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RESUMO 

 

As unidades de conservação são áreas instituídas pelo poder público com fins de 

preservação da natureza e garantia de vida para as futuras gerações. Estas áreas 

necessitam de estruturas para o recebimento de público e efetividade de gestão. Neste 

contexto, este trabalho tem como objetivo fazer um estudo de caso do conforto térmico 

da sede administrativa do Parque Nacional do Pau Brasil, localizado no sul da Bahia, 

administrado pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Natureza-ICMBIO. O 

estudo apresenta dados do período de verão, comparando-o com os parâmetros 

estabelecidos pela Norma ISO 7730 de 1994. Os dados foram coletados da estrutura 

em equipamentos anteriormente adquiridos pela Instituição, sendo os valores principais 

extraídos do meio da estação do ano. Com base nestes dados, foram feitos cálculos, 

pesquisa de campo e avaliações do conforto térmico analisando-se as variáveis 

ambientais e pessoais. Os resultados obtidos confirmam que o ambiente para o período 

observado se torna termicamente inadequado, evidenciando relação com a pesquisa 

verbal amostrada pela percentagem de pessoas insatisfeitas superior a 10% e cálculos 

dos dados analisados. O estudo apresenta possibilidades de melhoria do conforto 

térmico conforme a NBR 15.220-3/2003 e demonstra há necessidade de implantação 

de sistemas de conforto térmico servindo como base para confirmações e projetos 

futuros. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

O conforto térmico está diretamente relacionado com o bem estar humano tanto 

interna quanto externamente. A produtividade no trabalho, o humor, a saúde corporal e 

o relacionamento com o ambiente dependem de temperaturas ideais para serem 

vivenciadas. 

Define-se conforto térmico como o estado de espírito que exprime satisfação 

com o ambiente térmico e considera que a insatisfação pode ocorrer em razão do 

aquecimento ou resfriamento do corpo como um todo ou de partes determinadas, o que 

recebe a designação de desconforto localizado. (ISO 7730,1994). 

 As estruturas arquitetônicas destinadas ao convívio humano, devem ser 

adequadas a proporcionar aos seus ocupantes um conforto térmico agradável e 

estável. O conforto térmico em um determinado ambiente pode ser definido ainda como 

a sensação de bem-estar experimentada por uma pessoa, resultante de uma 

combinação satisfatória, nesse ambiente, da temperatura radiante média (Trm), 

umidade relativa (UR), temperatura do ambiente (Ta) e velocidade relativa do ar (Vra) 

com a atividade lá desenvolvida e com a vestimenta usada pelas pessoas. (RUAS, 

1999). 

 Em um contexto mundial as unidades de conservação foram criadas para 

proporcionar ao ser humano a garantia de vida neste planeta, incluindo-se nesta o 

conforto ambiental. Definidas como: espaço territorial e seus recursos ambientais, 

incluindo as águas jurisdicionais, com características naturais relevantes, legalmente 

instituído pelo Poder Público, com objetivos de conservação e limites definidos, sob 

regime especial de administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de 

proteção. (SNUC, 2000).  

Para gerenciar as unidades de conservação a administração pública necessita 

de estruturas adequadas para o desenvolvimento dos trabalhos de gestão. Os 

trabalhadores destas unidades necessitam de estruturas agradáveis que possam trazer 

bem estar ao serviço penoso pelo isolamento e dificuldade de acessos. 

 O Parque Nacional do Pau Brasil criado em 20 de abril de 1999, é uma unidade 

de conservação com área de 11.038 ha (onze mil e trinta e oito hectares) que tem por 
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objetivo proteger e preservar amostra dos ecossistemas ali existentes e possibilitar o 

desenvolvimento de pesquisa científica e programas de educação ambiental. (BRASIL, 

1999). Sendo em 2010 ampliado para 18.934 ha (dezoito mil novecentos e trinta e 

quatro hectares). (BRASIL, 2010). 

 Neste contexto, este trabalho visa proporcionar um estudo de caso a fim de 

avaliar as condições de conforto térmico a que estão submetidos os trabalhadores da 

sede administrativa da unidade de conservação, comparando posteriormente com os 

critérios estabelecidos na norma ISO 7730,1994 e as orientações construtivas 

propostas pela NBR 15.220-3, 2003. 

 

2 CARACTERIZAÇÃO DO AMBIENTE DE ESTUDO 
 

 O zoneamento climático brasileiro apresenta oito zonas, estas foram 

estabelecidas pela NBR 15220-3, 2003. Levando em consideração uma Carta 

Bioclimática a partir da proposta por Givoni (“Comfort Climate Analysis and Building 

Design Guidelines”. Energy and Building, 18 (1), 11-23, 1992). 

 A divisão do território brasileiro em oito zonas apresentam-se relativamente 

homogêneas quanto ao clima e, para cada uma destas zonas, formulou-se um conjunto 

de recomendações técnico-construtivas que otimizam o desempenho térmico das 

edificações, através de sua melhor adequação climática. (NBR 15.222-3, 2003) 

 Toda região litorânea do Estado da Bahia encontra-se na zona 8, o município de 

Porto Seguro está inserido na porção sul do Estado, caracterizando-se por clima 

tropical quente, com máximas no verão de 42°C e ameno no inverno com média de 

25°C, e mínimas de 15°C, pluviosidade média anual de 1700mm. 
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Figura 1 - Zoneamento Bioclimático Brasileiro 

Fonte: NBR 15.222-3, 2003 

 

Em 2001 foi construída no Parque Nacional do Pau Brasil uma sede 

administrativa para escritório e o desenvolvimento dos trabalhos de gestão da Unidade. 

