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RESUMO 
 
 

 
ESTIMATIVA DE CONFORTO HIGROTÉRMICO EM UNIDADE 

RESIDENCIAL DE EDIFÍCIO MULTIFAMILIAR 
NO BAIRRO RENASCENÇA II SÃO LUIS – MA:  

ESTUDO DE CASO 
 
 

 
Autor: Geraldo de Magela Fonseca 

Orientadora: Profª Drª Maria Lygia Alves de Niemeyer 
 
 
 
 
 
 

Resumo da dissertação de Mestrado submetida ao Programa de 
Pós-graduação em Arquitetura, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro –UFRJ, como parte dos requisitos 
necessários à obtenção do título de Mestre em Ciências da Arquitetura. 
 
 
 

Este trabalho apresenta uma abordagem sobre conforto 
higrotérmico no bairro Renascença II a partir do estudo da sua formação 
físico-espacial no contexto da evolução urbana da cidade de São Luís. 
Identifica alguns equívocos de planos diretores causadores das 
inadequações climáticas edilícias e urbanas que induzem ao desconforto 
higrotérmico do bairro. São pesquisados ainda os assuntos pertinentes ao 
tema como clima urbano, verticalização e conforto higrotérmico 
destacando os fatores climáticos em arquitetura, geometria da insolação e 
o cálculo de desempenho térmico das edificações, assuntos estes que 
levam às conclusões e considerações finais desta pesquisa. 
   
 
Palavras chave: Renascença II - clima urbano - conforto ambiental – 
conforto higrotérmico - sustentabilidade - meio-ambiente   
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ABSTRACT 
 
 
 

ESTIMATIVA DE CONFORTO HIGROTÉRMICO EM UNIDADE 
RESIDENCIAL DE EDIFÍCIO MULTIFAMILIAR 
NO BAIRRO RENASCENÇA II SÃO LUIS – MA:  

ESTUDO DE CASO 
 
 
 

Autor: Geraldo de Magela Fonseca 
Orientadora: Profª Drª Maria Lygia Alves de Niemeyer 

 
 
 
 
 Abstract da dissertação de Mestrado submetida ao Programa de Pós-
graduação em Arquitetura, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro –UFRJ, como parte dos requisitos 
necessários à obtenção do título de Mestre em Ciências da Arquitetura. 
 
 
 
 

This work addresses the question of the hygrothermic comfort of the 
Renascença II neighborhood, starting with the study of its physical and 
spatial formation in the context of the urban growth of the city of São 
Luís. It identifies some mistakes of Urban Master Plans that cause building 
and urban climatic inadequacies that lead to the hygrothermic discomfort 
of the neighborhood. Subjects linked to the theme of urban climate are 
also investigated, such as vertical growth and hygrothermic comfort with 
emphasis on climatic factors in architecture, insolation geometry and the 
calculus of thermic performance of the edifications, subjects that lead to 
the conclusions and final considerations of this inquiry. 
 
 
Keywords: Renascença II – urban climate – environmental comfort – 
hygrothermic comfort – sustainability - environment 
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INTRODUÇÃO 

 

 

No âmbito do urbanismo e da arquitetura, muitas foram as 

conquistas tecnológicas no que diz respeito ao enfrentamento da questão 

da sustentabilidade ambiental do planeta e da contribuição desta 

comunidade científica diante dos compromissos internacionais nas metas 

a serem atingidas. 

O que causa espanto é que apesar da conscientização destes 

problemas e de tal profundidade de conhecimento tecnológico nesta área, 

continuamos a persistir na falta de atenção aos princípios elementares no 

processo de elaboração de projetos urbanísticos e arquitetônicos, muitas 

vezes avalizados pela própria legislação urbanística existente, que 

resultaram nas transformações das cidades com soluções edilícias 

inadequadas climàticamente que acarretam no desperdício de energia 

elétrica e nas conseqüências desastrosas ao meio ambiente e ao homem. 

Como existem poucos tratados locais específicos sobre o assunto, 

esperamos contribuir também neste estudo com futuras pesquisas cujo 

interesse na área da arquitetura e da engenharia julgamos fundamentais. 

O objetivo desta pesquisa é analisar os problemas de conforto 

higrotérmico a partir de estudo da formação urbana do bairro Renascença 

II cuja forma de ocupação em curto prazo atingirá alta densidade por isto 

ainda podem serem tomadas medidas para evitar o surgimento de micro-

clima insatisfatório às exigências de conforto humano.  

O Renascença II foi o bairro escolhido por ser o primeiro 

adensamento urbano importante de São Luís e por reunir os problemas 

apontados acima. Apresenta alguns bons e inúmeros maus exemplos de 

soluções arquitetônicas de conforto higrotérmico, porém os critérios de 

agrupamento para ocupação dos lotes, a legislação urbanística omissa, 

são com veremos no desenvolvimento desta dissertação, os maiores 

responsáveis pelos problemas micro-climáticos que advirão a menos que 

estes sejam evitados. Atualmente o loteamento possui ainda 60% dos 
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lotes desocupados tendo sido este o mote para o desenvolvimento da 

pesquisa: a possibilidade de contribuir na melhoria no conforto 

higrotérmico dos seus atuais, futuros moradores e usuários. 

Estudar e sugerir os meios de amenizar e prevenir os efeitos de 

uma má proposta de ocupação, constitui a outra parte da pesquisa. Para 

embasamento e enquadramento teórico, valemo-nos dos escritos de 

Marta Adriana Romero, Frota & Schiffer, Lygia Niemeyer, G Z Brown e 

Mark DeKay, Baruch Givoni, Corbella & Yannas, entre outros. 

Como primeiro capítulo, estudaremos o clima, suas 

características gerais, seus condicionantes urbanos iniciando com o estudo 

dos agentes climáticos naturais e aqueles decorrentes das transformações 

climáticas produzidas pelo homem na formação do ambientes da cidade 

como os materiais e usos. Em seguida estudaremos os elementos 

climáticos de São Luís utilizando como fontes informativas o Instituto 

Nacional Meteorológico (INMET) e o Instituto Nacional de Pesquisas 

Espaciais (INPE). 

No segundo capítulo estudaremos o aparato teórico de conforto 

higrotérmico – situação humana ideal de temperatura e umidade - que 

julgamos pertinente e necessário à conclusão desta pesquisa como o 

cálculo de desempenho do edifício em proporcionar as condições de 

conforto humano e as formas de avaliação deste desempenho, 

aproveitamento da ventilação natural e também o efeito e controle da 

radiação solar no edifício.  

O terceiro capítulo discorrerá sobre a formação urbana de São 

Luís, o surgimento do bairro neste contexto e análise das transformações 

físico-espaciais da cidade que levaram às opções de adensamento urbano 

iniciado no bairro Renascença II apontando para os problemas de 

conforto. 

A estimativa higrotérmica, elaborada num apartamento de 

condomínio vertical existente no bairro em determinado pavimento é o 

assunto do quarto capítulo onde serão aplicados os conceitos teóricos dos 

primeiro e segundo capítulos e procedimento científico que levam às 
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conclusões finais. Este apartamento apresenta situação inadequada de 

orientação solar, de aproveitamento dos ventos dominantes e de soluções 

arquitetônicas errôneas. 

O quinto encerrará a dissertação tecendo as considerações finais 

e recomendando simples estratégias de projeto como a sugestão de 

agrupamentos de lotes para implantação dos condomínios multifamiliares 

até propostas de elementos de proteção solar eficientes, de forma a se 

reduzir o desperdício de energia elétrica.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



17 

 

1 CARACTERÍSTICAS GERAIS DO CLIMA E SEUS CONDICIONANTES 

URBANOS 

 

 

1.1. O clima e suas características 

 

 

No processo de elaboração do projeto, seja urbanístico ou 

arquitetônico, é necessário o conhecimento do clima e de seus fatores e 

elementos que vão desde as influências da radiação solar, do movimento 

da terra em torno do sol, do movimento de rotação da terra que interfere 

nos sentidos dos ventos, da presença da água na terra e de outros como 

veremos ao estudarmos a sub-seção seguinte. 

 

 

1.1.1 Fatores e elementos climáticos 

 

  

Numa mesma região da terra existe um conjunto de condições 

meteorológicas - temperatura, pressão, ventos, umidade e chuvas, 

característico do estado médio da atmosfera nesse lugar – este estado 

atmosférico é chamado de clima. (MASCARÓ, 1991). 

Os fatores do clima podem ser classificados em dois grupos: os 

fatores estáticos – invariáveis - e os fatores dinâmicos que são as 

variáveis climáticas. No primeiro grupo são considerados latitude, 

longitude, o relevo e o revestimento do solo e no segundo, temperatura, 

os índices pluviométricos, movimento da atmosfera e radiação solar1. 

(MASCARÓ, 1991). Há também as influências da distribuição de terras e 

mares e revestimento do solo (FROTA; SCHIFFER, 2009, p.60).  

                                                 
1
 A superfície terrestre recebe apenas parte da radiação emitida pelo sol, à medida que 
atravessa a atmosfera ela é enfraquecida em decorrência dos fenômenos seletivos de 
reflexão, dispersão e absorção (GIVONI, 1981, p. 2).   
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Na classificação de Romero (2000), os fatores climáticos são: 

fatores climáticos globais que determinam o clima no aspecto macro 

como radiação solar, latitude, longitude, altitude, ventos e massas d’água 

e da terra; fatores climáticos locais os que determinam o micro-clima 

em um ponto restrito – cidade, bairro, rua – onde elementos como 

topografia, vegetação, e superfície do solo natural ou construído; e 

elementos climáticos que são as variáveis climáticas como temperatura, 

umidade do ar, precipitações e movimentos do ar. 

