utilizar a
fórmula To= (Ta + Tr) /2 (AMERICAN SOCIETY OF HEATING, REFRIGERATING AND AIRCONDITIONING ENGINEERS, 2017, p. 19).
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média, temperatura do ar e umidade do ar. Além disso, devem ser especificados a
fração da superfície total do corpo coberta por suor e o índice de permeabilidade,
que são constantes para uma TE determinada para uma situação particular. Uma
vez que a inclinação de uma linha de temperatura efetiva constante depende destes
dois últimos índices, a TE pode depender da roupa e da atividade da pessoa em
determinada temperatura e umidade (AMERICAN SOCIETY OF HEATING,
REFRIGERATING AND AIR-CONDITIONING ENGINEERS, 2009, p. 179).
Ainda na década de 1970, o pesquisador dinamarquês Ole Fanger (1972,
apud TRIBESS, 2008; 1967, apud TRIBESS, 2008) estabeleceu equações de
conforto térmico, criadas com base em dados experimentais de 1967 que levavam
em conta a temperatura da pele e a taxa de evaporação de vapor de água do suor
de estudantes em diferentes níveis de atividades, bem como em regressões lineares
realizadas por Rohles e Nevins (1971, apud TRIBESS, 2008) com dados
experimentais de atividades sedentárias. Além disso, por meio de outros ensaios
Fanger desenvolveu o modelo estático que considera as seis variáveis ambientais e
pessoais que mais impactam nas condições de conforto térmico: temperatura,
velocidade e umidade do ar, temperatura radiante média do ambiente, resistência
térmica da roupa e o nível de atividade metabólica (FANGER, 1970, p. 15-16). Desta
equação, juntamente com o voto de algumas centenas de pessoas, foi derivado,
pelo mesmo autor, o índice de sensação térmica, por meio do qual é obtido o voto
médio estimado, VME, de uma população de pessoas com características similares
da população analisada. A partir do VME, pode ser calculado o PPI que se refere ao
percentual previsto de insatisfeitos com o ambiente térmico (FANGER, 1970, p. 16;
p. 107-108). A escala padrão de Fanger, apresentada no Quadro 1, estabelece sete
níveis de +3 a -3, sendo utilizado como ponto neutro o nível 0, e atribuídos valores
positivos como o lado quente e valores negativos para o lado frio (FANGER, 1970, p.
110).
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Quadro 1 – Escala de sensação térmica de Fanger
Escala

Descrição

+3

Muito quente

+2

Quente

+1

Levemente quente

0

Neutro

-1

Levemente frio

-2

Frio

-3

Muito frio

Fonte: Elaborado pela autora, com dados da American Society of Heating, Refrigerating and
Air-conditioning Engineers (2017, p. 39).

Com a criação do índice de sensação térmica, Fanger queria apresentar um
método para ser aplicado por engenheiros que atuam na área de resfriamento e
aquecimento de ar na previsão das condições térmicas de um ambiente (HOOF;
MAZEJ, 2010, p. 03). Seu método foi, assim, utilizado como base para o
desenvolvimento de normas internacionais de conforto térmico, como a americana
ASHRAE 55 cuja primeira edição a apresentar este método é de 2004 (AMERICAN
SOCIETY

OF

HEATING,

REFRIGERATING

AND

AIR-CONDITIONING

ENGINEERS, 2004, p. 02) e a europeia ISO 7730, que incorporou este método
desde a sua primeira edição, em 1984, sendo que a primeira deu origem às
diretrizes de conforto térmico da atual norma brasileira NBR 16401-2:2008.
Outrossim, este método também embasou a norma europeia EN 15251, que avalia o
ambiente térmico, definido por Fanger como as propriedades físicas em um
ambiente que influenciam uma pessoa por meio da sua perda de calor e respiração.
O conceito de neutralidade térmica de uma pessoa é, nesse sentido, a situação em
que para a sua preferência o ambiente não precisa estar mais quente ou mais frio,
sendo, na maioria dos casos, tratada como conforto térmico (FANGER, 1970, p. 13).
Ainda na década de 70, surgiu uma segunda escola que introduziu o modelo
adaptativo, para o qual a percepção do conforto térmico está relacionada às
condições climáticas externas e é aplicável para edifícios ventilados naturalmente,
diferentemente do modelo estático de Fanger, mais aplicável a edifícios
climatizados. O modelo adaptativo foi desenvolvido com base em resultados de
pesquisas iniciadas principalmente por Humphreys e Nicol a partir de 1973, seguidas
por uma série de estudos reconhecidos no Fundamentals Handbook da ASHRAE.
Este modelo tem como princípio que, se uma mudança ocorrer de forma a produzir
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desconforto, as pessoas reagirão de modo a restaurar seu conforto, sendo a
temperatura de conforto o resultado da interação entre o sujeito e o edifício ou outro
ambiente que estiver ocupando (HUMPHREYS; NICOL, 2002, p. 46; AMERICAN
SOCIETY

OF

HEATING,

REFRIGERATING

AND

AIR-CONDITIONING

ENGINEERS, 2009, p. 178).
O Fundamentals Handbook da ASHRAE (2009, p. 178) complementa que os
ajustes adaptativos são dados por ações conscientes, tais como alteração de roupa,
postura, horários ou níveis de atividade, ritmo de trabalho, ventilação, movimento do
ar e temperatura local, bem como por alterações fisiológicas, como o fluxo
sanguíneo da pele, suor, perda de sais minerais, dentre outros fatores. Uma
característica relevante do modelo adaptativo é que as pessoas devem possuir
controle do ambiente térmico dentro de edifícios ventilados naturalmente. Segundo
Hoof e Mazej (2010, p. 07; p. 09), este modelo não considera a existência de
sistemas de refrigeração mecânica e não é aplicável para espaços com sistema de
aquecimento em operação.
2.2 Condições vigentes para o conforto térmico no ambiente interno
As normas consolidam o conhecimento acerca do conforto térmico e são
aplicadas em projetos, comissionamentos e testes de edifícios, espaços ocupados e
sistemas HVAC e para a avaliação do ambiente térmico. Para tanto, as mesmas
estabelecem critérios de conforto nos quais a maioria dos ocupantes, apesar das
diferentes características pessoais, está satisfeita com o ambiente térmico.
Estes critérios de conforto levam em conta combinações de fatores físicos do
ambiente térmico (temperatura, umidade e velocidade do ar e temperatura radiante
média) e fatores pessoais (atividade metabólica e isolamento térmico da roupa),
conforme introduzido por Fanger.
A sensação de conforto térmico geral pode ser influenciada por desconforto
local e, portanto, a ocorrência ou não deste fenômeno deve ser observada em uma
avaliação de conforto térmico no ambiente construído. Também é importante
considerar a variação temporal, ou seja, pode ser necessário aproximadamente uma
hora para que a percepção de conforto de um indivíduo que entrou em um recinto
não seja influenciada por condições ambientais térmicas diferentes, vivenciadas
previamente (AMERICAN SOCIETY OF HEATING, REFRIGERATING AND AIRCONDITIONING ENGINEERS, 2017, p. 35).

26

2.2.1 Ambiente térmico aceitável segundo as normas
Esta subseção se baseou nos métodos utilizados para a avaliação do
ambiente térmico

conforme as normas: ASHRAE 55:2017, ISO 7730:2005

e DIN EN 15251:2012. Cabe notar que as versões anteriores à v.4 do LEED
recomendavam apenas a ASHRAE 55:2004 para o atendimento do crédito de
conforto térmico. Além disso, dado que os edifícios dos escritórios pesquisados
foram projetados em conformidade com a norma brasileira, também será incluído o
método de avaliação da ABNT NBR 16401-2:2008.
A norma internacional ISO 7730:2005 utiliza o índice do voto médio estimado
de Fanger para a avaliação do ambiente térmico, no qual as pessoas insatisfeitas
irão votar em quente (+2), muito quente (+3), frio (-2) e muito frio (-3) na escala de
sensação de sete pontos, e o restante do grupo irá se sentir termicamente neutro,
levemente quente ou levemente frio. Porém, ao invés de estabelecer zonas de
conforto como a ASHRAE, esta norma sugere classificar o ambiente térmico nas
categorias A, B e C (ver Quadro 2), as quais indicam percentuais máximos de
insatisfação com o estado térmico do corpo como um todo e devido ao desconforto
local (COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION, 2005, p. 04; p. 08). Este último
fenômeno será explicado na próxima subseção.
Quadro 2 – Categorias do ambiente térmico4
Estado térmico do corpo
como um todo

Desconforto local
PIDL %

Categoria

causado por
PPI %

VME

TRLI % Diferença vertical
na temperatura
do ar

A

<6

-0,2 < VME < +0,2

< 10

B

< 10

-0,5 < VME < +0,5

< 20

C

< 15

-0,7 < VME < +0,7

< 30

Piso quente ou
frio

Assimetria
radiante

<3

< 10

<5

<5

< 10

<5

< 10

< 15

< 10

Fonte: Comité Européen de Normalization (2006, p. 17, tradução nossa).
Legenda:
PPI - percentual previsto de insatisfeitos TRLI - taxa de resfriamento local indesejável
VME - voto médio estimado

4

PIDL - percentual de insatisfeitos com o desconforto local

TRLI é uma tradução nossa do termo draught rate. A ISO 7730:2005 define draught como:
“resfriamento local indesejável causado por movimento do ar” (COMITÉ EUROPÉEN DE
NORMALISATION, 2005, p. 06, tradução nossa).
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Por sua vez, a ASHRAE 55:2017 define alguns métodos de avaliação do
ambiente térmico. O primeiro, mostrado na Figura 1, é o gráfico psicrométrico que
determina uma região de conforto, aplicável a recintos onde os ocupantes exercem
atividades leves (típicas de ambientes de escritório) que geram taxas metabólicas
entre 1,0 met e 1,3 met, quando a roupa garante isolamento térmico entre 0,5 clo e
1,0 clo (AMERICAN SOCIETY OF HEATING, REFRIGERATING AND AIRCONDITIONING ENGINEERS, 2017, p. 07; p. 10).
A temperatura operativa e umidade na região de conforto térmico
representam uma situação de 80% de satisfação dos ocupantes com o conforto, que
leva em conta 10% de insatisfação geral (corpo todo) e 10% de insatisfação devido
ao desconforto local (em parte do corpo) (AMERICAN SOCIETY OF HEATING,
REFRIGERATING AND AIR-CONDITIONING ENGINEERS, 2017, p. 35). Este
último aspecto será tratado em uma subseção específica.
Figura 1 – Método gráfico da zona de conforto da ASHRAE 55:2017

Fonte: American Society of Heating, Refrigerating and Air-conditioning Engineers (2017, p.
10, tradução nossa).
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Como pode ser verificado no gráfico acima, a ASHRAE 55:2017 não
estabelece limite mínimo de umidade. Porém, define como limite máximo 0,012 kg
vapor

d’água

por

kg

ar

seco

(AMERICAN

SOCIETY

OF

HEATING,

REFRIGERATING AND AIR-CONDITIONING ENGINEERS, 2017, p. 07). O
Fundamentals Handbook da ASHRAE ainda recomenda o mínimo de 2°C de
temperatura de ponto de orvalho de um espaço ocupado (AMERICAN SOCIETY OF
HEATING, REFRIGERATING AND AIR-CONDITIONING ENGINEERS, 2009, p.
171).
Com relação à temperatura operativa, a ASHRAE 55:2017 recomenda um
limite máximo para a variação da temperatura operativa ao longo do tempo (desvios
ou rampas), quando as mesmas não estiverem sobre o controle individual dos
ocupantes. De acordo com a norma, a To não deve exceder as seguintes flutuações:
1,1°C em 15 minutos; 1,7°C em 30 minutos; 2,2°C em 60 minutos (1 hora); 2,8°C em
120 minutos (2 horas); 3,3°C em 240 minutos (4 horas) (AMERICAN SOCIETY OF
HEATING, REFRIGERATING AND AIR-CONDITIONING ENGINEERS, 2017, p. 12;
p. 14).
O segundo método estabelecido na ASHRAE 55:2017 é o método analítico da
zona de conforto, aplicável a recintos nos quais os ocupantes exercem atividades
que geram taxa metabólica entre 1,0 met e 2,0 met, a roupa fornece isolamento
térmico de até 1,5 clo e a velocidade do ar está abaixo de 0,20m/s. Neste método, o
conforto térmico é caracterizado pela combinação dos seis fatores de Fanger para
um índice de VME entre -0,5 e +0,5, o qual implica em um percentual previsto de
insatisfeitos (PPI) de 10% ou 90% da população satisfeita. Para um dado valor do
VME, o PPI é determinado com base na equação:
PPI = 100 - 95 x exp (-0,03353 x PMV4 - 0.2179 x PMV2)

(1)

A norma ainda admite que a este nível de VME deve ser adicionado ao PPI
10p.p. de insatisfação com o desconforto local (AMERICAN SOCIETY OF HEATING,
REFRIGERATING AND AIR-CONDITIONING ENGINEERS, 2017, p. 39-40; p. 49).
Esta relação pode ser visualizada na Figura 2.
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Figura 2 – Método analítico da zona de conforto (PPI em relação ao VME)

Fonte: American Society of Heating, Refrigerating and Air-conditioning Engineers (2017, p.
39, tradução nossa).
Legenda:
VME - voto médio estimado
PPI - percentual previsto de insatisfeitos

O terceiro método da ASHRAE 55:2017 é o da zona de conforto com
elevação da velocidade do ar e combina o método analítico com o da temperatura
efetiva padrão (TEP), podendo ser aplicado nos mesmos níveis de atividades e
isolamento térmico de roupa que o modelo analítico. Em algumas circunstâncias,
quando a temperatura operativa sofrer elevação, é aceitável aumentar a velocidade
do ar (Va) além de 0,20 m/s para manter o conforto desejado. Desta forma, deve-se
utilizar este método quando Va estiver acima deste valor (AMERICAN SOCIETY OF
HEATING, REFRIGERATING AND AIR-CONDITIONING ENGINEERS, 2017, p. 09;
p. 30).
A Figura 3 mostra que o limite para a elevação da velocidade do ar dependerá
do ambiente, de fatores pessoais e da existência de controle local da velocidade do
ar pelo ocupante (AMERICAN SOCIETY OF HEATING, REFRIGERATING AND
AIR-CONDITIONING ENGINEERS, 2017, p. 30).

30

Figura 3 – Método da zona de conforto com elevação da velocidade do ar

Fonte: American Society of Heating, Refrigerating and Air-conditioning Engineers (2017, p.
13, tradução nossa).
Legenda:
VME - voto médio estimado
TEP - temperatura efetiva padrão

Assim como os métodos mencionados previamente, os critérios para o
ambiente térmico definidos na DIN EN 15251:2012 também foram baseados nos
índices de conforto térmico VME-PPI. A norma indica uma equivalência entre as
categorias A, B e C da ISO 7730:2005 como I, II e III, utilizando os mesmos índices
da ISO 7730:2005 para os limites do PPI e VME, como pode ser verificado na
Tabela 1. Sendo que os valores estabelecidos na categoria IV não são
recomendados uma vez que podem ser aceitos apenas por uma parte limitada do
ano (DEUTSCHES INSTITUT FÜR NORMUNG, 2012a, p. 04; p. 25).
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Tabela 1 – Exemplos de categorias recomendadas para o projeto de edifícios aquecidos e
resfriados mecanicamente
Categoria

Estado térmico do corpo como um todo
PPI %

Voto médio previsto

I

<6

-0,2 < VME < +0,2

II

< 10

-0,5 < VME < +0,5

III

< 15

-0,7 < VME < +0,7

IV

> 15

VME < -0,7 ou VME > +0,7

Fonte: Deutsches Institut Für Normung (2012a, p. 25, tradução nossa).
Legenda:
PPI - percentual previsto de insatisfeitos
VME - voto médio estimado

Em relação à temperatura operativa, a DIN EN 15251:2012 estabelece o
limite máximo para resfriamento no verão de 25,5°C para a categoria I, 26°C para a
categoria II e 27°C para a categoria III, considerando espaços de escritório em que
os ocupantes exercem níveis de atividades leves (1,2 met) e utilizam roupas leves,
com isolamento térmico de 0,5 clo. Considerando o mesmo tipo de edifício e
atividade, porém, no inverno, com a alteração do vestuário para 1,0 clo, o limite
mínimo de temperaturas operativas estabelecido pela norma é de 21,0°C; 20,0°C e
19,0°C para as categorias I, II e III, respectivamente (DEUTSCHES INSTITUT FÜR
NORMUNG, 2012a, p. 26). O adendo da norma europeia DIN EN 15251:2012
estabeleceu limites de 65% de umidade relativa e 11,5 g/kg de umidade absoluta
(DEUTSCHES INSTITUT FÜR NORMUNG, 2012a, p. 06). Segundo esta norma,
para o alcance do conforto térmico, quando o nível de umidade estiver alto, a
temperatura operativa deverá estar baixa e vice-versa (DEUTSCHES INSTITUT
FÜR NORMUNG, 2012a, p. 07). A DIN EN 15251:2012 não estabelece um índice
mínimo obrigatório de velocidade do ar para as categorias recomendadas.
Quanto à norma brasileira, a versão em vigor é a ABNT NBR 16401-2:2008,
que substituiu a NBR 6401 de 1980, e, com base na ASHRAE 55:2017, passou a
utilizar o conceito de VME/PPI na determinação das condições de conforto térmico,
em que 80% ou mais das pessoas, de um grupo homogêneo em termos de atividade
física (1,0 met a 1,2 met) e tipo de roupa, estão satisfeitas em relação ao conforto
térmico em recintos providos de ar-condicionado. Estas condições de conforto são
aplicáveis a adultos em boa saúde e que estejam no ambiente há mais de 15
minutos (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2008, p. 01).
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A avaliação da sensação térmica da ABNT NBR 16401-2 é realizada com
base na escala sétima da ASHRAE 55:2017, mencionada anteriormente, na qual a
avaliação entre -0,5 e +0,5 é considerada indicação aceitável de conforto térmico
para a norma brasileira. Os parâmetros ambientais estipulados na norma se
enquadram nas zonas de conforto definidas pela ASHRAE 55:2017 para estes
mesmos fatores pessoais (roupas típicas 0,5 clo e 0,9 clo), conforme pode ser
verificado na Tabela 2 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS,
2008, p. 03).
Tabela 2 – Parâmetros ambientais de conforto térmico da ABNT NBR 16401-2:2008
Período

Temperatura
operativa (°C)

Umidade
relativa (%)

Velocidade do ar máxima na zona de ocupação
(m/s)

22,5 a 25,5

65

23,0 a 26,0

35

0,20 para distribuição de ar convencional (grau
de turbulência de 30 % a 50 %);
 0,25 para distribuição do ar por sistema de
fluxo de deslocamento (grau de turbulência < 10 %).

21,0 a 23,5

60

21,5 a 24,0

30

Verão
(roupa típica 0,5 clo)

Inverno
(roupa típica 0,9 clo)

0,15 para distribuição de ar convencional (grau
de turbulência de 30 % a 50 %);
0,20 para distribuição do ar por sistema de
fluxo de deslocamento (grau de turbulência < 10 %).

Fonte: Elaborado pela autora, com dados da Associação Brasileira de Normas Técnicas
(2008, p. 03).

A Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) realizou uma proposta de
texto, com base na ASHRAE 55:2017, que foi submetida para revisão da
ABNT NBR 16401-2. Para a determinação dos requisitos de conforto térmico de
ambientes internos climatizados artificialmente, estão sendo definidos três métodos:
zona de conforto térmico gráfica, zona analítica de conforto térmico (modelo do voto
médio estimado – VME) e zona gráfica para altas velocidades do ar. Os métodos
indicados na proposta, ainda sem valor normativo, estão seguindo os mesmos
critérios definidos na norma americana.
2.2.2 Desconforto local
Uma pessoa pode se sentir termicamente neutra com o ambiente como um
todo, mas ainda se sentir com desconforto por aquecimento ou resfriamento
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indesejável de uma parte do corpo. Não uniformidades podem ocorrer devido a uma
janela fria, uma parede ou piso aquecidos, a correntes de ar ou quando houver uma
variação temporal destes fatores. Este fenômeno é denominado desconforto local
(AMERICAN SOCIETY OF HEATING, REFRIGERATING AND AIR-CONDITIONING
ENGINEERS, 2009, p. 173).
Segundo a ASHRAE 55:2017, o desconforto térmico local geralmente ocorre
em uma parte do corpo desprotegida por isolamento de roupa, quando houver:
diferença vertical de temperatura do ar entre os tornozelos e a cabeça; assimetria de
temperatura radiante, causada por superfícies frias ou quentes; resfriamento local,
causado por corrente de ar; ou contato com piso quente ou frio (AMERICAN
SOCIETY

OF

HEATING,

REFRIGERATING

AND

AIR-CONDITIONING

ENGINEERS, 2017, p. 03).
A assimetria na temperatura radiante é a diferença na temperatura radiante
do ambiente, proveniente de superfícies em lados opostos da pessoa, como entre
paredes ou tetos e pisos. Estudos realizados nas décadas de 1970 e 1980 com
pessoas vestidas em ambientes neutros revelaram que a aceitabilidade térmica não
é afetada por assimetria de temperatura radiante de até 10K e que o conforto não foi
afetado

por

assimetrias

até

20K

(AMERICAN

SOCIETY

OF

HEATING,

REFRIGERATING AND AIR-CONDITIONING ENGINEERS, 2009, p. 173).
Outra causa de desconforto térmico local é a diferença vertical de temperatura
do ar, provocada em função da variação de temperatura do ar acima de 3°C entre os
tornozelos e a cabeça de ocupantes sentados, podendo causar desconforto quente
na cabeça ou frio nos pés, ainda que o corpo todo esteja termicamente neutro
(AMERICAN SOCIETY OF HEATING, REFRIGERATING AND AIR-CONDITIONING
ENGINEERS, 2009, p. 174; 2017, p. 12).
Devido ao contato direto entre os pés e o piso, o desconforto local também
pode ser causado por temperaturas altas ou baixas do piso. Conforme o
Fundamentals Handbook da ASHRAE, estudos mais detalhados sobre a influência
da temperatura do piso foram realizados por Olesen (AMERICAN SOCIETY OF
HEATING, REFRIGERATING AND AIR-CONDITIONING ENGINEERS, 2009, p.
174). Olesen utilizou pessoas com pés descalços para avaliar este tipo de influência
e defendeu a importância dos resultados destes estudos para a especificação dos
materiais de pisos de banheiros, ginásios, dormitórios, dentre outros ambientes
(OLESEN, 1977, p. 41).
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Com exceção da norma europeia DIN EN 15251:2012, que não estabelece
critérios para nenhum tipo de desconforto localizado (DEUTSCHES INSTITUT FÜR
NORMUNG, 2012a, p. 06), a ISO 7730:2005 e a ASHRAE 55:2017 estabelecem
limites de insatisfação para cada causa de desconforto local. O Quadro 2 da
subseção 2.2.1 mostra estes limites para a ISO 7730:2005, referentes às categorias
A, B e C desta norma (COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION, 2005, p. 17).
Os critérios da norma americana correspondem à categoria B da ISO 7730:2005, em
que a taxa de resfriamento local indesejável (TRLI) é inferior a 20% e o percentual
previsto de insatisfeitos deve estar abaixo de 5% para a diferença vertical de
temperatura, de 10% para piso quente ou frio e de 5% para assimetria radiante
(AMERICAN SOCIETY OF HEATING, REFRIGERATING AND AIR-CONDITIONING
ENGINEERS, 2017, p. 41).
2.2.3 Outros fatores que influenciam a sensação de conforto térmico
O objetivo desta subseção é mostrar alguns fatores que exercem influência na
sensação de conforto térmico, além das seis variáveis primárias de Fanger. Há na
literatura o reconhecimento de que as seis variáveis de Fanger não explicam todos
os determinantes do conforto térmico e mesmo a norma ASHRAE 55:2017 admite
que outros fatores secundários também podem afetar o conforto térmico
(AMERICAN SOCIETY OF HEATING, REFRIGERATING AND AIR-CONDITIONING
ENGINEERS, 2017, p. 35).
De acordo com o Fundamentals Handbook da ASHRAE, conforto térmico é
entendido como um processo cognitivo influenciado por processos físicos,
psicológicos, fisiológicos, dentre outros (AMERICAN SOCIETY OF HEATING,
REFRIGERATING AND AIR-CONDITIONING ENGINEERS, 2009, p. 160). Assim,
além das seis variáveis, podem influenciar o conforto outros fatores, como: variações
diárias e sazonais da temperatura, idade, capacidade de adaptação ao ambiente,
gênero

e

ritmos

circadianos

(AMERICAN

SOCIETY

OF

HEATING,

REFRIGERATING AND AIR-CONDITIONING ENGINEERS, 2009, p. 175). Na
mesma linha, Hoof e Mazej (2010, p. 03) indicam que o conforto térmico é um tema
multidisciplinar que envolve aspectos de variados campos, como ciência do edifício,
psicologia e fisiologia.
No entanto, no que tange ao gênero, estudos de Fanger (1972 apud
TRIBESS, 2008, p. 33) e de Parsons (2002 apud TRIBESS, 2008, p. 33) apontaram
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que as diferenças fisiológicas entre homens e mulheres não implicam em diferentes
preferências térmicas, algo que seria influenciado pelo menor isolamento térmico da
roupa no caso das mulheres.
Levantamento da literatura feito por Djongyang et. al. (2010, p. 2627) e Rupp
et. al. (2015, p. 195) citam a influência de aspectos culturais e comportamentais
sobre o conforto térmico, como: mudança de roupa, da atividade exercida, da
postura ou localização, disposição do layout, ajustes do termostato, abertura das
janelas, queixas ou mudança de local e preferências. No entanto, é possível afirmar
que na prática nem sempre o ocupante consegue realizar estes ajustes devido à
falta de controle sob o ambiente térmico, aos padrões de roupa presente em códigos
de conduta corporativos, à inflexibilidade para alterar a posição, ao layout ou local de
trabalho e às limitações nos tipos de atividade exercida em um ambiente de
escritório. Fanger (2000, p. 152) aponta que seria mais satisfatório se cada indivíduo
tivesse o seu próprio sistema de controle térmico.
Apesar destas ponderações, as normas ainda utilizam os seis fatores
primários estabelecidos por Fanger para a definição das condições de conforto
térmico (AMERICAN SOCIETY OF HEATING, REFRIGERATING AND AIRCONDITIONING ENGINEERS, 2017, p. 35). Ou seja, a influência de outros fatores é
reconhecida, mas ainda não foi consolidada e incluída em um processo formal de
avaliação porque ainda não se chegou a um consenso sobre os mesmos.
3 AVALIAÇÃO DO AMBIENTE TÉRMICO
Esta seção apresentou os principais métodos para a avaliação do ambiente
térmico, os quais incluem a avaliação subjetiva, a medição das variáveis ambientais
e a estimação das variáveis pessoais.
Para edifícios existentes em operação, a ASHRAE 55:2017 indica que a
avaliação ambiental interna deve ser realizada por consulta aos ocupantes para
estimação da sensação de conforto térmico (avaliação subjetiva); ou por medição
das variáveis ambientais e estimativa das variáveis pessoais (isolamento térmico da
roupa

e

atividade

metabólica)

(AMERICAN

SOCIETY

OF

HEATING,

REFRIGERATING AND AIR-CONDITIONING ENGINEERS, 2017, p. 49). Contudo,
não há nesta norma uma recomendação para a aplicação conjunta destes métodos.
A ISO 28802:2012 apresenta um método para a condução de pesquisas com
o objetivo de avaliar o conforto e o bem-estar dos ocupantes em ambientes internos
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e externos. O método proposto na ISO faz explicitamente a recomendação de que o
projeto de uma pesquisa típica utilize tanto as respostas subjetivas das pessoas,
quanto as medições das condições físicas do ambiente, as quais devem ser
avaliadas em conjunto com a estimativa do isolamento térmico da roupa e com a
taxa metabólica correspondente ao nível de atividade da pessoa no ambiente5
(DEUTSCHES INSTITUT FÜR NORMUNG, 2012b, p. 05-09). Por sua, vez a norma
DIN EN 15251:2012 também inclui a análise do projeto para complementar a
avaliação ambiental, além da realização de medições no local e da aplicação de
questionário aos ocupantes (DEUTSCHES INSTITUT FÜR NORMUNG, 2012a, p.
19).
Os métodos de avaliação do ambiente térmico discutidos recomendam a
realização de medições das variáveis ambientais e a estimação das variáveis
pessoais e alguns sugerem que a avaliação seja complementada por aplicação de
um questionário aos ocupantes e por meio da análise do projeto.
3.1 Avaliação subjetiva
O método de avaliação subjetiva está consolidado por um conjunto de normas
que apresentam recomendações para a sua realização. Esta avaliação irá quantificar
as respostas das pessoas em relação ao ambiente e pode ser utilizada para
evidenciar causas de insatisfação para complementar as medições físicas no local.
As escalas de avaliação são construídas com base no fenômeno psicológico de
interesse. Em uma avaliação de conforto ambiental, são frequentemente usadas
escalas de sensação (quente ou frio), preferência, conforto, incômodo e umidade
para classificação do conforto geral e do desconforto em áreas específicas do corpo
(DEUTSCHES INSTITUT FÜR NORMUNG, 2012b, p. 06-08).
A ISO 28802:2012 fornece orientações para a elaboração do questionário de
pesquisa que deve ser constituído por uma combinação das escalas com o objetivo
de obter-se um aprofundamento no perfil de conforto. Ainda segundo esta norma, as
avaliações de desconforto em partes individuais do corpo podem expressar
indicações das respostas sobre a satisfação global (DEUTSCHES INSTITUT FÜR
NORMUNG, 2012b, p. 07-08; p. 11). Também é recomendado, para complementar a
5

A ISO 28802 complementa informações de outras normas internacionais relacionadas ao
ambiente térmico, acústico, iluminação e qualidade do ar, não sendo restrita a um fator
ambiental específico (DEUTSCHES INSTITUT FÜR NORMUNG, 2012b, p. 04).
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avaliação subjetiva, que seja incorporado um formulário de observação, no qual a
pessoa perguntada poderá fazer observações gerais sobre o ambiente térmico
(DEUTSCHES INSTITUT FÜR NORMUNG, 2012b, p. 08). O Quadro 3 sintetiza os
fatores avaliados e as respectivas escalas da norma.
Quadro 3 – Escalas subjetivas da ISO 28802:2012
Sensação global

Grau de
desconforto

Sensação de Sensação de
umidade
secura

Preferência

+3 Muito quente

4 Muito
desconfortável

+2 Quente

3 Desconfortável 3 Úmido

3 Seco

6 Mais quente 3 Presente

+1 Levemente
quente

2 Levemente
desconfortável

2 Levemente
úmido

2 Levemente
seco

5 Pouco mais
2 Pouca
quente

_

_

1 Não
desconfortável

1 Não úmido

1 Não seco

4 Sem
alteração

_

_

0 Neutro

4 Muito úmido 4 Muito seco

7 Muito mais
quente

Presença de Satisfação Aceitação
Corrente de ar
geral
geral
4 Muita

Satisfeito

Aceitável

Insatisfeito Inaceitável

1 Ausente

-1 Levemente frio

_

_

_

3 Pouco mais
frio

_

_

_

-2 Frio

_

_

_

2 Mais frio

_

_

_

-3 Muito Frio

_

_

_

1 Muito mais
frio

_

_

_

Fonte: Elaborado pela autora, com dados do Deutsches Institut Für Normung (2012b, p. 1011).