Localizada na antiga estrada Arraial d’ajuda – Itabela Km 7, distrito de Vale Verde, 

Porto Seguro – Bahia. A sede possui 276,32 m² de área construída. 

A sede administrativa possui um único pavimento com 273,32 m², tendo em suas 

dependências seis salas de escritório, uma cantina, uma cozinha, uma varanda, um hall 

de acesso, um lavabo, um banheiro, uma área de serviço, um depósito e duas saletas. 

O imóvel apresenta divisórias em alvenaria e laje em todos os ambientes. A 

fachada é voltada para o Oeste, apresentando principais janelas a noroeste. O telhado 

foi construído em madeira coberto por telhas de barro do tipo americana. O piso é 

cerâmico e pintura de cores claras. 
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Figura 2 – Planta de Cobertura e baixa do objeto de estudo 

Fonte: Arquivo Parque Nacional do Pau Brasil – ICMBIO 

 

 

 

Figura 3 - Fachada do imóvel e recepção 

Fonte: Arquivo Parque Nacional do Pau Brasil – ICMBIO 
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Figura 4 - Área interna do imóvel sala de exposição e sala reunião. 

Fonte: Arquivo Parque Nacional do Pau Brasil – ICMBIO 

 

  

Figura 5 - Salas destinadas a escritório. 

Fonte: Arquivo Parque Nacional do Pau Brasil – ICMBIO 

 

 

3 OBJETIVOS 

 

Este trabalho objetiva avaliar o conforto térmico no ambiente de trabalho do 

Parque Nacional do Pau Brasil localizado no sul da Bahia, realizando um comparativo 

entre os valores coletados e os estabelecidos pela norma ISO 7730,1994, e soluções 

construtivas orientadas na NBR 15.222-3, 2003. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 
 

 O trabalho baseou-se na análise dos dados da estação climática meteorológica, 

Marca Instrutemp, realizando um estudo de caso das condições de conforto térmico a 

que estão submetidos os trabalhadores da sede administrativa do Parque. Sendo 

desenvolvido a partir de observações em campo e da coleta dos dados da estação 

climática indoor e outdoor no período de verão de 22/12/2014 a 20/03/2015.  

Os dados resultantes das medições foram avaliados conforme as Normas 

Regulamentadoras vinculadas à ISO 7730/1994. 

 Os dados de temperatura, umidade relativa e velocidade do ar foram coletados 

do meio do período de verão, dia 29/01/2015, em horário de maior temperatura, por 

volta das 14 horas. Foi considerado, o uniforme dos trabalhadores da sede 

administrativa, o perfil do trabalho realizado internamente, as vestimentas utilizadas e a 

opinião dos envolvidos quanto ao nível de conforto térmico. Posteriormente estes dados 

foram inseridos no software calculadora online HUMAM HEAT BALANCE - Architectural 

Science, do Professor Richard de Dear, The University of Sydney - Austrália. 

 Considerou-se apenas os ocupantes diários da unidade administrativa, 

trabalhadores que permanecem em média de oito horas por dia no local, totalizando 

dez pesquisas de amostras subjetivas. 

 As variáveis consideradas de influência para o trabalho são do tipo ambiental e 

do tipo pessoal. Sendo as ambientais: temperatura do ar, umidade relativa do ar e 

velocidade do ar, já os fatores de influência para o trabalho são: a atividade 

desempenhada e o isolamento térmico do uniforme usado pelos trabalhadores. 

 Os dados amostrados foram extraídos da estação climática instalada na região 

central da estrutura e seus anexos instalados na área externa a trinta metros da 

mesma.  
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Figura 6 - Estação climática central de controle, monitor de monitoramento e estação de coleta de dados. 

Fonte: Arquivo Parque Nacional do Pau Brasil – ICMBIO 

 

 Após coleta de dados foi realizada pesquisa de conforto térmico com os 

servidores que permanecem diariamente na sede da unidade. Levando em 

consideração a vestimenta dos mesmos que é composta por uniforme, camiseta de 

poliéster, calça de ripstop e bota com solado de borracha tanto masculino quanto 

feminino. 

 

(A)                                   (B)                          (C)                              

Figura 7: Uniforme dos trabalhadores da sede da unidade de conservação (A) camisa polo em poliester e 

algodão; (B) caça em ripstop; e (C) bota constituída em couro naylon e solada de borracha. 

Fonte: ICMBIO 

 

 



8 
 

 

 

 

5 REVISÃO DE LITERATURA 
 

A ISO 7730/1994 tem como objetivo apresentar um método para prognosticar a 

sensação térmica e a proporção de pessoas insatisfeitas quando expostas a ambientes 

térmicos moderados, bem como especificar condições ambientais aceitáveis para o 

conforto térmico. Ela é aplicada a situações de indivíduos sadios e indicada no projeto 

de novos ambientes e avaliação dos existentes. 