A distribuição da temperatura no nosso planeta é causada pela 

radiação2, que é transmitida pelo sol e sua quantidade varia em função 

da época e do lugar. Através de gráficos solares que representam as 

trajetórias do sol nas diversas horas do dia é verificada a somatória das 

cargas de energia térmica. 

Segundo Givoni (1981) o espectro solar divide-se em três 

regiões: a ultravioleta (UV) ajuda na formação do cálcio e é bactericida; a 

visível responsável pela iluminação e a dos raios infravermelhos que 

geram o calor, sendo esta ocupando mais da metade do total.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

 
Figura 1.1 - A esfera terrestre e as coordenadas de um ponto 

 
Fonte: Frota; Schiffer, 2009 

                                                 
2
 A radiação solar é uma energia eletromagnética de onda curta, que atinge a terra após 
ser parcialmente absorvida pela atmosfera (FROTA; SCHIFFER, 2009, p 53).  
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Longitude e latitude são as coordenadas que permitem identificar 

geogràficamente a localização de qualquer ponto na terra.  

A longitude é medida a leste ou a oeste do Meridiano de 

Greenwich - meridiano que passa pelo Observatório de Greenwich na 

Inglaterra - de 0º a 180º. A latitude é determinada por círculos paralelos 

ao Equador que passam pelas diversas localidades na terra. Os ângulos 

que determinam a posição desses círculos, são medidos de 0º a 90º, 

sendo latitude norte se o ponto se encontrar acima da linha do Equador e 

latitude sul se estiver abaixo (fig. 1.1). 

Conforme a Física, a quantidade de radiação que incide numa 

superfície vertical, é proporcional ao co-seno do ângulo desta com a 

direção dos raios solares. Desta maneira, uma localidade que esteja em 

latitude maior receberá menor quantidade de calor que outra com menor 

latitude, isto porque as latitudes maiores determinam ângulos solares 

menores e as latitudes menores determinam ângulos solares maiores. Em 

trigonometria quanto menor o ângulo formado pela hipotenusa e o cateto 

adjacente, maior será o co-seno e vice-versa. 

Isto significa que em regiões de maiores latitudes, as 

temperaturas serão menos elevadas tendo em vista que esta receberá 

menor quantidade de calor. 

A não uniformidade de distribuição das massas dos 

oceanos e das massas de terra pelos paralelos é outro importante fator 

climático, levando-se em consideração que o calor específico3 da água é 

quase o dobro do da terra. Ou seja, uma unidade de massa da água para 

se aquecer precisa de quase o dobro de energia térmica que uma unidade 

de massa da terra para uma mesma elevação de temperatura. 

Se a água para se esfriar também perde grande quantidade de 

calor, significa dizer que a umidade presente sobre os oceanos igualmente 

                                                 
3
 Calor específico que significa a quantidade de calor fornecida a um quilograma de 
material, para aumentar sua temperatura em um grau. (CORBELLA; YANNAS, 2009, 
p.199). 
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retém grande quantidade de calor. Os oceanos são responsáveis por 

grande parte da reserva mundial de calor. Como os invernos são mais 

úmidos isto também significa dizer estes são mais quentes que no verão 

que são mais secos. 

Se observarmos que no hemisfério norte existem menos oceanos 

que no hemisfério sul em latitudes iguais de 30º, podemos afirmar que o 

inverno neste, são mais quentes que no hemisfério norte acontecendo o 

contrário com o verão. Este fenômeno é chamado de continentalidade 

(FROTA; SCHIFFER, 2009). A partir deste fenômeno são traçadas as 

curvas isotérmicas do globo nas diversas épocas do ano. 

Também interferem no micro-clima as variações da topografia 

por constituírem barreiras à radiação direta, ao deslocamento das massas 

de ar modificando as condições climáticas regionais quanto à umidade e 

temperatura (FROTA; SCHIFFER, 2009). 

O revestimento do solo é um fator de alteração climática. O solo 

mais úmido possui a qualidade de ser bom condutor térmico.  

A umidade do ar se dá por efeito da evapotranspiração, ou seja, 

a evaporação das águas e perda de água das plantas pela transpiração. A 

umidade absoluta é a quantidade de água medida em massa dividida 

pela unidade de volume de ar seco (g/m³). A umidade relativa, é a 

relação entre a umidade absoluta e a umidade absoluta do mesmo ar no 

ponto de saturação, à mesma temperatura. Aumentando-se a 

temperatura do ar, diminui-se a umidade relativa do ambiente.  

A temperatura que provoca a saturação do ar – ponto máximo 

em que o ar suporta o vapor de água – chama-se ponto de orvalho. Este 

ocorre quando o ar submetido a um resfriamento, tem diminuída sua 

capacidade de reter o vapor d’água aumentando a umidade relativa que 

chega aos 100% e satura o ar. Abaixo desta temperatura ocorre a 

condensação de vapor. A precipitação atmosférica – chuvas – se dá 

quando grandes massas de ar úmido em ascensão se encontram com 

massas mais frias. (FROTA; SCHIFFER, 2009). 
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1.1.2 Posições aparentes do sol 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.2 - Posição da terra em relação ao sol nos solstícios 
 

Fonte: Frota; Schiffer, 2009 
 

 

 

O plano da elipse que contem a trajetória da terra em volta do 

sol não sendo paralelo ao plano da linha do Equador, forma ângulos de 

23,5 º a norte e ao sul deste, caracterizando respectivamente os trópicos 

de câncer e capricórnio, círculos paralelos ao equatorial (fig. 1.2).  

No dia 21 de junho às 12h este ângulo é atingido no Trópico de 

Câncer, ocorrendo o solstício de verão e iniciando esta estação no 

hemisfério norte. O solstício de inverno para este hemisfério ocorre em 

21 de dezembro igualmente às 12h iniciando a estação. No hemisfério sul 

ocorre o oposto. 

A passagem aparente do sol sobre o Equador nos dias 23 de 

setembro e 22 de março determina os equinócios (FROTA; SCHIFFER, 

2009). 
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1.1.3 Clima no Brasil 

 

 

O clima no Brasil se caracteriza por dois tipos que segundo Frota 

e Schiffer (2009, p. 66) são bastante típicos e extremos: o clima quente 

seco e o quente úmido.  

Há porém, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), onze variações de climas no Brasil em função da sua 

grande extensão territorial com múltiplas características, sejam hídricas, 

de relevo, de posição geográfica, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.3 - Mapa climático brasileiro 
Fonte: IBGE, 1978 
 

 

Para efeito de avaliação de desempenho térmico em arquitetura, 

foram extraídos apenas dois grupos de clima quente: o seco e o úmido 

(FROTA; SCHIFFER, 2009). Ver o mapa ”Brasil/Climas” e suas 

classificações (fig. 1.3). 
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O clima quente úmido que enquadra o objeto desta pesquisa, 

divide-se em:  

1.  clima quente - subdividido em super-úmido, úmido e semi-

úmido; 2. sub-quente - subdividido em úmido e semi-úmido (FROTA; 

SCHIFFER, 2009). 

De acordo com o mapa, o noroeste, pequena parte do nordeste e 

sudoeste do Maranhão se apresentam com características deste clima. 

Portanto a ilha de São Luís se enquadra em região de clima semi-úmido. 

Ver seta localizando a ilha de São Luís no mapa climático brasileiro (fig. 

3). 

 
 

1.1.4. Elementos climáticos de São Luís 

 

 

Segundo o IBGE no Mapa Climático Brasileiro (1978), São Luís é 

classificada em região de clima quente semi-úmido como poderemos 

entender no desenvolvimento desta sub-seção com base nos dados 

obtidos do Instituto Nacional Meteorológico (INMET) e do Instituto 

Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE). 

 

Tabela 1 - Normais de São Luís – 1960-1990 
 

 

 

 

 

 

Fonte: INMET, 1992 
 
 
 

De acordo com os dados das “Normais climáticas de São Luís” – 

INMET - verificam-se as variáveis de temperaturas médias máximas e 
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mínimas e a média dessas variáveis mensais no período de 1961 a 1990. 

A última linha do gráfico indica a umidade relativa durante todo o ano que 

varia de 90% - pleno inverno em abril - até 79 % em novembro mês do 

período de estiagem (tabela 1). 

 

 

Figura 1.4 - Radiação solar em São Luís - 1961-1990 

Fonte: INMET, 1992 
 

 

A insolação em São Luís entre janeiro a maio aproximando-se de 

junho - meses regidos por alta pluviosidade -apresenta a menor carga de 

radiação solar com média de 140 cal/cm²/dia e entre agosto a dezembro - 

meses de céu claro – a maior média chegando a 250 cal/cm²/dia (fig. 

1.4). 

Verificando-se os dados do INPE observa-se um aumento das 

temperaturas médias anuais de 1,9ºC, em relação às normais climáticas. 

Pelos dados do INMET a temperatura média anual é de 26,1ºC enquanto 

que os do INPE indicam 28ºC. 
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Figura 1.5 - Médias mensais de temperatura do ar 
 

Fonte: INMET, 1992; INPE, 2006  
 
 

O gráfico acima (fig. 1.5) demonstra uma comparação das 

normais climáticas de 1960-1990 e 1992-2005 onde em azul está indicada 

a curva das normais climáticas que inicia com temperatura média de 26ºC 

em janeiro chegando em 27ºC em novembro. Em vermelho a verificada 

pelo INPE iniciando também em janeiro de 27,5ºC a um máximo de 29ºC 

em novembro. 