Para a construção do questionário, a norma indica ser importante evitar
induções nas respostas como ocorreria na questão, por exemplo: “Você está
desconfortável, não está?”. E também recomenda, sempre que possível, que a
sensação térmica das pessoas seja verificada no exato momento em que o ambiente
estiver sendo avaliado (DEUTSCHES INSTITUT FÜR NORMUNG, 2012b, p. 07-08)
(DEUTSCHES INSTITUT FÜR NORMUNG, 2012b, p. 11).
As condições em que as pessoas estão expostas podem, dependendo do
sistema de condicionamento do ar e do sistema construtivo do edifício, ser
influenciadas pelo clima externo e, portanto, podem ser necessárias várias medições
ao longo do dia, bem como ao longo do ano. Além disso, a norma recomenda que a
pesquisa seja aplicada a todos os ocupantes de um espaço, ou, caso isto não seja
possível, é necessário identificar uma amostra aleatória de sujeitos que represente a
população de interesse, ou seja, não pode haver viés de seleção seguindo fatores
relevantes

como

idade,

gênero,

experiência,

antropometria,

entre

outros
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(DEUTSCHES INSTITUT FÜR NORMUNG, 2012b, p. 08). Em edifícios climatizados
artificialmente, as condições climáticas do ambiente externo possuem menor
influência sobre o conforto térmico do ocupante, uma vez que os mesmos tendem a
operar sob as mesmas condições de temperatura ao longo do ano.
O pesquisador responsável pela aplicação da avaliação subjetiva, segundo a
ISO 28802:2012, deve observar a sua impressão geral do ambiente térmico (se o
mesmo está quente, confortável, frio, etc.) e também os fatores de desconforto local
(como a existência de correntes de ar principalmente). Deve ser considerado como o
ambiente é aquecido e resfriado, como isso afeta os ocupantes e se estes possuem
oportunidade de adaptação (ajustes de roupa, janelas operáveis, ajustes do
termostato, variação de atividades) (DEUTSCHES INSTITUT FÜR NORMUNG,
2012b, p. 11).
A ISO 28802:2012 reconhece a existência de uma norma mais especializada
para a construção da avaliação subjetiva, a ISO 10551:1995, que estabelece cinco
tipos diferentes de escalas de avaliação do estado térmico geral do corpo. A
avaliação é feita pelos ocupantes e, geralmente, é aferida quando estes se
encontram em condições de trabalho sedentário, com isolamento térmico de roupa
dentro dos níveis aceitos na norma, em condições climáticas estáveis e após 30
minutos de permanência no ambiente (INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR
STANDARDIZATION, 1995, p. 02).
Os cinco tipos de escalas referem-se ao julgamento sobre: percepção;
avaliação; preferência e escalas de aceitabilidade e tolerância com o ambiente
térmico (INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION, 1995, p.
02). A estrutura com os níveis das escalas pode ser verificada no Quadro 4
(DEUTSCHES INSTITUT FÜR NORMUNG, 2012b, p. 07).
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Quadro 4 – Escalas ISO 10551:1995 - Sensação Global
Estado Térmico Pessoal
Julgamento

Exemplos
de
Escalas

Percepção

Avaliação

Ambiente Térmico
Preferência

Aceitação

Tolerância

+3 Muito quente

4 Muito
desconfortável

+3 Muito mais
quente

Aceitável

4 Intolerável

+2 Quente

3 Desconfortável

+2 Mais quente

Inaceitável

3 Difícil de tolerar

+1 Levemente
quente

2 Levemente
desconfortável

+1 Um pouco mais
quente

_

2 Um pouco difícil
de tolerar

0 Nem frio nem
quente

1 Agradável

0 Ausência de
mudança

_

1 Tolerável

-1 Levemente frio

_

-1 Um pouco mais
frio

_

_

-2 Frio

_

-2 Mais frio

_

_

-3 Muito frio

_

-3 Muito mais frio

_

_

Fonte: Elaborado pela autora, com dados da International Organization for Standardization
(1995, p. 03-05).

Segundo a ISO 10551:1995, a aceitabilidade pessoal está relacionada à
rejeição ou aceitação da condição térmica do indivíduo e pode ser complementada
por escala do nível de tolerância pessoal. Deve ser levado em conta que a rejeição
também pode ser influenciada por outras motivações contextuais (instruções,
requisitos de trabalho, curta duração de exposição ao local, remuneração). Em
contraste com as outras escalas descritas, estas consistem em um julgamento mais
abrangente sobre o ambiente térmico, não levando em conta apenas a sensação
(INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION, 1995, p. 05).
Menos detalhada neste método de avaliação, a ASHRAE 55:2017 define dois
tipos de consulta aos ocupantes. A pesquisa de sensação térmica, utilizada para
avaliar a sensação do ocupante (de quente a frio) em um momento específico, adota
a escala de percepção, conforme a ISO 7730:2005 e a ISO 10551:1995. Este
método é comumente usado para correlacionar conforto térmico com os quatro
fatores ambientais e dois pessoais. O segundo tipo de pesquisa se refere à pesquisa
de satisfação com o conforto térmico dos ocupantes dos edifícios em um intervalo de
tempo. Este método consiste em perguntar diretamente aos ocupantes sobre a sua
satisfação com o ambiente térmico em uma escala de sete pontos, de muito
insatisfeito (-3) a muito satisfeito (+3). A aceitabilidade é determinada pelo
percentual de ocupantes que responderam neutro ou satisfeito com o ambiente
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(0, +1, +2 ou +3) ou ampliando a margem de aceitabilidade, incluindo os que
responderam estar levemente insatisfeitos (-1, 0, +1, +2 ou +3). É recomendável que
a primeira pesquisa de satisfação seja feita no mínimo seis meses após a ocupação
do novo edifício de forma a evitar possíveis reclamações típicas de edifícios novos
(AMERICAN SOCIETY OF HEATING, REFRIGERATING AND AIR-CONDITIONING
ENGINEERS, 2017, p. 49-50).
3.2 Orientação das normas para determinar as variáveis pessoais
As principais normas internacionais para determinar as variáveis pessoais
(taxa metabólica e isolamento térmico da roupa das pessoas) são a ISO 8996:2004,
ISO 9920:2007, ASHRAE 55:2017 e ISO 7730:2005.
A ISO 8996:2004 indica diferentes métodos para determinar a taxa de calor
metabólico das pessoas, os quais consideram a postura e o movimento corporal
relacionado à velocidade de trabalho, à ocupação e ao tipo de atividade exercida,
por meio do uso de tabelas de avaliação de grupo e de tabulações dos valores das
atividades realizadas. Além desses, a norma recomenda métodos de medições a
serem realizadas por profissionais com conhecimentos específicos da área de
saúde, dado que inclui medições de frequência cardíaca e do consumo de oxigênio
(INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION, 2004, p. 01-02).
Por sua vez, a ISO 9920:2007 especifica critérios para estimar, em condições
de estado estacionárias, as características térmicas de um conjunto de roupas, as
quais incluem a estimação do isolamento básico (Icl) que se refere ao isolamento
térmico da superfície da pele para a superfície exterior da roupa, incluindo camadas
de ar entre elas (INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION,
2007).
A ASHRAE 55:2017 e a ISO 7730:2005 apresentam métodos para estimar as
variáveis pessoais em uma avaliação de conforto térmico. A primeira define um
método para determinar as características metabólicas dos ocupantes, quando estes
exercem atividades típicas, e sugere que seja realizada uma média ponderada do
tempo para os casos de variação de atividades em menos de uma hora. Para tarefas
típicas de escritório, como digitação, a norma define 1,1 met, conforme a Tabela 3
(AMERICAN SOCIETY OF HEATING, REFRIGERATING AND AIR-CONDITIONING
ENGINEERS, 2017, p. 05-06). Por sua vez, a ISO 7730:2005 determina um único
índice de taxa metabólica (1,2 met) para a execução de atividades leves (escritório,
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moradia, escola e laboratório) (COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION, 2005,
p. 22).
Tabela 3 – Taxas metabólicas para atividades típicas de escritório
Atividade

Unidades Met

Leitura, sentado

1,0

Escrita

1,0

Digitação

1,1

Arquivamento, sentado

1,1

Arquivamento, em pé

1,4

Caminhada

1,7

Levantamento de objetos / embalagem

2,1

Fonte: Adaptado de American Society of Heating, Refrigerating and Air-conditioning (2017,
p. 06, tradução nossa).
Legenda:
met - taxa metabólica

Para determinar o isolamento térmico da roupa dos ocupantes, a norma
americana apresenta duas tabelas. A primeira com informações sobre índices de
isolamento de conjuntos de peças de roupas e a segunda com informações de
peças individuais, que devem ser somadas ou subtraídas para a determinação do
índice de isolamento térmico dos conjuntos que não foram pré-definidos. No que
tange às diferenças individuais, nos casos em que for possível realizar ajustes de
roupas pelos ocupantes, a norma permite o uso de um valor médio de isolamento de
roupa de um ocupante representativo (AMERICAN SOCIETY OF HEATING,
REFRIGERATING AND AIR-CONDITIONING ENGINEERS, 2017, p. 05; p. 07-08).

42

Tabela 4 – Isolamento térmico da roupa conforme a ASHRAE 55:2017
Descrição da roupa
Roupa íntima

I clu' clo Descrição da roupa
Vestidos e saias

I clu' clo

Sutiã

0,01

Saia (fina)

0,14

Calcinha

0,03

Saia (grossa)

0,23

Cueca

0,04

Vestido de gola sem manga (fino)

0,23

Camiseta

0,08

Vestido de gola sem manga (grosso)

0,27

Anágua

0,14

Vestido de manga curta (fino)

0,29

Siroula

0,15

Vestido de manga longa (fino)

0,33

Ceroula

0,16

Vestido de manga longa (grosso)

0,47

Camisa segunda pele

0,20

Malhas

Calçados

Colete sem mangas (fino)

0,13

Meia atlética até o tornozelo

0,02

Colete sem mangas (grosso)

0,22

Meia calça / meia calça espartilho

0,02

Malha de manga comprida (fina)

0,25

Sandália / chinelo

0,02

Malha de manga comprida (grossa)

0,36

Sapato

0,02

Ternos e coletes

Pantufa

0,03

Colete sem manga (fino)

0,10

Meia até a panturrilha

0,03

Colete sem manga (grosso)

0,17

Meia grossa até o joelho

0,06

Terno (fino)

0,36

Bota

0,10

Terno (grosso)

0,44

Camisas e blusas

Terno transpassado (fino)

0,42

Blusa sem manga / decote redondo

0,12

Terno transpassado (grosso)

0,48

Camisa de malha manga curta

0,17

Pijamas e robes

Camisa social de manga curta

0,19

Vestido curto sem mangas (fino)

0,18

Camisa social de manga longa

0,25

Vestido comprido sem mangas (fino)

0,20

Camisa de flanela de manga longa

0,34

Camisola de hospital de manga curta

0,31

Suéter de manga longa

0,34

Roupão curto de manga curta (fino)

0,34

Pijama de manga curta (fino)

0,42

Calças e macacões
Short curto

0,06

Vestido longo de manga comprida (grosso)

0,46

Bermuda

0,08

Roupão curto de mangas longas (grosso)

0,48

Calça reta (fina)

0,15

Pijama de manga longa (grosso)

0,57

Calça reta (grossa)

0,24

Roupão longo de mangas longas (grosso)

0,69

Calça de moleton

0,28

-

-

Macacão curto

0,30

-

-

Macacão longo

0,49

-

-

Fonte: American Society of Heating, Refrigeranting and Air-conditioning Engineers (2017, p.
08, tradução nossa).

O método da ISO 7730:2005 é similar ao da ASHRAE 55:2017, porém divide
os conjuntos de roupas por tipos: vestimenta de trabalho e de uso diário. Além disso,
a ISO acrescenta informações sobre mudanças da temperatura operativa
correspondente ao conjunto quando uma peça de roupa for adicionada ou removida,
de forma a manter a sensação térmica do ocupante neutra (COMITÉ EUROPÉEN
DE NORMALISATION, 2005, p. 23-25).
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3.3 Medição das variáveis ambientais
A medição das variáveis ambientais tem como objetivo quantificar o ambiente
físico ao qual as pessoas estão expostas. A norma ISO 7726:1998 define padrões e
orienta sobre a medição dos parâmetros físicos de ambientes térmicos, as
características mínimas dos equipamentos e os métodos de medição. Esta norma
estabelece os parâmetros físicos básicos que determinam os índices de conforto
térmico de uma pessoa, com base no balanço térmico de um indivíduo em
determinado ambiente. Estes parâmetros são: temperatura do ar, temperatura
radiante média, umidade absoluta do ar, velocidade do ar e temperatura de
superfície (INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION, 1998, p.
02). Estas medições e análises podem ser complementadas por medições subjetivas
(DEUTSCHES INSTITUT FÜR NORMUNG, 2012b, p. 06; p. 08).
Assim como na avaliação subjetiva, as normas ISO 28802:2012 e
DIN EN 15251:2012 recomendam que seja levantada uma amostra representativa
de diferentes áreas, considerando onde os ocupantes passam a maior parte do
tempo e o fato de que flutuações de temperatura ao longo do dia em dado ambiente
podem ocorrer devido à produção de calor por máquinas e pessoas. A ISO ainda
recomenda que a medição seja realizada com duração suficiente para estabilizar o
instrumento de medição e quantificar qualquer variação no ambiente (DEUTSCHES
INSTITUT FÜR NORMUNG, 2012b, p. 07-09; DEUTSCHES INSTITUT FÜR
NORMUNG, 2012a, p. 21-22).
Para ambientes de escritórios, onde os ocupantes se encontram em
condições estacionárias, a ISO 28802:2012 determina que as medições sejam
realizadas na estação ou mesa de trabalho, de forma a quantificar o ambiente em
que as pessoas estão expostas. Em ambientes ocupados por um grupo grande de
pessoas, como no caso dos open spaces, deve-se efetuar medições suficientes para
representar o ambiente (DEUTSCHES INSTITUT FÜR NORMUNG, 2012b, p. 07; p.
09).
Um conceito importante na realização das medições é o de homogeneidade
do ambiente. Segundo a ISO 7726:1998, um ambiente pode ser considerado
homogêneo quando temperatura, velocidade e umidade do ar e radiação forem
praticamente uniformes ao redor da pessoa. Em caso diverso, o ambiente é dado
como não homogêneo. Em termos do impacto desta característica nas medições,
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uma elevada não homogeneidade requer que as mesmas sejam realizadas em
vários locais, em três alturas (tornozelo, abdômen e cabeça) e ao redor do ocupante,
de forma a determinar o valor médio das variáveis a serem consideradas na
avaliação do conforto térmico. Em caso de dúvidas quanto à homogeneidade do
ambiente, recomenda-se considerá-lo não homogêneo na realização das medições6
(INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION, 1998, p. 05). Outro
fator que deve ser considerado no planejamento das medições é a localização das
pessoas de forma homogênea no espaço ocupado, ou seja, quando as pessoas
estiverem distribuídas de modo uniforme (DEUTSCHES INSTITUT FÜR NORMUNG,
2012b, p. 07).
A tabela 5 mostra as alturas em que ocupantes costumam realizar as suas
atividades, as quais devem ser utilizadas para medir as variáveis físicas, bem como
os coeficientes de ponderação, usados para calcular os valores médios das variáveis
conforme o tipo de ambiente. Normalmente, em uma avaliação térmica do ambiente
interno, a temperatura radiante média e a umidade absoluta são medidas apenas na
altura central (0,60m) (COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION, 2001, p. 08).
Tabela 5 – Alturas para medir as variáveis físicas de um ambiente da classe C (conforto)
Localização dos
sensores

Coeficientes de ponderação para as medições para o
cálculo dos valores médios
Ambiente homogêneo

Nível da cabeça
Nível do abdômen
Nível do tornozelo

1

Ambiente heterogêneo

Alturas
recomendadas
Sentado
Em pé

1

1,1m

1,7m

1

0,6m

1,1m

1

0,1m

0,1m

Fonte: Adaptado de Comité Européen de Normalisation (2001, p. 14).

A velocidade do ar flutua com o tempo em qualquer ponto do espaço.
Portanto, a norma recomenda que as flutuações de velocidade sejam registradas.
Nos locais onde tais flutuações ocorrem com baixa frequência e o fluxo de ar tem
alta intensidade de turbulência, as medições devem ser realizadas por um período

6

Na ocorrência de desconforto local, também recomenda-se medições nas três alturas
citadas (DEUTSCHES INSTITUT FÜR NORMUNG, 2012b, p. 09).
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mais longo. No entanto, a norma não determina o tempo necessário de medição
para esta situação7 (COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION, 2001, p. 07).
A ISO 7726:1998 indica que a temperatura operativa pode ser determinada
como a média aproximada da temperatura do ar e da temperatura radiante média
nos casos em que a velocidade relativa é baixa (< 0,20 m/s) ou quando a diferença
entre a temperatura radiante média e a temperatura do ar é baixa (< 4 °C)
(INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION, 1998, p. 49).
O tamanho da amostra de pontos de medição em relação à área construída
do ambiente interno não é abordado pela ISO 7726:1998, embora seja uma questão
relevante. Em âmbito nacional, a resolução 9 de 2003 da Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (ANVISA), que trata de Qualidade do Ar Interior em ambientes
climatizados artificialmente, estabelece faixas recomendáveis de operação para
temperatura, umidade relativa e velocidade do ar, bem como recomenda estratégias
de amostragem para as medições destas variáveis (AGÊNCIA NACIONAL DE
VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 2003, p. 35-37). O número mínimo de amostras
recomendado por área construída é indicado na Tabela 6.
Tabela 6 – Número de amostras recomendado
Área construída (m2) Número mínimo de amostras
Até 1.000

1

1.000 a 2.000

3

2.000 a 3.000

5

3.000 a 5.000

8

5.000 a 10.000

12

10.000 a 15.000

15

15.000 a 20.000

18

20.000 a 30.000

21

Acima de 30.000

25

Fonte: ANVISA (2003, p.37).

7

O fluxo de ar é descrito pela velocidade média, Va, em dado intervalo de tempo (período
de medição) e pelo desvio padrão da velocidade. A intensidade de turbulência do fluxo de ar
é definida como o desvio padrão dividido pela velocidade média e é geralmente expressa
em porcentagem (COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION, 2001, p. 07).
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4 A CERTIFICAÇÃO LEED
A Certificação LEED, Leadership in Energy and Environmental Design, é uma
metodologia internacional concebida em 1998 pelo U.S. Green Building Council para
reconhecer, executar e mensurar projetos, construção, operação e manutenção de
edifícios e bairros verdes. Este instrumento possui caráter voluntário, ou seja, não é
obrigatório por lei, e é utilizado como diretriz e mecanismo de avaliação. Quando
criada, a certificação era indicada exclusivamente para a tipologia comercial. Porém,
após passar por atualizações, a mesma se tornou aplicável a outros tipos de
empreendimentos, como institucionais, residenciais e bairros (UNITED STATES
GREEN BUILDING COUNCIL, 2013a, p. 05).
O objetivo desta metodologia é produzir uma transformação da indústria da
construção civil, por meio de estratégias projetadas para:
[...] reduzir a contribuição para as mudanças climáticas globais;
melhorar a saúde e o bem-estar humano; proteger e restaurar
os recursos hídricos; proteger, aprimorar e restaurar a
biodiversidade e os serviços ecossistêmicos; promover ciclos
de recursos materiais sustentáveis e regenerativos; construir
uma economia mais sustentável; aumentar a igualdade social,
justiça ambiental, saúde comunitária e a qualidade de vida
(UNITED STATES GREEN BUILDING COUNCIL, 2013a, p. 05,
tradução nossa).
Estes objetivos conduzem à ponderação dos créditos (pontos) da certificação,
com base na sua contribuição relativa para o atingimento dos objetivos citados
(UNITED STATES GREEN BUILDING COUNCIL, 2013a, p. 05).
Ao final de 2017, a certificação encontrava-se presente em mais de 160
países e, segundo dados do U.S.GBC, o Brasil estava posicionado em quarto lugar
neste ranking mundial, somando um total de 1.257 projetos registrados (em
processo) e 465 certificados LEED. No Brasil, o primeiro projeto foi certificado em
2007, ano em que foi estabelecido o Green Building Council Brasil. O Gráfico 1
mostra o crescimento acumulado da certificação LEED no Brasil.
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Gráfico 1 – Evolução acumulada do número de registros e certificações LEED no Brasil

Fonte: Elaborado pela autora, com dados do GBC Brasil (2018).

O Gráfico 2 indica um grande crescimento no número de registros em 2011 e
que 2012 foi o melhor ano em termos de projetos registrados. No que tange aos
certificados, a quantidade neste ano dobrou em relação a 2011, o que pode estar
relacionado ao forte crescimento do mercado imobiliário no país. Por outro lado, o
biênio 2014-2015 apresentou uma grande queda no número de registros,
acompanhando o agravamento da crise econômica no Brasil. Porém, a quantidade
de certificados ainda demonstrou crescimento no período, como reflexo da elevada
quantidade de registros dos anos anteriores. Outro marco notável em termos de
registros foi 2016 (janeiro a outubro), antes da data da introdução da versão 4 do
LEED, que tornou o processo de certificação mais dificultoso, principalmente nas
categorias Energia e Atmosfera e Materiais e Recursos. A elevação da dificuldade
da versão 4 explicou a diminuição do número de registros em 2017 para o menor
nível desde 2006, em decorrência da necessidade de adaptação do mercado às
novas exigências da certificação.
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Gráfico 2 – Evolução anual do número de registros e certificações LEED no Brasil

Fonte: Elaborado pela autora, com dados do GBC Brasil (2018).

A ferramenta de certificação passa por processos de revisão periódicos,
realizados por comitês, subcomitês e grupos de trabalho voluntários compostos por
membros associados e pela equipe do U.S.GBC, sendo o resultado deste trabalho
revisado por um comitê diretivo e pelo conselho de administração do U.S.GBC para,
em seguida, ser submetido à votação pelos membros da organização (UNITED
STATES GREEN BUILDING COUNCIL, 2013a, p. 05).
Na atual quarta versão (v.4) da certificação, os sistemas de classificação são
divididos em: LEED BD+C (projeto e construção de edifícios); LEED ID+C (projetos e
construção de interiores); LEED O+M (operação e manutenção de edifícios);
LEED ND (desenvolvimento de bairros) e LEED HOMES (residências). Estes
sistemas de certificação são estruturados em categorias que incluem: Processo
Integrativo; Localização e Transporte; Redução do consumo de Água; Energia e
Atmosfera; Materiais e Recursos; Qualidade Ambiental Interna; Inovação e
Prioridade Regional. Estas, por sua vez, são subdivididas em pré-requisitos e
créditos que compreendem uma série de práticas que devem ser cumpridas por
empreendimentos candidatos à certificação (UNITED STATES GREEN BUILDING
COUNCIL, 2013a, p. 28-29). O atendimento a todos os pré-requisitos (itens
obrigatórios), além de uma pontuação mínima exigida de créditos, os quais somam
110 pontos, irá definir se o empreendimento será certificado, bem como o nível da
certificação (Certificado, Prata, Ouro ou Platina) (UNITED STATES GREEN
BUILDING COUNCIL, 2013a, p. 05).
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A certificação LEED HOMES não possui um crédito específico para o conforto
térmico. No entanto, a mesma contém um pré-requisito sobre ventilação e um crédito
referente ao aprimoramento da ventilação. Ambos seguem a norma ASHRAE 62.2
de 2010 e estão relacionados à qualidade do ar interno (UNITED STATES GREEN
BUILDING COUNCIL, 2013b, p. 05). O Quadro 5 sintetiza as informações de cada
um dos sistemas citados em relação aos critérios de conforto térmico.
Quadro 5 – Quadro resumo do conforto térmico nos sistemas de certificação LEED
Sistemas

Crédito
Pontuação Requisitos Descrição do crédito *
(Categoria EQ)

Projeto

BD + C **

CR 5

1
Controle

Projeto
ID + C

O+M

CR 5

CR 3

1

Opção 1 - Projetos de climatização e envoltória /
ASHRAE 55:2010
Opção 2 - Projetos de climatização e envoltória / ISO
7730:2005 e EN 15251:2007
Controles individuais para no mínimo 50% dos
ocupantes e controle para espaços compartilhados
(mínimo um dos fatores: temperatura do ar,
temperatura radiante, velocidade do ar e umidade
relativa)
Opção 1 - Projetos de climatização e envoltória /
ASHRAE 55:2010
Opção 2 - Projetos de climatização e envoltória / ISO
7730:2005 e EN 15251:2007

Controle

Controles individuais para no mínimo 50% dos
ocupantes e controle para espaços compartilhados
(mínimo um dos fatores: temperatura do ar,
temperatura radiante, velocidade do ar e umidade
relativa)

Projeto

Opção 1 - Sistema de monitoramento permanente /
ASHRAE 55:2010
Opção 2 - Sistema de monitoramento permanente /
ISO 7730:2005 e EN 15251:2007

Controle

- Monitoramento contínuo: monitorar no mínimo tar e
umidade (15 minutos)
- Teste periódico: monitorar velocidade do ar e
temperatura radiante
- Alarmes: indicar condições que requerem ajustes ou
reparo no sistema
- Reparação rápida: procedimentos em resposta a
problemas identificados
- Calibração: dos dispositivos de monitoramento,
conforme intervalo recomendado pelo fabricante

1

ND

Não tem

-

-

-

HOMES

Não tem

-

-

-

* No caso dos requisitos de projeto, é possível atender o crédito pela Opção 1 ou Opção 2.

Fonte: Elaborado pela autora, com dados do United States Green Building Council (2013a,
p. 375-376; 2013b; 2013c, p. 695-696; 2013d, p. 447-448; 2014a).
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4.1 Sistema de certificação LEED ID+C
O sistema vigente LEED ID+C estabelece padrões de desempenho para
certificar as etapas de projeto e construção de espaços interiores alugados para
escritórios, restaurantes, clínicas, hotéis/resorts que irão executar uma remodelação
completa. Este é subdivido em: LEED ID+C: Commercial Interiors, aplicável a usos
comerciais,

exceto

varejo

ou

setor

hoteleiro;

LEED

ID+C:

Retail,

para

estabelecimentos de varejo e LEED ID+C: Hospitality, voltado para a indústria
hoteleira (UNITED STATES GREEN BUILDING COUNCIL, 2013a, p. 28). Os objetos
deste estudo referem-se ao sistema para interiores comerciais. Portanto, a revisão
bibliográfica irá se restringir ao mesmo.
Conforme o Gráfico 3, ao final de 2017 o Brasil somava 62 projetos
registrados e 38 certificados na categoria de interiores comerciais de escritórios, o
que representa 8,17% do total de projetos certificados no período (GBC BRASIL,
2018). No contexto de crescimento do número de projetos registrados e certificados,
torna-se relevante investigar se estes espaços estão operando de forma satisfatória
no que tange ao conforto térmico dos ocupantes.
Gráfico 3 – Evolução acumulada do LEED ID+C no Brasil

Fonte: Elaborado pela autora, com dados do GBC Brasil (2018).