A avaliação do conforto térmico por essa norma exige o conhecimento de outras 

normas da série ISO como: ISO 7726/1985 que especifica métodos e características 

dos instrumentos para avaliação do conforto térmico; ISO 8996/1990 que descreve 

métodos para obtenção da taxa de metabolismo; e ISO 9920/1995 que apresenta 

métodos para estimar as características térmicas das vestimentas. 

A partir deste conhecimento é possível entender e explicar o método de avaliação 

de conforto térmico, considerando as interferências que possam intervir nas avaliações. 

O método de avaliação adotado por essa norma é o dos Votos Médios Estimados 

(PMV - predicted mean vote) que foi baseado em estudos realizados em câmaras 

climatizadas nos Estados Unidos da América e na Dinamarca (ROHLES et al., 1966; 

MCNALL et al., 1967 e FANGER, 1970. Apud RUAS 2001). Essas experiências foram 

posteriormente repetidas em países de climas diferentes, (TANABE, KIMURA & HARA, 

1987; CHUNG & TONG, 1990 e DE DEAR, LEOW & AMEEN, 1991. Apud RUAS, 2001) 

e os resultados obtidos concordaram com os anteriores. 

O PMV é dado numa escala de sete pontos e representa uma estimativa da 

sensação térmica média de um grande grupo de pessoas. Ele é obtido utilizando as 

variáveis ambientais; temperatura radiante média, umidade relativa, temperatura e 

velocidade relativa do ar. Entre outras variáveis pessoais; taxa de metabolismo e 

isolamento térmico da vestimenta. A escala gradua como: +3 muito calor, +2 calor, +1 

leve calor, 0 conforto, -1 leve frio, -2 frio, -3 muito frio. 
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O modelo matemático trazido pela ISO 7730/1994, permite calcular o PMV 

utilizando variáveis, mas também possui um conjunto de tabelas que possibilita obtê-lo 

diretamente para diferentes combinações de taxa de metabolismo, isolamento térmico 

da vestimenta, temperatura operante e velocidade relativa do ar. A sua aplicação pode  

prever a sensação térmica de um grupo de pessoas e a PEI - percentagem de 

insatisfeitos. 

A ISO 7726/1985 especifica as características dos instrumentos e os métodos a 

serem utilizados excetuando-se velocidade relativa do ar, para tal referenda-se a 

utilização de um anemômetro omnidirecional. 

 Para a estimativa das variáveis pessoais a ISO 7730/1994 traz as seguintes 

tabelas: 

Tabela 1- Taxa de metabolismo em função da atividade desempenhada 

TAXA METABOLISMO SEGUNDO ISO 7730/1994 

ATIVIDADE 
METABOLISMO 

W/m²  met 

Reclinado  46  0,8 

Sentado/Relaxado  58  1 

Atividade sedentária  70  1,2 

Em pé, atividade leve  93  1,6 

Em pé, atividade media  116  2 

Andando em superfície nivelada       

2 Km/h  110  1,9 

3 Km/h  140  2,4 

4 Km/h  165  2,8 

5 Km/h  200  3,4 
Fonte: ISO 7730/1994 tabela A. 1. 

 

Tabela 2- Isolamento térmico para peças de roupa 

ISOLAMENTO TERMICO PARA PEÇAS DE ROUPAS SEGUNDO ISO 7730/1994 

PEÇA 
ISOLAMENTO TÉRMICO 

clo 

ROUPA DE BAIXO    

calcinha  0,03 

ceroula longa  0,10 
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camiseta s/manga  0,04 

camiseta c/manga curta  0,09 

camiseta c/ manga longa  0,12 

calcinha e sutiã  0,03 

CAMISA ‐ BLUSA    

mangas curtas  0,15 

leves, mangas longas  0,20 

normal, mangas longas  0,25 

camisa de flanela, mangas longas  0,30 

blusa leve, mangas longas  0,15 

CALÇA    

short  0,06 

leve  0,20 

normal  0,25 

flanela  0,28 

VESTIDO‐SAIA    

saia leve/verão  0,15 

saia pesada/inverno  0,25 

vestido leve/mangas curtas  0,20 

vestido de inverno/mangas longas  0,40 

SUETER    

colete s/ manga  0,12 

sueter leve  0,20 

sueter  0,28 

sueter pesado  0,35 

PALETÓ    

Leve/paletó de verão  0,25 

paletó  0,35 

guarda‐pó  0,30 

ALTO ISOLAMENTO/FIBRA‐PELE    

Calça  0,35 

paletó   0,4 

colete   0,2 

ROUPA/AMBIENTES EXTERNOS    

casaco   0,6 

jaqueta   0,55 

casaco com capuz   0,7 

macacão, fibra‐pele   0,55 

DIVERSAS    

meias  0,02 

meias grossas, altura do tornozelo  0,05 
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meias grossas, longas  0,1 

meias femininas de nylon  0,03 

sapatos (sola fina)   0,02 

sapatos (sola grossa)   0,04 

botas  0,1 

Luvas  0,05 
Fonte: ISO 7730/1994 

A taxa de metabolismo de um determinado trabalho é estimada enquadrando-o 

numa das atividades listadas na tabela 1 ou para o caso de trabalho composto por 

atividades diferentes, ponderando-se as taxas de cada atividade executada em relação 

ao tempo por um período de uma hora. 