 

 

 
Figura 1.6 - Médias máximas e médias mínimas de temperatura do ar 

 
Fonte: INMET, 1992; INPE, 2006 
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O gráfico da figura 1.6 demonstra o comparativo dos dados das 

normais e do INPE entre a média das máximas temperaturas e a média 

das mínimas nas colunas coloridas e as curvas indicam a máxima absoluta 

e a mínima absoluta pelos dados do INPE. 

Pelas normais climáticas tínhamos em março uma média das 

mínimas temperaturas em 23ºC contra 24,4ºC do INPE e em novembro 

registrando o mês mais quente, tínhamos 31ºC (normais climáticas) 

contra 32,4ºC (INPE, 2006).  

Observa-se pela curva em azul que em novembro a temperatura 

máxima absoluta já atinge quase os 35ºC enquanto que a mínima 

representada pela cor vermelha chega a 20ºC em julho pelos dados do 

INPE, (2006). 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1.7 – Gráfico pluviométrico – 2003/2006 
 

Fonte: INPE, 2006 
 

São Luís apresenta um regime de precipitações pluviométricas de 

aproximadamente 1725,62 mm como média anual considerando-se os 

anos de 2003 a 2006 (INPE, 2006) e como podemos observar no gráfico 

acima (fig. 1.7), os meses de maior freqüência das chuvas são os de 

fevereiro, março e abril e entre setembro e novembro raramente chove. 
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Figura 1.8 - Umidade relativa do ar 

 
Fonte: INMET, 1992; INPE, 2006 
 
 

 
O gráfico acima aponta as variações mensais da umidade relativa 

do ar em São Luís ao longo do ano percebendo-se em abril (chuvas 

intensas) a maior - tanto pelas normais climáticas (90%) quanto pelos 

dados do INPE (85%) - verificando-se em outubro a menor marca pelos 

dados do INPE (menos de 75%) e em novembro a menor marca (quase 

80%) pelos dados do INMET que é mês de plena estiagem (fig. 1.8). 

 

 

Figura 1.9 - Velocidade média dos ventos – 2003/2006 
 

Fonte: INPE, 2006 
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No período entre 2003 e 2006 registrou-se em janeiro de 2003 

uma velocidade de 8m/s, mas naquele período os ventos de maior 

velocidade acontecem com maior freqüência entre os meses de agosto até 

dezembro atingindo pelo gráfico, velocidade de 7,5m/s e coincidindo 

também com a estiagem (fig.1.9). 

 

 

1.2 Clima urbano 

 

 

1.2.1 Condicionantes climáticos urbanos 

 

 

As condições climáticas em áreas de adensamento urbano são 

bastante diferenciadas daquelas descritas nos mapas climatológicos 

regionais, isto porque tais adensamentos criam micro-climas diferenciados 

por zonas da cidade de acordo com as dimensões, as atividades 

desenvolvidas e os materiais utilizados nos revestimentos do solo e das 

edificações. Estes novos dados climáticos podem ser avaliados e 

comparados ao do macro-clima regional (FROTA; SHIFFER, 2009). 

 

Tabela 2 - Mudança média dos elementos climáticos causados pela 
urbanização 

_______________________________________________________________________ 
 
Elemento       Comparação com o  

             entorno rural 
________________________________________________________________ 

Radiação Global 15 a 20% menos 
Temperatura 0,5 a 1ºC mais 
Velocidades dos ventos 20 a 30% menos 
Precipitação 5 a 10% a mais 
Umidade Relativa no Verão 8% menos 

 
 

 Fonte: Landsberg, apud Romero, 1988 
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As principais mudanças dos elementos climáticos nas ilhas de 

calor se comparados com o meio rural, são extraídos na tabela transcrita 

de forma mais simplificada da figura 1.11.  

A seguir enumeraremos os condicionantes climáticos 

conseqüentes da urbanização. 

O ecossistema urbano é condicionado pelos seguintes fatores: 

calor antropogênico – queima de combustíveis gerado pelos 

transportes, indústrias, condicionamento térmico e o decorrente do 

metabolismo humano; propriedades de radiação dos materiais 

urbanos, cujos albedos4 são baixos pelas características geométricas da 

estrutura urbana; rugosidade –  que causam alteração da velocidade dos 

ventos pela concentração de edificações; pavimentações – criam 

alterações  da permeabilidade do solo com a redução das áreas de 

vegetação natural reduzindo a evapotranspiração; poluição atmosférica 

– presença na atmosfera de partículas como o ozônio e o CO2 que 

reduzem a emissão de raios infra-vermelhos para o espaço sobretudo no 

período noturno. (NIEMEYER, 2008). 

Neste estudo de estimativa higrotérmica não serão considerados 

importantes os fatores gerados pelo calor antropogênico e a poluição 

atmosférica. 

Conjuntamente, esses fatores criam os fenômenos identificados 

como ilhas ou ilhotas de calor, onde se verificam alterações climáticas 

causadas pela falta de drenagem do solo, pelo revestimento e tipos de 

materiais utilizados, pelas massas das grandes edificações, que 

prejudicam a movimentação dos ventos, pelas modificações nos cursos 

naturais de rios, pela ausência da vegetação natural que contribuía com a 

evapotranspiração e pelos equipamentos termoelétricos e de combustão 

das indústrias poluindo o ambiente juntamente com os transportes de 

cargas e passageiros que modificam a composição do ar, os odores, etc. 

(FROTA; SHIFFER, 2007). A denominação ilha de calor, fenômeno de 

temperatura, deve-se às isotermas – curvas de mesma temperatura - 
                                                 
4
 Coeficiente de reflexão do solo à radiação solar 
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sobre o ambiente urbano cujo traçado assemelham-se às curvas de nível 

de uma ilha5. 

Quando a relação entre a altura dos edifícios e a largura das ruas 

for muito grande num bairro ou setor de cidade, estas se transformam em 

“cânions” contribuindo para a formação das ilhas de calor (CORBELLA; 

YANNAS, 2009). Por tudo isso, nas ilhas de calor, as condições climáticas 

naturais e os recursos da arquitetura de proteção solar e otimização dos 

ventos, para certas épocas do ano no clima tropical semi-úmido não são 

suficientes para satisfazer ao conforto higrotérmico humano, exigindo-se a 

utilização da tecnologia dos aparelhos de ar condicionado e outros que 

consomem energia elétrica. Aliados àquelas soluções da arquitetura, as 

quantidades de calor a serem retiradas do ambiente se tornarão menores. 

Deve-se observar, também que as construções em clima quente 

úmido e sub-úmido não devem ter inércia térmica – qualidade dos 

materiais do invólucro das construções em retardar a passagem do calor - 

muito grande, pois no período da noite, quando a temperatura externa 

está mais baixa que a interna pelo calor acumulado durante dia, a perda 

de calor do ambiente para fora da edificação, será dificultada (MASCARÓ, 

1991). 

Os fatores climáticos citados não interferem apenas no conforto 

higrotérmico das edificações pelas modificações nos cursos dos ventos, 

umidade e radiação, mas também no conforto luminoso pela perda parcial 

de iluminação natural e acústico pelos níveis elevados de ruído. 

Portanto ao projetarmos novos edifícios, devemos prever as 

condições que serão criadas e observarmos as distâncias recomendadas 

entre os prédios, sua orientação solar, gabarito, afastamentos, índices 

ocupacionais e elementos de proteção solar. 

.  

                                                 
5
 Disponível em <http://pt.wikipedia.org/wiki/Ilha_de_calor>. 
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Figura 1.10 - Método gráfico para sombras 
 

Fonte: Corbella; Yannas, 2009 
 

 

Para determinar os ângulos das sombras produzidas pelo sol 

utilizam-se os diagramas ou cartas solares que comentaremos mais 

adiante no capítulo 2, seção 2.6. (fig. 1.10) 

 

 

1.2.2 Ventilação urbana 

 

 

Como vimos em condicionantes climáticos urbanos, as alterações 

nos espaços abertos modificam o sentido e comportamento dos ventos. O 

conhecimento deste comportamento ao projetar futuros adensamentos, 

sem dúvida favorecerá o conforto ambiental nos espaços abertos 

principalmente em clima tropical de temperatura e umidade relativa altas 

e também nas renovações de vento dos ambientes internos dos edifícios. 

Nesta seção serão citados os efeitos mais importantes dos ventos nas 

soluções e disposições dos edifícios. 
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 Veremos no capítulo seguinte a importância dos ventos para a 

sensação de temperatura experimentada pelas pessoas. 
 

 

Figura 1.11 - Efeitos da ventilação nos edifícios 
 
Fonte: CORBELLA; YANNAS, 2009 

 
 

 

Identificam-se três efeitos mais importantes produzidos pelas 

disposições das edificações no sítio urbano. O primeiro deles, o efeito 

muralha ocorre quando se interpõe ortogonalmente ou em ângulo um 

edifício ao sentido dos ventos. Do lado oposto é produzida uma zona de 

sombra de baixa pressão onde se verifica a sensação de diferença de 

temperatura mais elevada (fig.1.11 à esquerda). 

O segundo chamado efeito pilotis importante sobretudo para o 

clima tropical úmido, uma vez que permite o cruzamento das correntes de 

ar ao nível do solo possibilitando as perdas de calor por convecção 

afastando o prédio da umidade do chão permitindo ainda a criação de um 

espaço confortável em zona de alta e média densidade isto porque em 

áreas abertas como em orla marítima estas correntes de ar podem causar 

mal-estar (fig. 1.11 à direita). 
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Figura 1.12 - Efeitos da ventilação nos edifício 
 

Fonte: CORBELLA; YANNAS, 2009 
 
 

O efeito Venturi, o último relacionado, caracteriza-se por 

disposição de muralhas de edifícios dispostos em ângulo agudo ou reto. 