Com relação à evolução anual do LEED ID+C, o Gráfico 4 mostra um
comportamento distinto do Gráfico 2, referente ao total de projetos LEED. Com
exceção do biênio 2016-2017, que também reflete a antecipação de registros devido
à introdução da versão 4 do ID+C, de um modo geral o segmento de interiores
comerciais mostrou-se mais resiliente à crise, em relação à certificação como um
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todo, e não reverteu a tendência de crescimento observada nos últimos anos. Uma
possível razão é que, como este sistema avalia apenas o interior comercial e não o
edifício como um todo, não depende de novas construções e a certificação pode ser
obtida por meio da reforma de um escritório localizado em um edifício existente.
Gráfico 4 – Evolução anual do LEED ID+C no Brasil

Fonte: Elaborado pela autora, com dados do GBC Brasil (2018).

4.2 Evolução do conforto térmico na Certificação LEED ID+C
O objetivo desta subseção é sintetizar a evolução do conforto térmico ao
longo das versões do LEED ID+C, bem como detalhar os itens obrigatórios (prérequisitos) e opcionais (créditos) deste fator. O Gráfico 5 mostra a evolução da sua
participação, tanto na categoria “Qualidade Ambiental Interna” quanto na pontuação
total da certificação.
Gráfico 5 – Evolução da participação do conforto térmico no LEED ID+C

Fonte: Elaborado pela autora, com dados do United States Green Building Council (2005b;
2009b; 2014b).
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Pode-se notar que há uma redução da participação do conforto térmico, tanto
no total da certificação quanto na categoria Qualidade Ambiental Interna ao longo
das versões. Além disso, há uma diferença significativa entre os pesos dos fatores
que compõem esta categoria na v.4, como mostra o Quadro 6, em que quase 80%
dos pontos pertencem à qualidade do ar interno e à iluminação e ambos os prérequisitos estão relacionados ao primeiro fator. Mesmo o desempenho acústico
possui o dobro da importância quando comparado ao conforto térmico, que
possibilita somente 1 ponto igualmente ao fornecimento de vista para o exterior.
Quadro 6 – Checklist da categoria Qualidade Ambiental Interna na versão 4 do ID+C
Qualidade
Item
ambiental interna
Pré- requisito 1
Desempenho mínimo da qualidade do ar interno

Pontos por
item
Obrigatório

Fator

Pontos por
fator

Peso por
fator

Pré- requisito 2

Controle ambiental da fumaça de tabaco

Obrigatório

Crédito 1

Melhorar as estratégias da qualidade do ar interno

2

Crédito 2

Materiais de baixa emissão

3

Qualidade do ar

8

47%

Crédito 3

Plano de gestão da qualidade do ar interno na construção

1

Crédito 4

Avaliação da qualidade do ar interno

2

Crédito 5

Conforto térmico

1

Crédito 6

Iluminação interna

2

Conforto térmico

1

6%

Crédito 7

Iluminação natural

3

Iluminação

5

29%

Crédito 8

Vista para o exterior

Crédito 9

Desempenho Acústico

1

Vista para o exterior

1

6%

2

Desempenho Acústico

2

12%

Pontos possíveis

17

100%

Fonte: Elaborado pela autora, com dados do United States Green Building Council (2014b).

O Quadro 7 sumariza de que forma o conforto térmico foi considerado nas
versões 2, 3 e 4 da certificação LEED CI e ID+C8 e explica a evolução observada no
Gráfico 5. Entre as versões v.2 e v.3, a redução da importância deste fator ocorreu
devido ao aumento da pontuação total (de 57 para 110) não ter sido acompanhado
proporcionalmente pelos créditos de conforto térmico. Por sua vez, a versão vigente
passou a desconsiderar a avaliação do conforto térmico durante a operação, além
de ter unificado dois créditos, reduzindo a sua pontuação pela metade (mantendo o
total em 110 pontos). Portanto, é relevante investigar na fase operacional se
edifícios certificados estão proporcionando conforto térmico aos ocupantes, de forma
a justificar as mudanças descritas.

8

Não foram encontradas informações sobre a versão 1 no levantamento realizado e
nenhum edifício no Brasil foi certificado nesta versão.
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Quadro 7 – Quadro resumo do conforto térmico nas versões da Certificação LEED ID+C
Versão
LEED

Normas

Créditos relacionados ao conforto térmico (categoria EQ)
Crédito

CR 6.2 - Controle de
sistemas

v.2
2005

CR 7.2 - Conforto
térmico,
monitoramento

CR 6.2 - Controle de
sistemas

ASHRAE 55:2004
ou
ASHRAE 62:2007 CR 7.1 - Conforto
térmico, projeto

CR 7.2 - Verificação
do conforto térmico

v.4
2013

1

ASHRAE 55:2004
ou
ASHRAE 62:2004
CR 7.1 - Conforto
térmico, conformidade

v.3
2009

Pontuação Peso

ASHRAE 55:2010
ou
CR 5 - Conforto
ISO 7730:2005 e térmico
EN 15251:2007

Requisito

Fornecer controle individual de temperatura
e ventilação para no mínimo 50% dos
ocupantes. Espaços compartilhados por
ocupantes transitórios devem fornecer
controles.
OU
Janelas operáveis para ocupantes
localizados a 6,10m para o interior ou 3,5m
para as laterais da parte operável da janela
5,3% (conforme ASHRAE 62:2004).

1

Projetos de climatização, seja natural,
mecânica ou em modo misto, em
conformidade com ASHRAE 55:2004 sessão 6.1.1.

1

Atender ao CR 7.1 e fornecer um sistema
de monitoramento permanente e processos
de ações corretivas, caso os critérios de
conforto não estejam conforme o projeto.

1

Fornecer controle individual para no mínimo
50% dos ocupantes (ao menos um dos
fatores: temperatura, velocidade e
umidade do ar e temp. radiante).
Espaços compartilhados devem fornecer
controles.
OU
Janelas operáveis para ocupantes
localizados a 6,10m para o interior ou 3,5m
para as laterais da parte operável da janela
(conforme ASHRAE 62:2007).

1

1

1

2,7% Projetos de climatização, seja natural,
mecânica ou em modo misto, em
conformidade com ASHRAE 55:2004 sessão 6.1.1.
Atender ao CR 7.1 e concordar em realizar
pesquisa de conforto térmico aos
ocupantes em um período de 6 a 18 meses
de ocupação. Caso haja 20% de
insatisfação, desenvolver plano de ações
corretivas, incluindo medições em das
variáveis ambientais em conformidade com
a ASHRAE 55:2004.
Projetos de climatização, seja natural,
mecânica ou em modo misto, deverão
atender os requisitos da ASHRAE 55:2010.
OU
ISO 7730:2005 (cálculo do VME e PPI) e
EN 15251:2007 - sessão A2.
0,9%
E
Fornecer controle individual para no mínimo
50% espaços ocupados individualmente e
controle para grupos em espaços
compartilhados (ao menos um dos fatores:
temperatura, velocidade e umidade do ar e
temperatura radiante).

* A pontuação total da certificação nas v.3 e v.4 é de 110 pontos, na v.2 a pontuação total é de 57 pontos.

Fonte: Elaborado pela autora, com dados do United States Green Building Council (2005a,
p. 67-69; 2009a, p. 56-58; 2013a, p. 375-376).
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Conforme mostra o Quadro 7, na atual versão 4 da certificação o conforto
térmico é considerado apenas no crédito 5. Este crédito unificou os créditos 6.2 e 7.1
das versões anteriores, já considerando a atualização da ASHRAE 55 realizada em
2010 e incluindo as normas europeias. Esta versão excluiu o antigo crédito 7.2, no
qual era estabelecido um compromisso com o proprietário no sentido de que, caso
os resultados da pesquisa de conforto térmico indicassem mais de 20% de
insatisfação com este fator no ambiente, deveria ser elaborado um plano de ações
corretivas que incluísse medições das variáveis ambientais nas áreas problemáticas
(UNITED STATES GREEN BUILDING COUNCIL, 2009a, p. 58).
Para a obtenção do crédito na versão 4, os projetos de climatização do
edifício (seja por ventilação natural, mecânica ou em modo misto) devem ser
realizados

em

conformidade

com

as

premissas

da

norma

americana

ASHRAE 55:2010, ou das europeias ISO 7730:2005 e EN 15251:2007, ou local
equivalente. Para o controle do conforto térmico, seja individual ou em grupo, foram
consideradas as mesmas diretrizes do crédito 6.2 da versão 3, porém, a versão 4
não oferece o atendimento deste crédito por meio do uso de janelas operáveis
(UNITED STATES GREEN BUILDING COUNCIL, 2013a, p. 375). O fornecimento de
controles individuais ou em grupo pode ser feito, por exemplo, por controle do difusor
de piso, de ventilador de mesa, de painéis radiantes ou de outros sistemas
integrados ao edifício (UNITED STATES GREEN BUILDING COUNCIL, 2005a, p.
67; 2009a, p. 56).
Adicionalmente, o LEED ID+C também possui um pré-requisito e um crédito
relacionados ao comissionamento dos sistemas, porém, os mesmos pertencem à
categoria de “Energia e Atmosfera” e não à “Qualidade Ambiental Interna” como os
créditos de conforto térmico. Esta prática sempre foi tratada da mesma forma no
processo de certificação: comissionamento “básico”, como uma prática obrigatória
(pré-requisito) e “avançado”, que é opcional e possibilita até 5 pontos na v.4, da
mesma forma que na v.3, enquanto que na v.2 era previsto somente 1 ponto.
O comissionamento “básico” dos sistemas mecânicos, elétricos, hidráulicos, e
de energias renováveis deve seguir as diretrizes da ASHRAE contidas no
Guideline 0-2005 e no Guideline 1.1-2007 para os sistemas HVAC. Seu escopo
abrange, dentre outras atividades: a execução de testes de desempenho dos
sistemas e equipamentos (após a sua instalação); o desenvolvimento de um relatório
a ser entregue ao proprietário e de um plano de operação e manutenção de
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comissionamento dos sistemas e equipamentos (este último passou a ser exigido
como pré-requisito apenas na v.4). É permitida a realização do teste por
amostragem, no caso de várias unidades do mesmo tipo. Nesta hipótese, poderão
ser testadas 10 unidades ou 10% das unidades, o que for maior. Já o
comissionamento avançado possui um escopo mais amplo, o qual inclui requisitos
de treinamento para operadores e ocupantes, a realização de testes após 10 meses
de operação e a criação de um procedimento de monitoramento (UNITED STATES
GREEN BUILDING COUNCIL, 2013a, p. 113-117; p. 159-160).
4.3 Critérios de análise do conforto térmico na v.4 do LEED ID+C
Esta subseção tem o objetivo de detalhar as duas opções fornecidas pela
atual versão 4 do LEED ID+C para a conformidade do projeto no que tange ao
conforto térmico. O esquema abaixo sintetiza as etapas a serem seguidas para o
atendimento do crédito por meio de cada uma das normas, conforme mostrado no
Quadro 7 da subseção anterior.
Figura 4 – Opções para o atendimento do crédito de conforto térmico

Fonte: United States Green Building Council (2013a, p. 379-381, adaptado pela autora).
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4.3.1 Opção 1 – ASHRAE 55:2010
Na primeira etapa da ASHRAE 55:2010, referente à seleção do método de
análise, é preciso levar em conta de que modo o ambiente será condicionado, ou
seja, de forma mecânica, natural ou de modo misto. Para ambientes condicionados
mecanicamente deve ser selecionado um dos métodos: Método Gráfico da Zona de
Conforto; Método do Modelo Computacional; Método Gráfico de Elevação da
velocidade do ar; ou Método TEP (explicados na subseção 2.2.1). Além disso,
devem ser seguidas as orientações da norma para prevenir possíveis fontes de
desconforto local (consultar a subseção 2.2.2). Nos casos de ambientes que não
possuem condicionamento mecânico, deve ser utilizado o método para a
determinação das condições térmicas em ambientes condicionados naturalmente.
Em ambientes condicionados de modo misto, as estratégias utilizadas no projeto
devem ser documentadas por estação, ou seja, demonstrar conformidade com os
métodos para ambientes condicionados mecanicamente em estações quentes e com
os métodos para ambientes condicionados naturalmente em estações frias (UNITED
STATES GREEN BUILDING COUNCIL, 2013a, p. 379).
A segunda etapa está relacionada à análise de desempenho com base nos
limites recomendados na ASHRAE 55:2010. Para ambientes condicionados
mecanicamente, devem ser estimados os fatores pessoais dos ocupantes (roupa e
nível de atividade). Também devem ser definidos os critérios de conforto para
temperatura operativa, umidade e velocidade do ar e calculados os efeitos de
prováveis fontes de desconforto (assimetria de temperatura radiante, diferença
vertical de temperatura, temperatura de superfície do piso e correntes de ar). No que
tange aos ambientes condicionados naturalmente, deve ser calculada a média
mensal da temperatura externa por períodos do ano, conforme a localização do
projeto, e devem ser definidos os limites máximos e mínimos de temperatura
operativa para a zona de conforto e realizada a comparação da temperatura
operativa interna com os limites da zona de conforto (UNITED STATES GREEN
BUILDING COUNCIL, 2013a, p. 379).
Na terceira e última etapa, o projeto dos sistemas de condicionamento de ar
deve ser desenvolvido para fornecer as condições de conforto identificadas nas
etapas anteriores e enquadrar-se na variação aceitável de conforto recomendada na
ASHRAE 55:2010 para todas as combinações de condições que possam ocorrer,
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incluindo as variações nas cargas térmicas internas e no ambiente externo. Além
disso, quando forem identificados riscos de desconforto local, os mesmos deverão
ser tratados como, por exemplo, em locais próximos a entradas propensas a
correntes de ar e paredes voltadas a oeste que possam reter calor (UNITED
STATES GREEN BUILDING COUNCIL, 2013a, p. 379).
4.3.2 Opção 2 – ISO 7730:2005 ou EN 15251:2007
Em relação à primeira etapa da opção 2, sobre a seleção do método para a
análise do conforto térmico, esta requer o uso da ISO 7730:2005 para os ambientes
condicionados

mecanicamente

e

da

EN

15251:2007

para

os

ambientes

condicionados de forma natural. Para aqueles condicionados de modo misto, as
estratégias de condicionamento devem ser documentadas separadamente, ou seja,
para

as

estações

quentes

devem

ser

aplicadas

as

recomendações

da

ISO 7730:2005 e para as estações frias deve ser utilizada a EN 15251:2007
(UNITED STATES GREEN BUILDING COUNCIL, 2013a, p. 380).
A segunda etapa está relacionada à seleção da categoria do ambiente, bem
como ao limite de conforto para o projeto com base nas classificações das normas.
O LEED ID+C recomenda a categoria B da ISO 7730:2005 e a categoria II da
EN 15251:2007, nas quais o VME se encontra entre -0,5 e +0,5 e o PPI < 10%
conforme apresentado na subseção 3.2.1 desta pesquisa (UNITED STATES GREEN
BUILDING COUNCIL, 2013a, p. 380).
Para a terceira etapa, quando for utilizada a ISO 7730:2005, deverá ser
realizada uma análise de desempenho de forma integrada que leve em conta: a
estimação dos fatores pessoais dos ocupantes (roupa e nível de atividade); a
definição dos critérios de conforto para temperatura operativa, umidade e velocidade
do ar; a determinação do VME e da diferença mínima entre a temperatura do ar e
temperatura radiante média; a comprovação de que o VME situa-se dentro da
variação permitida para o conforto térmico geral na categoria apropriada ao edifício;
o cálculo dos efeitos de possíveis fontes de desconforto local (correntes de ar,
diferença de temperatura vertical, temperatura de superfície de piso e assimetria
radiante) e a confirmação de que o nível de insatisfação está conforme os limites
permitidos. Caso seja utilizada a EN 15251:2007, a análise de desempenho deverá
considerar: o cálculo médio da temperatura do ar externo conforme a localização do
projeto para as épocas do ano em que o condicionamento natural for utilizado; o
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estabelecimento de limites máximo e mínimo da temperatura operativa para a zona
de conforto; e a comparação da temperatura operativa de projeto com os limites da
zona de conforto (UNITED STATES GREEN BUILDING COUNCIL, 2013a, p. 380).
A quarta e última etapa determina os mesmos parâmetros da terceira e última
etapas da opção 1 descrita anteriormente, porém neste caso deverá ser utilizada a
ISO 7730:2005 para o desenvolvimento do projeto dos sistemas de condicionamento
de ar (UNITED STATES GREEN BUILDING COUNCIL, 2013a, p. 380).
5 MÉTODO
Este trabalho de pesquisa foi feito com a abordagem do método indutivo por
meio da observação de casos reais (PRODANOV; FREITAS, 2013, p. 28). Foram
selecionados três escritórios certificados LEED CI, instalados em edifícios de uso
comercial. Dado o objeto de estudo desta dissertação, foi aplicado o método de
avaliação para ambientes existentes (em operação) para coletar dados sobre as
condições de conforto térmico no local de trabalho, composto por: avaliação
subjetiva, mediante consulta aos ocupantes; medições das variáveis ambientais em
campo; estimativa das variáveis pessoais (isolamento térmico da roupa e taxa
metabólica) e análise dos projetos de layout e ar-condicionado. O objetivo da
avaliação é obter subsídios para propor alterações no processo de certificação
LEED ID+C.
O levantamento de dados para esta pesquisa foi realizado por aplicação de
questionário online aos ocupantes dos escritórios, com o apoio dos departamentos
de Facilities e de Recursos Humanos. Nos mesmos escritórios, foram realizadas
medições dos parâmetros de conforto térmico, segundo as recomendações da
ISO 7726:1998 (INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION,
1998, p. 02; p. 14). Também foram levantados os projetos, incluindo o layout e o
projeto

de

ar-condicionado,

fornecidos

por

profissional

responsável

pelo

departamento de Facilities dos escritórios estudados.
Nas próximas subseções, foram detalhados a seleção dos escritórios que irão
compor a amostra e os métodos aplicados no levantamento de dados.
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5.1 Seleção da amostra
O processo de construção da amostra que compõe esta pesquisa foi
subdividido em três etapas: definição dos escritórios; seleção das pessoas que
responderam o questionário; realização de amostragem para as medições das
variáveis ambientais. Esta última etapa foi realizada após a avaliação subjetiva.
Com relação à primeira etapa, buscaram-se ambientes típicos de escritórios
instalados no interior de edifícios de uso comercial, os quais foram concebidos em
conformidade com os padrões do U.S. Green Building Council, e por este motivo
lhes foi conferida a certificação LEED CI. Dentro de um universo representado por
mais de 5000 projetos de interiores comerciais de escritórios certificados no mundo
em 2017, dos quais aproximadamente 40 estão localizados no Brasil, 8 escritórios
participaram da avaliação subjetiva, demonstrando preocupação com a qualidade de
vida, o conforto e o bem-estar dos seus funcionários. Destes, três foram
selecionados para representar a amostra desta dissertação, de acordo com critérios
de seleção que serão explicados a seguir.
Primeiro, foi considerada a facilidade de acesso às informações da empresa,
o que privilegiou escritórios certificados mais recentemente, devido à possibilidade
de contato com profissionais que tiveram envolvimento no processo da certificação.
Além disso, foram selecionados escritórios localizados na cidade de São Paulo,
devido à grande representatividade desta cidade em termos de projetos LEED no
Brasil (34% do total de 1.722 projetos registrados e certificados ao final de 2017) e
de forma a viabilizar as medições do ambiente, realizadas com o auxílio do IPT.
A quantidade de pessoas que respondeu os questionários também foi levada
em conta para a seleção da amostra, a fim de evitar vieses nas respostas. Por
exemplo, em caso de escritórios pequenos, onde a opinião dos donos pode
prevalecer. Foram escolhidos os escritórios com mais de 20 respondentes na
avaliação subjetiva e com um mínimo de 10% de participação, com relação ao
número total de ocupantes. A Tabela 7 resume a taxa de participação para os
escritórios selecionados.
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Tabela 7 – Taxa de participação na avaliação subjetiva
Empresa

Total de
ocupantes

N° de
Respondentes

Participação
na pesquisa

A

100

44

44%

B

950

116

12%

C

686

151

22%

Fonte: Elaborado pela autora, com dados dos escritórios.

Outro critério é que as atividades dos ocupantes deveriam ser executadas
predominantemente no interior dos escritórios, para que a avaliação do conforto
térmico fosse baseada sobretudo nas condições de trabalho existentes no ambiente
avaliado. Por fim, com relação às atividades exercidas, as mesmas deveriam ser
típicas de escritório, nos quais as pessoas passam a maior parte do tempo sentadas,
exercendo atividades leves, tais como digitação.
Quanto à segunda etapa do processo de construção da amostra, esta se
refere à seleção dos ocupantes que responderam o questionário da avaliação
subjetiva. De forma a assegurar que tal amostra seja aleatória, visando evitar o viés
de seleção e, portanto, das respostas, os responsáveis pelas áreas de Facilities dos
escritórios pesquisados solicitaram por e-mail, simultaneamente, que todos os
funcionários respondessem ao questionário. A participação na pesquisa ocorreu de
forma totalmente confidencial e voluntária, de modo que cada respondente pudesse
expressar sua percepção de maneira independente dos demais ocupantes, o que é
fundamental para que os resultados da avaliação subjetiva correspondam à
realidade. A garantia de confidencialidade, por outro lado, gerou uma perda de
informação, pois não foi registrada a estação de trabalho de cada respondente.
A terceira etapa foi a seleção dos pontos de medição das variáveis
ambientais, em que se buscou obter uma malha de pontos de forma distribuída no
espaço. Estes foram escolhidos com base nas plantas de layout (considerando a
distribuição de pessoas, equipamentos e as fachadas envidraçadas) e de arcondicionado (levando em conta os circuitos e difusores de distribuição de ar), com o
objetivo de obter uma amostra que representasse as diferentes condições a que os
ocupantes são submetidos. A indicação dos pontos de medição no projeto de layout
pode ser verificada nos Apêndices A, B e C.
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5.2 Aplicação dos questionários
As perguntas do questionário, mostradas nos Quadros 8 e 9, foram
construídas

com

base

na

ASHRAE

55:2017

e

foram

utilizadas

escalas

complementares da ISO 10551:1995 e ISO 28802:2012 para a obtenção de um perfil
mais aprofundado do conforto térmico. O objetivo foi coletar a satisfação geral e a
sensação dos usuários em relação ao conforto térmico, bem como impressões sobre
desconforto local para complementar a avaliação global. Especificamente com
relação à sensação térmica, foram indagadas as percepções no verão e no inverno
para verificar o possível efeito do isolamento térmico da roupa em um ambiente
climatizado artificialmente. A partir das perguntas sobre a sensação térmica foi
calculado o PPI com base na equação 1 (subseção 2.2.1). Por sua vez, as questões
do Quadro 10 serviram para complementar a pesquisa com informações pessoais
dos respondentes.
Quadro 8 – Questões sobre sensação e satisfação global
Questão

Qual a sensação térmica no verão?

Tipo de Escala

Sensação (7 níveis)

Qual a sensação térmica no inverno?

Sensação (7 níveis)

Qual o nível geral de satisfação em relação às
condições térmicas do seu ambiente de trabalho?

Avaliação (4 níveis)

Qual o conforto térmico neste momento?

Avaliação (4 níveis)

Em qual período do dia há desconforto térmico?

Temporal (5 níveis)

Escala

+3 (Muito quente)
+2 (Quente)
+1 (Levemente quente)
0 (Nem frio, nem quente)
1 (Levemente frio)
-2 (Frio)
-3 (Muito frio)
+3 (Muito quente)
+2 (Quente)
+1 (Levemente quente)
0 (Nem frio, nem quente)
1 (Levemente frio)
-2 (Frio)
-3 (Muito frio)
Totalmente satisfeito
Satisfeito
Insatisfeito
Totalmente insatisfeito
Agradável
Levemente desconfortável
Desconfortável
Muito desconfortável
Durante a manhã
Durante a tarde
Durante o dia todo
Durante a noite
Nunca

Normas de
referência

ASHRAE 55:2017
ISO 28802:2012
ISO 10551:1995

ASHRAE 55:2017
ISO 28802:2012
ISO 10551:1995

ISO 10551:1995
(Escala adaptada)

ISO 10551:1995
(Escala adaptada)

Não baseada em
norma

Fonte: Elaborado pela autora, com dados da International Organization for Standardization
(1995, p. 03-04), American Society of Heating, Refrigerating and Air-conditioning Engineers
(2017, p. 50) e Deustches Institut Für Normung (2012b, p. 09-10).
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Quadro 9 – Aprofundamento da avaliação subjetiva
Questão

Tipo de Escala

Eu sinto desconforto devido a jato de ar localizado

Desconforto (4 níveis)

A velocidade de circulação do ar atrapalha porque é
muito alta

Avaliação (4 níveis)

Eu consigo controlar a ventilação do meu local de
trabalho, seja pela abertura ou fechamento de janelas
ou pelo controle da ventilação forçada

Avaliação (4 níveis)

O ar do escritório é muito úmido?

Umidade (4 níveis)

O ar do escritório é muito seco?

Secura (4 níveis)

Escala
Sempre
Muitas vezes
Algumas vezes
Nunca
Sempre
Muitas vezes
Algumas vezes
Nunca
Sempre
Muitas vezes
Algumas vezes
Nunca
Sempre
Muitas vezes
Algumas vezes
Nunca
Sempre
Muitas vezes
Algumas vezes
Nunca

Normas de
referência
ISO 28802:2012
(Escala adaptada)

ISO 10551:1995
(Escala adaptada)

ISO 10551:1995
(Escala adaptada)

ISO 28802:2012
(Escala adaptada)

ISO 28802:2012
(Escala adaptada)

Fonte: Elaborado pela autora, com dados da International Organization for Standardization
(1995, p. 04) e Deustches Institut Für Normung (2012b, p. 10-11).
Quadro 10 – Informações pessoais dos respondentes da avaliação subjetiva
Informação

Opções de resposta

Gênero

Feminino
Masculino

Idade

Menos de 25 anos
De 25 a 35 anos
De 35 a 45 anos
De 45 a 55 anos
De 55 a 65 anos
Mais de 65 anos

Jornada de trabalho

Tempo integral
Meio período
Frequentes visitas externas a clientes
Home Office até dois dias da semana
Outro (especifique)

Turno de trabalho

Diurno
Vespertino
Noturno
Outro (especifique)

Local de trabalho

Baia em espaço aberto com divisórias altas
Baia em espaço aberto com divisórias baixas
Sala individual
Sem local fixo
Outro (especifique)

Localização da estação de trabalho

Próxima à janela (até 2 metros)
Próxima à parede (até 2 metros)
Próxima à porta (até 2 metros)
No centro no ambiente
Outro (especifique)

Tempo de trabalho na companhia (anos)

Resposta aberta

Tempo de trabalho nesse local/edificação (anos)

Resposta aberta

Fonte: Elaborado pela autora.
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A questão que trata do desconforto térmico local no Quadro 9 considerou sua
causa mais comum, segundo o Fundamentals Handbook (2009) da ASHRAE e a
ISO 7730:2005, a presença de jato de ar localizado (correntes de ar) (COMITÉ
EUROPÉEN DE NORMALISATION, 2005, p. 10; AMERICAN SOCIETY OF
HEATING, REFRIGERATING AND AIR-CONDITIONING ENGINEERS, 2009, p.
173).
O questionário aplicado para a coleta de dados do método subjetivo foi
separado por links de acesso por escritório. A distribuição dos links foi feita
separadamente por escritório e enviado ao gestor de Facilities de cada uma das
empresas, o qual ficou responsável por realizar a distribuição interna por e-mail a
todos os ocupantes. Este comunicado informava os participantes sobre a pesquisa e
incluía uma solicitação para o seu preenchimento após o mínimo de uma hora de
permanência do ocupante no recinto, de forma que a percepção individual de
conforto não fosse afetada por condições ambientais térmicas diferentes,
vivenciadas previamente.
Por questões de disponibilidade dos escritórios avaliados, não foi possível a
realização de várias aplicações do método subjetivo ao longo do dia, conforme
sugere a ISO 28802:2012. Os participantes responderam à pesquisa apenas uma
vez: nas Empresas A e B o questionário foi aplicado em julho de 2016 e na Empresa
C em dezembro de 2016. Os sistemas de ar condicionado dos escritórios estavam
em funcionamento no momento em que a avaliação subjetiva foi realizada.
5.3 Medições das variáveis ambientais e estimação das variáveis pessoais
As medições in loco foram realizadas com o apoio da equipe do Laboratório
de Conforto Ambiental do Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT) sustentadas nas
normas ISO 7726:1998, ISO 28802:2012 e DIN EN 15251:2012. Por questões de
disponibilidade interna das empresas e da equipe do IPT, as medições foram
realizadas em apenas um dia por empresa, dentro do horário comercial, conforme
detalhado na subseção 5.3.2, sobre os procedimentos. Além disso, as mesmas
foram executadas dentro de um período de um mês, entre janeiro e fevereiro de
2017.
O escopo das medições das variáveis ambientais incluiu temperatura,
velocidade e umidade do ar e temperatura de globo. Complementarmente, para
buscar uma visão mais abrangente do ambiente interno, foi registrada uma série de
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imagens térmicas com o auxílio de um termo visor infravermelho digital, que estima a
temperatura de superfície. Com isto, buscou-se verificar as condições térmicas do
ambiente interno como um todo e o comportamento de cada uma das variáveis, de
forma a possibilitar o cálculo do VME e a encontrar possíveis causas de desconforto
local, tais como jato de ar localizado, diferença vertical de temperatura e assimetria
radiante, esta última somente com base nas termografias. A temperatura do piso não
foi verificada, pois não foram identificados sistemas de climatização instalados sob o
piso nos edifícios analisados.
Com relação às variáveis pessoais, a taxa metabólica para atividades leves,
típicas de escritório, e o isolamento térmico da roupa dos ocupantes foram
estimados com base nos valores sugeridos na ASHRAE 55:2017, conforme
apresentados na subseção 3.2.
5.3.1 Equipamentos de medição
Os equipamentos utilizados para as medições pertencem ao Laboratório de
Conforto Ambiental do IPT e seguem as recomendações da ISO 7726:1998 com
relação às características mínimas que devem ser atendidas por estes instrumentos.
Esta norma indica as opções de equipamentos para medir cada uma das variáveis.
Porém, serão descritos abaixo apenas os que foram efetivamente utilizados nas
medições de campo. Todos os equipamentos foram devidamente calibrados
previamente às medições, conforme recomendações da ISO 7726:1998.
Para a determinação da temperatura do ar, foram utilizados dois termohigrômetros da marca ALMEMO, modelo 2390-5 e modelo FHA646-1. O primeiro foi
posicionado em local fixo e o segundo foi utilizado para medir diversos pontos do
escritório. O primeiro termo-higrômetro também foi usado para medir a umidade
relativa do ar. A velocidade do ar foi obtida com o uso do anemômetro
omnidirecional AHLBORN, modelo FV A605-TA5O, número de série 046646. Para
determinar a temperatura radiante média foram utilizadas as medições realizadas
com o termômetro de globo negro, com 0,15m de diâmetro. A ISO 7726:1998 indica
que a superfície do globo deve ser escura para absorver a radiação das paredes do
recinto, sendo a temperatura radiante determinada a partir da temperatura do globo
em balanço térmico (INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION,
1998, p. 02; p. 14).
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5.3.2 Procedimentos de medição
As medições no ambiente interno foram obtidas de duas formas, sendo a
primeira por meio de instrumentos posicionados em um local fixo no escritório
durante todo o período de medição e a segunda por meio de equipamentos
portáteis, conduzidos por técnicos do Laboratório de Conforto Ambiental do IPT, que
efetuaram medições pontuais em diversos locais previamente selecionados (ver
Apêndices A, B e C). Os sensores fixos e portáteis foram localizados em posições
em que as trocas de calor eram praticamente idênticas às quais as pessoas estavam
expostas, uma vez que não foi possível interromper as atividades que estavam
sendo realizadas (COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION, 2001, p. 09, p. 14).
Em relação às medições em locais fixos, os sensores foram colocados em
dois suportes no centro dos escritórios, como pode ser observado na Fotografia 1. O
primeiro suporte (A) foi localizado mais próximo à janela, a 1,50m distante da mesma
e o segundo (B) mais afastado, a 4,20m de distância da janela. Durante todo o
período de medição, aproximadamente das 9:30 às 15:00, os sensores instalados
nos dois suportes mediram temperatura e umidade relativa do ar e temperatura de
globo, registradas a cada dois minutos.
Fotografia 1 – Medições em pontos fixos do ambiente interno

Fonte: Imagem registrada pelo IPT durante medições no ambiente interno (2017).
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A Fotografia 1 mostra os dois suportes, (A) à esquerda e (B) à direita da
imagem. Além do termômetro de globo negro, a partir do qual foi possível determinar
a temperatura radiante média, as indicações em vermelho referem-se aos demais
sensores de umidade relativa e temperatura do ar a h=0,6m (em ambos os suportes)
e de temperatura do ar h=1,10m (apenas no suporte A). Por sua vez, a Fotografia 2
mostra a equipe técnica do IPT realizando as medições de temperatura do ar a
h=1,10m em diversos pontos pré-determinados. Na sequência, será explicado com
mais detalhes como foi medida cada variável ambiental.
Fotografia 2 – Medições de temperatura do ar (°C) por técnico do IPT

Fonte: Imagem registrada pelo IPT durante medições no ambiente interno (2017).