O isolamento térmico de uma vestimenta é calculado somando-se os isolamentos 

das peças listados pela tabela 2 (RUAS, 2001).  

A ISO 8996/1990 descreve os métodos para a obtenção da taxa de metabolismo, 

sendo: 

1) Tabelas onde o metabolismo é estimado em função da descrição das 

atividades;  

2) Utiliza a taxa de batimentos cardíacos, que é registrada durante a execução da 

atividade e linearmente relacionada à produção de calor metabólico. 

3) Utiliza o consumo de oxigênio e a produção de gás carbônico durante a 

atividade para calcular o calor metabólico produzido. 

A ISO 9920/1995 apresenta métodos para estimar as características térmicas das 

vestimentas; resistência a troca de calor sensível e latente, a partir de valores 

correspondentes a peças de vestuário conhecidas.  

A ISO 7730/1994 apresenta uma equação que permite calcular a porcentagem de 

insatisfeitos devido ao draught – resfriamento parcial do corpo causado por ar em 

velocidade ou inadequação da temperatura - em função da temperatura, velocidade do 

ar e intensidade de turbulência. Essa equação é aplicável a pessoas em atividade leve, 

principalmente sedentária, com sensação térmica, no corpo como um todo, próxima da 

neutralidade (RUAS, 2001). 

A ISO 7730/1994 especifica que um ambiente é aceitável no que se refere ao 

conforto térmico se a porcentagem de pessoas insatisfeitas devido ao desconforto no 

corpo como um todo for menor que dez por cento (PPD predicted percentage 
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dissatisfied <10%) e os insatisfeitos devido ao draught forem menos que quinze por 

cento. A norma cita que devido às diferenças individuais, é impossível estabelecer 

condições de conforto térmico que satisfaçam a todos num grande grupo. (RUAS, 

2001). 

Na pratica a avaliação do conforto térmico pela norma ISO 7730/1994 necessita 

das variáveis ambientais e pessoais, tais como: ambientais; temperatura radiante 

média, umidade relativa, temperatura e velocidade relativa do ar, bem como variáveis 

pessoais; taxa de metabolismo e isolamento térmico da vestimenta.  

A exatidão dos resultados da avaliação por essa norma depende da exatidão dos 

valores daquelas variáveis uma vez que o PMV é um modelo matemático baseado em 

experiências de laboratório onde todas as variáveis foram cuidadosamente controladas. 

 

Tabela 3 - PMV para atividade metabólica de 1,2 met (69,6 W/m²) e umidade relativa do ar de 50% 
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Fonte: ISO 7730, 1994. 
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Figura 8 - Relação entre PMV e PPD 

Fonte ISO 7730, 1994 

 

A especificação das características mínimas dos instrumentos e dos métodos é 

trazido pela ISO 7726 (1985), que adequadamente utilizados, propiciarão a exatidão 

desejada no levantamento das variáveis ambientais. 

Já para a obtenção das variáveis pessoais nas aplicações de campo, é difícil 

conseguir a exatidão necessária, visto que os recursos técnicos exigidos para medi-las 

geralmente não estão disponíveis. Assim essas variáveis são normalmente estimadas 

através de tabelas como as dos anexos A e E da ISO 7730/1994 ou as da ISO 

9920/1995 e ISO 8996/1990 e isso pode gerar erros na avaliação do conforto térmico. 

(RUAS, 2001). 

 

5.1 CONFORTO TÉRMICO 
 

Para manutenção das funções vitais o ser humano produz energia através do 

metabolismo dos alimentos. A energia produzida é convertida em energia térmica 

ignorando-se parcela mecânica igualando o calor metabólico a taxa de metabolismo. 

A execução de atividades físicas diárias causa aumento na liberação de calor 

consequentemente aumentando o processo metabólico. Dessa forma para haver o 

equilíbrio térmico é necessária a troca de calor com o ambiente. 

 A sensação de conforto térmico é inversamente proporcional ao trabalho do 

sistema termorregulador que atua através de ações fisiológicas; isso representa que 
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quanto maior for o trabalho desse sistema para manter a temperatura interna do corpo, 

maior será o desconforto. 

O isolamento térmico da vestimenta entra como variável pessoal, interfere com o 

trabalho do sistema termorregulador devido à barreira imposta pela roupa às trocas de 

calor do corpo. Essa interferência depende do material e do modelo da roupa. 

 

5.2 TAXA DE METABOLISMO  
 

A taxa de metabolismo é representada pela troca de calor entre o ambiente e o 

sistema termorregulador. O método utilizado para medir o calor produzido é a 

calorimetria. No entanto, esse método tem dificuldades práticas por ser realizado 

durante longo período de tempo. 

O consumo de alimentos para manutenção das atividades basais tem como 

consequência a produção de calor, denominada como ação dinâmica específica ou 

efeito ADE. 

O pico do efeito ADE ocorre uma ou duas horas após a refeição mas o efeito 

persiste por um período total de quatro a seis. Assim, para um ciclo normal de três 

refeições diárias com espaçamento aproximado de cinco horas entre elas, haveria 

efeito ADE em todo o período em que a pessoa estivesse acordada. (FANGER,1970). 