No trecho do estrangulamento se verifica um aumento considerável na 

velocidade dos ventos. Este efeito é bastante recomendável quando se 

pretende melhorar a ventilação de espaços públicos direcionando-lhes o 

lado do estreitamento (fig. 1.12 à esquerda).  

Bernoulli (apud CORBELLA; YANNAS, 2009), comprova este 

fenômeno em sua equação onde termo(pressão) + termo(velocidade) + 

termo(altura) = constante. Se considerarmos a mesma altura do edifício, 

teremos termo (pressão) + termo(velocidade) = constante, então quando 

se diminui a pressão, teremos maior valor para a velocidade e vice-versa. 

Quando ocorre uma disposição de edifícios altos em torno de um 

espaço pequeno ou praça, esta ficará em região de calmaria uma vez que 

os ventos são desviados para cima (fig. 1.12 à direita). Pela equação de 

Bernoulli, acima dos prédios teremos maior velocidade dos ventos onde a 

pressão é mais baixa e como estes se encontram muito próximos passam 

sem penetrar na praça (CORBELLA; YANNAS, 2009). 

Com base nestes elementos teóricos, sobretudo os relacionados à 

ventilação urbana e demais componentes climáticos urbanos específicos 

de São Luís e do bairro Renascença II, chegaremos ao objeto desta 
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pesquisa complementada a seguir pelos estudos apresentados no capítulo 

sobre Conforto Higrotérmico. 
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2 CONFORTO HIGROTÉRMICO 

 

 

Neste capitulo abordaremos em primeiro lugar as reações do 

homem frente às condições climáticas a que ele esta submetido, seus 

próprios mecanismos de defesa, assim como os recursos e estratégias que 

o ambiente arquitetônico pode oferecer visando a proporcionar ao homem 

as condições higrotérmicas necessárias de conforto capazes de evitar-lhe 

a fadiga e o estresse causados pelo excesso de calor ou frio do ambiente 

externo. 

  

 

2.1. Mecanismos humanos de conforto higrotérmico 

 

 

O organismo humano, para manter suas exigências de conforto 

higrotérmico, precisa de uma temperatura interna constante – 

homeotermia - de 37ºC com variações mínimas entre 36,1ºC a 37,2ºC. 

Abaixo ou acima destes limites caracteriza-se o estado de enfermidade 

sendo abaixo de 32ºC ou acima de 42ºC seus limites para sobrevivência. 

A produção de energia térmica no organismo humano é realizada 

através da combinação química do carbono proveniente dos alimentos, 

com o oxigênio do ar adquirido através da respiração, cujo processo 

recebe o nome de metabolismo. 

Apenas cerca de 20% dessa energia é aproveitada sob forma de 

potencialidade de trabalho, sendo os 80% restantes responsáveis pelo 

equilíbrio da temperatura interna que transformada em calor é dissipada 

ao meio ambiente.  

 

O organismo dos homeotérmicos pode ser comparado a  uma 
máquina térmica – sua energia é conseguida através de 
fenômenos térmicos [...] Então, termodinamicamente falando, a 
máquina humana tem um rendimento muito baixo [...] (FROTA; 
SCHIFFER, 2009, p. 19) 
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Em estado de repouso absoluto o calor dissipado ao meio 

ambiente fica em torno de 75 W – metabolismo basal. 

 O aparelho termorregulador permite ao homem manter a sua 

temperatura interna constante mesmo considerando-se as variações 

higrométricas bastante diversas. Esta termo-regulação humana obedece a 

certos mecanismos de controle  

Em situação de frio há necessidade do aumento das combustões 

internas – termogênese - para compensar as perdas de calor. A pele 

controla as excessivas perdas pela vasoconstrição dos poros. O sistema 

nervoso simpático é acionado nesta situação. 

Quando o ambiente externo se encontra quente exigindo perdas 

maiores de calor além das necessárias para manter a temperatura do 

corpo constante, novamente o sistema nervoso simpático é acionado 

permitindo maiores perdas para o meio ambiente, através da 

vasodilatação que provoca a exsudação. As combustões internas – 

termólise - são reduzidas pelo sistema glandular endócrino (FROTA; 

SCHIFFER, 2009). 

O catabolismo – fase de fadiga pela qual diàriamente passa o 

organismo humano – passa por três características distintas, sendo a 

primeira delas a fadiga física ou muscular decorrente de esforço físico 

fazendo parte do processo metabólico normal.  

A fadiga termo-higrométrica, que exige mais trabalho do 

aparelho termorregulador, decorre das condições climáticas de frio ou 

calor, que decorrem de temperatura e umidade.  

As perdas ou ganhos de calor se verificam através de trocas 

secas - condução, convecção e radiação - e de trocas úmidas através da 

evaporação. As perdas de calor dissipado por meio das trocas secas - 

calor sensível - verificam-se pela diferença de temperatura do ambiente 

com o corpo humano. O calor latente verifica-se quando a perda se dá 

através das trocas úmidas, neste caso há uma mudança de estado físico 

do suor que é líquido para o estado gasoso. (FROTA; SCHIFFER, 2009). 
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2.2 O desempenho higrotérmico do edifício 

 

 

Do ponto de vista da exposição à radiação solar direta ou difusa, 

os materiais de fechamento das edificações classificam-se em opacos e 

em translúcidos ou transparentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Figura 2.1 - Trocas de calor através de paredes opacas 
 

Fonte: Frota; Schifer, 2003 

 

LEGENDA: 

Ig –  intensidade de radiação global 
te  –  temperatura externa 
ti  –   temperatura interna 
θe  -  temperatura da superfície externa 
 
θi  -   temperatura da superfície interna 
e/λ – resistência térmica do material 
he –  coeficiente de condutância superficial externa 
hi -   coeficiente de condutância superficial interna 
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 Nos fechamentos opacos (fig. 2.1), quando há diferença de 

temperatura do meio externo com o interior da edificação, uma parte do 

fluxo de radiação solar incidente na parede é absorvida e dissipada para o 

interior do edifício, uma parte é absorvida pela material da parede e 

dissipada para o ambiente externo, outra parte é refletida pela superfície 

da parede, de acordo com a cor da material.  

 

 

Figura 2.2 - Trocas de calor através de superfícies translúcidas ou 
transparentes 

 
    Fonte: Frota; Schifer, 2009. 

 

LEGENDA: 

Ig –  intensidade de radiação global 
te –   temperatura externa 
ti –    temperatura interna 
α -   coeficiente de absorção (qualidade da cor) 
he -  coeficiente de condutância térmica superficial externa 
 
 
 
 

Nos fechamentos translúcidos ou transparentes (fig. 2.2), da 

mesma maneira quando há diferença de temperatura do meio externo em 

relação ao ambiente interno da edificação, do fluxo incidente de radiação, 

uma parcela é absorvida pelo material translúcido ou transparente e 
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dissipada para o interior do edifício, uma parcela penetra pela qualidade 

de translucidação ou transparência do material, outra parcela é absorvida 

e dissipada para o meio externo e uma parcela é refletida pela superfície 

do material.  

Quando a temperatura externa da edificação é superior à 

interna, há ganho de calor para o ambiente interno da edificação. No caso 

inverso, quando a temperatura interna é superior à externa, acontece 

perda de calor para o ambiente externo. (FROTA; SCHIFFER, 2009). 

 

 

2.3. Avaliação de conforto térmico 

 

 

Projetar com a convicção de que estamos produzindo uma 

arquitetura adequada ao clima, é necessário partir de uma série de 

providências como: adoção de índice de conforto que satisfaça as 

exigências humanas, conhecimento das variáveis climáticas, dados 

climáticos que o ambiente exige, lançamento correto do partido 

arquitetônico adequado para a região e para as necessidades que o 

trabalho a ser desenvolvido no local exigem e finalmente a adoção de 

método de previsão de calculo de desempenho térmico (FROTA; 

SCHIFFER, 2009).  

Será empregado neste estudo o método do Centre Scientifique 

et Technique Du Batiment – Paris (C.S.T.B.), conforme recomendam Frota 

e Schiffer (2009, p. 139) por utilizar dados climáticos disponíveis e 

simples com relação às características dos materiais. Em nosso estudo 

iremos discorrer apenas sobre o conforto térmico de verão que será 

aplicado no quarto capítulo. O conforto térmico de inverno considera 

apenas as perdas térmicas e as formas de compensá-las uma vez que 

interessa trazer o calor para dentro do ambiente. 

No conforto térmico de verão é feito o balanço térmico entre as 

perdas e ganhos de calor sendo consideradas trocas aquelas provocadas 
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por diferença de temperatura interna e externa e ganhos os provenientes 

da radiação solar. 

Neste método são considerados a renovação do ar constante, 

ambiente não climatizado artificialmente e regime térmico permanente 

sendo este regime gerado numa primeira etapa pela onda de calor do ar 

exterior e ausência de insolação. Neste caso a temperatura interna é igual 

ao valor médio da temperatura exterior considerando-se também a inércia 

da construção. Na segunda etapa vale apenas a onda de calor proveniente 

da insolação e a influência da inércia da construção como amortecimento 

e atraso da carga térmica.  