A temperatura do ar foi medida a h=0,6m do piso (no nível do abdômen) e a
h=1,1m (no nível da cabeça), conforme designado para a classe C de conforto da
ISO 7726:1998, vide Tabela 5 da sessão 3.3. No suporte (A), a temperatura foi
medida nestas duas alturas, o que também possibilitou o cálculo da diferença
vertical de temperatura entre estes dois pontos (não foi possível medir Ta a
h=0,10m, devido a quantidade de sensores; no entanto, o efeito de Ta nesta altura
seria mais relevante no caso de insuflação de ar pelo piso). Já no suporte (B), a
temperatura do ar foi medida apenas a h=0,6m. Nos equipamentos portáteis, esta
variável foi medida a h=1,1m em diversos locais, aproximadamente entre 14:00 e
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15:00 horas, por cerca de 15 segundos (tempo de estabilizar o sensor) em cada
ponto. A temperatura do ar externa foi obtida por sensor de temperatura semelhante
aos sensores que mediram a temperatura interna. Este sensor foi localizado, por
questões de segurança, no ambiente externo do IPT, nos mesmos dias e horários
das medições no ambiente interno para cada escritório.
A umidade relativa do ar foi medida nas posições (A) e (B) na altura h=0,6m,
sendo que esta variável não foi coletada pelos equipamentos portáteis. Esta variável
não foi aferida em outras alturas, pois a mesma é normalmente medida apenas na
altura

central,

conforme

descrito

na

subseção

3.3

(INTERNATIONAL

ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION, 1998, p. 05). Além disso, assim como a
temperatura do ar externa, a umidade relativa do ar externo foi medida por meio de
sensor localizado no IPT nos mesmos dias e horários das medições internas para
cada escritório.
Foi possível determinar a temperatura radiante média a partir das medições
realizadas por meio do termômetro de globo negro 9 colocado no suporte (A) a 0,60m
de altura, no nível do abdômen das pessoas sentadas, conforme a situação real dos
ocupantes quando exercem atividades em escritórios. Para a determinação desta
variável, foi utilizada a equação indicada na ISO 7726:1998, válida apenas para o
globo padrão (diâmetro 0,15m). Em convecção forçada, de acordo com a norma,
esta é a equação que seria usada com mais frequência para calcular a temperatura
radiante média (INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION,
1998, p. 16).
4

8

Tr=[(Tg+273) +2,5×10 ×Va

0,6

1
4

×(Tg -Ta )] -273

(2)

Além disso, assim como a umidade do ar, a Tr não foi aferida em outras
alturas, uma vez que para a avaliação do conforto térmico a mesma é normalmente
medida apenas na altura central, conforme descrito na subseção 3.3 (COMITÉ
EUROPÉEN DE NORMALISATION, 2001, p. 08). Não foi medida a temperatura
radiante na distância de 4,5m da janela, onde está posicionado o termômetro de
globo do suporte (B), devido a limitações técnicas no momento da medição. Apesar
disso, a radiação passa a ser pouco significativa quanto maior a distância da janela.
9

A forma esférica do termômetro de globo oferece uma aproximação da forma do corpo de
uma pessoa sentada (COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION, 2001, p. 06).
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A velocidade do ar foi medida por equipamento portátil a h=1,1m (no nível da
cabeça) em diversos pontos, aproximadamente entre 14:00 e 15:00 horas, por cerca
de 15 segundos (tempo de estabilizar o sensor) em cada ponto. Esta variável não foi
medida nos níveis do abdômen e tornozelo, devido à não existência de sistemas de
jato de ar localizados no piso, além da presença de mobiliários que podem limitar a
circulação do ar nestas alturas. A Fotografia 3 ilustra o anemômetro utilizado para a
determinação da velocidade do ar.
Fotografia 3 – Equipamento de medição da velocidade do ar (°C)

Fonte: Imagem registrada pelo IPT durante medições no ambiente interno (2017).

Para estimar a temperatura operativa, foi determinada a média aproximada
entre a temperatura do ar e a temperatura radiante média, conforme recomendado
na norma para ambientes em que a velocidade relativa é baixa (< 0,20 m/s) ou
quando a diferença entre a temperatura radiante média e a temperatura do ar é
baixa (< 4 °C), como ocorre nos objetos de estudo deste trabalho (COMITÉ
EUROPÉEN DE NORMALISATION, 2001, p. 52).
Por fim, foram registradas imagens térmicas, pelo termo visor infravermelho
digital, em diversos pontos aleatórios dos escritórios, a fim de estimar a temperatura
de superfície.
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5.4 Tratamento dos dados
O conjunto de informações coletadas por esta pesquisa foi analisado de forma
segmentada e, ao final, os dados foram consolidados por empresa.
Primeiramente, foi identificado o grau de satisfação e o nível de sensação
geral dos ocupantes com o ambiente térmico. Em seguida, buscou-se observar
possíveis ocorrências de insatisfação devido ao desconforto local ou a outras
características do ambiente. A próxima etapa teve o propósito de verificar a relação
entre o perfil dos ocupantes e o nível de satisfação geral e sensação com o
ambiente térmico, de forma a identificar as características que apresentaram maior
dispersão nas respostas da avaliação subjetiva e, portanto, que podem contribuir
para um maior percentual de pessoas insatisfeitas. Para este objetivo, foram
utilizados tanto a análise gráfica como o teste qui-quadrado, considerando as
informações pessoais (ver subseção 5.2 - Quadro 10), quando o tamanho da
amostra de respondentes possibilitou tais análises.
Na sequência, foi realizada a análise das medições das variáveis do ambiente
interno (temperatura, umidade e velocidade do ar e temperatura de globo), além da
estimação das variáveis pessoais, com base na ASHRAE 55:2017.
A quinta etapa analisou, em conjunto, os resultados dos seis fatores
(ambientais e pessoais) nos pontos das medições, com base no método da zona de
conforto analítico da ASHRAE 55:2017, por meio da ferramenta online do CBE
(TYLER, 2017). Estes foram confrontados com as plantas de layout e de arcondicionado para verificar a existência de causas de desconforto relacionadas ao
projeto.
Por fim, a sexta etapa teve o objetivo de verificar a existência de relação entre
os resultados das medições das variáveis físicas do ambiente interno com os
resultados do voto médio estimado na avaliação subjetiva em cada um dos três
escritórios.
6 CARACTERÍSTICAS DOS OBJETOS ESTUDADOS
O objetivo desta seção é apresentar as características da amostra da
pesquisa de campo. Neste sentido, foram indicadas as características dos escritórios
(ambientes físicos) e o perfil dos respectivos ocupantes. Por questão de
confidencialidade, não foram inseridas imagens das fachadas dos edifícios.
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6.1 Características dos ambientes
Foram estudados três escritórios, como mencionado na subseção 5.1 sobre a
seleção da amostra, cujos dados gerais são resumidos nos Quadro 11 e 12.
Quadro 11 – Informações gerais dos escritórios
Empresa
A

Área útil
Projeto
N° de
Pavimentos
escritório protocolado
pavimentos
Tipo
(m²)
na prefeitura
1*
4°
1.599,65
2008

B

9

2° ao 5°

C

15

2° ao 13°

15.383,27
12.500,00

Norma em vigor Construção

Reforma para
a Certificação

NBR 16401:2008

2011

1999

NBR 6401:1980

indisp.

2013
2013

2009

NBR 16401:2008

2013

nov/2015

* As Empresas B e C ocupam todo o edifício, enquanto a Empresa A ocupa 1 pavimento de uma Torre de 15 andares.

Fonte: Elaborado pela autora, com dados fornecidos pelas empresas.
Quadro 12 – Características do ambiente construído
Empresa
A
B
C

Materiais das fachadas
-Vidro laminado 12mm
com controle solar low-e
- Alumínio composto
- Vidro laminado
- Alumínio
- Vidro laminado 8mm
com controle solar low-e

Janelas operáveis

Sistema de AC

Organização do espaço de
escritório

Não existente

VRV (volume de
refrigerante variável)

Open space e 10 salas

Não existente
Não existente

VAV (volume de ar
variável)
VRV (volume de
refrigerante variável)

Open space
Open space

Fonte: Elaborado pela autora, com dados fornecidos pelas empresas.

Dado que esta pesquisa iniciou-se em 2015, os objetos deste estudo
correspondem a escritórios certificados nas versões 3 (de 2009) e na versão 2 (de
2005), já que o uso da versão 4 (de 2013), em vigor, tornou-se obrigatório apenas a
partir de outubro de 2016. As informações sobre a certificação LEED para cada
escritório são exibidas no Quadro 13. Conforme pode ser observado, nem todos os
escritórios pesquisados atenderam aos créditos de conforto térmico do LEED, sendo
que as Empresas B e C foram as que mais pontuaram neste quesito, enquanto a
Empresa A não obteve nenhum ponto.
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Quadro 13 – Informações gerais da certificação dos escritórios

Empresa Certificação Versão
A

B

C

LEED CI

LEED CI

LEED CI

3

2

3

Data da
Certificação
06/01/2014

15/07/2013

11/11/2015

Nível

Normas em
vigor

Créditos de conforto
térmico obtidos

Certificado ASHRAE 55:2004 Nenhum

Ouro

CR 7.1 - Conforto
térmico, conformidade
ASHRAE 55:2004
CR 7.2 - Conforto
térmico, monitoramento

Ouro

CR 7.1 - Conforto
ASHRAE 55:2004 térmico, conformidade
CR 7.2 - Conforto
térmico, monitoramento

Fonte: Elaborado pela autora, com dados do United States Green Building Council (2005a,
p. 68; 2009a, p. 57; 2018a; 2018b).

6.1.1 Empresa A
O escritório da Empresa A localiza-se no quarto pavimento de um edifício
comercial cujo formato se aproxima ao de uma elipse. Em termos de disposição do
ambiente interno, nas regiões perimetrais próximas às fachadas, situam-se: as áreas
de trabalho, onde estão localizados os ocupantes; as salas de reuniões; uma área
de café; recepção. Por sua vez, o núcleo do pavimento contém: as caixas de
escadas e de elevadores junto ao hall social; duas salas de controle de eletricidade;
duas salas de telefonia; sala das unidades condensadores de ar-condicionado;
depósito de materiais de limpeza; sanitários masculino, feminino e de portador de
necessidades especiais; circulação de serviços; copa; depósito e área de impressão.
Como pode ser verificado na Figura 5, as fachadas mais relevantes deste
edifício, em termos de sua ocupação (indicação em cinza), estão orientadas a
noroeste (NO) e a nordeste (NE) em relação ao sol; as demais delimitam apenas as
salas de reunião e de diretoria. Em relação ao material das fachadas, este é
composto por um sistema de fachada-cortina em pele de vidro laminado (Schüco
EFSK-C) de 12 milímetros, com controle solar low-e e 37% de fator de proteção
solar, não havendo janelas operáveis na edificação. Além dos vidros, também foram
empregados painéis de alumínio composto nas vedações externas.
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Figura 5 – Planta esquemática da ocupação e orientação do edifício da Empresa A em
relação ao norte solar

N

Legenda:
Área ocupada (atividades típicas de escritório)
Área desocupada (serviços e áreas de apoio)

Fonte: Elaborado pela autora, com informações fornecidas pelas empresas.

Em relação à climatização do escritório, conforme a planta de arcondicionado, a mesma é composta por dois sistemas (A e B) de expansão direta
com volume de refrigerante variável (VRV) e por um sistema tipo Split (C). Este
último possui 1 unidade evaporadora e 1 unidade condensador, enquanto o sistema
A é constituído por 16 unidades evaporadoras e 1 condensador e o sistema B por 25
unidades evaporadoras e 1 condensador.
O setor edificado a NO é definido por uma grande área de planta aberta (open
space) e por quatro salas: a primeira maior, com 8 estações de trabalho, e três salas
individuais menores, com apenas uma mesa de trabalho por sala. A Fotografia 4
ilustra este setor, mostrando em primeiro plano o open space e, aos fundos, a sala
maior e as três salas individuais menores. A Fotografia 5 mostra outro ângulo do
open space, além de uma das salas individuais à direita da imagem e parte da
fachada em vidro aos fundos.
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Fotografia 4 – Escritório A, setor noroeste (NO), ângulo 01

Fonte: Imagem registrada pelo IPT durante medições no ambiente interno (2017).
Fotografia 5 – Escritório A, setor noroeste (NO), ângulo 02

Fonte: Imagem registrada pelo IPT durante medições no ambiente interno (2017).
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Por sua vez, o setor edificado a NE é definido por duas salas maiores e por
quatro salas menores. As salas maiores contêm 23 e 16 estações de trabalho,
respectivamente. Estas salas dão acesso a duas salas individuais instaladas no
interior de cada uma destas salas maiores. Com relação às quatro salas menores,
três delas contêm 6 estações de trabalho e a quarta contém 12 estações de
trabalho. Além disso, as salas menores dão acesso a uma sala individual instalada
em seu interior. No que tange ao mobiliário, em ambos os setores as estações de
trabalho possuem divisórias baixas, com exceção das salas individuais, que foram
compostas por mesas sem divisórias. Nas Fotografias 6 e 7, podem ser visualizadas
as imagens das salas de trabalho do setor nordeste.
Fotografia 6 – Empresa A, setor nordeste (NE), sala maior

Fonte: Imagem registrada pelo IPT durante medições no ambiente interno (2017).

75

Fotografia 7 – Empresa A, setor nordeste (NE), sala com 12 estações de trabalho

Fonte: Imagem registrada pelo IPT durante medições no ambiente interno (2017).
Fotografia 8 – Imagem do difusor de ar-condicionado

Fonte: Imagem registrada pelo IPT durante medições no ambiente interno (2017).
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6.1.2 Empresa B
A Empresa B se difere da Empresa A, uma vez que ocupa um edifício
comercial completo e não apenas um único pavimento. A volumetria da edificação
remete a um triângulo que verticalmente se subdivide em 9 andares, dos quais os
andares tipos, caracterizados por ambientes típicos de escritórios, situam-se do 2°
pavimento ao 5° pavimento. Os demais andares são compartimentados por:
recepção, auditório, salas de reuniões, refeitório, cozinha, academia, dentre outras
salas de apoio e espaços relacionados à atividade principal da empresa.
Dado o escopo desta dissertação, a caracterização do ambiente interno do
escritório da Empresa B será realizada com base nos pavimentos tipo, onde os
ocupantes exercem atividades típicas de escritório. Em termos da disposição deste
pavimento, as áreas de trabalho onde se situam os ocupantes e as salas de
reuniões localizam-se nas regiões perimetrais do edifício, próximas às fachadas,
assim como na Empresa A. Já o núcleo do andar compreende: caixas de escadas e
de elevadores junto ao hall social; depósitos; áreas técnicas não especificadas;
central de ar-condicionado; sanitários masculino, feminino e de portador de
necessidades especiais; e circulação de serviços.
Neste edifício, as fachadas mais relevantes em termos da disposição dos
ocupantes no escritório, conforme indicação em cinza na Figura 6, estão orientadas
ao norte (N) e ao sul (S) em relação ao sol, havendo menor influência das fachadas
orientadas ao leste e ao oeste. Assim como na Empresa A, as vedações externas da
Empresa B também são constituídas predominantemente por cortina de vidro
laminado e alumínio, não existindo janelas operáveis. No entanto, a especificação do
vidro neste escritório se difere, uma vez que foi aplicado o vidro Cool Lite da
Cebrace.
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Figura 6 – Planta esquemática da ocupação e orientação do edifício da Empresa B em
relação ao norte solar

N

Legenda:
Área ocupada (atividades típicas de escritório)
Área desocupada (serviços e áreas de apoio)

Fonte: Elaborado pela autora, com informações fornecidas pelas empresas.

Em relação ao sistema de climatização, o mesmo é condicionado
artificialmente por sistema de volume de ar variável (VAV) e possui de 36 a 39
unidades de controle em cada pavimento tipo, além de 3 condensadores de ar do
tipo fan coil e 1 ventilador.
Por fim, o ambiente interno do escritório da Empresa B, apresentado nas
Fotografias 9, 10 e 11, é definido por plantas abertas (open space), delimitadas por
estações de trabalho com divisórias baixas, em sua grande maioria, havendo pouca
quantidade de mesas sem divisórias, além de algumas salas pequenas, utilizadas
para reuniões ou para atividades de concentração como teleconferências.
Fotografia 9 – Escritório B, imagem do open space

Fonte: Imagem registrada pelo IPT durante medições no ambiente interno (2017).
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Fotografia 10 – Escritório B, open space e difusores de saída de ar-condicionado

Fonte: Imagem registrada pelo IPT durante medições no ambiente interno (2017).
Fotografia 11 – Escritório B, difusores de saída de ar-condicionado

Fonte: Imagem registrada pelo IPT durante medições no ambiente interno (2017).

6.1.3 Empresa C
Assim como a Empresa B, a Empresa C está instalada em um edifício
comercial completo, porém, a edificação possui volumetria retangular com 15
andares, além do térreo. Destes, do 2° pavimento ao 13° pavimento situam-se os
ambientes típicos de escritórios; o 1° pavimento compreende ambulatório,
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atendimento ao cliente e posto bancário; o 14° pavimento é destinado a salas de
reunião e o último andar à presidência e à diretoria da empresa.
Seguindo o mesmo critério das demais empresas, a caracterização da
Empresa C será feita com base nos pavimentos tipo. Diferentemente das Empresas
A e B, em que o hall social, caixas de escadas e de elevadores estão no núcleo do
pavimento, na Empresa C estes se situam ao longo de uma das extremidades do
edifício, junto às áreas de serviço que incluem: sanitários masculino, feminino e de
portador de necessidades especiais; copa; sala de segurança; depósitos de
materiais de limpeza; central de ar-condicionado e uma sala de facilities. Por sua
vez, a área ocupada em que predominam atividades típicas de escritórios é definida
por um open space, localizado em outra extremidade da planta retangular, com uma
sala de reunião e sala do diretor situadas ao centro do pavimento, com divisa para o
hall social.
No que tange à disposição dos ocupantes no escritório, a fachada mais
relevante está orientada no sentido do norte solar, onde se situa o open space,
conforme indicação em cinza na Figura 7, enquanto ao sul se localizam as caixas de
escadas e elevadores, além das áreas de serviços. As fachadas leste e oeste sofrem
menor influência em relação ao posicionamento solar, dado que estão de frente para
outros edifícios. Em relação ao material de acabamento das mesmas, foram
empregados vidro laminado de controle solar low-e 8mm, não havendo janelas
operáveis na edificação.
Figura 7 – Planta esquemática da ocupação e orientação do edifício da Empresa C em
relação ao norte solar

Legenda:
Área ocupada (atividades típicas de escritório)
Área desocupada (serviços e áreas de apoio)

Fonte: Elaborado pela autora, com informações fornecidas pelas empresas.
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O sistema de climatização da Empresa C é composto por ar-condicionado
central com volume de refrigerante variável (VRV) modelo Hitachi, 1 condensador
por andar e 16 evaporadoras com dutos sobre o forro dos andares tipos.
Em relação ao mobiliário do open space, este é definido por estações de
trabalho com divisórias baixas, em sua grande maioria, havendo pouca quantidade
de mesas sem divisórias. Não foi possível obter registros fotográficos da Empresa C
devido a questões de confidencialidade.
6.2 Características das amostras de ocupantes
Esta subseção apresentou o perfil dos ocupantes que responderam à
pesquisa, além dos valores estimados das variáveis pessoais (taxa metabólica e
isolamento térmico da roupa).
A Tabela 8 representa a composição, por empresa, do perfil das pessoas que
participaram da avaliação subjetiva, considerando características pessoais como
gênero e idade e as circunstâncias relacionadas ao ambiente de trabalho que podem
exercer algum tipo de influência sobre a percepção do ocupante com relação ao
conforto térmico, incluindo: o tipo e a localização da estação de trabalho; jornada e
turno de trabalho; e o número de meses ou anos em que o funcionário trabalha no
escritório avaliado.
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Tabela 8 – Amostra de ocupantes
Empresa A

Empresa B

Empresa C

Gênero

Nº

%

Nº

%

Nº

%

Feminino

18

40,9%

80

69,0%

99

65,6%

Masculino

26

59,1%

36

31,0%

52

34,4%

Idade

Nº

%

Nº

%

Nº

%

Menos de 25 anos

20

13,25%

6

13,63%

8

6,90%

De 25 a 35 anos

85

56,28%

19

43,19%

57

49,13%

De 35 a 45 anos

31

20,53%

13

29,55%

28

24,14%

De 45 a 55 anos

12

7,95%

5

11,36%

17

14,66%

De 55 a 65 anos

1

0,66%

1

2,27%

6

5,18%

Não informado

2

1,33%

0

0,00%

0

0,00%

Jornada de trabalho

Nº

%

Nº

%

Nº

%

Tempo integral

39

88,6%

96

82,8%

132

87,4%

Meio período

5

11,4%

2

1,7%

10

6,6%

Frequentes visitas externas a clientes

0

0,0%

9

7,8%

8

5,3%

Outros

0

0,0%

9

7,8%

1

0,7%

Anos ou meses no escritório pesquisado

Nº

%

Nº

%

Nº

%

> 0 e <= 6 meses

7

15,9%

9

7,8%

17

11,3%

> 6 meses e <= 1 ano

14

31,8%

18

15,5%

22

14,6%

> 1 ano e <= 1,5 anos

4

9,1%

4

3,4%

11

7,3%

> 1,5 anos e <= 2 anos

15

34,1%

11

9,5%

68

45,0%

> 2 anos e <= 3 anos

1

2,3%

19

16,4%

24

15,9%

0,0%

31

26,7%

4,5%

22

19,0%

0,0%

1

0,9%

2

1,3%

2,3%

1

0,9%

7

4,6%

> 3 anos e <= 4 anos
> 4 anos e <= 5 anos

2

Acima de 5 anos

0,0%
0,0%

Não informado

1

Localização da estação de trabalho

Nº

%

Nº

%

Nº

%

Próxima a janela (até 2 metros)

26

59,1%

68

58,6%

82

54,3%

No centro no ambiente

9

20,5%

23

19,8%

25

16,6%

Próxima a um corredor (até 2 metros)

1

2,3%

11

9,5%

9

6,0%

Próxima a porta (até 2 metros)

3

6,8%

2

1,7%

14

9,3%

Próxima a parede (até 2 metros)

5

11,4%

4

3,4%

7

4,6%

Outros

0

0,0%

8

6,9%

14

9,3%

Tipo de estação de trabalho

Nº

%

Nº

%

Nº

%

Baia em espaço aberto com divisórias baixas

30

68,1%

91

78,5%

131

86,8%

0,0%

4

3,4%

8

5,3%

18,2%

1

0,9%

3

2,0%

0,0%

5

4,3%

2

1,3%

Baia em espaço aberto com divisórias altas
Sala individual

8

Sem local fixo
Outros

6

13,7%

15

12,9%

7

4,6%

Total de respondentes

44

100%

116

100%

151

100%

Fonte: Elaborado pela autora, com dados dos questionários respondidos.

Em relação ao gênero, somente na Empresa A prevaleceu a participação dos
homens na pesquisa; nas demais houve um maior número de mulheres
respondendo à avaliação subjetiva. De um modo geral, a idade predominante foi
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entre os 25 anos e 35 anos, com participação muito baixa de pessoas a partir dos 55
anos de idade.
Em termos da jornada de trabalho, acima de 80% da amostra atuam em
período integral, o que lhes confere condições de avaliar o ambiente térmico durante
todos os períodos do dia. No que concerne ao número de meses ou anos em que o
funcionário trabalha no escritório, na Empresa A quase metade dos respondentes
está no escritório há menos de 1 ano, enquanto nas Empresas B e C entre 20% e
30% estão nesta situação.
O tipo de estação de trabalho predominante é o de baia em espaços abertos
(open spaces) com divisórias baixas. Quanto à localização das estações de trabalho,
mais da metade dos ocupantes encontra-se a até 2m da janela, em todos os
escritórios.
Com relação à estimação das variáveis pessoais, esta se baseou na
ASHRAE 55:2017, levando em conta as informações obtidas de registros
fotográficos e durante as visitas realizadas nos escritórios. Para a taxa metabólica,
foi possível observar que, em grande parte do tempo, os ocupantes exerciam
atividades de digitação, típicas de ambientes de escritório, que correspondem a
1,1 met, com base na Tabela 3 da subseção 3.2.
No que tange ao isolamento térmico das roupas utilizadas por mulheres e
homens, foi possível perceber, nos três escritórios pesquisados, que as mulheres
estavam vestidas, em sua grande maioria, com blusas de malha de mangas curtas,
calças retas finas e sandálias ou sapatos. Já os homens estavam vestidos com
camisas de manga comprida, calças retas finas, sapatos e previu-se que eles
usavam meias até a panturrilha. Exemplos destes registros podem ser observados
nas Fotografias 12 e 13.
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Fotografia 12 – Isolamento térmico das roupas das mulheres

Fonte: Imagem registrada pelo IPT durante medições no ambiente interno (2017).
Fotografia 13 – Isolamento térmico das roupas dos homens

Fonte: Imagem registrada pelo IPT durante medições no ambiente interno (2017).