 A taxa de metabolismo não depende só da atividade física e da alimentação mas 

também da idade, sexo e temperatura ambiente. O metabolismo basal das mulheres é 

de 5 a 10 % menor que o dos homens devido ao fato delas possuírem mais gordura 

corporal do que os homens de idade e dimensões idênticas. A gordura é 

metabolicamente menos ativa que o músculo. (MCARDLE, KATCH & KATCH, 1985ª). 

Sobre a referência de idade, o metabolismo basal decresce conforme esta 

aumenta. 

A ISO 8996/1990 propõe três caminhos para a obtenção da taxa de metabolismo, 

que diferem na exatidão dos resultados e na aplicabilidade prática. 

O de maior exatidão é o de determinação da taxa de metabolismo através da 

medição do consumo de oxigênio e da produção de gás carbônico. 
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Partindo do princípio que a oxidação dos alimentos é a fonte de energia do corpo 

e que o organismo precisa extrair oxigênio continuamente da atmosfera armazenando 

pequenas quantidades por vez. O método avalia o consumo de oxigênio e a expiração 

de gás carbônico durante um ciclo de trabalho de 15 a 30 min. 

O segundo método é realizado pela obtenção de metabolismo através da 

frequência cardíaca – FC, durante esforço. Este método apresenta variáveis individuais 

não sendo preciso para grupos diversos de indivíduos. 

 A frequência cardíaca só deverá ser utilizada para trabalho dinâmico, 

desenvolvido por grupos de músculos grandes com pequena solicitação estática e na 

ausência de sobrecarga térmica e mental. (ISO 8996/1990). 

O último método proposto é baseado em diferentes tabelas comparando-se a 

avaliando taxas de metabolismo a tipos diferentes de trabalhos e esforços específicos. 

De acordo com a ISO 8996 (1990) a taxa de metabolismo pode variar ± 5% de pessoa 

para pessoa, para o mesmo trabalho e sob as mesmas condições ambientais. 

 

Tabela 4 - Comparativo das estimativas de taxa de metabolismo e Voto Médio Estimado  

   Taxas de metabolismo (W/m²)  VME 

Ramos de 
atividade 

Observadores  medianas  intervalos  diferenças  intervalos 

Oficina 
mecanica 

Inexperientes 
experientes 

192  
195

170 a 230 
147 a 185 

60         
38 

1,02 a 
2,03 0,63 
a 1,27 

Construção 
civil 

Inexperientes 
experientes 

240  
230

200 a 260 
211 a 292 

60         
81 

1,39 a 
2,44 1,58 
a 3,00 

Comércio 
Inexperientes 
experientes 

145  
135

120 a 170 
100 a 175 

50         
75 

0,19 a 
1,14 ‐0,23 
a 1,13 

 
Fonte: KÄHKÖNEN et al.(1992). 

 
 

5.3 ISOLAMENTO TÉRMICO 
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A utilização das vestimentas possui determinação direta na troca de calor e no 

conforto térmico. O isolamento realizado pelas vestimentas pode ser total, parcial ou 

básico. As resistências podem ser diversas sendo as mais usuais por convecção, 

radiação, condução e evaporação. 

A ISO 7730/1994, através do PMV, usa o isolamento térmico básico para 

diferenciar as vestimentas e, portanto, não leva em conta a permeabilidade do tecido à 

umidade. Essa permeabilidade não tem grande influência para atividades sedentárias 

em ambientes com temperaturas próximas à de conforto, mas quando o nível de 

atividade e/ou a temperatura aumentam, essa propriedade é relevante devido à maior 

necessidade do corpo perder calor por evaporação do suor, para manter o equilíbrio 

térmico. (RUAS, 2001). 

 Contudo o isolamento térmico pode ser obtido comparando as peças de roupa 

com as tabelas que a ISO 7730/1994 e ISO 9920/1995 trazem para suas verificações. 

Os valores listados nessas tabelas foram obtidos em medições realizadas em câmaras 

climatizadas com o uso de manequins térmicos, fixos na posição em pé. 

A NBR 15.220-3 apresenta o zoneamento bioclimático brasileiro e diretrizes 

construtivas para habitações unifamiliares de interesse social, baseada na carta 

Bioclimática de Givonni. 

Propôs-se, então, a divisão do território brasileiro em oito zonas relativamente 

homogêneas quanto ao clima e, para cada uma destas zonas, formulou-se um conjunto 

de recomendações técnico-construtivas que otimizam o desempenho térmico das 

edificações, através de sua melhor adequação climática. (NBR 15.220-3, 2001). 

Para a zona climática onde está instalado o objeto de estudo, zona 8, a NBR 

15.220-3 traz orientações para proporcionar o conforto térmico, baseado no tamanho da 

abertura para ventilação; proteção das aberturas; vedações externas e estratégias de 

condicionamento térmico passivo. 

 

 

6 RESULTADO E DISCUSSÃO 
 

 Como resultado da avaliação da taxa de metabolismo dos trabalhadores da unidade 
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administrativa, o trabalho se caracteriza predominantemente em atividade sedentária 

realizada em escritório apresentando metabolismo W/m² = 70; met = 1,2 de acordo com 

a tabela 1. 

 Na análise dos dados de índice de resistência térmica realizado pelas vestimentas 

os trabalhadores apresentam: Camisa de manga curta: 0,15; Roupa intima: 0,03; Calça: 

0,35; Meias: 0,05 e Botas: 0,10. Assim, pelo cálculo a seguir, isolamento térmico básico 

dos uniformes utilizados pelos trabalhadores é de 0,68 clo. 