 

 
                       10    20     30            90                      

UMIDADE RELATIVA (%) 

 
 

Figura 2.3 - Carta bioclimática de olgyay 
 

Fonte: Koenigsberger 
 

 

O índice da Carta Bioclimática de Olgyay (fig. 2.3) é baseado em 

gráfico onde a ordenada indica a temperatura de bulbo seco e a abcissa 

indica a umidade relativa do ar. A zona de conforto está localizada no 

centro. 
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 Quando as variáveis de temperatura e umidade não se 

localizarem na área denominada zona de conforto, serão necessárias 

medidas para minimizar os efeitos dessas variáveis.  

As medidas para essa correção poderão ser a aceleração do 

movimento do ar, no caso das variáveis caírem acima da área de conforto, 

ou abaixo quando precisaremos apelar para o aquecimento do ambiente e 

outras medidas que serão elucidadas adiante nas “estratégias de conforto 

higrotérmico”. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.4 -  Nomograma de temperatura efetiva 
 
  FONTE – Koenigsberger 
 
                                                            
 

A temperatura efetiva (fig. 2.4) ou sensação de temperatura é 

produto da correlação entre sensações de conforto e condições climáticas 

de temperatura, umidade e velocidade do ar. Assim a pele humana 

exposta ao ar em movimento variado, em determinadas condições de 
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temperatura e umidade, sente sensações térmicas diferentes. (CORBELLA; 

YANNAS, 2009, p. 200). Em regiões secas, por exemplo, podemos por um 

certo tempo, ter a sensação de conforto e tempos mais tarde nos 

desidratarmos, isto porque nestas condições climáticas não se percebe a 

rápida exsudação e não  nos preocupamos com a ingestão de água em 

abundância. 

 

 

2.4 Estratégias de Givone  
 

 
 

Figura 2.5 - Diagrama Bioclimático de Givoni – São Luís 
 

Fonte: Lamberts 
 

Legenda das estratégias: 
1 Conforto higrotérmico 

2 Ventilação 

3 Resfriamento evaporatico 

4 Massa térmica para resfriamento 

5 Ar-condicionado 

6 Umidificação 

7 Massa térmica e aquecimento solar 

8  Aquecimento solar passivo 

9 Aquecimento artificial 

10 Ventilação + massa térmica para resfriamento 

11 Ventilação + massa térmica para resfriamento + resfriamento evaporativo 

12 Massa térmica para resfriamento + resfriamento evaporativo 
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As estratégias do Prof. Baruch Givoni são reconhecidas 

mundialmente e adaptadas em 1994 para os países em desenvolvimento 

(MCIDADES, 2005). É aplicável para regiões de clima quente. 

Foi feita sobre uma carta psicrométrica – que mede a umidade 

relativa através de dois termômetros: de bulbo seco e de bulbo úmido - A 

linha superior é de marcação da temperatura de bulbo úmido e a inferior 

indica a temperatura de bulbo seco. No centro da carta encontra-se uma 

mancha que representa a zona de conforto e os diversos pontos 

representados por números nos indicam as estratégias de conforto a 

serem tomadas para aquelas condições de temperatura. 

Seguem as definições das estratégias acima descritas, que 

poderão ser simultâneas de acordo com a necessidade: 

Conforto higrotérmico – zona de temperatura entre 20ºC e 

29ºC, onde o organismo humano experimenta sensação de conforto 

higrotérmico (situação ideal de temperatura e umidade) perdendo calor 

para o ambiente sem recorrer a nenhum mecanismo termo-regulador. 

Ventilação - natural ou mecânica, é necessária para a 

manutenção da qualidade do ar e à exaustão dos odores produzidos pela 

cozinha e banheiros, devendo ser utilizada sem excessos em regiões 

quentes, para não ser veículo de doenças e com cautela em regiões frias 

para não causar desconforto. 

Resfriamento evaporativo - diminuição do calor através da 

evaporação da água e das plantas, devendo ser utilizada em ambientes 

secos ou quentes para diminuir a temperatura com o aumento da umidade 

relativa do ar. 

Pode ser direto, quando atua diretamente no ambiente a ser 

resfriado, ou indireto, quando atua em ambiente contíguo, neste caso 

resfriando a superfície interna do ambiente a ser resfriado. 

Massa térmica para resfriamento – utilizada para locais 

quentes. O calor do ambiente externo retido pelas paredes ou coberturas 
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de grande massa térmica, não é transmitido para o interior do ambiente. 

Com o esfriamento da noite, esse calor é devolvido ao ambiente externo. 

Ar-condicionado (resfriamento ativo) – deverá ser utilizado 

quando o conforto higrotérmico do ambiente não puder ser obtido pelo 

resfriamento natural. Estratégia que gera consumo de energia que pode 

ser racionalizada se forem seguidas as recomendações de instalação e 

manutenção. 

Umidificação – mesmo com a temperatura do ambiente dentro 

dos limites da zona de conforto, mas com umidade menor ou igual a 20%, 

haverá o desconforto térmico do usuário pelo ressecamento do ar. O 

ambiente nessas condições deverá ser umidificado com o uso de 

recipientes com água, fontes e espelhos d’água.  

Massa térmica para aquecimento – para locais onde a 

temperatura de bulbo seco estiver entre 14ºC e 20ºC. Os fechamentos da 

edificação devem ser espessos para armazenarem o calor obtido pela 

radiação solar durante o dia. Este calor será devolvido ao ambiente 

externo durante a noite. 

Aquecimento solar passivo – indicado para ambientes onde a 

temperatura externa - TBS (temperatura de bulbo seco) – estiver entre 

10,5ºC e 14ºC. Quando a radiação solar é absorvida pelas superfícies 

internas do ambiente, esta é devolvida ao próprio ambiente sob forma de 

radiação térmica aquecendo-o. Neste caso convém utilizar-se panos de 

vidro voltados para a trajetória solar. 

Aquecimento artificial (calefação) – recomendado para 

compartimentos com temperatura inferior a 10,5ºC. Para evitar o 

desperdício de energia, este recurso deve se aliar ao anterior. 

Em climas quentes-úmidos, com forte insolação, deve-se utilizar 

o recurso do sombreamento sempre que a temperatura estiver acima do 

limite mínimo de conforto (20ºC), através de brises, volumes de fachada, 

etc., projetados para proteção solar no intervalo entre as 10 horas da 

manhã e as 04 horas da tarde. As horas de sol fora deste intervalo, visam 

também minimizar os efeitos da umidade. 
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A norma ABNT NBR 15 220–3, de 30 de maio de 2005 define as 

oito zonas bioclimáticas brasileiras ao mesmo tempo que recomenda as 

primeiras diretrizes de projetos para as mesmas. Foram utilizados os 

dados de 330 estações climáticas não igualmente distribuídas no território 

nacional, considerando a temperatura e a umidade do ar (MCIDADES, 

2005). 

 

 

2.5. Aproveitamento da ventilação                                                                             

 

 

Em região de clima quente e úmido, principalmente em dias de 

verão, a ventilação natural torna-se um recurso importante para o 

conforto higrotérmico, alem da sua função básica de suprimento do 

oxigênio e diluição do gás carbônico do ambiente. Além disto, a renovação 

do ar torna-se importante para dissipação da poluição do ambiente, como 

poeira, eventuais fumaças e vapores e dos odores provenientes do 

organismo humano que através do suor produz odores e causa mal-estar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 2.6 - Taxas de ventilação 

Fonte: Toledo 

LEGENDA: 

A – vazão para provisão de oxigênio 

B – vazão para evitar concentração de co² além de 0.6% 

C -  vazão para dissipação dos odores corporais de adultos em atividade sedentária 

D – curva c acrescida de 50% para o caso de adultos em atividade física moderada (as ordenadas indicam a 
vazão requerida em m³/h por pessoa) 
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O gráfico da American Society of Heating, Refrigerating and Air 

Condictioning Engineers (A.S.H.R.A.E.), (fig. 2.6), indica as taxas de 

ventilação recomendadas por pessoa em ocupação sedentária e em 

atividade física moderada, por hora, de acordo com o volume do 

ambiente, para dissipação dos elementos poluidores citados acima. 

O movimento do ar no interior da edificação pode acontecer por 

meio de ventilação natural e também por meios mecânicos. Contudo 

estudaremos o aproveitamento da ventilação natural oriunda do ambiente 

externo e as formas de fazê-lo penetrar e deslocar-se no ambiente da 

edificação. 

Para isso são necessárias aberturas de entradas e saídas de 

forma adequada quanto as suas dimensões e posicionamento para uma 

renovação de ar satisfatória. A ventilação também pode ocorrer pela 

diferença de densidade do ar interno e externo. 

Existem portanto duas formas de ventilação natural: uma 

produzida pela força dos ventos denominada ação dos ventos e a outra 

produzida pela diferença de densidade chamada de efeito chaminé. As 

duas formas podem também ser utilizadas conjuntamente, porém deve-se 

ter o cuidado de não permitir que ajam de maneira antagônica e 

comprometam o conforto do ambiente (FROTA; SCHIFFER, 2009). 

Os ventos deslocam-se paralelamente ao solo de forma lamelar e 

ultrapassado o edifício, retomam essa forma de deslocamento. 

A ação dos ventos submete a edificação a duas formas de 

pressão, devendo ser considerado também o ângulo de incidência do 

sentido dos ventos. A pressão exercida sobre a parede exposta ao sentido 

dos ventos é positiva e denominada sobrepressão. A superfície superior 

e a parede não exposta ao sentido dos ventos está submetida a pressão 

negativa denominada subpressão. Por isso ocorre o deslocamento do ar 

no interior do ambiente quando existe abertura para entrada de ar do lado 

do sentido dos ventos e a de saída do lado oposto. Vegetação e barreiras, 

como paredes, podem servir de anteparo para redirecionar os ventos 

(FROTA; SCHIFFER, 2009). 
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O cálculo do fluxo de ventilação por ação dos ventos, é função do 

coeficiente de perda de carga por ação dos ventos, áreas das aberturas, 

velocidade do vento e os coeficientes de pressão das aberturas de entrada 

e saída (FROTA; SCHIFFER, 2009). 