Com base nestas descrições e nos índices de isolamento de cada peça de
roupa da ASHRAE 55:2017, realizou-se um cálculo, demonstrado na Tabela 9, para
a estimação do valor total de isolamento térmico da roupa. Chegou-se a 0,49 clo
para homens e a 0,38 clo para mulheres, resultando em um valor médio de 0,44 clo.
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Tabela 9 – Cálculo do índice de isolamento térmico (Iclo) de homens e mulheres
Descrição da roupa

I clu' clo Masculino Feminino

Roupa íntima
Sutiã

0,01

-

X

Calcinha

0,03

-

X

Cueca

0,04

X

-

Camiseta

0,08

-

-

Anágua

0,14

-

-

Siroula

0,15

-

-

Ceroula

0,16

-

-

Camisa segunda pele

0,20

-

-

Meia atlética até o tornozelo

0,02

-

-

Meia calça / meia calça espartilho

0,02

-

-

Sandália / chinelo

0,02

-

X

Sapato

0,02

X

-

Pantufa

0,03

-

-

Meia até a panturrilha

0,03

X

-

Meia grossa até o joelho

0,06

-

-

Bota

0,10

-

-

Blusa sem manga / decote redondo

0,12

-

-

Camisa de malha manga curta

0,17

-

X

Camisa social de manga curta

0,19

-

-

Camisa social de manga longa

0,25

X

-

Camisa de flanela de manga longa

0,34

-

-

Suéter de manga longa

0,34

-

-

Short curto

0,06

-

-

Bermuda

0,08

-

-

Calça reta (fina)

0,15

X

X

Calça reta (grossa)

0,24

-

-

Calça de moleton

0,28

-

-

Macacão curto

0,30

-

-

Macacão longo

0,49

-

-

Calçados

Camisas e blusas

Calças e macacões

Masculino Feminino
clo estimado
média

0,49

0,38
0,44

Fonte: Adaptado de American Society of Heating, Refrigeranting and Air-conditioning
Engineers (2017, p. 08, tradução nossa).

Dado que as estimativas dos conjuntos de roupas ficaram abaixo de 0,5 clo
não foi considerado o isolamento adicional para situações em que os ocupantes
estão sentados em cadeiras, uma vez que, segundo a ASHRAE 55:2017, a sua
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inclusão é aplicável a conjuntos de roupas com valores de isolamento entre 0,5 clo e
1,2 clo (AMERICAN SOCIETY OF HEATING, REFRIGERATING AND AIRCONDITIONING ENGINEERS, 2017, p. 08).
7 RESULTADOS
Nesta seção foram apresentados os resultados da avaliação subjetiva no que
se refere à satisfação e à sensação global com o conforto térmico e à percepção do
ocupante sobre a ocorrência de desconforto local, bem como sobre características
do ambiente térmico que podem afetar a sua satisfação, como grau de umidade e
velocidade do ar, acompanhados de uma breve análise desses dados.
Conforme mencionado no Quadro 13 da subseção 6.1, os escritórios
pesquisados foram certificados nas versões 2 e 3 do LEED, que requerem a
conformidade do projeto com os critérios de conforto térmico da ASHRAE 55:2004,
os quais se mantiveram vigentes na atual versão de 2017 desta norma. Por esta
razão, as análises deste trabalho utilizarão como parâmetro a norma americana.
Dado que a norma brasileira considera os mesmos critérios, pode-se induzir que as
conclusões derivadas são válidas para escritórios projetados no Brasil, como os
pesquisados nesta dissertação.
7.1 Resultados da avaliação subjetiva
Os resultados a seguir referem-se ao questionário respondido pelos
ocupantes de cada escritório, o qual foi apresentado na subseção 5.2 e aborda os
seguintes pontos: satisfação geral e sensação térmica no inverno e no verão;
sensação térmica no momento da avaliação; período do dia em que há desconforto
térmico; frequência em que o ar do escritório é muito úmido e muito seco; sensação
de desconforto local devido a jato de ar localizado; frequência com que a velocidade
do ar atrapalha por ser muito alta e sobre a possibilidade de controle da ventilação
pelo ocupante.
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Gráfico 6 – Nível geral de satisfação térmica no ambiente de trabalho

Fonte: Elaborado pela autora, com base nos questionários respondidos.
Gráfico 7 – Comparação do percentual de satisfeitos com o limite da ASHRAE 55:2017

Fonte: Elaborado pela autora, com base nos questionários respondidos

A comparação dos resultados do Gráfico 6 com os critérios de satisfação com
o conforto térmico da ASHRAE 55 resumidos no Gráfico 7 aponta, para todas as
empresas, um percentual de satisfação geral aquém dos 80% recomendados. As
empresas A e C estão próximas deste percentual mínimo, com a primeira
apresentando o melhor resultado. No entanto, por serem escritórios certificados
esperava-se um resultado superior. Por sua vez, a Empresa B apresenta uma
situação bastante crítica, ainda que seja igualmente certificada. Chama a atenção o
fato de escritórios com resultados tão distintos em termos de conforto térmico serem
todos certificados LEED CI.
Os Gráficos 8 e 9 mostram que tanto no verão como no inverno predomina a
sensação de frio, a qual é mais intensa no verão. Considerando que os sistemas de
ar condicionado tendem a ser programados para operar de forma similar ao longo do

87

ano, uma hipótese para esta diferença na sensação térmica entre as duas estações
é o aumento do isolamento da roupa no inverno, dado que o percentual de
ocupantes com sensação de frio é sempre superior ao de ocupantes que sentem
calor.
Gráfico 8 – Sensação térmica no verão

Fonte: Elaborado pela autora, com base nos questionários respondidos
Gráfico 9 – Sensação térmica no inverno

Fonte: Elaborado pela autora, com base nos questionários respondidos.

O Quadro 14 indica que, com exceção do PPI da Empresa C no inverno, os
escritórios

pesquisados

encontram-se

acima

dos

10%

recomendados

na

ASHRAE 55:2017 nas duas estações. Porém, os resultados mostram situações
distintas. A Empresa A apresentou PPI similar no inverno e no verão, ainda que um
pouco acima do recomendado na norma. Apesar disso, nesta empresa o percentual
de pessoas que sente muito frio (-3) é maior no verão que no inverno. A Empresa B
novamente apresentou os piores resultados, principalmente no verão, onde o PPI
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representa mais de 1/3 dos ocupantes. A Empresa C está em conformidade com os
padrões das normas no inverno, o que não se verifica no verão (PPI > 25%).
Quadro 14 – VME e PPI
Verão

Inverno
Empresa

VME
PPI

Empresa

A

B

C

-0,59

-1,19

-0,99

12,2% 34,8% 25,8%

VME
PPI

A

B

C

-0,61

-0,71

-0,46

12,8% 15,7%

9,4%

Legenda:
VME - voto médio estimado
PPI - percentual previsto de insatisfeitos

Fonte: Elaborado pela autora, com base nos questionários respondidos.

No momento em que a avaliação subjetiva foi realizada pelos ocupantes,
conforme indica o Gráfico 10, novamente a Empresa A apresentou o melhor
resultado e a Empresa B o pior resultado, o que é coerente com as conclusões
anteriores. Além disso, considerando as respostas “agradável e levemente
desconfortável”, mais de 80% dos respondentes das três empresas não estavam
sentindo um desconforto significativo no momento da avaliação subjetiva.
Gráfico 10 – Conforto térmico neste momento

Fonte: Elaborado pela autora, com base nos questionários respondidos.

O objetivo da pergunta apresentada no Gráfico 11 foi avaliar se a influência
da incidência solar sobre o conforto térmico dos ocupantes predomina em algum
período do dia. Na Empresa A, houve maior diferença de desconforto térmico entre
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os períodos da manhã e da tarde. Esta diferença pode ter ocorrido em função da
orientação desta edificação em relação ao sol, uma vez que as principais fachadas
em termos da distribuição dos ocupantes estão orientadas a nordeste-noroeste,
recebendo maior influência da incidência solar sobre as mesmas. Os edifícios das
Empresas B e C apresentam uma diferença menor entre manhã e tarde que pode
ser explicada devido a sua orientação norte-sul. Além disso, a volumetria
arquitetônica do edifício da Empresa A, que se assemelha a uma elipse, também
pode ter influenciado nesta maior diferença, dado que os edifícios das Empresa B e
C são menos suscetíveis à influência da incidência solar em toda a edificação, por
sua volumetria se assemelhar a um triângulo e a um retângulo, respectivamente.
Considerando, por fim, o percentual dos respondentes que nunca sente desconforto
térmico em algum período do dia, novamente os resultados da Empresa A são os
melhores e os resultados da Empresa B são os piores.
Gráfico 11 – Em qual período do dia há desconforto térmico

Fonte: Elaborado pela autora, com base nos questionários respondidos.

A seguir, são apresentados os resultados das questões sobre as
características do ambiente térmico.
O desconforto local devido a jato de ar localizado é mostrado no Gráfico 12 e
complementa a avaliação de sensação e satisfação geral com o conforto térmico e
foi percebido em todos os escritórios. Porém, considerando o limite da
ASHRAE 55:2017 de 20% de insatisfação em relação a correntes de ar e admitindo
que este desconforto é relevante quando ocorre sempre ou muitas vezes, apenas a
Empresa A está conforme a norma, enquanto as Empresas B e C não estão, ou
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seja, também em termos de desconforto local há uma diferença relevante em
escritórios certificados.
Gráfico 12 – Eu sinto desconforto devido a jato de ar localizado

Fonte: Elaborado pela autora, com base nos questionários respondidos.

Em termos da velocidade de circulação do ar, em comparação com o
desconforto com jato de ar localizado, o Gráfico 13 mostra que menos respondentes
se sentem prejudicados sempre ou muitas vezes, para os três escritórios. Logo, é
mais provável que o desconforto local seja provocado principalmente pela baixa
temperatura do jato de ar e não por uma elevada velocidade de circulação do ar. Da
mesma forma que no Gráfico 12, os resultados do Gráfico 13 apontam uma situação
menos favorável às Empresas B e C.
Gráfico 13 – A velocidade de circulação do ar atrapalha porque é muito alta

Fonte: Elaborado pela autora, com base nos questionários respondidos.
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Com relação à umidade do ar, de acordo com o Gráfico 14, nas Empresas A e
B menos de 10% dos pesquisados percebem frequentemente (sempre e muitas
vezes) um elevado nível desta variável. Na Empresa C, esta percepção foi indicada
pelo dobro do percentual de respondentes, o que torna o grau de umidade um ponto
de atenção.
Gráfico 14 – O ar do escritório é muito úmido

Fonte: Elaborado pela autora, com base nos questionários respondidos.

No que tange à percepção do ar muito seco, mostrada no Gráfico 15, a
mesma ocorre frequentemente (sempre e muitas vezes) para mais de 20% dos
respondentes de todos os escritórios, mostrando-se um aspecto mais crítico que o
excesso de umidade. Quando o ar condicionado não possui controle de umidade, a
tendência é que o ambiente fique mais seco, o que pode explicar a ocorrência muito
mais frequente de ar seco que de ar úmido nos escritórios pesquisados. Na
comparação individual, a Empresa B apresentou a condição mais preocupante, em
termos de secura do ar.
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Gráfico 15 – O ar do escritório é muito seco

Fonte: Elaborado pela autora, com base nos questionários respondidos.

Em relação à análise do controle da ventilação no local de trabalho
apresentada no Gráfico 16, conforme pode ser verificado na Tabela 8 (subseção 6.2)
e nas plantas de layout (Apêndices A, B e C), uma hipótese para a Empresa A ter
obtido um desempenho bastante superior neste quesito é o fato de seu escritório
possuir maior quantidade de salas de trabalho independentes, nas quais pode haver
maior controle da ventilação (18,2% dos respondentes trabalham em salas
individuais). Nas Empresas B e C esta característica não se verificou, dado que há
um grande número de ocupantes concentrados em open spaces, onde o controle
tende a ser mais limitado (apenas 0,9% e 2% dos respondentes trabalham em salas
individuais, respectivamente). É importante levar em conta que nos escritórios
avaliados não há janelas operáveis e que, nas visitas aos locais, não foram
observados dispositivos de controle individual de ventilação.
Gráfico 16 – Consigo controlar a ventilação do meu local de trabalho (janelas / ventilação
forçada)

Fonte: Elaborado pela autora, com base nos questionários respondidos.
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A conclusão da avaliação subjetiva é que nenhum dos escritórios
pesquisados está em conformidade com a ASHRAE 55, cujos critérios são adotados
pelo LEED para certificar escritórios que optam por atender os requisitos de conforto
térmico. A Empresa A foi a que apresentou os melhores resultados na maioria das
questões avaliadas, mesmo não estando em conformidade com a norma em termos
de satisfação e sensação globais com o conforto térmico. As Empresas B e C, por
sua vez, não estão em conformidade com a ASHRAE 55 no que tange tanto à
satisfação e sensação globais com o conforto térmico quanto ao desconforto local
devido a jato de ar localizado, sendo que a Empresa B apresentou resultados muito
aquém dos recomendados na norma e em relação às outras empresas. Em termos
práticos, isto significa que uma parcela significativa dos ocupantes não está se
sentindo confortável com o ambiente térmico.
É importante notar que, conforme descrito na subseção 6.1, a Empresa A
optou por não atender a nenhum crédito de conforto térmico do LEED, enquanto as
Empresas B e C obtiveram o crédito 7.1, segundo o qual os projetos de climatização
devem ser realizados conforme os critérios da ASHRAE 55:2004, e o crédito 7.2,
referente ao fornecimento de um sistema de monitoramento permanente, bem como
à implementação de ações corretivas caso a operação não atenda aos critérios
desejados de conforto térmico. Com isto, é possível concluir, em primeiro lugar, que
os resultados da avaliação subjetiva são opostos à expectativa de maior satisfação
com o conforto térmico nas Empresa B e C, que foram as que obtiveram maior
pontuação neste quesito no processo de certificação.
Em segundo lugar, os resultados apontam que o crédito 7.2 não foi efetivo em
manter o nível de satisfação do ocupante com o conforto térmico nas Empresas B e
C ao longo da operação e talvez por este motivo tenha sido extinto na versão 4 do
LEED. Uma possível razão desta baixa efetividade é o fato da responsabilidade pelo
monitoramento e ações corretivas ser exclusivamente do usuário do escritório
certificado.
7.2 Análise da satisfação geral e sensação com o conforto térmico por perfil de
ocupante
Nesta subseção, a satisfação geral e a sensação de conforto térmico foram
estratificadas por gênero e (somente satisfação geral) pela proximidade da estação
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de trabalho em relação à janela, com o objetivo de identificar se essas
características têm influência no conforto térmico dos ocupantes.
Embora tenham sido coletadas informações sobre idade, não foi possível
verificar sua relação com o conforto térmico pois a amostra de respondentes ficou
concentrada em somente dois grupos de idade (25-35 anos e 35-45 anos), com
poucas observações em grupos mais extremos.
7.2.1 Gênero
Os Gráficos 17, 18 e 19 mostram a estratificação, por gênero, da satisfação
geral com o conforto térmico, para as Empresas A, B e C respectivamente. Foi
calculada, para cada gênero, a distribuição percentual de respostas. De um modo
geral, a soma do percentual das mulheres que se declararam “insatisfeitas” e
“totalmente insatisfeitas” com o ambiente térmico foi bem superior (10,39p.p.,
19,59p.p. e 14,51p.p. respectivamente) que para os homens.
Gráfico 17 – Satisfação geral com o conforto térmico por gênero na Empresa A

Fonte: Elaborado pela autora, com dados dos questionários respondidos.
Gráfico 18 – Satisfação geral com o conforto térmico por gênero na Empresa B

Fonte: Elaborado pela autora, com dados dos questionários respondidos.
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Gráfico 19 – Satisfação geral com o conforto térmico por gênero na Empresa C

Fonte: Elaborado pela autora, com dados dos questionários respondidos.

O Quadro 15 mostra que, considerando somente as respostas dos homens
das Empresas A e C, os escritórios atendem ao critério de satisfação com o conforto
térmico da ASHRAE 55:2017. Com exceção das mulheres da Empresa B (53%
satisfeitas ou totalmente satisfeitas), nos demais casos o nível geral de satisfação
está entre 7 pontos percentuais e 8 pontos percentuais abaixo dos 80%
recomendados na norma americana. Para a Empresa B, este resultado indica que
boa parte do elevado grau de insatisfação mostrado na subseção 7.1 (Gráfico 6) foi
apontada pelos respondentes do gênero feminino, que representam quase 70%
desta amostra (conforme Tabela 8 da subseção 6.2).
Quadro 15 – Satisfação geral: resumo por gênero
Gênero

Empresa
A

B

C

Feminino

72%

53%

73%

Masculino

83%

72%

87%

Fonte: Elaborado pela autora, com dados dos questionários respondidos.

Os Gráficos 20, 21 e 22 resumem a estratificação apresentada acima entre o
nível geral de satisfação com o conforto térmico e o gênero para cada uma das
empresas pesquisadas, de forma a simplificar a análise gráfica. As tabelas de
contingência utilizadas para a sua construção foram insumo para a realização do
teste qui-quadrado, que será apresentado na sequência.
Para a Empresa A, devido à pequena quantidade de respondentes por gênero
das opções “insatisfeitos” ou “totalmente insatisfeitos”, não é possível aplicar o teste
estatístico para verificar a existência de relação entre gênero e satisfação com o
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conforto térmico. No entanto, destaca-se que a razão entre satisfeitos e insatisfeitos
é de 2,6x para as mulheres e de 4,75x para os homens, ou seja, que a proporção de
satisfeitos foi maior entre os respondentes do gênero masculino.
Gráfico 20 – Gênero versus satisfação geral na Empresa A

Fonte: Elaborado pela autora, com dados dos questionários respondidos.

No caso da Empresa B, a quantidade de respostas em cada alternativa
sugere uma relação entre satisfação com o conforto térmico e gênero, uma vez que
a proporção entre satisfeitos e insatisfeitos foi de 1,1x para as mulheres e de 2,6x
para os homens.
Gráfico 21 – Gênero versus satisfação geral na Empresa B

Fonte: Elaborado pela autora, com dados dos questionários respondidos.

Por fim, para a empresa C, a análise gráfica sugere que também há relação
entre gênero e satisfação com o conforto térmico, com uma proporção entre
satisfeitos e insatisfeitos de 2,7x para as mulheres e de 6,8x para os homens.
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Gráfico 22 – Gênero versus satisfação geral na Empresa C

Fonte: Elaborado pela autora, com dados dos questionários respondidos.

Para

verificar

se

a

tendência

identificada

nos

gráficos

acima

é

estatisticamente significante, foi realizado o teste qui-quadrado para as respostas
obtidas nas Empresas B e C. A hipótese nula do teste é que o gênero não tem
influência sobre a satisfação geral com o conforto térmico. O nível de significância
adotado foi de 5%.
O Quadro 16 mostra que para a Empresa B a hipótese nula foi rejeitada (pvalor < 5%), ou seja, houve influência do gênero sobre a satisfação geral com o
conforto térmico.
Quadro 16 – Teste qui-quadrado: satisfação versus gênero – Empresa B

Empresa B
Tot. Satisfeito ou Satisfeito Tot. Insatisfeitos ou Insatisfeitos Total linha
Feminino
40
36
76
Masculino
26
10
36
Total coluna
66
46
112
(o - e)² / e - feminino
0,511
0,734
(o - e)² / e - masculino
1,080
1,549
Graus de liberdade
1
χ² calculado
3,874
χ² limite
3,841
p-valor
4,9%
Legenda:
o: valor observado
e: valor esperado
χ²: estatística qui-quadrado

Fonte: Elaborado pela autora, com dados dos questionários respondidos.
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O Quadro 17 mostra que para a Empresa C a hipótese nula não foi rejeitada
(p-valor > 5%), de forma que a relação sugerida pelo Gráfico 22 não apresentou
evidência estatística para esta amostra.
Quadro 17 – Teste qui-quadrado: satisfação versus gênero – Empresa C

Empresa C
Tot. Satisfeito ou Satisfeito Tot. Insatisfeitos ou Insatisfeitos Total linha
Feminino
64
24
88
Masculino
41
6
47
Total coluna
105
30
135
(o - e)² / e - feminino
0,289
1,010
(o - e)² / e - masculino
0,540
1,891
Graus de liberdade
1
χ² calculado
3,730
χ² limite
3,841
p-valor
5,3%
Legenda:
o: valor observado
e: valor esperado
χ²: estatística qui-quadrado

Fonte: Elaborado pela autora, com dados dos questionários respondidos.

A conclusão para as análises gráficas e o teste qui-quadrado aplicado é que,
dados os resultados divergentes das Empresas B e C, não foi encontrada forte
evidência estatística, com base nas respostas coletadas, de que o gênero tenha
exercido influência sobre a satisfação geral. Recomenda-se, para estudos futuros, a
coleta de uma amostra maior para cada combinação de gênero versus satisfação.
Os Gráficos 23, 24 e 25 apresentam a mesma estratificação (por gênero) para
a sensação térmica no verão e no inverno. O painel da esquerda de cada gráfico
mostra para todas as empresas que, no verão, a distribuição das respostas das
mulheres concentrou-se entre 0 e -3 (neutro e muito frio), com percentual relevante
entre -2 e -3 (frio e muito frio). Por sua vez, a distribuição das respostas dos homens
no verão ficou mais concentrada entre +1 e -1, na região neutra.
De acordo com o painel da direita, que considera a estação de inverno, nas
Empresas A e C as mulheres relataram que sentem menos frio que no verão,
enquanto a distribuição das respostas dos homens continua mais concentrada entre
+1 e -1. É possível que esta diferença de sensação das mulheres no verão e no
inverno esteja relacionada ao menor isolamento térmico (clo) no verão. Na Empresa
B, a sensação térmica das mulheres sofreu menos alteração com relação ao verão,
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em comparação com as outras empresas, dado que um percentual significativo
deste gênero continua relatando sensação de frio no inverno. Para os homens, não
houve mudança de padrão.
Gráfico 23 – Sensação térmica por gênero na Empresa A
Verão

Inverno

Fonte: Elaborado pela autora, com dados dos questionários respondidos.
Gráfico 24 – Sensação térmica por gênero na Empresa B
Verão

Inverno

Fonte: Elaborado pela autora, com dados dos questionários respondidos.
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Gráfico 25 – Sensação térmica por gênero na Empresa C
Verão

Inverno

Fonte: Elaborado pela autora, com dados dos questionários respondidos.

Em termos de VME e PPI na avaliação subjetiva, é possível observar no
Quadro 18 que nas três empresas pesquisadas os homens relataram estar próximos
da neutralidade térmica, situação que somente não se verificou na empresa A
durante o inverno (VME < -0,5 e PPI > 10% – limites recomendados na
ASHRAE 55:2017). No caso das mulheres, em todos os escritórios e em ambas as
estações verificou-se que os resultados do VME e do PPI não se enquadram nos
limites recomendados na ASHRAE 55:2017, especialmente no verão.
Quadro 18 – VME e PPI por gênero
Estação
Verão

VME
Inverno

Estação
Verão

PPI
Inverno

Gênero

Empresa
A

B

C

Feminino

-1,28

-1,59

-1,43

Masculino

-0,04

-0,36

-0,19

Feminino

-0,72

-0,86

-0,69

Masculino

-0,52

-0,42

0,00

Gênero

Empresa
A

B

C

Feminino

39%

56%

47%

Masculino

5%

8%

6%

Feminino

16%

21%

15%

Masculino

11%

9%

5%

Fonte: Elaborado pela autora, com dados dos questionários respondidos.

Com objetivo de um aprofundamento, foi realizada a análise gráfica e o teste
qui-quadrado para testar a hipótese nula de que o gênero não exerce influência
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sobre a sensação térmica. Para isto, a escala de Fanger foi agrupada em
“confortável”, para os valores -1, 0 e +1, e “desconfortável”, para os valores -3, -2, +2
e +3.
O Gráfico 26 mostra que na Empresa A é possível que haja uma relação entre
gênero e sensação térmica no verão, enquanto que no inverno esta relação não foi
percebida. No primeiro caso, há uma proporção entre confortável e desconfortável
de 0,8x para as mulheres e 4,75x para os homens. No inverno, esses valores são de
2,0x e 2,8x, respectivamente. Pode-se notar que somente no caso das mulheres
esta proporção se inverte no verão e no inverno, possivelmente devido ao menor
isolamento térmico da roupa no verão.
Gráfico 26 – Gênero versus sensação na Empresa A
Verão

Inverno

Fonte: Elaborado pela autora, com dados dos questionários respondidos.

Na Empresa B, o Gráfico 27 indica um comportamento semelhante, porém,
mesmo no inverno é possível que haja uma relação entre gênero e sensação, dado
que a proporção entre confortável e desconfortável foi de 1,2x para as mulheres e de
4,1x para os homens. No verão, foram encontrados 0,7x para o gênero feminino e
2,0x para o masculino.
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Gráfico 27 – Gênero versus sensação na Empresa B
Verão

Inverno

Fonte: Elaborado pela autora, com dados dos questionários respondidos.

A Empresa C foi a única que não apresentou, na comparação entre verão e
inverno (Gráfico 28), uma inversão da proporção entre confortável e desconfortável
para as mulheres (1,2x e 2,5x, respectivamente). No caso dos homens, estas foram
de 6,8x e 6,3x no primeiro e segundo casos. A comparação entre gêneros indica
uma provável influência sobre a sensação térmica, mais acentuada no verão.
Gráfico 28 – Gênero versus sensação na Empresa C
Verão

Inverno

Fonte: Elaborado pela autora, com dados dos questionários respondidos.

Os Quadros 19, 20 e 21 mostram o resultado do teste qui-quadrado para as
três empresas, para um nível de significância de 5%. Com exceção da Empresa A,
que apresentou amostra insuficiente para o verão, nas Empresas B e C foi
identificada uma relação significativa entre gênero e sensação térmica para esta
estação (hipótese nula rejeitada). Com relação ao inverno, isto ocorreu somente
para a Empresa B. Na Empresa A a evidência para a não rejeição da hipótese nula é
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forte, enquanto que para a Empresa C o p-valor ficou próximo de 5%, ainda que isto
não implique na rejeição da hipótese nula.
Quadro 19 – Teste qui-quadrado: sensação versus gênero – Empresa A
Empresa A
Feminino
Masculino
Total coluna
(o - e)² / e - feminino
(o - e)² / e - masculino
Graus de liberdade
χ² calculado
χ² limite
p-valor

Inverno
Confortável Desconfortável Total linha
12
6
18
17
6
23
32
9
41
0,299
1,062
0,050
0,179
1
1,591
3,841
20,7%

Legenda:
o: valor observado
e: valor esperado
χ²: estatística qui-quadrado

Fonte: Elaborado pela autora, com dados dos questionários respondidos.
Quadro 20 – Teste qui-quadrado: sensação versus gênero – Empresa B
Empresa B
Feminino
Masculino
Total coluna
(o - e)² / e - feminino
(o - e)² / e - masculino
Graus de liberdade
χ² calculado
χ² limite
p-valor

Verão
Confortável Desconfortável Total linha
30
44
76
24
12
36
66
46
112
4,881
5,237
0,366
0,525
1
11,009
3,841
0,1%

Inverno
Confortável Desconfortável Total linha
39
33
76
29
7
36
66
46
112
0,747
0,102
2,857
4,100
1
7,807
3,841
0,5%

Legenda:
o: valor observado
e: valor esperado
χ²: estatística qui-quadrado

Fonte: Elaborado pela autora, com dados dos questionários respondidos.
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Quadro 21 – Teste qui-quadrado: sensação versus gênero – Empresa C
Empresa C
Feminino
Masculino
Total coluna
(o - e)² / e - feminino
(o - e)² / e - masculino
Graus de liberdade
χ² calculado
χ² limite
p-valor

Verão
Confortável Desconfortável Total linha
46
40
88
41
6
47
105
30
135
7,360
21,374
0,540
1,891
1
31,165
3,841
0,0%

Inverno
Confortável Desconfortável Total linha
61
24
88
38
6
47
105
30
135
0,810
1,010
0,057
1,891
1
3,768
3,841
5,2%

Legenda:
o: valor observado
e: valor esperado
χ²: estatística qui-quadrado

Fonte: Elaborado pela autora, com dados dos questionários respondidos.

A conclusão da análise da influência do gênero sobre a sensação térmica é
de que há evidência estatística de sua ocorrência no verão nas Empresas B e C. No
inverno, isso foi observado somente na Empresa B. É válido relembrar que a
estimativa do isolamento térmico da roupa descrita na Tabela 9 (subseção 6.2)
indicou um menor isolamento térmico das roupas utilizadas pelas mulheres.
Somando-se ao fato de que os homens tendem a dispor, por fatores
comportamentais, de menor flexibilidade de adaptação da vestimenta utilizada no
trabalho, isto pode explicar em parte por que o gênero feminino apresentou, na
avaliação subjetiva, maior sensação de frio, uma vez que tende a ficar mais
vulnerável à temperatura mais baixa do ambiente climatizado em relação ao
ambiente externo durante o verão. Eventuais causas relacionadas a fatores
fisiológicos não fazem parte do escopo deste trabalho.
7.2.2 Localização
Esta subseção tem como objetivo avaliar se a localização da estação de
trabalho, em termos da proximidade da janela, exerce influência sobre a satisfação
geral com o conforto térmico. Novamente, as conclusões para a Empresa A foram
prejudicadas pelo baixo número de respondentes que se revelaram “insatisfeitos” e
“totalmente insatisfeitos”, quando estratificados por localização.

105

O Gráfico 29 apresenta esta relação para a Empresa A. É possível observar
que respondentes mais próximos da janela tendem a estar mais satisfeitos, uma vez
que a proporção entre satisfeitos e insatisfeitos é de 7x para os ocupantes cujas
estações de trabalho situam-se até 2m da janela e de 1,83x para os que
responderam estar localizados além de 2m da janela.
Gráfico 29 – Localização da estação de trabalho versus satisfação geral na Empresa A

Fonte: Elaborado pela autora, com dados dos questionários respondidos.