 

Icl = 0,15+0,03+0,35+0,05+0,10 

Icl = 0,68 clo 

 

 Em relação à amostragem de sensação térmica segundo a escala de 7 pontos 

(ASHRAE) realizada pela pesquisa com os 10 trabalhadores apresentou o seguinte 

resultado: 

Tabela 5 – Indicação de voto amostrado na pesquisa 

ESCALA DE SETIMA DA ASHRAE 

+ 3  MUITO QUENTE 

+ 2  QUENTE 

+ 1  LEVEMENTE QUENTE 

0  NEUTRO 

‐ 1  LEVEMENTE FRIU 

‐ 2  FRIU 

‐ 3  MUITO FRIU 

  

 Dos dez trabalhadores entrevistados, oito referiram que para o período amostrado a 

sensação térmica é + 2, ou quente, e 2 se reportaram como muito quente, + 3. 

Apresentando na amostragem de 80% para índice +2 e 10% para +3. 

 Os dados de climáticos amostrados foram escolhidos no meio do período de verão 

no horário das 14 horas na data de 29 de janeiro de 2015 apresentando os seguintes 

dados: 

Tabela 6 – Dados extraídos na data de 29/01/2015 ( tabela 7 apêndice). 
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Data  % 
Umidade 
indoor 

Temperatura 
indoor °c 

% 
Umidade 
outdoor 

Temperatura 
outdoor °c 

Pressão bar 

29/01/2015 
14:04  64  27.4  19  36.9  1155.8 

Velocidade 
vento 

Rajada 
de vento 
km/h 

Direção do 
vento 

Pressão 
relativa 

Condensação  Índice de 
resfriamento

2.5  9.7  N  1010.1  9.5  36.9 

           
Fonte: estação climática instrutemp Parque Nacional do Pau Brasil 

 

 Os dados foram inseridos na calculadora Human Heat balance desenvolvida pelo 

Professor Richard de Dear da Universidade de Sydney – Austrália. Como a maioria dos 

entrevistados são do sexo masculino manteve-se o peso em 70 kg e área de superfície 

em 1.7. 

 

 
Figura 9 – Calculadora Architectural Science. 

fonte- http://web.arch.usyd.edu.au/~rdedear/ 
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Figura 10 – Resultado Calculadora Architectural Science. 

 

 Os resultados obtidos a partir da calculadora foram Temperatura efetiva em 

36,83°C, nível de desconforto térmico 4,70, limite considerado como tolerância limitada, 

sensação térmica em 2.46 na escala como calorosa. O PMV em 2.36 e PPD em 

90,02%. 

 Analisando o resultado obtido conclui-se que o ambiente para o período de verão, 

neste estudo, não é termicamente agradável, pois apresenta alto nível de insatisfeitos - 

PEI é superior ao estabelecido pela ISO 7730/1994 menor que 10%, o voto estimado 

médio está acima de 0,5%. 

 Com base na confirmação dos dados é possível realizar soluções técnico 

construtivas conforme proposto pela NBR 15.220-3 buscando-se amenizar os índices 

de desconforto encontrados no resultado. 
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7 CONSIDERAÇÕES 
 

 O ambiente estudado para o período realmente apresenta certo desconforto com 

abafamento térmico no interior da estrutura administrativa, o tema é recorrente como 

relatado pelos trabalhadores. O uniforme é, em sua maior parte, constituído por tecidos 

de poliéster e ripstop, dificultando ainda mais a troca de calor com o ambiente. 

 A área de estudo não possui nenhum sistema de refrigeração tanto natural quanto 

artificial, carecendo de estudo para a melhor viabilidade técnica financeira, a fim de 

torná-lo termicamente agradável durante o período de verão, mas pode-se indicar a 

implantação de aberturas em beirais para a ventilação do ártico; modificações do 

telhado para implantação de aberturas em telhados sobrepostos, para troca de ar; 

implantação de telhados sobre janelas ou implantação de persianas para o controle da 

luminosidade; e uso de aparelhos para o resfriamento artificial. 

 Para a obtenção dos dados o equipamento utilizado não possui bulbo seco para a 

medida da temperatura radial média, sendo utilizada a temperatura interna medida pelo 

aparelho, mas a proximidade do resultado com a consideração dos amostrados reflete 

a realidade da prática vivenciada ambientalmente, podendo ser alvo de futuras 

medições com os aparelhos indicados. 
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APÊNDICE 
 
Tabela 7 - Dados climáticos extraídos da Estação Climática Instrutemp, instalada no Parque Nacional do Pau Brasil. 