No estudo da ventilação pelo efeito chaminé, são consideradas 

apenas as pressões causadas pelas diferenças de temperatura do ar 

interno e externo da edificação. Admitindo-se a elevação da temperatura 

do ar interno da edificação, este, por ser menos denso, tende a subir e 

procurar saídas mais altas, enquanto que o ar externo mais frio, tende a 

penetrar no ambiente e criar um fluxo permanente de ventilação. Quanto 

mais baixas forem as aberturas de entrada e mais altas as de saída, maior 

será o fluxo de ventilação no interior do ambiente (FROTA; SCHIFFER, 

2009). 

O cálculo do fluxo de ventilação pelo efeito chaminé, é função 

das áreas de abertura, da diferença de alturas dos pontos médio das 

aberturas de entrada e saída, da estação do ano – inverno ou verão - e do 

fator de inércia da construção (FROTA; SCHIFFER, 2009). 

Ao se empregar o efeito simultâneo das duas formas de 

ventilação ação dos ventos e efeito chaminé, para o mesmo ambiente, é 

importante enfatizar se os dois mecanismos não estão funcionando de 

forma contraposta, e prejudicando o conforto térmico por isto uma 

reavaliação do projeto torna-se a medida inicial mais recomendável 

(FROTA; SCHIFFER, 2009). 

 

  

2.6 Controle da radiação 

  

 

O desconforto higrotérmico em clima quente úmido é causado 

principalmente pela radiação solar. O projeto de arquitetura pode 

apresentar soluções para controle dessa radiação, como veremos adiante. 
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Contudo é necessário primeiramente compreender as duas formas com 

que a radiação pode penetrar e aquecer o ambiente interno da edificação. 

A primeira se dá através das aberturas de janelas: As superfícies 

internas da edificação – paredes e chão - sujeitas a radiação solar direta, 

produzem energia térmica que provocam a elevação da temperatura do 

ambiente. 

A segunda forma se dá através das paredes expostas à radiação 

solar direta: com a incidência dos raios solares, estas tem a temperatura 

da superfície externa elevada pela energia solar que é transmitida por 

condução para a superfície voltada para o interior edificação. A superfície 

interna também aquecida, transmite calor através do ar para todo o 

ambiente aquecendo as demais superfícies. 
 

As estratégias para combater o ganho de calor devido à radiação 
solar e à conseqüente elevação de temperatura do ar interior, e a 
das superfícies internas que rodeiam as pessoas, consistem em: 
- posicionar o edifício de maneira a obter a mínima carga térmica 

devida à energia solar; 
- proteger as aberturas contra a entrada do sol; 
- dificultar a chegada do sol pelas superfícies externas; 
- determinar a orientação e o tamanho das aberturas para 

atender às necessidades de luz natural. (CORBELLA; YANNAS, 
2009, p. 44). 

 
 

Assim podemos posicionar o edifício simplesmente utilizando-se 

o bom senso pela observação da incidência solar nas diversas horas do dia 

ou utilizar os recursos tecnológicos disponíveis, como: as cartas ou 

diagramas solares; aparelho como o Heliodon que utiliza uma maquete do 

edifício e as diversas situações de exposição à luz solar (lâmpada) nas 

diversas épocas do ano e de acordo com a latitude do lugar; programas 

computacionais e quitais. 

Para proteção das janelas podem ser usados brise-soleils, 

cobogós, varandas, toldos, vegetação, marquises, volumes sacados nos 

planos das fachadas, etc. (DANZ, 1989). Podem ser usadas também cores 

claras que refletem melhor os raios solares diminuindo o calor absorvido 

pelas superfícies (CORBELLA; YANNAS, 2009). 
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No dimensionamento dos elementos de proteção solar visando 

ao conforto higrométrico do ambiente, deve-se levar em consideração 

também a quantidade de luz natural que deve haver no ambiente para 

evitarmos o desperdício de energia elétrica causado pela utilização da luz 

artificial, embora este aspecto não seja o foco da nossa pesquisa. 

 

Figura 2.7 - Carta solar de São Luís 
 

FONTE: Laboratório de Eficiência Energética em Edificações (LABEE, 2006) 

 

 

A carta solar ou diagrama solar, é uma ferramenta que deve 

ser utilizada para estudar a orientação do edifício e dimensionamento dos 

sistemas de proteção solar. Elas representam gràficamente a projeção da 

trajetória do sol nos solstícios de inverno e verão nos dois hemisférios, 

(ver seção 1.1.1), e no equinócio e nos intervalos destes, desde o 

nascente ao poente durante todos os meses e nas diversas horas do dia 

de sol visível. As cartas solares são traçadas de acordo com a latitude do 

lugar (fig. 2.7). 
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Um círculo representa os limites da abóbada solar assente no 

plano horizontal do observador situado ao centro deste círculo. Deste 

partem os raios que indicam os azimutes e os ângulos solares indicados 

em diversos semicírculos que representam as projeções estereográficas 

das trajetórias solares.  

 
Projeção estereográfica é um tipo de projeção em que a superfície 
de uma esfera é representada sobre um plano tangente a ela, 
utilizando-se como origem um ponto diametralmente oposto ao 
ponto de tangência daquele plano com a esfera6. 

 

Ângulo solar é o ângulo medido num plano perpendicular ao 

plano horizontal a partir deste ao corpo celeste (sol) tendo como vértice o 

observador. Azimute é o ângulo medido a partir do norte do observador à 

projeção do plano que contem o observador e o corpo celeste. 

Este capítulo fecha a exposição dos conceitos, terminologia 

técnica e do estado da arte necessários para o objetivo fundamental que 

levam às conclusões e considerações finais.  

Partiremos ao entendimento e justificativa da área de recorte em 

São Luís. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
6 Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Proje%C3%A7%C3%A3o_estereogr%C3%A1fica> 
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3 O BAIRRO RENASCENÇA 2 – SÃO LUIS 

 

 

O objetivo deste capítulo é analisar o bairro Renascença II no 

contexto da evolução urbana da cidade de São Luís, seu crescimento 

geométrico e compreender os fatores que levaram ao surgimento do 

bairro e compreensão dos problemas que geram o desconforto 

higrotérmico. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.1 - Mapa Urbano de São Luís 
 

Fonte: Burnett, 2008 
 
 
 
 

A formação urbana de São Luís se dá em duas etapas temporais: 

“a área contínua da urbanização tradicional na faixa central e as 

expansões fragmentadas da urbanização modernista” (BURNETT, 2008, p. 

140). Nesta seção estudaremos de forma sucinta, as razões que induziram 

a este tipo de formação urbana e chegarmos à formação físico-espacial do 

bairro em estudo (fig. 3.1). 
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Também neste capítulo, serão analisados os equívocos do 

planejamento urbano e planos diretores, causadores das inadequações 

climáticas edilícias e urbanas que geraram o desconforto higrotérmico dos 

moradores do Bairro Renascença II em São Luís - Ma. 

Começaremos com a localização geográfica de São Luís, 

ocupação inicial, expansão urbana do Centro Histórico para em seguida 

falarmos sobre a urbanização do bairro do São Francisco que fica do outro 

lado do rio Anil até chegarmos ao Bairro Renascença II, sua formação 

físico-espacial e possibilidades de prevenir prejuízos ambientais 

relacionados ao conforto higrotérmico. 

 

 

3.1. Síntese da Formação Urbana de São Luís  

  

 

3.1.1. Localização geográfica 

 

 

Figura 3.2 - Mapa do Maranhão com localização da Ilha de São Luís 

 

Fonte: WIKIPEDIA. Disponível em <http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o(Maranh%C3%A3o)> 
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Figura 3.3 - Mapa da Ilha de São Luís e Divisão Política   
         

        Fonte: Monteles JR., 2010. 
     
 

 

Com o mesmo nome da capital, São Luís, a Ilha Grande do 

Maranhão, Upaon-Açu, na linguagem dos Tupinambás, possui área de 

1453,1 km², situando-se entre as baías de São Marcos e São José e os 

estuários dos rios Mearim, Itapecuru, Pindaré-Mirim e Munim, hidrovias de 

penetração do interior do estado. É hoje território de quatro municípios: a 

capital São Luís, São José de Ribamar, Paço do Lumiar e Raposa (figs. 3.2 

e 3.3). 

A cidade de São Luís, foi inicialmente implantada numa península 

formada pelos rios Bacanga e Anil, exatamente na bifurcação destes a 

partir da Baía de São Marcos, em área cujo relevo varia em torno de 25 

metros acima do nível do mar (fig. 3.1). Contava segundo o Censo do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), no ano 2010, com 

população de 1 011 943 habitantes. 
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3.1.2  Breve Histórico 

 

 

Embora fundada pelos franceses (1612) que aqui permaneceram 

por apenas três anos e quatro meses deixando apenas o forte São Luís em 

homenagem ao Rei-Menino Luís XIII, a cidade foi implantada pelos 

portugueses tendo sido o seu traçado atribuído ao engenheiro-mor 

Francisco Frias de Mesquita pelos registros feitos pelos holandeses - estes 

denunciavam um traçado semelhante aos dos ibéricos - vindos de Recife 

(1641) para invadir a cidade permanecendo por apenas dois anos até sua 

expulsão pelos portugueses (SILVA FILHO, 1986, apud BURNETT, 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.4 - Planta da Cidade de São Luís Em 1640 
 
 
Fonte: Maranhão, 1997 
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Figura 3.5 - Planta da Cidade de São Luís em 1844  
                                Expansão segundo traçado existente 
 
Fonte: Maranhão, 1997 

 

 

 

Em malha quadricular (fig. 3.4), este modelo urbano se mantém 

ainda nos séculos XVIIII e XIX (fig. 3.5), nos dois importantes ciclos 

econômicos do Maranhão: o do algodão e o do açúcar. A substituição da 

mão de obra escrava pela assalariada fez falir as fazendas de algodão e 

engenhos de açúcar ocasionando o final desses ciclos. (DEL RIO, 2009). 