No que tange à Empresa B, o Gráfico 30 sugere que não há mudança
relevante na proporção entre satisfeitos e insatisfeitos (1,5x para 1,3x) para
diferentes proximidades da janela, de forma que esta relação não se verifica
graficamente.
Gráfico 30 – Localização da estação de trabalho versus satisfação geral na Empresa B

Fonte: Elaborado pela autora, com dados dos questionários respondidos.

Por fim, o Gráfico 31 sugere que pode haver uma fraca relação entre
localização e satisfação na Empresa C, dado que a proporção entre satisfeitos e
insatisfeitos é de 2,9x para os mais afastados e de 4,1x para os mais próximos da
janela.
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Gráfico 31 – Localização da estação de trabalho versus satisfação geral na Empresa C

Fonte: Elaborado pela autora, com dados dos questionários respondidos.

Os Quadros 22 e 23 apresentam os resultados do teste qui-quadrado, que
teve como hipótese nula a não influência da proximidade da janela sobre a
satisfação geral com o conforto térmico. Esse teste não foi realizado para a Empresa
A devido à limitação mencionada na amostra.
Quadro 22 – Teste qui-quadrado: satisfação versus localização – Empresa B
Empresa B
Além de 2m da janela
Até 2m da janela
Total coluna
(o - e)² / e - freq baixa
(o - e)² / e - freq alta
Graus de liberdade
χ² calculado
χ² limite
p-valor

Tot. Satisfeito ou Satisfeito Tot. Insatisfeitos ou Insatisfeitos Total linha
27
18
45
36
28
64
63
46
109
0,038
0,052
0,027
0,036
1
0,152
3,841
69,6%

Legenda:
o: valor observado
e: valor esperado
χ²: estatística qui-quadrado

Fonte: Elaborado pela autora, com dados dos questionários respondidos.
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Quadro 23 – Teste qui-quadrado: satisfação versus localização – Empresa C
Empresa C
Além de 2m da janela
Até 2m da janela
Total coluna
(o - e)² / e - freq baixa
(o - e)² / e - freq alta
Graus de liberdade
χ² calculado
χ² limite
p-valor

Tot. Satisfeito ou Satisfeito Tot. Insatisfeitos ou Insatisfeitos Total linha
46
16
62
57
14
71
103
30
133
0,085
0,290
0,074
0,254
1
0,702
3,841
40,2%

Legenda:
o: valor observado
e: valor esperado
χ²: estatística qui-quadrado

Fonte: Elaborado pela autora, com dados dos questionários respondidos.

Para ambas as Empresas B e C, os p-valores elevados apontam forte
evidência estatística a favor da hipótese nula, de forma que não se pode afirmar com
base na avaliação subjetiva que existe relação entre a proximidade da janela e a
satisfação geral.
7.3 Resultados das medições ambientais
Os resultados das medições das variáveis ambientais estão apresentados por
empresa. Em primeiro lugar, estão apresentadas as variáveis medidas (Ta, Va, Wa e
UR) e calculadas (Tr a partir da Tg) em pontos fixos e por sensor móvel e a análise
do impacto do clima externo sobre as mesmas; em seguida, é realizada a análise de
algumas termografias; depois, são calculados a To e o VME para os pontos de
medição; e, por fim, é feita a análise de conforto térmico com base nas normas
ASHRAE 55:2017, DIN EN 15251:2012 e ISO 7730:2005.
7.3.1 Empresa A
As medições do ambiente interno da Empresa A foram realizadas no dia 26
de janeiro de 2017 das 9h40min às 14h50min. Em relação às condições climáticas,
este dia apresentou céu parcialmente nublado durante a manhã, com ocorrência de
chuva forte no período da tarde, acompanhada de queda de temperatura e aumento
de umidade do ar externo.
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O Gráfico 32 mostra a evolução da temperatura do ar interno a 1,50m da
janela (nas alturas h=0,60m e h=1,10m) e a 4,20m da janela (h=0,60m); da
temperatura radiante média a 1,50m da janela; e da temperatura do ar externo,
medida em ponto fixo na área externa do IPT. As medições no ambiente interno
foram obtidas por sensores mantidos em uma posição fixa em relação à fachada
noroeste.
Para o cálculo da Tr a Va adotada foi de 0,12m/s, correspondente ao ponto
AB (ver Apêndice A), por ser o mais próximo de onde foi posicionado o termômetro
de globo negro (1,50m da janela). A Va foi assumida constante para todo o período
de medição (de 9h40min às 14h50min), dado que não foi medida ao longo do dia,
mas apenas entre 14h às 15h nos diversos pontos pelo sensor móvel.
Gráfico 32 – Medições da temperatura do ar ao longo do dia por sensores em posição fixa
na Empresa A e na área externa do IPT

Fonte: Elaborado pela autora, com dados das medições.

Em primeiro lugar, não foi identificada diferença vertical relevante (média de
0,1ºC e desvio padrão igual a 0,2°C) de temperatura do ar nos dois sensores
posicionados a 1,50m da janela, já que as medições nestes pontos ficaram muito
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próximas tanto a h=0,60m como a h=1,10m (indicadas nas cores azul e vermelha).
Isso significa que uma das possíveis causas do desconforto local, a diferença
vertical de temperatura, não foi identificada nas medições ao longo do dia.
Com relação a temperatura radiante média, durante a manhã ela ficou em
torno de 2°C acima da Ta, a 1,50m da janela (h=0,60m). Conforme esperado, esta
variável apresentou elevação progressiva na medida em que o horário se aproximou
do meio-dia. Durante a tarde, não houve grande variação da Tr, o que seria
esperado devido ao posicionamento do sensor em relação à fachada noroeste, que
deveria receber maior radiação solar neste período, o que pode ser explicado pela
ocorrência de chuva.
A temperatura do ar a 1,50m da janela (h=0,60m e h=1,10m) acompanhou
com maior intensidade a Tr durante a manhã, o que não ocorreu com a Ta a 4,20m
da janela neste período, indicando que a região próxima da janela está mais exposta
à influência das cargas externas de radiação, o que pode influenciar na sensação de
conforto térmico dos ocupantes que trabalham nessas regiões. No início da tarde, Ta
e Tr a 1,50m da janela acompanharam a diminuição da radiação solar devido à
chuva, oscilando próximas da Ta a 4,20m da janela em torno de 24°C até o fim do
período de medição. Por fim, não foi possível identificar uma significativa influência
da temperatura do ar externo sobre as demais, esperado pelo fato do edifício ser
climatizado.
Com relação à medição da Ta nos diversos pontos obtida pelo sensor móvel,
das 14h às 14h52min, apresentada no Gráfico 33, na maioria dos pontos esta
variável manteve-se entre 24°C e 25°C e nos casos em que ficou abaixo deste
intervalo apenas em um ponto foi inferior a 23°C. Foi possível notar uma região
(Sala 1) em que Ta esteve levemente mais baixa (média de 23,3°C) em relação às
demais (média de 24,4°C). Em termos da Va, também apresentada neste gráfico,
em todos os pontos ela apresentou um patamar baixo, inferior a 0,15m/s, e não
foram observadas grandes oscilações e a presença de correntes de ar localizadas.
O comportamento descrito de Ta e Va nos diversos pontos indica um ambiente
interno bastante homogêneo no que tange as estas variáveis.
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Gráfico 33 – Velocidade e temperatura do ar nos pontos de medição da Empresa A

Fonte: Elaborado pela autora, com dados das medições.
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A umidade absoluta (Wa) a 4,20m da janela ficou, quase sempre, pouco
abaixo (em média 3,0%) daquela medida a 1,50m da fachada (Gráfico 34). Com
relação à UR, não houve grande diferença entre os valores medidos a 1,50m e a
4,20m da janela (no máximo 5,9 pontos percentuais). No período da tarde, ambas
Wa e UR ficaram mais estáveis, porém a UR a 4,20m da janela sofreu leve oscilação
em relação à distância de 1,50m, o que pode ter ocorrido em função da variação
térmica decorrente da flutuação da ocupação, especialmente entre 13h12min e
14h10min, horário que coincide com o retorno dos ocupantes do almoço. Por sua
vez, a UR do ar externo foi influenciada pela ocorrência de chuva, subindo
rapidamente no início da tarde e permanecendo em patamar mais alto. A análise do
gráfico não permite identificar uma clara influência da umidade externa sobre a
umidade do ambiente interno. Em termos de conformidade, UR e Wa estiveram
abaixo dos limites máximos de umidade relativa e absoluta (respectivamente 65% e
11,5g/kg) recomendados na DIN EN 15251:2012.
Gráfico 34 – Medições de umidade relativa e absoluta em posição fixa na Empresa A e na
área externa do IPT

Fonte: Elaborado pela autora, com dados das medições.

112

As termografias mostradas nas imagens 14, 15, 16 e 17 complementam as
medições das variáveis ambientais de forma qualitativa. De um modo geral é
possível notar (Fotografias 14 e 15) que o ambiente interno estava bastante
homogêneo, reforçando a análise do Gráfico 33. Além disso, não há resfriamento
superficial do forro significativo em posições longe dos difusores, o que demonstra
que Va não é excessiva. Em relação à distribuição do insuflamento de ar, pode-se
notar uma semelhança nos diversos pontos de saída de ar e que o ar mais frio está
concentrado somente próximo dos difusores, reforçando também a conclusão do
Gráfico 33 em termos da uniformidade da velocidade do ar em todo o ambiente.
Fotografia 14 – Vista geral termográfica do ambiente interno pelo ângulo 01

Ângulo 01
Fonte: Imagem registrada pelo IPT durante medições no ambiente interno (2017).
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Fotografia 15 – Vista geral termográfica do ambiente interno pelo ângulo 02

Ângulo 02
Fonte: Imagem registrada pelo IPT durante medições no ambiente interno (2017).
Fotografia 16 – Termografia de um difusor típico de insuflação de ar no centro do ambiente

Ângulo 03
Fonte: Imagem registrada pelo IPT durante medições no ambiente interno (2017).
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Fotografia 17 – Termografia de um difusor próximo a fachada

Ângulo 04
Fonte: Imagem registrada pelo IPT durante medições no ambiente interno (2017).

A temperatura operativa (To) a 1,50m da janela é apresentada no Gráfico 35
e foi calculada como (Ta + Tr)/2 (ver subseção 5.3.2), já que no ponto onde os
sensores estavam posicionados Va = 0,12m/s (inferior a 0,20m/s). Com relação à To
a 4,20m da janela, não foi possível calculá-la, pois não foi medida a Tg a 4,20m da
janela e o Gráfico 32 indicou influência da radiação solar sobre a To (Tr acima da Ta
durante a manhã), conforme discutido no Gráfico 32, de forma que não seria
adequado considerar Tr a 4,20m igual à Tr a 1,50m da janela durante todo o dia.
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Gráfico 35 – Temperatura operativa calculada para a Empresa A a partir das medições em
posição fixa ao longo do dia

Fonte: Elaborado pela autora, com dados das medições.

No que tange à To, na maior parte do tempo esta variável se comportou
dentro dos critérios aceitáveis para a categoria II da DIN EN 15251:2012 (To máxima
de 26°C) e sempre dentro da categoria III (To máxima de 27°C). No entanto, em
alguns momentos houve flutuação da To acima dos limites da ASHRAE 55:2017
para desvios e rampas. O Quadro 24 mostra que houve cinco ocorrências de
desvios e rampas acima dos limites da norma americana.
Quadro 24 – Desvios e rampas observados na Empresa A

Intervalo
15 minutos
30 minutos
1 hora
2 horas
4 horas

Limite
ASHRAE 55:2017
1,1°C
1,7°C
2,2°C
2,8°C
3,3°C

Maior variação
observada
1,3°C
2,2°C
2,5°C
3,0°C
3,0°C

Nº ocorrências
Horário da
acima do limite maior variação
2
12:10 - 12:24
1
12:10 - 12:38
1
12:10 - 13:10
1
12:10 - 13:50
0
9:50 - 13:50

Fonte: Elaborado pela autora com dados das medições e da American Society of Heating,
Refrigerating and Air-conditioning Engineers (2017, p. 14).
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O Gráfico 36 mostra o VME para a amostra de pontos cujos dados das
medições de Va e Ta foram obtidos das 14h às 15h por sensores portáteis. Tais
pontos foram divididos em regiões, dado que este escritório possui salas separadas
de trabalho, conforme apresentado na subseção 6.1.1 (ver o Apêndice A sobre a
indicação dos pontos de medição).
Como o cálculo do VME também depende das demais variáveis ambientais,
foram utilizados os dados de UR e Tr obtidos por meio das medições dos sensores
posicionados de forma fixa. No caso da UR, para os pontos localizados próximos à
janela foi utilizada a média das medições a 1,50m das 14h às 15h (ver Gráfico 34) e
para os pontos mais afastados da janela foi adotada a média das medições a 4,20m
no mesmo período. A Tr utilizada, por sua vez, corresponde à média entre 14h e 15h
a 1,50m da janela e foi aplicada para toda amostra devido à pouca influência da
radiação do sol no ambiente interno durante o período da tarde, conforme
mencionado na análise do Gráfico 32. Por fim, para as variáveis pessoais foram
utilizados 1,1met para atividade metabólica e 0,44clo para o isolamento térmico da
roupa, conforme a subseção 6.2.
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Gráfico 36 – VME dos pontos de medição entre 14h e 15h para a Empresa A

Fonte: Elaborado pela autora, com dados das medições.
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Os VME’s calculados mostram que em 32,4% dos pontos da amostra (23 de
71) o ambiente está mais frio que os limites de conforto conforme a
ASHRAE 55:2017 e as categorias B da ISO 7730:2005 e II da DIN EN 15251:2012
(-0,5< VME<+0,5). Porém, na grande maioria das situações o VME não foi inferior a
-0,7, limite máximo recomendado nas categorias de conforto térmico C e III da
ISO 7730:2005 e DIN EN 15251:2012, respectivamente. A região entre os pontos 60
a 81 (Sala 1) mostrou-se mais fria que as demais, (VME médio de -0,64 versus -0,43
das demais regiões), o que pode ser explicado pela combinação de Ta mais baixa
nesta área (ver Gráfico 33) com o uso de roupa leve (clo estimado de 0,44). Dado
que não foram encontrados indícios de problemas no projeto na análise da planta de
ar-condicionado e ventilação, é mais provável que a sensação de frio na Sala 1
esteja relacionada a um ramal desbalanceado de ar-condicionado.
7.3.2 Empresa B
As medições do ambiente interno da Empresa B foram realizadas no dia 19
de janeiro de 2017 das 9h40min às 14h52min. Em relação às condições climáticas,
este dia apresentou céu nublado durante a manhã, com ocorrência de chuva no
período da tarde, acompanhada de queda de temperatura e aumento de umidade do
ar externo conforme indicado nos gráficos a seguir.
O Gráfico 37 mostra que não houve significativa diferença vertical (média de
0,02°C e desvio padrão igual a 0,2°C) de temperatura do ar entre os dois sensores
posicionados a 1,50m da janela da fachada norte nas alturas h=0,60m e h=1,10m.
Assim, uma das possíveis causas do desconforto local, diferença vertical de
temperatura, não foi identificada nas medições ao longo do dia.
Para o cálculo da temperatura radiante média (Tr), seguiu-se o mesmo
procedimento adotado para a Empresa A, sendo que a medição de Va no ponto 41,
mais próximo do sensor fixo (ver Apêndice B), apresentou o valor de 0,10m/s. As
medições mostram que houve pouca influência da radiação solar sobre o ambiente
interno, observada na baixa oscilação da Tr (menos de 1°C na maior parte do
tempo) e na proximidade entre os valores de Ta a 1,50m (em ambas as alturas) e Ta
a 4,20m durante a maior parte do período de medição. Uma possível causa para isto
pode ter sido o céu nublado durante todo o período de medição.
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Por fim, a temperatura do ar externo aumentou gradualmente até cerca de
13h30min, quando sofreu uma redução acelerada em função da ocorrência de
chuva. Esta variação da temperatura do ar externo, contudo, não teve grande
impacto nos valores da Ta do ambiente interno, a qual manteve-se entre 23°C e
24°C, o que é esperado pelo fato do edifício ser climatizado.
Gráfico 37 – Medições da temperatura ao longo do dia por sensores em posição fixa na
Empresa B e na área externa do IPT

Fonte: Elaborado pela autora, com dados das medições.

O Gráfico 38 apresenta os resultados para a amostra dos pontos de medição
de temperatura e velocidade do ar, cujos dados foram obtidos por sensores móveis,
aproximadamente no período entre 14:00 horas e 15:00 horas. No que tange à Ta,
na maioria dos pontos esta variável apresentou baixa dispersão, oscilando entre
24,5°C e 25°C, e nos casos em que ficou abaixo deste intervalo nunca foi inferior a
23,3°C. Em termos da velocidade do ar, este escritório não apresentou um
comportamento muito homogêneo, já que, apesar da maioria dos pontos ter
apresentado Va abaixo de 0,15m/s, os pontos 25, 136 e 139 apresentaram Va
elevado (0,35m/s, 0,45m/s e 0,45 m/s respectivamente), conforme pode ser
observado nas barras verdes do gráfico. Uma causa provável é a proximidade
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destes locais a saídas de ar que não tenham sido devidamente calibradas, podendo
ocasionar desconforto devido a jato de ar localizado.
Gráfico 38 – Velocidade e temperatura do ar nos pontos de medição da Empresa B

Fonte: Elaborado pela autora, com dados das medições.

O Gráfico 39 apresenta as medições de umidade relativa (UR) e absoluta
(Wa). Das 9h40min às 11h52min, UR e Wa a 1,50m e a 4,20m da janela
apresentaram diminuição progressiva: -10,5% para Wa (1,50m); -10,8% para Wa
(4,20m); -7,5 pontos percentuais para UR(1,50m) e -7,3 pontos percentuais para
UR(4,20m). A partir das 11h52min, a Wa em ambas as distâncias da janela
permaneceu praticamente constante, enquanto a UR (a 1,50m e a 4,20m) continuou
decrescendo até cerca de 13h, quando inverteu a tendência, da mesma forma que a
temperatura do ar interno neste momento (ver Gráfico 37). Por sua vez, a UR do ar
externo foi influenciada pela ocorrência de chuva no período da tarde, subindo
rapidamente a partir de 13h48min e permanecendo em patamar mais alto.

Em

termos de umidade em comparação com as normas, tanto a UR como a Wa
estiveram

em

conformidade

com

o

limite

máximo

DIN EN 15251:2012, respectivamente de 65% e de 11,5g/kg.

recomendado

na
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Gráfico 39 – Medições da umidade relativa e absoluta ao longo do dia por sensores em
posição fixa na Empresa B

Fonte: Elaborado pela autora, com dados das medições.

As Fotografias 18 e 19 mostram que na região onde foram obtidas as
imagens termográficas o ambiente interno encontrava-se homogêneo. No entanto,
nas Fotografias 18, 20 e 21 foram observados fortes jatos de ar frio e não
uniformidades em relação à distribuição do insuflamento de ar pelos difusores, o que
pode explicar os pontos extremos em termos de velocidade do ar mostrados no
Gráfico 38.
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Fotografia 18 – Vista geral termográfica do ambiente interno pelo ângulo 01

Ângulo 01
Fonte: Imagem registrada pelo IPT durante medições no ambiente interno (2017).
Fotografia 19 – Vista geral termográfica do ambiente interno pelo ângulo 02

Ângulo 02
Fonte: Imagem registrada pelo IPT durante medições no ambiente interno (2017).
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Fotografia 20 – Termografia de difusores típicos de insuflação do ar pelo ângulo 03

Ângulo 03
Fonte: Imagem registrada pelo IPT durante medições no ambiente interno (2017).
Fotografia 21 – Termografia de difusores típicos de insuflação do ar pelo ângulo 04

Ângulo 04
Fonte: Imagem registrada pelo IPT durante medições no ambiente interno (2017).

O Gráfico 40 apresenta a temperatura operativa a 1,50m e a 4,20m da janela.
Para o cálculo da To a 1,50m foram utilizados os mesmos critérios aplicados para a
Empresa A, porém, diferentemente desta, foi possível calcular a To a 4,20m (apesar
de não ter sido medida a Tg a 4,20m) devido à pouca influência da radiação solar
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mencionada anteriormente. Desta forma, foi adotado o valor da Tr a 1,50m e Ta a
4,20m para o cálculo da To a 4,20m.
Gráfico 40 – Temperatura operativa calculada para a Empresa B a partir das medições em
posição fixa ao longo do dia

Fonte: Elaborado pela autora, com dados das medições.

É possível perceber que, a despeito da oscilação da temperatura do ar
externo, como esperado, a To da Empresa B (no ponto dos sensores posicionados
de forma fixa ao longo do dia) apresentou o mesmo padrão tanto a 1,50m como a
4,20m da janela, com pouca variação, permanecendo entre 23,5°C e 24,8°C,
equivalente à categoria I da DIN EN 15251:2012 (ver subseção 2.2.1). Deve-se levar
em conta que não necessariamente este resultado representaria todos os pontos da
amostra.
No que tange às recomendações da ASHRAE 55:2017 para desvios e
rampas (ver subseção 2.2.1), a To permaneceu dentro dos limites da norma durante
todo o período das medições, conforme mostrado no Quadro 25.
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Quadro 25 – Desvios e rampas observados na Empresa B

Intervalo
15 minutos
30 minutos
1 hora
2 horas
4 horas

Limite
ASHRAE 55:2017
1,1°C
1,7°C
2,2°C
2,8°C
3,3°C

Maior variação
observada
0,8°C
0,8°C
0,9°C
1,2°C
1,2°C

Nº ocorrências
Horário da
acima do limite maior variação
0
14:16 - 14:30
0
14:10 - 14:30
0
13:56 - 14:30
0
13:10 - 14:44
0
10:44 - 14:44

Fonte: Elaborado pela autora com dados das medições e da American Society of Heating,
Refrigerating and Air-conditioning Engineers (2017, p. 14).

O Gráfico 41 mostra o VME calculado para a amostra de pontos cujos dados
das medições de Va e Ta foram obtidos das 14h às 15h por sensores móveis. Os
critérios para os valores de UR e Tr, bem como para as variáveis pessoais foram os
mesmos aplicados na Empresa A. No caso da Tr, também foi possível utilizar o
mesmo valor para todos os pontos da amostra, pois, devido às condições climáticas,
a influência da radiação solar foi bastante reduzida durante todo o dia.
Gráfico 41 – VME dos pontos de medição entre 14h e 15h para a Empresa B

Fonte: Elaborado pela autora, com dados das medições.

A grande maioria dos pontos da amostra, 82% (41 de 50), apresentou VME
entre -0,3 e -0,5, ou seja, conforme os limites recomendados na ASHRAE 55:2017,
nas categorias de conforto térmico B da ISO 7730:2005 e II da DIN EN 15251:2012
(-0,5<VME<+0,5). Além disso, 5 de 50 pontos apresentaram VME entre -0,5 e -0,7,
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faixa recomendada nas categorias C e III da ISO 7730:2005 e DIN EN 15251:2012,
respectivamente. É possível observar também quatro locais com VME inferior a -0,7,
sendo três deles mais afastados (VME abaixo de -1), o que é justificado devido à
elevada velocidade do ar nessas posições, conforme indicado na análise do Gráfico
38. As Figuras 8, 9, 10 e 11 apresentam os detalhes do layout e do sistema de
climatização nos pontos mais críticos em termos de VME.
Figura 8 – Detalhe do layout no ponto 25

25

Fonte: Empresa B, adaptado pela autora.
Figura 9 – Detalhe do sistema de climatização no ponto 25

25

Fonte: Empresa B, adaptado pela autora.
Legenda:
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Figura 10 – Detalhe do layout nos pontos 136, 137 e 139

139
137

136

Fonte: Empresa B, adaptado pela autora.
Figura 11 – Detalhe do sistema de climatização nos pontos 136, 137 e 139

139
137

136

Fonte: Empresa B, adaptado pela autora.
Legenda:

- Região onde há difusor que não consta em projeto

O ponto 25 está localizado abaixo de um difusor de saída de ar e recebeu
ainda a influência do difusor linear próximo à fachada (Figuras 8 e 9). Além disso,
também foi possível perceber o efeito do jato de ar frio sobre o elemento
arquitetônico circular, que pode se refletir na região próxima, conforme pode ser
verificado nas termografias (por exemplo, na Fotografia 18). Por sua vez, o ponto
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136 sofreu influência de 3 difusores de saída de ar (Figuras 10 e 11) e percebeu-se
a inclusão de um volume arquitetônico retangular que não estava previsto no projeto
original. Isto pode ter resultado na “reflexão” de um fluxo de ar oriundo de algum
difusor. No caso do ponto 139, apesar de não estar próximo a uma saída de ar, no
projeto foi constatada a existência de uma saída de ar durante a visita ao local, o
que pode justificar a elevada Va neste ponto. O ponto 137, com VME de -0,75 e
localizado na mesma região, situava-se próximo ao primeiro difusor de saída de ar
deste circuito (Figura 11), de modo que é provável que o ar nesse ponto estivesse
sendo lançado com maior velocidade em relação às demais saídas do mesmo
circuito.
7.3.3 Empresa C
As medições do ambiente interno da Empresa C foram realizadas no dia 21
de fevereiro de 2017. Os sensores mantidos em posição fixa coletaram dados das
10h11min às 12h57min, enquanto que por meio dos sensores móveis foi realizada
uma medição ao longo do espaço, entre 14h e 15h10. Em relação às condições
climáticas, este dia apresentou céu com poucas nuvens e temperaturas elevadas.
De um modo geral, os Gráficos 42 e 43 mostram que as temperaturas do
ambiente interno (Ta e Tr) apresentaram padrão semelhante entre si ao longo do
período de medição, sem clara tendência de aumento ou diminuição, enquanto a
temperatura do ar externo elevou-se gradualmente.
Além disso, conforme apresentado no Gráfico 42, praticamente não houve
diferença vertical de temperatura do ar (média de 0,2°C e desvio padrão igual a
0,1°C) entre os dois sensores posicionados a 1,17m da janela (h=0,60m e h=1,10m),
o que poderia provocar desconforto local. Na comparação entre Ta a 1,17m da
janela (em ambas as alturas) e Ta a 3,67m da janela (h=0,60m), em média as
temperaturas estiveram muito próximas (23,6°C e 23,4°C, respectivamente), ainda
que a variação da Ta a 3,67m tenha sido superior.

10

Na Empresa C a medição dos sensores mantidos em posição fixa teve duração menor
que nas Empresas A e B devido a problemas técnicos no equipamento.
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Gráfico 42 – Medições da temperatura do ar interno ao longo do dia por sensores em
posição fixa na Empresa C

Fonte: Elaborado pela autora, com dados das medições.

O Gráfico 43 mostra que Tr11 apresentou um padrão oscilatório ao longo do
período de medição, porém, com mudanças de amplitude: no início das medições
esta foi de 4°C, atingindo 7°C entre 10h37min e 10h46min, estabilizando-se para
cerca de 5°C a cada 6,5min em média até às 12h57min, quando terminaram as
medições com os sensores mantidos em posição fixa. Como esperado, devido às
condições climáticas, foi possível verificar que houve influência da radiação solar
sobre o ambiente interno.

11

Para o cálculo da temperatura radiante média (Tr) considerou-se a média da Va nos 2
pontos mais próximos do termômetro de globo negro, cujo valor foi de 0,145 m/s.
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Gráfico 43 – Medições da temperatura do ar externo e temperatura radiante média ao longo
do dia por sensores em posição fixa na Empresa C e na área externa do IPT

Fonte: Elaborado pela autora, com dados das medições.

O Gráfico 44 apresenta as medições de Ta e Va para a amostra de pontos
pré-definidos, cujos dados foram obtidos aproximadamente no período entre
14:00 horas e 15:00 horas. Com relação à temperatura do ar, esta variável oscilou
entre 22,5°C e 24,8°C. Os pontos em que Ta situou-se entre 22,5°C e 23,2°C
localizam-se na Região 3, a qual esteve mais fria que as demais (em média 1,3°C) e
foi analisada mais adiante com o projeto do sistema de ar-condicionado, na tentativa
de identificar possíveis razões para a Ta mais baixa. Quanto à Va, a amplitude da
amostra foi de 0,09m/s (de 0,1m/s a 0,19m/s) e na maior parte dos pontos medidos
(77%) esta variável oscilou entre 0,12m/s e 0,16m/s, não indicando, nesses pontos,
a presença de jatos de ar localizados.
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Gráfico 44 – Velocidade e temperatura do ar nos pontos de medição da Empresa C

Fonte: Elaborado pela autora, com dados das medições.

O Gráfico 45 mostra as medições de umidade a 1,17m da janela. Não foram
obtidas as medições a 3,67m devido a problemas nos sensores. As medições de
umidade próximas à janela apresentaram o mesmo padrão de oscilação e média
durante o período de medição. Na comparação com as normas, tanto a UR como a
Wa

permaneceram

dentro

dos

limites

de

umidade

DIN EN 15251:2012 (65% para UR e 11,5g/kg para Wa).

recomendados

na
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Gráfico 45 – Medições da umidade relativa e absoluta ao longo do dia por sensores em
posição fixa na Empresa C, a 1,17m da janela

Fonte: Elaborado pela autora, com dados das medições.