 

TABELA DE DADOS CLIMÁTICOS 

Data  % U 
indoor 

Temp. 
indoor 
°C 

% U 
outdor

Temp. 
outdoor 
°C 

Pressão 
Atm 

Velocidade 
Vento 

Rajada de 
Vento 
km/h 

Direção 
do 
Vento 

Pressão 
Relativa

Condensação Indice de 
Resfriamento

Precipitação 
24 horas 

Precipitação 
total 

23/12/2014 
14:06 64  27.4  30 34.5  1156.6  1.1  6.1  SSE  1010.9  14.4  34.5  0.0  693.0 

24/12/2014 
14:06 67  27.4  44 31.6  1157.6  5.0  9.7  SW  1011.9  17.9  31.6  0.0  693.0 

25/12/2014 
14:06

68  27.4  36 32.8  1159.7  6.1  12.2  W  1014.0  15.8  32.8  0.0  693.0 

26/12/2014 
14:06 63  27.4  40 31.3  1160.8  0.0  3.6  S  1015.1  16.1  31.3  1.2  694.2 

27/12/2014 
14:06 67  27.4  29 34.0  1159.5  6.1  12.2  SW  1013.8  13.5  34.0  1.2  695.4 

28/12/2014 
14:06

68  27.4  45 32.3  1157.6  5.0  12.2  S  1011.9  18.9  32.3  0.0  695.4 

29/12/2014 
14:07

58  27.4  11 40.5  1155.0  0.0  2.5  E  1009.3  4.4  40.5  0.0  695.4 

30/12/2014 
14:07

59  27.4  12 39.4  1155.4  0.0  0.0  NE  1009.7  4.8  39.4  0.0  695.4 

31/12/2014 
14:07

59  27.4  17 36.0 1156.3 0.0 0.0 SWW  1010.6 7.2 36.0 0.0 695.4 
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01/01/2015 
14:07

60  27.4  20 36.1  1156.2  0.0  1.1  NNE  1010.5  9.6  36.1  0.0  695.4 

02/01/2015 
14:07

55  27.5  14 38.2  1154.4  0.0  0.0  N  1008.7  6.1  38.2  0.0  695.4 

03/01/2015 
14:07

64  27.4  38 32.5  1155.9  1.1  8.6  SE  1010.2  16.4  32.5  0.0  695.4 

04/01/2015 
14:07

62  27.4  22 34.1  1158.5  1.1  6.1  S  1012.8  9.4  34.1  0.0  695.4 

05/01/2015 
14:07

61  27.4  58 28.5  1158.8  2.5  5.0  SE  1013.1  19.5  28.5  0.3  695.7 

06/01/2015 
14:07

73  27.4  85 26.2  1160.0  0.0  2.5  SE  1014.3  23.5  26.2  9.3  705.0 

07/01/2015 
14:08

55  27.4  22 33.0  1159.1  0.0  3.6  E  1013.4  8.5  33.0  0.3  705.3 

08/01/2015 
14:08

75  27.4  71 29.3  1161.5  0.0  2.5  NW  1015.8  23.5  29.3  2.4  707.7 

09/01/2015 
14:08

64  27.4  33 33.0  1159.3  2.5  5.0  NE  1013.6  14.6  33.0  0.6  708.3 

10/01/2015 
14:08

62  27.4  20 34.1  1159.1  2.5  7.2  SE  1013.4  8.0  34.1  0.0  708.3 

11/01/2015 
14:08

65  27.4  25 34.2  1158.7  3.6  9.7  NW  1013.0  11.4  34.2  0.0  708.3 

12/01/2015 
14:08

62  27.4  33 33.8  1157.7  1.1  6.1  NW  1012.0  15.3  33.8  0.0  708.3 

13/01/2015 
14:08

53  27.4  ‐‐‐  36.7  1157.1  0.0  0.0  SE  1011.4  ‐‐‐  36.7  0.0  708.3 
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14/01/2015 
14:08

72  27.4  55 31.5  1159.1  2.5  5.0  S  1013.4  21.4  31.5  6.0  714.3 

15/01/2015 
14:09

61  27.4  33 32.4  1159.7  0.0  0.0  S  1014.0  14.1  32.4  4.2  718.5 

16/01/2015 
14:09

63  27.4  42 31.2  1158.4  6.1  13.3  SSE  1012.7  16.8  31.2  0.0  718.5 

17/01/2015 
14:09

68  27.4  85 25.9  1158.7  0.0  2.5  SSW  1013.0  23.2  25.9  2.1  720.6 

18/01/2015 
14:09

70  27.4  52 29.9  1160.1  2.5  7.2  E  1014.4  19.0  29.9  0.3  720.9 

19/01/2015 
14:09

55  27.4  12 35.7  1157.2  3.6  8.6  SE  1011.5  1.9  35.7  0.9  721.8 

20/01/2015 
14:09

57  27.4  16 35.7  1155.6  2.5  6.1  E  1009.9  6.0  35.7  0.0  721.8 

22/01/2015 
14:07

57  27.4  25 33.5  1155.0  0.0  3.6  S  1009.3  10.8  33.5  108.0  1013.4 

23/01/2015 
14:07

58  27.4  20 34.5  1154.5  3.6  9.7  E  1008.8  8.3  34.5  0.0  1013.4 

24/01/2015 
14:07

67  27.4  72 27.2  1157.3  0.0  5.0  NW  1011.6  21.7  27.2  0.0  1013.4 

25/01/2015 
14:08

59  27.4  31 32.9  1157.5  0.0  2.5  SW  1011.8  13.6  32.9  6.9  1020.3 

26/01/2015 
14:04

62  27.4  34 33.1  1156.6  0.0  0.0  NW  1010.9  15.2  33.1  5.4  1025.7 

27/01/2015 
14:04

63  27.4  20 36.2  1157.2  2.5  6.1  NW  1011.5  9.7  36.2  0.0  1025.7 
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28/01/2015 
14:04