Depois de longo período de estagnação econômica minimizado 

pela a implantação de fábricas de tecidos em São Luís e Caxias (1930), 

surgiu nesta fase implemento de infra-estrutura principalmente com a 

criação da Companhia de Águas e Esgotos, expansão da malha viária 

urbana e os primeiros bairros suburbanos, como Anil, próximo à Fabrica 

de Tecidos Rio Anil e, no entorno das fábricas da Camboa e Santa Isabel 

pequenos núcleos habitacionais (ESPÍRITO SANTO, 2006) 
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Figura 3.6 - Planta da cidade de São Luís Em 1948: Indicação da Estrada 
de Ferro para Teresina 

 
Fonte: Maranhão, 1997 
 
 

Após este período, a paisagem urbana da cidade sofre 

modificações físico-territoriais conseqüência do declínio econômico 

provocado pela queda da produção têxtil do Estado e o distanciamento do 

sudeste brasileiro onde se desenvolvia um novo modelo industrial do 

governo de Getulio Vargas. O Centro Histórico, antes ocupado pelos altos 

comerciantes e sociedade da época, se esvazia, o que sem dúvida, vem 

favorecer a preservação do casario colonial. Para lá mudam-se 

desempregados e assalariados fazendo surgir os cortiços. A classe alta 

desloca-se para as ruas Grande Rio Branco e Paz, parte mais alta da 

cidade, expandindo-se depois a leste para o bairro do Monte Castelo, ao 

longo da Av. Getulio Vargas, em cumprimento das metas das políticas 

municipais a partir de 1936, onde passa a se instalar a “classe dominante” 

(SÃO LUÍS, 2008). Surge a Rede Ferroviária Federal São Luís Teresina 

incentivando a periferização (fig. 3.6). 
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Figura 3.7 - Plano de Expansão da Cidade de São Luís – 1958. 
 Rui Mesquita 

 
Fonte: Barros, 2001 

 
 

 

Um novo surto de desenvolvimento surge na década de 50 com 

a criação da rodovia federal Belém-Brasília e a estadual São Luís-Porto 

Franco permitindo o escoamento da produção da policultura de babaçu, 

milho, arroz e feijão e das importações, implementando o comércio.  

O primeiro Plano de Expansão Urbana de São Luís (1958) surge 

como continuidade do Plano Rodoviário de São Luís (1950) ambos de 

autoria do Eng. Rui Mesquita, na época o Diretor do Departamento de 

Estradas de Rodagem do Maranhão (DER), (fig. 3.7). Mesquita via a 

necessidade de desafogar o trânsito do centro e possibilitar maior 

circulação de veículos (BARROS, 2001), mas para isso havia a 

necessidade da construção de uma ponte sobre o rio Anil - que seria a 

ponte José Sarney construída duas décadas mais tarde - para se ocupar a 

área situada entre rio e a baia de São Marcos. Já havia um povoado nesta 

área de comunidades pesqueiras que utilizavam pequenas embarcações à 

vela e motor para o transporte de mercadorias para o centro. 
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O plano de Mesquita, concebido para aquela área – a nossa 

futura área de estudo - se caracterizava por oferecer os princípios 

funcionais das cidades modernistas dogmatizados na Carta de Atenas: 

moradia, trabalho, lazer e transportes e também se propunha a torná-la 

autônoma em relação à cidade antiga. 

As áreas residenciais eram classificadas em luxo, primeira, 

segunda e terceira classe sendo a de primeira classe localizada na Ponta 

d’Areia e de terceira nas áreas periféricas à direita mais para o interior da 

llha. Os três poderes, executivo, legislativo e judiciário ficariam na praça 

dos três poderes, após a cabeceira da futura ponte sobre o Rio Anil. Havia 

previsão também de áreas comercial-residencial à direita da Av. Marechal 

Castelo Branco, áreas para bancos, hotéis e praças. 

Enquanto isso, importante corredor viário ligando o Centro ao 

bairro do Anil periférico a leste, é implantado e possibilita a interligação 

dos bairros do percurso intermediário, como Monte Castelo, Fátima, João 

Paulo, Caratatiua, Jordoa e Sacavém 

Novos fatores determinam a expansão territorial da cidade, 

como o promovido pelo sistema de financiamento das Cooperativas 

Habitacionais que, alvo de interesses particulares possibilitam a criação de 

grandes conjuntos habitacionais (1967 -1969), Anil I e Anil II, em áreas 

distantes do centro ocasionando os vazios urbanos e acarretando nos 

elevados custos de infra-estrutura de rodovias e serviços públicos.Tais 

projetos, viriam beneficiar ùnicamente a indústria da construção civil, 

alimentando em contraposição as desigualdades sociais. 

Novo vetor de crescimento (1967–1970), surge com a 

construção da barragem do Bacanga que permite a ligação direta com o 

Porto do Itaqui a sudoeste da cidade, possibilitando o surgimento do 

bairro do Anjo da Guarda de ocupação popular. Ao norte do Centro 

Histórico é construída a segunda ponte sobre o Rio Anil, com 

características de ponte rodoviária, batizada com o nome de Governador 

José Sarney, pois foi concebida e construída naquele governo. 
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Cabe evidenciar o papel da construção civil com o papel 

preponderante de desenvolvimento urbano somando-se à ponte José 

Sarney, obras de infra-estrutura fundamentais como Porto do Itaqui, Anel 

viário, Barragem sobre o Rio Bacanga, Avenida Médici e depois em 1974 a 

Ponte Bandeira Tribuzzi. O setor da construção civil na década de 70 

representava mais de 50% do Produto Interno Bruto (PIB) industrial do 

Estado (MOREIRA, 1989, apud BARROS, 2001). 

A construção da primeira ponte sobre o Rio Anil que parte do 

bairro Caratatiua permite o acesso mais imediato às praias e vem dar 

ensejo à construção de novos conjuntos Habitacionais: Ipase, Maranhão 

Novo e Cohama. Até o ano de 1980, inúmeros outros conjuntos 

habitacionais foram construídos, sendo a maioria deles financiados pelo 

extinto Banco Nacional da Habitação (BNH). 

 
O antigo desejo de encurtar distâncias entre o Centro Histórico e 
as faixas litorâneas da ilha – apenas acessíveis por precárias 
estradas e vias marítimas – começa a se fazer realidade através da 
construção da primeira ponte sobre o Rio Anil (BURNETT, 2008. P. 
127). 

 

O grande volume de construções gerado em função das novas 

vias, conjuntos habitacionais e novos loteamentos, provocam a migração 

rural para o trabalho na construção civil. É quando começam a surgir as 

palafitas que se desenvolvem às margens dos Rios Anil e Bacanga. 

A partir daqui, embora tenha havido outras transformações 

urbanas do lado do Centro Histórico, como a criação do Anel Viário que o 

circunda e que permitiu aliviar-lhe a carga do tráfego de veículos, 

trataremos tão somente das transformações que levaram à atual 

formação urbana do bairro Renascença II. 
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3.2 O Renascença II 

 

 

3.2.1 A Legislação Urbanística e as transformações físico-espaciais do 

bairro Renascença II  

    

 

Nos anos 80, quando já havia uma preocupação mundial com a 

preservação do meio ambiente e ameaças de escassez dos recursos 

naturais, aqui ainda iniciava-se a verticalização, frequentemente com os 

clássicos erros de projetos desprovidos do melhor aproveitamento da luz, 

da energia solar, da melhor orientação em relação aos ventos dominantes 

e insolação e consequentemente do melhor aproveitamento da energia 

elétrica. Aliás, erros que se repetem na maioria das cidades brasileiras.  

 São Luís entra, portanto, na “era” da verticalização um pouco 

defasada em relação às grandes capitais brasileiras como veremos a partir 

do estudo da formação do bairro Renascença II.  

  
 

Tabela 3 - As Taxas de Crescimento Geométrico (TCG) de algumas 
capitais nordestinas até 1970  

 

Capitais            1940-1950             1950-1960      1960-1970 

São Luís 3,41 2,83 5,31 

Teresina 2,98 4,78 4,29 

Fortaleza 4,13 6,66 7,26 

Recife 4,17 4,27 8,06 

Salvador 3,69 4,62 6,19 

 

 
Fonte: IBGE, Anuário Estatístico do Brasil apud RIBEIRO JR, 1999. 
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Nos exemplos de TCG acima, as cidades como Fortaleza, Recife e 

Salvador incluem os municípios vizinhos. São Luís, agregando o vizinho 

município de São José de Ribamar, baixaria ainda esta taxa para 4,12% 

entre 1960 e 1970, e agregando os municípios de São José de Ribamar e 

Paço do Lumiar aumentaria um pouco mais para 5,37% no mesmo 

decênio (tabela 3). 