É possível observar nas Fotografias 22, 23, 24 e 25 que o ambiente
apresentou diferenças expressivas de temperatura de superfície (principalmente nas
Fotografias 24 e 25 - de 20,5°C à 35,2°C) nas regiões onde foram obtidas as
imagens termográficas, o que pode ocasionar regiões mais quentes e mais frias no
escritório. Isso pode ter ocorrido devido à influência da radiação solar sobre o
ambiente interno (ver Gráfico 43 e Fotografias 23, 24 e 25) e à não uniformidade
dos jatos de ar que saem pelas diferentes direções dos difusores (Fotografias 26 e
27).
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Fotografia 22 – Vista geral termográfica do ambiente interno pelo ângulo 01

Ângulo 01
Fonte: Imagem registrada pelo IPT durante medições no ambiente interno (2017).
Fotografia 23 – Vista geral termográfica do ambiente interno pelo ângulo 02

Janela

Ângulo 02
Fonte: Imagem registrada pelo IPT durante medições no ambiente interno (2017).
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Fotografia 24 – Vista geral termográfica do ambiente interno pelo ângulo 03

Janela

Ângulo 03
Fonte: Imagem registrada pelo IPT durante medições no ambiente interno (2017).
Fotografia 25 – Termografia na região da janela

Janela

Ângulo 04
Fonte: Imagem registrada pelo IPT durante medições no ambiente interno (2017).
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Fotografia 26 – Termografia de difusor de insuflação do ar

Ângulo 05
Fonte: Imagem registrada pelo IPT durante medições no ambiente interno (2017).
Fotografia 27 – Termografia de difusores de insuflação do ar e luminárias

Ângulo 06
Fonte: Imagem registrada pelo IPT durante medições no ambiente interno (2017).

A temperatura operativa (To), apresentada no Gráfico 46, foi calculada como
(Ta + Tr)/2 (ver subseção 5.3.2), já que a Va média utilizada no cálculo da Tr foi
inferior a 0,20m/s. Não foi calculada a To a 3,67m da janela, pois não foi medida a
Tg nesta posição e, em um contexto que Tr a 1,17m esteve elevada (ver Gráfico 43),
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não é adequado assumir que a Tr tenha se mantido constante em diferentes
distâncias da janela.
Gráfico 46 – Temperatura operativa calculada para a Empresa C a partir das medições em
posição fixa ao longo do dia

Fonte: Elaborado pela autora, com dados das medições.

A To apresentou o mesmo padrão ao longo de todo o período de medição,
permanecendo acima de 27°C (média de 28,7°C a 1,17m da janela), o que não a
enquadra em nenhuma das categorias (I, II ou III) de conforto térmico da
DIN EN 15251:2012. Também apresentou em diversos momentos flutuação acima
dos limites recomendados na ASHRAE 55:2017 para desvios e rampas
(especialmente dentro de intervalos de 15 e 30 minutos), conforme mostra o Quadro
26. A principal causa desse comportamento é a variação da Tr apresentada no
Gráfico 43.
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Quadro 26 – Desvios e rampas observados na Empresa C

Intervalo
15 minutos
30 minutos
1 hora
2 horas
4 horas

Limite
ASHRAE 55:2017
1,1°C
1,7°C
2,2°C
2,8°C
3,3°C

Maior variação
observada
3,5°C
3,5°C
3,5°C
3,5°C
Não disponível

Nº ocorrências
acima do limite
25
24
11
1
Não disponível

Horário da
maior variação
10:38 - 10:49
10:38 - 10:49
10:38 - 10:49
10:38 - 10:49
-

Fonte: Elaborado pela autora com dados das medições e da American Society of Heating,
Refrigerating and Air-conditioning Engineers (2017, p. 14).

O Gráfico 47 mostra o VME calculado para os pontos próximos da janela,
bem como sua divisão em regiões. Diversamente das Empresas A e B, para a
Empresa C foi considerada a Tr média (33,8°C) de todo o período de medição
(10h11min às 12h57min), uma vez que este horário difere do horário das medições
de Ta e Va (14h ás 15h). Os pontos mais afastados da janela não foram
considerados, dado que não foi medida a Tg a 3,67m e devido à influência da Tr
observada no Gráfico 43, tornando inadequado assumir o mesmo valor desta
variável para todos os pontos, conforme adotado nas Empresas A e B.
Em todos 33 pontos o VME esteve acima de +0,5, ou seja, em
desconformidade com os limites de conforto recomendados na ASHRAE 55:2017 e
das categorias B da ISO 7730:2005 e II da DIN EN 15251:2012. Com relação às
categorias C da ISO 7730:2005 e III da DIN EN 15251:2012, 88% dos pontos (29)
estiveram acima de seus limites, provavelmente provocando desconforto nos
ocupantes devido à sensação de calor nesses locais. É possível perceber que a
Região 3 é menos quente que as demais.
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Gráfico 47 – VME dos pontos de medição entre 14h e 15h para a Empresa C

Fonte: Elaborado pela autora, com dados das medições.

Os resultados acima mostram uma situação oposta (leve calor) à identificada
na avaliação subjetiva (leve frio). Dado que houve um forte impacto da radiação
solar sobre a fachada, provocando uma elevada Tr no ambiente interno, o voto
subjetivo pode ter retratado a sensação de frio em um dia sem influência relevante
da radiação solar, diferentemente das condições climáticas do dia das medições
neste escritório. Na tentativa de verificar estas diferenças entre o VME da avaliação
subjetiva e das medições no ambiente interno, foi realizada uma simulação em que
se estimou a Tr correspondente a um dia nublado.
Como esta condição climática foi observada nos dias das medições
ambientais nas Empresas A e B, o cálculo da nova Tr para a Empresa C levou em
conta a média da diferença (Tr – Ta) observada nas duas primeiras empresas, igual
a 0,7°C em ambos os casos. O período considerado para o cálculo desta média foi
das 14h às 15h, por corresponder ao horário das medições realizadas nos diversos
pontos nos três escritórios. Seguindo o mesmo critério do VME calculado
anteriormente para a Empresa C, foi considerada sua Tr média (24,3°C) das
10h11min às 12h57min, a qual nesta simulação corresponde à média da Ta das
10h11min às 12h57min somada a 0,7°C.
O Gráfico 48 mostra que, nestas condições, 67% dos pontos apresentaram
situação não conforme o limite recomendado na ASHRAE 55:2017 e nas categorias
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II da DIN EN 15251:2012 e B da ISO 7730:2005 (-0,5 < VME < +0,5), sendo que
24% situaram-se nas categorias III e C da DIN EN 15251:2012 e ISO 7730:2005,
respectivamente, e 42% na categoria IV da DIN EN 15251:2012. Ou seja, em
condições climáticas similares, no que tange à radiação solar, às observadas nas
medições das Empresas A e B, a Empresa C apresentaria sensação térmica que
tende ao frio, de forma coerente com a avaliação subjetiva.
Gráfico 48 – VME dos pontos de medição entre 14h e 15h para a Empresa C (simulação
para Tr = 24,3°C)

Fonte: Elaborado pela autora, com dados das medições.

Com relação à Região 3, mostrada na Figura 12, para a nova Tr ela passa a
apresentar um ambiente levemente frio, conforme observado para a Ta no Gráfico
44. Os pontos 3 e 22 não se encontram nesta região, porém, também apresentaram
VME na categoria IV da DIN EN 15251:2012 (-0,73 e -0,75), possivelmente devido a
um ramal desbalanceado do ar-condicionado, o qual não foi possível verificar dado
que o funcionamento dos sistemas de climatização não foi avaliado.
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Figura 12 – Detalhe da Região 3 na planta de layout da Empresa C

Fonte: Empresa C, adaptado pela autora.

7.4 Avaliação conjunta dos resultados dos métodos aplicados
Nesta subseção, buscar-se-ão justificativas para os resultados da avaliação
subjetiva, que refletem a percepção dos ocupantes. Para apoiar as análises, foram
elaborados os Quadros 27 e 28, os quais sintetizam os resultados obtidos para cada
escritório com a aplicação dos múltiplos métodos: avaliação subjetiva, medições das
variáveis ambientais, termografias, análises estatísticas e análise de projeto.
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Quadro 27 – Resumo dos resultados relacionados ao ambiente como um todo
Fator avaliado
Nível geral de satisfação
com o conforto térmico
(Avaliação Subjetiva)
Conforto térmico neste
momento
(Avaliação subjetiva)

Empresa A

Empresa B

Empresa C

% satisfeitos: 78%
Recomendado ASHRAE 55: 80%

% satisfeitos: 59%
Recomendado ASHRAE 55: 80%

% satisfeitos: 78%
Recomendado ASHRAE 55: 80%

80% relataram sensação agradável

50% relataram sensação agradável

60% relataram sensação agradável
(aquém do esperado quando
comparado ao % de satisfeitos)
Verão: Levemente frio (-0,99)
Inverno: Neutro (-0,46)
Verão: 25,8%
Inverno: 9,4%
ASHRAE 55: máx. 10%
Média dos pontos: +0,91
% Pontos fora da ASHRAE 55: 100%
12% dos pontos na categoria C da
ISO 7730 / III da DIN 15251 e 88% na
categoria IV

Verão: Levemente frio (-0,59)
Verão: Frio (-1,19)
Inverno: Levemente frio (-0,61)
Inverno: Levemente frio (-0,71)
Verão: 12,2%
Verão: 34,8%
Inverno: 12,8%
Inverno: 15,7%
ASHRAE 55: máx. 10%
ASHRAE 55: máx. 10%
Média dos pontos: -0,47
Média dos pontos: -0,48
VME
% Pontos fora da ASHRAE 55: 32,4% % Pontos fora da ASHRAE 55: 18%
(Calculado a partir das
29,6% dos pontos na categoria C da 10% dos pontos na categoria C da
medições ambientais)
ISO 7730 / III da DIN 15251 e 2,8% na ISO 7730 / III da DIN 15251 e 8% na
categoria IV
categoria IV
Na maior parte do tempo a To
Pouca variação, entre 23,5°C e
Acima de 27°C, não corresponde a
Temperatura operativa (To) esteve dentro da categoria II da DIN
24,8°C, equivalente à categoria I da nenhuma das categorias da DIN EN
(Medições ambientais) 15251, mas em alguns momentos na
DIN EN 15251
15251 (I, II ou III)
categoria III
Desvios e rampas (To)
Acima dos limites da ASHRAE 55 em
Acima dos limites da ASHRAE 55 em
Conforme a ASHRAE 55
(Medições ambientais)
alguns momentos
diversos momentos
O ar do escritório é muito
Sempre ou muitas vezes para 6%
Sempre ou muitas vezes para 8%
16% dos respondentes apontaram
úmido
dos respondentes
dos respondentes
elevada frequência
(Avaliação subjetiva)
O ar do escritório é muito
Sempre ou muitas vezes para 21%
Sempre ou muitas vezes para 38% Sempre ou muitas vezes para 21%
seco
dos respondentes
dos respondentes
dos respondentes
(Avaliação subjetiva)
Umidade do ar
UR e Wa conforme a DIN EN 15251 UR e Wa conforme a DIN EN 15251 UR e Wa conforme a DIN EN 15251
(Medições ambientais)
Em qual período do dia há
Predominância da tarde, possível
Sem predominância de um período Leve predominância no período da
desconforto térmico?
influência da orientação do edifício
do dia (manhã, tarde ou noite)
manhã
(Avaliação subjetiva)
em relação a posição solar
Subida da Tr de 2,9°C ao longo da
manhã, queda de 4°C no período do Flutuação da Tr inferior a 1°C na
Flutuação brusca da Tr ao longo de
almoço (chuva) e variação com
maior parte do tempo
todo o período de medição,
Influência da Radiação (Tg)
amplitude inferior a 1°C à tarde
Pouca influência da radiação solar
chegando a 7°C em 9 minutos
(Medições ambientais)
Influência maior da radiação solar
sobre o ambiente (dia nublado e
Muita influência de radiação solar
sobre o ambiente no período da
chuva)
sobre o ambiente interno
manhã
Não foi possível realizar o teste
Ho rejeitada (gênero influenciou a
Ho não rejeitada (gênero não
teste χ²: Satisfação X gênero
(amostra insuficiente)
satisfação térmica)
influenciou a satisfação térmica)
VME / PPI
(Caculado a partir da
avaliação subjetiva)

Verão: não foi possível realizar o
teste χ²: Sensação térmica X
teste (amostra insuficiente)
gênero
Inverno: Ho não rejeitada (gênero
não influenciou a sensação térmica)
teste χ²: Satisfação térmica
X localização da estação de
trabalho

Não foi possível realizar o teste
(amostra insuficiente)

Verão e inverno: Ho rejeitada
(gênero influenciou a sensação
térmica)

Verão: Ho rejeitada (gênero
influenciou a sensação térmica)
Inverno: Ho não rejeitada

Ho não rejeitada (localização não
influenciou a satisfação térmica)

Ho não rejeitada (localização não
influenciou a satisfação térmica)

Fonte: Elaborado pela autora.
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Quadro 28 – Resumo dos resultados relacionados a problemas localizados e
heterogeneidades
Fator avaliado
Desconforto devido a jato
de ar localizado
(Avaliação subjetiva)
A velocidade de circulação
do ar atrapalha por que é
muito alta
(Avaliação subjetiva)
Jatos de ar
(Medições ambientais e
análise do projeto)

Regiões frias (Ta)
(Medições ambientais)
Diferença vertical de Ta
(Medições ambientais)

Temperatura de superfícies
(Imagens termográficas)

Empresa A
Empresa B
5% sentem desconforto sempre ou 22% sentem desconforto sempre ou
muitas vezes (conforme a ASHRAE
muitas vezes (não conforme a
55)
ASHRAE 55)
11% relataram incômodo com a Va
3% relataram incômodo com a Va sempre ou muitas vezes, percentual
sempre ou muitas vezes
inferior ao desconforto com jato de
ar localizado
Va apresentou um patamar baixo, Três pontos apresentaram Va acima
inferior a 0,15m/s em todos os
de 0,35 m/s e dois pontos Va acima
pontos medidos. Não foram
de 0,20m/s (média dos demais
observadas jatos de ar localizados
pontos é 0,10m/s)
Na Sala 1 a Ta esteve mais baixa
(média de 23,3°C), que combinada
Não foram identificadas regiões
ao uso de roupa leve (0,44 clo)
com baixa Ta
causou um VME inferior aos limites
da ASHRAE 55
Não foi relevante (média de 0,1°C e Não foi relevante (média de 0,0°C e
desvio padrão igual a 0,2°C).
desvio padrão igual a 0,2°C).

Ambiente homogêneo

Controle da ventilação
(abertura ou fechamento de
24% possuem algum tipo de
janelas ou controle de
controle sempre ou muitas vezes
ventilação forçada)
(Avaliação subjetiva)

Empresa C
22% sentem desconforto sempre ou
muitas vezes (não conforme a
ASHRAE 55)
14% relataram incômodo com a Va
sempre ou muitas vezes, percentual
inferior ao desconforto com jato de
ar localizado
Va oscilou entre 0,10 m/s e 0,19 m/s.
Não foram observados jatos de ar
localizados

A Região 3 esteve mais fria que as
demais (em média 1,3°C)

Não foi relevante (média de 0,2°C e
desvio padrão igual a 0,1°C).
Ambiente não homogêneo diferenças expressivas de
Ambiente homogêneo, mas foram
temperatura entre superfícies (de
observados fortes jatos de ar e não
20,5°C à 35,2°C) - e não
uniformidades em relação à sua
uniformidades ao redor dos
distribuição
difusores em relação à distribuição
de ar

3% possuen algum tipo de controle 9% possuen algum tipo de controle

Fonte: Elaborado pela autora.

A Empresa A apresentou um nível de satisfação geral 2 pontos percentuais
abaixo do mínimo recomendado na ASHRAE 55:2017 (80%). O desconforto local
não parece ter influenciado este resultado. No que tange a sua principal causa, jato
de ar localizado, o baixo percentual de respondentes que relataram sentir este tipo
de desconforto com frequência (5%) e incômodo com uma Va elevada (3%) foi
amparado pelas medições da Va nos diversos pontos, as quais não indicaram a
existência de correntes de ar. Da mesma forma, as termografias mostraram que o ar
mais frio estava concentrado próximo dos difusores, isto é, sem gerar uma Va
excessiva. Também não foi identificada diferença vertical de temperatura, outra
possível causa de desconforto local, nas medições de Ta no ponto fixo, a 0,60m e
1,10m de altura.
A análise da sensação em relação ao ambiente térmico, por sua vez, mostrou
que há uma tendência, identificada no VME da avaliação subjetiva, de sensação
levemente fria, resultando em um PPI um pouco acima dos 10% recomendados na
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ASHRAE 55:2017. Esta tendência é amparada pelo VME calculado por meio das
medições ambientais (média de -0,47), principalmente na Sala 1 (média de -0,64),
que contém cerca de 18% dos pontos da amostra e 57% dos pontos com VME
inferior a -0,5. Apesar disto, nas regiões onde foram obtidas as imagens
termográficas o ambiente estava homogêneo, ou seja, é possível que a correção da
Ta mais baixa na Sala 1 elevaria o nível de satisfação geral com o ambiente térmico
deste escritório.
Esse escritório mostrou-se vulnerável à ocorrência de desvios e rampas,
acima dos limites da norma, em função de oscilações mais bruscas da To, o que
pode ter contribuído com o grau de insatisfação dos respondentes. Parte desta
vulnerabilidade pode ser explicada pela influência da radiação solar sobre o
ambiente interno, verificada nas medições no período da manhã, quando Tr subiu
2,9°C. À tarde as medições não registraram esta influência devido à ocorrência de
chuva, mesmo que na avaliação subjetiva 22% dos ocupantes relataram sentir maior
desconforto térmico no período da tarde, ou seja, é provável que também haja
influência da radiação solar neste período.
Por fim, apesar dos relatos de secura do ar

(21% dos respondentes

indicaram que este problema ocorre com frequência), as medições identificaram um
nível de umidade conforme os padrões definidos na DIN EN 15251:2012 na data e
período em que foram realizadas.
A Empresa B foi a que apresentou a situação mais crítica quanto à satisfação
geral com o conforto térmico (59% de respondentes satisfeitos). Em termos de
sensação com o ambiente térmico, em média os ocupantes relataram frio, sobretudo
no verão (PPI = 34,8 %). Levando em conta as medições, apesar do VME calculado
de -0,48 (média da amostra de pontos) ter ficado na faixa de neutralidade, 18% dos
pontos apresentaram VME inferior a -0,5, não conforme o recomendado na
ASHRAE 55:2017.
Com relação às flutuações da To (para desvios e rampas), não houve
registros acima dos limites da ASHRAE 55:2017, tampouco a influência de radiação
solar. Além disso, não foram verificadas diferenças verticais de temperatura. No que
tange aos níveis de umidade do ar, as queixas de secura (38% dos respondentes
relataram ocorrência frequente de ar muito seco) não foram confirmadas pelas
medições de umidade, as quais permaneceram conforme as recomendações da
DIN EN 15251:2012 na data e horário em que foram realizadas.
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A despeito das medições não refletirem os resultados da avaliação subjetiva
para o ambiente como um todo, elas corroboram a percepção dos respondentes com
relação ao desconforto devido a jato de ar localizado (22% relataram que o sentem
frequentemente), uma vez que em 3 dos 9 pontos que apresentaram VME inferior a
-0,5 foi observada uma Va relativamente elevada (>0,20m/s). As termografias
também reforçaram este resultado, pois mostraram não uniformidades dos jatos de
ar que saem pelas diferentes direções dos difusores. A análise dos projetos de
layout e sistemas de ar-condicionado em conjunto com as imagens termográficas
permitiu identificar o impacto de saídas de ar no resfriamento de divisórias próximas
às estações de trabalho. Esta influência foi mais percebida em uma região
específica, em função de uma reforma que acarretou a inclusão de um volume
arquitetônico não previsto nos projetos originais. Também é possível que o difusor
próximo aos pontos 136, 137, 138 e 139 estivesse desbalanceado, assim como o
difusor próximo ao ponto 25.
Apesar do desconforto local devido a jato de ar ter sido uma das causas de
insatisfação com o ambiente térmico, isto provavelmente não é suficiente para
explicar 41% de ocupantes insatisfeitos, já que este problema foi percebido em
apenas alguns pontos no momento da medição ambiental. Um fator que pode ter
contribuído para a baixa satisfação geral foi a predominância de mulheres entre os
respondentes (69%), num contexto em que apenas o VME e o PPI dos homens
respeitaram os limites da ASHRAE 55:2017, assim como a maior incidência de
satisfação geral ocorreu no gênero masculino, resultados corroborados pelos testes
qui-quadrado para este escritório. Isto pode ser explicado pelo baixo índice de
isolamento térmico de roupa das mulheres (0,38 clo) em relação ao dos homens
(0,49 clo).
A Empresa C apresentou também 2 pontos percentuais aquém dos limites
recomendados na ASHRAE 55:2017 no que tange à satisfação geral (78% estavam
satisfeitos) e uma sensação levemente fria em relação ao ambiente térmico no verão
(VME= -0,99), conforme a avaliação subjetiva. Por sua vez, as medições apontaram
uma situação oposta, uma vez que a sensação térmica nos pontos próximos à janela
foi de calor (VME médio de +0,91 e To acima de 27°C), devido principalmente à
influência da Tr (33,8°C em média). Para simular um cenário onde a Tr não
exerceria influência significativa, semelhante ao ocorrido nas outras empresas, foi
utilizada uma Tr hipotética de 24,3°C, a qual resultou em um VME de -0,61,
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compatível com a sensação de leve frio relatada pelos ocupantes. Foi também
identificada uma região mais fria (Região 3, correspondente a 36% da amostra do
VME e 20% do total da amostra de pontos), em decorrência da Ta média mais baixa
(22,9°C) que no restante do ambiente (24,3°C), a qual pode ter contribuído para a
sensação de leve frio na avaliação subjetiva.
Outra possível causa para o nível de insatisfação dos respondentes (22%)
foram as significativas flutuações de To (desvios e rampas) acima dos limites da
ASHRAE 55:2017, em diversos momentos, em decorrência principalmente da
influência da radiação solar sobre o ambiente interno. Tal influência foi reforçada
pelas imagens termográficas na comparação entre as temperaturas das superfícies
das janelas e próximas a elas com superfícies verticais mais afastadas, a qual
alcançou 14,7°C de diferença.
Com relação a desconforto local, não foi possível identificar pelas medições
correntes de ar que confirmassem a avaliação subjetiva (22% dos respondentes
sentiam desconforto devido a jato de ar localizado com frequência). Em
contrapartida, as imagens termográficas (Fotografias 26 e 27) apontaram não
uniformidade ao redor dos difusores em relação à distribuição do insuflamento de ar,
o que pode contribuir para o desconforto local. Quanto à diferença vertical de Ta,
não foram observados valores relevantes.
No que tange à umidade, as medições do ambiente interno encontraram-se
conforme as recomendações da DIN EN 15251:2012, apesar de parte dos
respondentes da avaliação subjetiva terem relatado a ocorrência frequente de ar
muito seco (21%) e de ar muito úmido (16%).
8 DISCUSSÃO E PROPOSTA
Conforme já descrito anteriormente, o conforto térmico gradualmente perdeu
valor ao longo das atualizações de versão do LEED ID+C, tanto dentro da categoria
a que pertence, Qualidade Ambiental Interna – perda de 11,7 pontos percentuais –,
como em termos do percentual na pontuação total – perda de 4,4 pontos
percentuais. No entanto, os resultados encontrados por esta dissertação mostraram
que escritórios certificados não necessariamente proporcionam conforto térmico à
porcentagem de ocupantes esperada, o que indica a importância de reavaliar o peso
deste fator na certificação.
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Além disso, o atendimento às recomendações das normas de conforto
térmico pelo projeto de sistema HVAC nunca foi tratado como um item obrigatório
(pré-requisito), mas como um item opcional (crédito). Isto significa que um escritório
que não optou por nenhum crédito de conforto térmico pode obter a certificação,
mesmo se o seu ambiente interno não atender as recomendações mínimas das
normas internacionais e nacionais equivalentes, a exemplo da Empresa A nesta
pesquisa.
Em países onde as normas de conforto térmico em que a certificação se
fundamenta sejam o padrão, como por exemplo a ASHRAE 55 nos Estados Unidos,
os projetos já devem cumprir seus requisitos, mesmo se não forem certificados
LEED. Logo, considerar o atendimento das normas um crédito equivale a bonificar
um escritório que, neste contexto, não se diferencia do não certificado. Por outro
lado, levando-se em conta que o LEED é uma certificação internacional, a não
exigência do cumprimento das recomendações das normas (ou seja, tratar isto como
opcional) não necessariamente irá proporcionar o conforto térmico em escritórios
certificados em todos os países.
Desta forma, na situação atual em que não há incentivos para que um
escritório certificado seja superior às normas de conforto térmico, seria mais
adequado tratar o seu cumprimento como item obrigatório, pois isto ao mesmo
tempo não beneficiaria empreendimentos de países que já cumprem estas normas e
buscaria garantir, nos escritórios certificados dos demais países, o nível mínimo de
conforto térmico recomendado nas normas internacionais.
A pesquisa de campo realizada nesta dissertação mostrou que a Empresa A
se enquadrou na situação de um escritório que obteve a certificação LEED ID+C,
não optou por alcançar os créditos de conforto térmico e não atendeu, em operação
(na avaliação subjetiva e nas medições ambientais), as recomendações de conforto
térmico da ASHRAE 55:2017. As Empresas B e C, apesar de terem obtido o crédito
referente à conformidade do projeto com as normas internacionais de conforto
térmico, também não apresentaram, durante as medições, condições de conforto.
Outro ponto relevante observado ao longo da evolução do LEED ID+C foi a
exclusão do crédito de monitoramento do conforto térmico durante a operação,
presente nas versões anteriores, da atual versão 4. Ainda que se pudesse
questionar a eficácia desse crédito – que para a sua comprovação requeria apenas
um compromisso formal do proprietário de que seriam realizadas pesquisas internas
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e que, caso estas indicassem mais de 20% de insatisfação com o conforto térmico,
seria elaborado um plano de ação (ver subseção 4.2) –, o fato de que nenhum dos
escritórios pesquisados estavam conforme a ASHRAE 55:2017 reforçou a
importância do monitoramento durante a operação. Em especial, a Empresa B, que
obteve este crédito, apresentou a situação mais crítica na avaliação subjetiva.
No que tange aos resultados das medições do ambiente interno, foram
observadas, nos três escritórios, condições relacionadas ao sistema HVAC, que
resultaram em regiões frias (Empresas A e C) ou em não uniformidade na
distribuição de ar pelos difusores (Empresas B e C). Tomando por base o processo
do LEED ID+C, para receber a certificação, os escritórios precisaram realizar o
comissionamento dos sistemas HVAC, devido ao seu caráter obrigatório na
categoria de Energia e Atmosfera (ver subseção 4.2). No entanto, não há uma
auditoria ao longo da operação do escritório para avaliar se os sistemas continuam
funcionando nas mesmas condições iniciais. O que é exigido na atual versão 4 do
LEED ID+C (e era opcional nas versões anteriores) é a apresentação de um plano
para o comissionamento durante a operação do escritório, cuja implementação está
sob a responsabilidade do usuário do espaço. Uma discussão mais aprofundada da
forma com que a certificação poderia ser revalidada ao longo da operação vai além
do escopo desta dissertação, que trata da melhoria de apenas um fator do
LEED ID+C.
Ainda com relação às medições, foi possível perceber a influência da radiação
solar sobre o ambiente interno, principalmente na Empresa C, onde Tr apresentou
oscilação relevante, a qual alcançou 7°C em 9 minutos. Este efeito foi reforçado
pelas imagens termográficas, que indicaram diferenças de temperatura entre
superfícies na ordem de 15°C. Além disso, a Tr também contribuiu para a ocorrência
de desvios e rampas na To nas Empresas A e C (principalmente) acima dos limites
recomendados na ASHRAE 55:2017. Para resolver o desconforto causado pela Tr e
as demais variáveis ambientais, o LEED ID+C incluiu no crédito de conforto térmico
o fornecimento de controle individual, direcionado a pelo menos uma das variáveis
ambientais, para no mínimo 50% dos ocupantes. Contudo, este fornecimento é
aceito sem que haja um estudo prévio para determinar qual variável influencia mais
as condições térmicas do escritório.
Alterações de projeto ao longo da operação (layout, partições verticais,
sistema HVAC, etc.) também não são contempladas pelo LEED ID+C, por esta ser
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uma certificação específica para as etapas de projeto e construção de interiores.
Essas mudanças podem alterar as condições de conforto térmico inicialmente
previstas no momento da obtenção da certificação, como observado na Empresa B,
onde a inclusão de um volume arquitetônico não previsto no projeto original pode ter
sido uma das causas, juntamente com a Va elevada, do VME fora dos limites
recomendados em três pontos próximos desta região.
Uma síntese desta discussão é que as pesquisas realizadas nesta
dissertação identificaram oportunidades de melhoria nos critérios de conforto térmico
da certificação LEED ID+C, os quais não foram capazes de assegurar, durante a
operação, as condições recomendadas nas normas internacionais. Nesse sentido,
será apresentada uma proposta para a valoração das condições de conforto térmico
no processo da certificação de escritórios com base no LEED ID+C.
8.1 Proposta
Conforme apresentado nas subseções 4.2 e 4.3, a versão atual (v.4) do
LEED ID+C trata o conforto térmico em um único crédito de um ponto, o equivalente
a 0,9% do total de pontos (110) da certificação e a 6% da categoria Qualidade
Ambiental Interna. Nesse crédito, os requisitos de conforto térmico estão divididos
em duas partes: a) os projetos de climatização do edifício deverão ser desenvolvidos
em conformidade com as recomendações da ASHRAE 55:2010, ISO 7730:2005,
EN 15251:2007, ou norma local equivalente; b) fornecimento de controle individual,
para no mínimo 50% dos ocupantes, de pelo menos uma das seguintes variáveis:
temperatura, velocidade e umidade do ar e temperatura radiante.
A proposta a seguir apresentada contempla três pré-requisitos (itens
obrigatórios no processo de certificação) e dois créditos, itens opcionais, que
representam 5 pontos – 4,5% do total de 110 pontos da certificação e 24% de 21
pontos da categoria de Qualidade Ambiental Interna. Como a pontuação total do
LEED não é passível de alteração, a adoção desta proposta implicaria na redução
de 4 pontos em outro fator, os quais deverão ser negociados com o órgão
certificador com base em estudos mais amplos da certificação. A valoração do
conforto térmico faz sentido devido aos resultados encontrados nesta pesquisa e à
pouca importância dada a este fator (menor peso da categoria) quando comparado
aos outros que impactam no conforto ambiental e no bem-estar dos ocupantes
(conforme a subseção 4.2). Neste sentido, a nova pontuação, apresentada no
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Quadro 29, busca equilibrar a importância do conforto térmico na categoria
Qualidade Ambiental Interna, de forma a incentivar os futuros escritórios certificados
a buscarem melhores condições de conforto para os usuários. Na sequência, estão
detalhados os itens da proposta.
Quadro 29 – Checklist proposto para o conforto térmico no LEED ID+C
Item

Descrição

Pontos

Pré-requisito 1

Condições ambientais internas mínimas de projeto

Obrigatório

Pré-requisito 2

Monitoramento do conforto térmico durante a operação

Obrigatório

Pré-requisito 3

Proteção contra desvios e rampas causados pela radiação solar

Obrigatório

Crédito1

Prover condições ambientais internas melhores que as mínimas de projeto

4

Crédito2

Fornecer controle individual aos ocupantes

1
Total de pontos possíveis

5

Fonte: Elaborado pela autora.