54  27.5  ‐‐‐  37.1  1155.8  0.0  5.0  S  1010.1  ‐‐‐  37.1  0.0  1025.7 

29/01/2015 
14:04

64  27.4  19 36.9  1155.8  2.5  9.7  N  1010.1  9.5  36.9  0.0  1025.7 

30/01/2015 
14:04

61  27.4  19 36.0  1154.8  0.0  0.0  NW  1009.1  8.8  36.0  0.0  1025.7 

31/01/2015 
14:04

58  27.4  ‐‐‐  36.4  1156.3  1.1  3.6  S  1010.6  ‐‐‐  36.4  0.0  1025.7 

01/02/2015 
14:05

59  27.4  10 35.3  1157.4  0.0  1.1  SE  1011.7  ‐0.9  35.3  0.3  1026.0 

14/02/2015 
14:02

60  27.4  10 35.6  1158.7  1.1  5.0  S  1013.0  ‐0.7  35.6  209.7  1235.7 

15/02/2015 
14:02

68  27.4  99 26.5  1159.0  0.0  0.0  N  1013.3  26.4  26.5  157.5  1243.5 

16/02/2015 
14:02

67  27.4  77 30.1  1157.8  0.0  0.0  S  1012.1  25.7  30.1  160.2  1246.2 

17/02/2015 
14:02

66  27.4  18 35.1  1157.4  0.0  0.0  E  1011.7  7.3  35.1  161.1  1247.1 

18/02/2015 
14:03

67  27.4  26 34.8  1157.0  3.6  8.6  SE  1011.3  12.5  34.8  161.1  1247.1 

19/02/2015 
14:03

68  27.4  40 33.2  1157.2  1.1  3.6  SE  1011.5  17.8  33.2  166.8  1252.8 

20/02/2015 
14:03

67  27.4  24 35.1  1156.7  5.0  9.7  E  1011.0  11.5  35.1  166.8  1252.8 

21/02/2015 
14:03

60  27.4  ‐‐‐  35.5  1157.5  1.1  3.6  E  1011.8  ‐‐‐  35.5  166.8  1252.8 
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22/02/2015 
14:03

71  27.4  74 29.5  1159.3  2.5  5.0  E  1013.6  24.4  29.5  187.5  1273.5 

23/02/2015 
14:03

71  27.4  62 30.5  1158.6  5.0  8.6  S  1012.9  22.4  30.5  190.5  1276.5 

24/02/2015 
14:19

64  27.4  99 22.5  1159.0  0.0  0.0  S  1013.3  22.4  22.5  385.2  1471.2 

25/02/2015 
14:19

71  27.4  99 22.5  1160.1  0.0  0.0  S  1014.4  22.4  22.5  406.2  1492.2 

26/02/2015 
14:19

69  27.4  99 23.0  1159.7  0.0  0.0  SE  1014.0  22.9  23.0  407.7  1494.9 

27/02/2015 
14:19

71  27.4  99 22.8  1160.3  0.0  2.5  SW  1014.6  22.7  22.8  407.7  1496.1 

28/02/2015 
14:19

68  27.4  99 21.8  1161.0  0.0  0.0  E  1015.3  21.7  21.8  408.0  1496.4 

06/03/2015 
14:05

73  27.4  89 28.1  1157.0  0.0  0.0  SW  1011.3  26.1  28.1  200.7  1289.1 

07/03/2015 
14:05

75  27.4  59 34.3  1157.1  1.1  5.0  SE  1011.4  25.2  34.3  206.7  1295.1 

08/03/2015 
14:05

69  27.4  ‐‐‐  36.7  1156.5  2.5  5.0  SE  1010.8  ‐‐‐  36.7  208.2  1296.6 

09/03/2015 
14:05

68  27.4  25 33.6  1156.3  0.0  0.0  SE  1010.6  10.9  33.6  208.2  1296.6 

10/03/2015 
14:05

64  27.4  ‐‐‐  37.8  1154.3  2.5  8.6  W  1008.6  ‐‐‐  37.8  209.1  1297.5 

11/03/2015 
14:05

62  27.5  ‐‐‐  37.3  1153.6  1.1  3.6  W  1007.9  ‐‐‐  37.3  209.1  1297.5 



28 
 

12/03/2015 
14:05

60  27.5  ‐‐‐  37.4  1154.1  3.6  8.6  SE  1008.4  ‐‐‐  37.4  209.1  1297.5 

13/03/2015 
14:05

62  27.5  11 35.2  1153.7  0.0  0.0  S  1008.0  0.3  35.2  209.1  1297.5 

14/03/2015 
14:11

61  27.5  14 34.1  1152.2  0.0  6.1  SW  1006.5  2.9  34.1  209.1  1297.5 

15/03/2015 
14:11

63  27.4  ‐‐‐  37.1  1153.5  0.0  1.1  NEE  1007.8  ‐‐‐  37.1  209.1  1297.5 

16/03/2015 
14:11

61  27.4  ‐‐‐  33.7  1154.6  2.5  7.2  E  1008.9  ‐‐‐  33.7  0.0  1297.5 

17/03/2015 
14:11

72  27.4  81 30.5  1155.4  0.0  0.0  N  1009.7  26.9  30.5  7.5  1305.0 

 

 

 

 