Pré-requisito 01 – Condições ambientais internas mínimas de projeto: obrigatório.

O objetivo deste pré-requisito é garantir que o escritório certificado
LEED ID+C atenda às condições de conforto térmico, na etapa de projeto,
recomendadas nas normas: ASHRAE 55:2017, ISO 7730:2005, DIN EN 15251:2012,
além das nacionais. Desta forma, escritórios de países em que tais normas já são
requeridas (independentemente da certificação) não seriam bonificados, ao mesmo
tempo que escritórios dos demais países não poderiam obter o LEED ID+C sem
atender às recomendações mínimas das normas internacionais, já consolidadas, ou
de norma local equivalente, quando houver.
Este pré-requisito compõe o crédito de conforto térmico da atual v.4. A
extinção da bonificação concedida, isoladamente, não impediria resultados como os
das Empresas B e C, que obtiveram o crédito em projeto, mas não estiveram
conforme as normas durante a operação. Porém, tais escritórios não seriam
bonificados por atender os requisitos mínimos das normas.
Para isso, o projeto deverá demonstrar que o VME e PPI estão conforme os
limites recomendados na ASHRAE 55:2017, na categoria B da ISO 7730:2005
(equivalente à categoria II da DIN EN 15251:2012), isto é: -0,5 < VME < +0,5 e
PPI < 10%. Caso seja utilizada a ISO 7730:2005, a comprovação deve ser realizada
conforme a documentação requerida no LEED ID+C para esta norma, por meio do
envio de cálculos baseados nas equações da Seção 4.1, ou no programa
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computacional apresentado em seu Anexo D, ou nas tabelas do Anexo E. Caso seja
utilizada a ASHRAE 55, deve ser demonstrado 80% de satisfação com o ambiente
térmico por meio do envio do gráfico psicrométrico, dos cálculos do VME e PPI ou
dos resultados da ferramenta de conforto térmico da ASHRAE (UNITED STATES
GREEN BUILDING COUNCIL, 2012, p.01).
Pré-requisito 02 – Monitoramento do conforto térmico durante a operação:
obrigatório.

O objetivo deste pré-requisito é garantir a realização do monitoramento das
condições de conforto térmico ao longo da operação, de forma a identificar não
conformidades e fornecer informações que auxiliem a sua resolução pelo usuário do
espaço. Conforme observado nos resultados das Empresas B e C, este crédito foi
obtido sem que isto se mostrasse efetivo na manutenção das condições de conforto
térmico durante a operação e sem que a certificadora tivesse conhecimento sobre a
realização do monitoramento. O monitoramento proposto será realizado anualmente
por meio de pesquisa de satisfação do conforto térmico, enviada pela certificadora,
conforme o modelo apresentado no Quadro 30, o qual se baseou nas normas
ASHRAE 55:2017, ISO 10551:1995 e ISO 28802:2012, podendo ser complementado
pelos dados pessoais sugeridos no Quadro 31.
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Quadro 30 – Questões da pesquisa de satisfação com o conforto térmico

Sensação e satisfação global
Aprofundamento nas características do ambiente

Qual a sensação térmica no seu ambiente de
trabalho?

Qual o nível geral de satisfação em relação às
condições térmicas do seu ambiente de
trabalho?
Eu sinto desconforto devido a jato de ar
localizado

A velocidade de circulação do ar atrapalha
porque é muito alta

Eu sinto desconforto devido a flutuações de
temperatura

O ar do escritório é muito úmido?

O ar do escritório é muito seco?

Normas de
referência

Escala

Tipo de Escala

Questão

+3 (Muito quente)
+2 (Quente)
+1 (Levemente quente)
Sensação (7 níveis) 0 (Nem frio, nem quente)
1 (Levemente frio)
-2 (Frio)
-3 (Muito frio)
Totalmente satisfeito
Satisfeito
Avaliação (4 níveis)
Insatisfeito
Totalmente insatisfeito
Sempre
Muitas vezes
Desconforto (4 níveis)
Algumas vezes
Nunca
Sempre
Muitas vezes
Avaliação (4 níveis)
Algumas vezes
Nunca
Sempre
Muitas vezes
Avaliação (4 níveis)
Algumas vezes
Nunca
Sempre
Muitas vezes
Umidade (4 níveis)
Algumas vezes
Nunca
Sempre
Muitas vezes
Secura (4 níveis)
Algumas vezes
Nunca

ASHRAE 55:2017
ISO 28802:2012
ISO 10551:1995

ISO 10551:1995
(Escala adaptada)

ISO 28802:2012
(Escala adaptada)

ISO 10551:1995
(Escala adaptada)

ISO 10551:1995
(Escala adaptada)

ISO 28802:2012
(Escala adaptada)

ISO 28802:2012
(Escala adaptada)

Fonte: Elaborado pela autora, com dados da International Organization for Standardization
(1995, p. 03-04), American Society of Heating, Refrigeranting and Air-conditioning Engineers
(2017, p. 50) e Deustches Institut Für Normung (2012b, p. 09-10).
Quadro 31 – Informações pessoais para a pesquisa de satisfação com o conforto térmico
Informação

Opções de resposta

Gênero

Feminino
Masculino

Local e tipo da estação de trabalho

Baia em espaço aberto com divisórias altas
Baia em espaço aberto com divisórias baixas
Sala individual
Sem local fixo
Outro (especifique)

Proximidade da janela da estação de trabalho

Próxima à janela (até 2 metros)
Distante da janela (mais de 2 metros)
Outro (especifique)

Tempo de trabalho nesse local/edificação (anos) Resposta aberta

Fonte: Elaborado pela autora.
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O conteúdo da pesquisa de satisfação foi definido com base na avaliação
subjetiva aplicada nesta dissertação e nos resultados encontrados. As perguntas
sobre sensação e satisfação global são importantes para avaliar o nível geral do
conforto térmico de acordo com as normas internacionais. As demais perguntas
complementam esta avaliação e são relevantes para identificar a presença de
fatores que exercem impacto no grau de satisfação com o ambiente térmico. Em
particular, foram encontrados nos escritórios pesquisados jatos de ar localizado e
desvios e rampas acima dos limites da ASHRAE 55:2017.
A amostra para a pesquisa de satisfação do conforto térmico dos ocupantes
do escritório certificado deve seguir um plano de amostragem aleatória simples, uma
vez que, após envio do questionário para todos os ocupantes, cada um deles
(candidatos a compor a amostra) terá a mesma probabilidade de participar da
pesquisa. Como as normas internacionais recomendam um nível mínimo de 80% de
ocupantes satisfeitos, pode-se utilizar uma proporção de 80% na determinação do
tamanho da amostra, cujo cálculo deve levar em conta que a população é finita, pois
a mesma é limitada pelos ocupantes do escritório (BUSSAB; MORETTIN, 2003, p.
281-286). Sugere-se a utilização de uma margem de erro de 5% com um nível de
confiança de ao menos 90%.
Os resultados serão enviados pela certificadora ao usuário do espaço e, caso
indiquem mais de 20% de insatisfeitos (limite da ASHRAE 55:2017), será informada
a necessidade de um diagnóstico mais detalhado (sob a responsabilidade do
usuário) por meio de medições das variáveis ambientais, de acordo com as
recomendações da ISO 7726:1998, para identificar as causas de insatisfação com o
ambiente térmico e embasar a elaboração de um plano de ações corretivas. Para
determinar a malha dos pontos de medição, recomenda-se a elaboração de um
relatório com a justificativa sobre a escolha da amostra, a qual deve representar: a
influência do efeito da radiação da fachada sobre o ambiente interno; os sistemas de
ar-condicionado e circuitos de distribuição de ar; e a carga térmica interna,
considerando todas as fontes que emitem calor, como a distribuição de pessoas, a
iluminação e os equipamentos. O relatório também deve levar em conta os aspectos
do Quadro 30.
Sugere-se para a aplicação deste pré-requisito a utilização da plataforma Arc
(ver Apêndice D), a qual já é acessada pelas empresas em processo de certificação
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e certificadas e possibilita, com os dados enviados pela pesquisa de satisfação, a
realização de benchmarking entre os empreendimentos certificados.
Pré-requisito 03 – Proteção contra desvios e rampas causados pela radiação solar:
obrigatório.

O objetivo deste Pré-requisito é mitigar o impacto negativo de flutuações
excessivas da radiação solar sobre as condições de conforto térmico no ambiente
interno, sobretudo devido à ocorrência de flutuações da To em curto espaço de
tempo (desvios e rampas) acima dos limites recomendados na Tabela 5.3.5.3 da
ASRHRAE 55:2017 (ver subseção 2.2.1). Esta situação foi observada principalmente
na Empresa C e ocorreu com menor frequência na Empresa A.
Deverá ser realizada, após a construção e antes da ocupação, uma análise
da flutuação da To ao longo de um dia, em condições de céu não encoberto, para
verificar a influência da Tr sobre o ambiente interno. As medições para o cálculo da
To deverão ocorrer em cada andar tipo conforme as recomendações da
ISO 7726:1998, com os instrumentos de medição posicionados em relação à
fachada mais crítica em termos de influência da radiação solar e com o sistema de
climatização em funcionamento.
Caso as análises das medições apontarem a ocorrência de desvios e rampas
acima dos limites indicados na ASRHRAE 55:2017, deverão ser propostas soluções
para proteger o ambiente interno da radiação solar, de forma a reduzir a flutuação
excessiva da Tr.
Crédito 01 – Prover condições ambientais internas melhores que as mínimas de
projeto: opcional (possibilita 4 pontos no processo de certificação).

O objetivo deste crédito é incentivar os escritórios a buscar condições de
conforto térmico, no que tange ao projeto HVAC, superiores aos limites mínimos
recomendados nas normas (Pré-requisito 01). Diferentemente da versão atual do
LEED ID+C, serão bonificados apenas os escritórios que apresentarem condições
de conforto diferenciadas, conforme apresentado no Quadro 32. As condições para
a obtenção do crédito foram detalhadas na sequência.
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Quadro 32 – Categoria A da ISO 7730:2005 para o ambiente térmico
Estado térmico do corpo
como um todo

Desconforto local
PIDL %

Categoria

A

causado por
PPI %

VME

<6

-0,2 < VME < +0,2

TRLI % Diferença vertical
na temperatura
do ar
< 10

<3

Piso quente ou
frio

Assimetria
radiante

< 10

<5

Fonte: Comité Européen de Normalization (2005, p. 17, adaptado pela autora, tradução
nossa).
Legenda:
PPI - percentual previsto de insatisfeitos TRLI - taxa de resfriamento local indesejável
VME - voto médio estimado

PIDL - percentual de insatisfeitos com o desconforto local

Condição 1 – Sensação em relação ao ambiente térmico (possibilita 2 pontos no
processo de certificação).
Deverão ser atendidas as condições de VME e PPI correspondentes à
categoria A da ISO 7730:2005 (Quadro 32), equivalente à categoria I da
DIN EN 15251:2012 (-0,2 < VME < +0,2 e PPI < 6%). A comprovação deve ser
realizada conforme a documentação requerida no LEED ID+C, por meio do envio de
cálculos baseados nas equações da Seção 4.1 da ISO 7730:2005, ou no programa
computacional apresentado em seu Anexo D, ou nas tabelas do Anexo E (UNITED
STATES GREEN BUILDING COUNCIL, 2012, p.01).
Condição 2 – Desconforto localizado (possibilita até 2 pontos no processo de
certificação).
O atendimento às condições definidas na categoria A da ISO 7730:2005
(Quadro 32) poderá ser realizado a partir de uma das opções apresentadas a seguir.
Opção 01 – Medições no ambiente interno (possibilita 2 pontos).
Deverão ser realizadas medições ambientais com o sistema de climatização
em funcionamento, após a conclusão da construção ou reforma e previamente à
ocupação, de forma a verificar se as possíveis causas de desconforto local estão
conforme os limites recomendados na categoria A da ISO 7730:2005 prescritos no
Anexo A desta norma, sintetizados no Quadro 33.
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Quadro 33 – Limites para as fontes de desconforto local na Categoria A da ISO 7730:2005
Fontes de desconforto local

Limites

Referência

Taxa de resfriamento local indesejável

10%

Figura A.2 - ISO 7730:2005

Diferença vertical na temperatura do ar
(cabeça ao tornozelo)

< 2°C

Tabela A.2 - ISO 7730:2005

Intervalo de tempetarura de superfície do
piso

19°C a 29°C

Tabela A.3 - ISO 7730:2005

Teto quente

< 5°C

Tabela A.4 - ISO 7730:2005

Parede fria

< 10°C

Tabela A.4 - ISO 7730:2005

Teto frio

< 14°C

Tabela A.4 - ISO 7730:2005

Parede quente

< 23°C

Tabela A.4 - ISO 7730:2005

Assimetria radiante

Fonte: Elaborado pela autora, com dados da Comité Européen de Normalization (2005, p.
18-21, tradução nossa).

Opção 02 – Avaliação por pesquisa junto aos ocupantes (possibilita 1 ponto).
Aplicar um questionário aos ocupantes, após a transferência dos mesmos
para o escritório, a fim de apurar o percentual de insatisfeitos em relação às fontes
de desconforto local. Este percentual não deve ultrapassar os limites recomendados
na categoria A da ISO 7730:2005, apresentada no Quadro 32. A amostra de
respondentes para esta pesquisa deve ser coletada seguindo um plano de
amostragem aleatória simples, considerando os mesmos critérios apresentados no
Pré-requisito 2. O conteúdo do questionário deve apresentar as perguntas indicadas
no Quadro 34. Não foi incluída a assimetria radiante devido à dificuldade de
compreensão e percepção deste fenômeno pelas pessoas.
Quadro 34 – Questões da pesquisa de avaliação do desconforto local
Questão

Tipo de escala

Em relação ao desconforto com jato de ar localizado,
estou

Em relação ao desconforto com piso quente ou frio,
estou

Em relação ao desconforto por diferença de temperatura
entre os pés e a cabeça, estou

Escala

Totalmente satisfeito
Satisfeito
Insatisfeito
Totalmete insatisfeito
Totalmente satisfeito
Satisfeito
Avaliação (4 níveis)
Insatisfeito
Totalmete insatisfeito
Totalmente satisfeito
Satisfeito
Avaliação (4 níveis)
Insatisfeito
Totalmete insatisfeito
Avaliação (4 níveis)

Fonte: Elaborado pela autora.

Norma de
referência
ISO 10551:1995

ISO 10551:1995

ISO 10551:1995
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Crédito 02 – Fornecer controle individual aos ocupantes: opcional (possibilita 1
ponto no processo de Certificação LEED ID+C).

O fornecimento de controle individual compõe o crédito de conforto térmico da
atual v.4, cujo objetivo é garantir o controle dos sistemas aos ocupantes ou grupos
de pessoas em espaços compartilhados para proporcionar a melhora do conforto
térmico. Nesta proposta, este item foi valorizado ao ser separado em um único
crédito. Conforme apresentado na subseção 4.2, para o atendimento deste quesito é
necessário que no mínimo 50% dos ocupantes tenham controle sobre ao menos
uma das seguintes variáveis: temperatura, velocidade e umidade do ar e
temperatura radiante.
Este critério foi mantido na proposta por possibilitar um controle mais apurado
aos ocupantes sobre as variáveis ambientais. No entanto, não foram realizadas
alterações de conteúdo em relação à versão 4 do LEED ID+C, pois não fez parte do
escopo desta dissertação a realização de testes para verificar sua influência sobre o
conforto térmico dos ocupantes.

8.2 Aspectos não tratados por esta proposta
Caso o escritório certificado realizar, ao longo da sua operação, alterações no
ambiente interno que modifiquem o projeto original (mudanças de layout, divisórias,
ou no sistema de ar-condicionado) e gerem um impacto negativo nas condições de
conforto térmico dos ocupantes, isto poderá ser identificado no monitoramento
periódico, objeto do Pré-requisito 02. Ao mesmo tempo, será estabelecido um
compromisso para que o escritório informe a certificadora a respeito de mudanças
relevantes de projeto e se comprometa a avaliar o impacto da mudança sobre os
ocupantes afetados. Não é, entretanto, viável para a certificadora auditar
periodicamente os escritórios certificados de forma a identificar alterações de
projetos não comunicadas.
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9 CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS
Escritórios certificados LEED ID+C deveriam proporcionar o conforto e o bemestar dos seus ocupantes. No entanto, os resultados desta dissertação mostraram
que os três escritórios pesquisados não apresentaram condições mínimas de
conforto

térmico

conforme

as

recomendações

das

normas

internacionais

(ASHRAE 55:2017, ISO 7730:2005 e DIN EN 15251:2012), tanto em termos da
satisfação e sensação globais percebidas pelos respondentes da avaliação
subjetiva, como em termos das medições das variáveis ambientais, as quais
indicaram a ocorrência de desvios e rampas, jatos de ar localizado e regiões frias.
Essas considerações permitem concluir que os critérios considerados na
certificação não foram efetivos para proporcionar o conforto térmico nesses
escritórios. Em primeiro lugar, o atendimento às recomendações das normas
internacionais que regem o tema é opcional, conforme verificado na Empresa A que
não obteve este crédito e foi certificada. Em segundo lugar, os incentivos (créditos)
ao conforto térmico foram gradualmente reduzidos ao longo das atualizações do
LEED ID+C e sua importância é pequena dentro da categoria Qualidade Ambiental
Interna, quando comparada aos fatores qualidade do ar, iluminação e acústica.
Os resultados encontrados fundamentaram a proposta de valoração do
conforto térmico no LEED ID+C. A primeira alteração foi tornar pré-requisito o
cumprimento das condições mínimas de conforto térmico recomendadas nas normas
internacionais, algo que deveria ser tratado como um requisito básico, mas
atualmente é opcional e possibilita uma bonificação de 1 ponto. No entanto, a
bonificação faria sentido somente se as condições mínimas de conforto com o
ambiente térmico estabelecidas nas normas fossem superadas e neste sentido a
proposta também incluiu um crédito que possibilita até 4 pontos para estas
situações, o qual considera a sensação em relação ao ambiente térmico e o
desconforto localizado.
Além disso, buscou-se evitar flutuações bruscas da temperatura operativa
causadas pela influência da radiação solar excessiva, requerendo-se a proteção
contra a mesma quando identificados desvios e rampas na To. Também foi
considerado na proposta o monitoramento obrigatório do conforto térmico com o
objetivo de identificar eventuais alterações das condições ambientais ao longo da
operação, as quais podem ser provocadas por mudanças de projeto e por ramais de
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ar-condicionado desbalanceados, conforme observado nos escritórios pesquisados.
Com as alterações desta proposta, o LEED ID+C passaria a ter três pré-requisitos
de conforto térmico – atualmente não há pré-requisitos – e até 5 pontos em créditos,
4 a mais que na versão atual, o que elevaria sua participação na certificação de
0,9% para 4,5%.
A aplicação dos múltiplos métodos adotados nesta pesquisa em futuros
estudos, no Brasil ou em outros países onde houver escritórios LEED ID+C,
permitiria ampliar a amostra de escritórios analisados e, consequentemente,
aumentar a precisão das conclusões desta dissertação, uma vez que foi possível
analisar diversos aspectos dos três escritórios pesquisados: percepção dos
ocupantes, condições térmicas do ambiente interno e projetos de layout e sistemas
HVAC.
Algumas limitações encontradas neste trabalho podem ser contornadas por
futuros estudos. Em termos da avaliação subjetiva, a amostra coletada não foi
suficiente para permitir conclusões sobre todas as relações entre as características
individuais de interesse (por exemplo, gênero e idade) e a satisfação e sensação
térmicas. Em especial, não foi possível realizar o teste estatístico para a idade em
nenhum dos escritórios. Outra limitação foi a impossibilidade de identificar a
localização no escritório de cada respondente da avaliação subjetiva, a qual
permitiria associar diretamente suas percepções às medições ambientais. Também
não foram realizados experimentos controlados para determinar a influência do
controle individual sobre o conforto térmico, bem como do gênero sobre a satisfação
com o ambiente térmico, os quais podem ser objeto de estudos futuros.
Em

relação

ao

controle

individual,

caberia

um

estudo

específico,

complementar a esta proposta, para avaliar se o valor atribuído de apenas 1 ponto
(0,9% do total) é suficiente para incentivar escritórios em processo de certificação a
escolherem esse crédito, uma vez que esta é uma solução mais onerosa.
No que tange às medições das variáveis ambientais, a Tg ao longo do dia foi
apurada somente em um ponto próximo da janela, impossibilitando a análise do
VME na Empresa C nos pontos mais afastados, dada a influência de radiação
observada durante as medições nesta empresa. Com relação à Va, esta variável não
foi medida ao longo do dia, mas apenas em um momento do tempo em cada ponto
da amostra, não sendo possível registrar seu comportamento ao longo do dia; por

159

fim, o fato das medições terem sido realizadas somente em um dia por escritório não
permitiu verificar a estabilidade das condições registradas em períodos mais longos.
Considerando os resultados da avaliação subjetiva, que indicou uma
tendência de sensação de leve frio nos ocupantes, futuros estudos podem colocar à
prova o impacto do aumento da temperatura para a redução do consumo de energia
e da emissão de gases de efeito estufa na atmosfera.
Além disso, dado que o conforto ambiental não depende apenas do conforto
térmico, mas também envolve o conforto acústico, a iluminação e a qualidade do ar
interno, estudos futuros que considerarem estes outros fatores complementariam
este trabalho na análise do conforto ambiental como um todo.
No que tange às condições do ambiente térmico, idealmente um escritório
sustentável não deveria considerar apenas a adoção de sistemas mecânicos para
proporcionar conforto térmico aos seus ocupantes, especialmente em regiões onde o
clima não apresenta condições extremas, como no caso de São Paulo, onde foram
selecionados os objetos deste estudo. Neste sentido, um bom projeto deve ser
realizado a partir dos conceitos da arquitetura passiva, a qual envolve estudos das
condições climáticas locais, incluindo temperatura, umidade e velocidade do ar e
direção dos ventos predominantes, de forma a permitir o melhor aproveitamento dos
recursos naturais. Neste contexto, após conseguir o máximo de conforto térmico
possível e eficiência energética em projeto, a instalação dos sistemas de
climatização poderá auxiliar no preenchimento de lacunas que eventualmente
permanecerem nas condições de conforto térmico. O LEED ID+C reconhece a
importância de projetos naturalmente ventilados e fornece diretrizes com bases nas
normas internacionais para a sua execução. Por este motivo, recomenda-se para
futuros estudos uma avaliação das condições de conforto térmico em escritórios
certificados naturalmente ventilados.
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GLOSSÁRIO
Isolamento da roupa: Resistência a transferência do calor sensível fornecida por
um conjunto de roupas.
Pressão de vapor de água no ar: Pressão que o vapor de água exerceria se
ocupasse sozinho o volume ocupado pelo ar úmido à mesma temperatura.
Resfriamento local: Resfriamento local indesejado do corpo causado por
movimento do ar.
Taxa metabólica: Taxa de transformação da energia química em calor e trabalho
mecânico em função das atividades metabólicas de um indivíduo, por unidade de
área da superfície da pele.
Temperatura de ponto de orvalho: Temperatura do ar úmido saturado, com a
mesma razão de umidade que a de uma amostra de ar úmido.
Temperatura do ar: Temperatura em que o ar se encontra ao redor do ocupante.
Temperatura radiante média: Temperatura uniforme de um invólucro preto
imaginário que troca a mesma quantidade de calor por radiação com o ocupante que
o ambiente real não uniforme.
Temperatura operativa: A média aproximada da temperatura do ar e da
temperatura radiante média. Para Va < 0,2 m/s pode-se utilizar a fórmula to= (ta + tr)
/2.
Umidade: Conteúdo de umidade no ar, é expresso em termos de diversas variáveis
termodinâmicas, incluindo pressão de vapor, temperatura de ponto de orvalho,
relação de umidade e umidade relativa.
Velocidade do ar: Taxa de movimento do ar em um ponto sem considerar a
direção.
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Apêndice A: Indicação dos pontos de medição no escritório da Empresa A

Fonte: Empresa A, adaptado pela autora (2017).
Legenda:
Indica que foi medida a Ta naquele ponto

xx

Indica que foi medida a Va naquele ponto

xx

Ponto em que não houve medição
Sensor fixo de medição da UR, Ta e Tg (somente próximo à janela)
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Apêndice B: Indicação dos pontos de medição no escritório da Empresa B

Fonte: Empresa B, adaptado pela autora (2017).

Legenda:
Indica que foi medida a Ta naquele ponto

xx

Indica que foi medida a Va naquele ponto

xx

Ponto em que não houve medição
Sensor fixo de medição da UR, Ta e Tg (somente próximo à janela)
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Apêndice C: Indicação dos pontos de medição no escritório da Empresa C

Fonte: Empresa C, adaptado pela autora (2017).

Legenda:
Indica que foi medida a Ta naquele ponto

xx

Indica que foi medida a Va naquele ponto

xx

Ponto em que não houve medição
Sensor fixo de medição da UR, Ta e Tg (somente próximo à janela)
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Apêndice D: Sistema Arc
O Arc é uma plataforma desenvolvida pelo Green Business Certification
Incorporation (GBCI) com o objetivo de medir e monitorar o desempenho de edifícios
durante a operação por meio da coleta, do gerenciamento e da comparação de
dados. Este foi criado como um complemento ao LEED e a outras ferramentas de
certificação, porém, edifícios não certificados também podem utilizá-lo como auxílio
para melhorar o seu desempenho. No caso dos certificados, o sistema permite a
comparação das métricas de desempenho a nível local ou global em relação a
outros edifícios que também foram certificados.
Esta plataforma, ilustrada na Figura 13, apresenta uma pontuação de
desempenho (de 0 a 100 pontos) com base em dados dos últimos 12 meses de
operação e nos resultados de estratégias aplicadas ao edifício relacionadas a cinco
categorias: Energia, Água, Resíduos, Transporte e Experiência Humana. O
atendimento a uma pontuação mínima de 40 requisitos definidos no Arc possibilita a
obtenção da certificação LEED para edifícios existentes com pelo menos 12 meses
de operação (UNITED STATES GREEN BUILDING COUNCIL, 2018c).
Figura 13 – Ilustração da plataforma e da pontuação por categoria

Fonte: Horst (2018).
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A categoria Experiência Humana poderia ser adaptada para possibilitar o
monitoramento do conforto térmico durante a operação, conforme proposto no Prérequisito 02 nesta dissertação. Atualmente, esta categoria é usada para a avaliação
do total de compostos orgânicos voláteis e da concentração de dióxido de carbono
no ambiente, bem como para a realização de uma pesquisa a cada 12 meses, cujo
acesso é enviado de forma eletrônica (via sistema) aos ocupantes do edifício.
Esta pesquisa compreende apenas duas perguntas: a primeira está
relacionada ao tipo de deslocamento (meio de transporte) e à quilometragem
percorrida pelo ocupante até chegar ao edifício; a segunda se refere ao seu nível de
satisfação com as condições do edifício, de acordo com uma escala própria que
varia de extremamente insatisfeito à extremamente satisfeito com as condições do
edifício, conforme mostra a Figura 14. Em caso de insatisfação, o respondente
deverá indicar a causa que está contribuindo para tal situação, dentre as seguintes
opções: sujeira, calor, privacidade, mal cheiro, frio, abafado, escuro, barulho e
ofuscamento. Ao final da pesquisa há um campo em que o respondente poderá
manifestar-se de forma livre sobre outras queixas que estiverem provocando a sua
insatisfação, bem como indicar a localização no edifício que se refere à mesma
(UNITED STATES GREEN BUILDING COUNCIL, 2018d).
Figura 14 – Pesquisa de satisfação com as condições do edifício

Fonte: United States Green Building Council (2018c).