A ponte José Sarney (1970) que liga diretamente o centro 

histórico à margem oposta do rio Anil possibilitou o surgimento da “cidade 

moderna”, de acordo com classificação de Burnett (2008) e foi construída 

no Governo José Sarney. Foi implantada na extremidade da Rua do Egito 

como prolongamento da mesma que no sentido sul, oposto, atravessa 

todo o Centro Histórico, passando pela Praça João Lisboa, Avenida 

Magalhães de Almeida e o Mercado Central, constituindo-se, portanto, de 

importante coletor viário e de ligação direta do Centro com o bairro do 

São Francisco e Jardim Renascença, este implantado logo depois da 

construção da ponte. Com a ponte estava lançada a interligação 

necessária que tornou possível a formação de um sistema urbano: Centro 

Histórico - Cidade Moderna. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.8 - Mapa dos Bairros São Francisco, Jardim Renascença e Ponta 
d’Areia  

Fonte: São Luís, 1977. 
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Criam-se os novos bairros do São Francisco no antigo povoado, o 

Jardim Renascença e o bairro da Ponta d’Areia, parametrizados pelo Plano 

Diretor de 1977 (Fig. 3.8), de autoria do Arquiteto Wit-Olaf-Prochinik 

tendo este utilizado como referência básica o Plano de Expansão Urbana 

de Rui Mesquita (SÃO LUÍS, 1977). 

O plano pretendia “evitar a degradação urbanística, humana e 

ecológica da Ilha de São Luís num futuro próximo como ocorreu em várias 

regiões do Brasil diante das perspectivas ora apresentadas a São Luís” 

(SÃO LUÍS, 1977 apud BARROS, 2001 p. 70). Referia-se ao impacto do 

projeto Carajás e do Porto do Itaqui. 

Projeções do PD de crescimento populacional para o bairro: 

crescimento populacional lento para três anos depois: de 8 348 hab para 

10 800 hab. 

Renda: População de renda média 

Classificação parcial em zonas: 

• CB – Zona de Centro de Bairro localizada na Av. Mal. Castelo 

Branco, após a cabeceira da Ponte José Sarney. 

• ZR2 – Zona residencial 2. 

• ZE – Zonas especiais de interesse paisagístico. 

A Zona residencial 2 - ZR2, que abrange a área onde seria 

implantado a partir de 1985 o Renascença II possuía as seguintes 

restrições: 

Quanto aos usos:  

• Adequados – Residencial Unifamiliar. 

• Tolerados – Culto religioso, Estabelecimento de Ensino, Clube 

Recreativo e associações comunitárias, Hotel, Restaurante, 

Instalação de Serviços de natureza coletiva (polícia, 

bombeiros, etc., multifamiliar, comércio de vizinhança – 

utilizados pelos próprios moradores – Hospital, Clínica Médica 

e Casa de Saúde). 

Quanto aos parâmetros construtivos: 

• Parcelamento do solo. 
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• Área mínima do lote = 300,00 m². 

• Testada mínima = 12,5 m. 

• Área mínima de arruamento = 33% da área do loteamento. 

• Área mínima para recreação = 6% da área do loteamento. 

• Ocupação dos lotes. 

• ATME (área total máxima da edificação) = 80% da área do 

terreno (AT). 

• ALML (área livre mínima no lote) = 50% de AT. 

• Afastamento frontal mínimo = 5m. 

• Gabarito = 02 pavimentos. 

Os bairros de São Francisco e Jardim Renascença, se mantêm 

com o mesmo perfil previsto no Plano, tendo havido alterações nos índices 

urbanísticos da Avenida Marechal Castelo Branco e em trecho da Avenida 

Colares Moreira, posteriormente classificadas como Corredor Consolidado 

I pelo Plano Diretor de 1992. 

Com a construção da Avenida Maestro João Nunes que liga o 

bairro do São Francisco à Ponta d’Areia permitiu-se a interligação direta 

do Centro com a orla marítima. Esta avenida atravessa o Igarapé da 

Jansen, sobre galeria com comporta que transformaram definitivamente o 

igarapé em laguna, hoje conhecida como Lagoa da Jansen, o mais 

importante Parque Ecológico e Centro de Esportes e Lazer da cidade, 

construído mais tarde no Governo de Roseana Sarney (1990). Aqui 

ocorreu o fenômeno de alteração de processo hídrico comentado capítulo 

2. O Igarapé da Jansen que atravessava a área próxima onde foi 

implantado o Renascença II, deixou de cumprir a sua função natural de 

coletor de águas e de evapotranspiração do solo e das plantas. 
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Figura 3.9 - Vista aérea parcial do Renascença II 

Acima, na Avenida Cel. Colares Moreira o 1º Shopping Center 
 

Fonte: Acervo Edgar Rocha (2009) 
 

 

O Renascença II – que teve seu projeto de loteamento aprovado 

em 1985 pela Secretaria Municipal de Urbanismo e Planejamento 

(SURPLAN), hoje Secretaria Municipal de Habitação e Urbanismo 

(SEMHUR) - foi iniciado após a implantação dos bairros de São Francisco e 

Renascença e posteriormente, a construção do primeiro Shopping, o 

Tropical Shopping Center de São Luís construído em 1980 (fig. 3.9) 

constituiu-se o seu principal atrativo e o principal fator sócio-econômico 

para o estabelecimento de um novo território, em função da súbita 

elevação dos custos do metro quadrado de terreno (RIBEIRO JR. 1999). 
 

[...] as cidades-novas onde tudo era corretamente planejado para 
o nosso conforto, as migrações das grandes empresas para a 
maior eficácia de sua atuação e de sua imagem e a nova forma de 
comprar dos shoppings-centers. (DEL-RIO, 1990 p.20). 
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Figura 3.10 - O Bairro Renascença II 
Mancha em cor rosa  - A ZR-9  

 
Fonte: São Luís, 1992.  

 

 

A cidade moderna e verticalizada eclode a partir do Renascença 

II, como veremos a partir da aprovação do Plano Diretor de 1992 (fig. 

3.10). 

 
As pressões para mudar o gabarito das edificações não demoraram 
a surgir para consolidar um novo padrão residencial, os edifícios 
em altura, compatíveis com o valorização do preço do metro 
quadrado de terreno. (BURNETT, 2008, p. 127).  

 

Ao mesmo tempo era implantada em São Luís, a Alumar e 

Companhia Vale do Rio Doce impulsionando definitivamente as atividades 

de serviço e o comércio regionais.  

O Plano Diretor da cidade de São Luís aprovado na Lei nº 3 252 

de 29 de dezembro de 1992, embora tivesse como premissa o escopo de 

democratização do uso do solo e preservação do meio-ambiente, teve que 

ser implementado através da Lei de Revisão do Plano Diretor, de 11 de 
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outubro de 2007 cumprindo exigências de prazo do Estatuto das Cidades 

para definição do conceito de sustentabilidade. 

Apesar desta medida, ainda se torna necessário atualizar o 

Código de Construção com dispositivo de lei obrigando a adoção de 

soluções construtivas e materiais adequados que aliados aos aparelhos de 

ar condicionado, diminuam o consumo de energia elétrica atendendo 

assim princípio de arquitetura sustentável. 

Os planos diretores e suas implementações malograram no que 

diz respeito à intenção de democratização do território, pois ali se 

instalam os de maior poder aquisitivo e os mais pobres continuam 

ocupando as periferias e as palafitas com participação apenas nas ofertas 

de mão de obra promovidas pela construção civil como efeito a 

segregação social (VILLAÇA, 2001). 

Pelo Plano de 1992, o território que abrange o Renascença II 

obedece ao seguinte zoneamento: 

• ZR9 – toda a área do bairro Renascença II 

• ZR2 – o loteamento Renascença I a oeste e sul  

• ZPA1 – o loteamento ao norte da área de estudo 

• ZAD – zona ocupada pelo Centro Administrativo do Governo 

do Estado a sudeste 

Quanto aos usos a área pode ser ocupada bàsicamente por: 

Residencial unifamiliar, residencial multifamiliar, comércio e 

serviços, mas tornou-se predominantemente de uso residencial 

multifamiliar como demonstra a pesquisa.  

Os parâmetros urbanísticos básicos atuais para a Zona ZR9 onde 

se localiza o bairro Renascença II, são os que seguem: 

• Área mínima do lote igual a 450,00 m². 

• Testada mínima do lote igual a 15,00 m. 

• Área Total Máxima de Edificação ATME igual a 210 % de AT 

(Área do Terreno). 

• Área Livre Mínima no Lote ALML igual a 40 % de AT para 

edificações unifamiliares e 50% de AT para as demais. 
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• Afastamento frontal igual 5m a (cinco metros) para edificações 

até 04 (quatro) - pavimentos e 8 m (oito metros) para as 

demais. 

• Gabarito máximo permitido igual a 10 (dez) pavimentos 

A ZR-9 permite as Operações Urbanas (outorga onerosa) onde 

os índices da ATME e o gabarito máximo podem ser aumentados desde 

que os proprietários de terrenos particulares, através de proposta, se 

obriguem a financiar infra-estrutura e melhoramentos urbanos. Assim 

nesta zona, a ATME passa de 210% a 300 % de AT e o gabarito máximo 

passa de dez (10) para 15 pavimentos. 

 Com as alterações nos índices urbanísticos, o bairro fica regido 

pelos parâmetros da Zona Residencial 9, ZR9 onde os edifícios 

multifamiliares são construídos em loteamento que foi inicialmente 

projetado para edificações residenciais unifamiliares de até dois 

pavimentos conforme o Plano de 1977. 

Daí a necessidade do remembramento de lotes para se atingir 

área capaz, pela legislação atual, de admitir o gabarito máximo permitido 

de 15 pavimentos com operações urbanas (outorga onerosa). Verifica-se a 

partir das demandas de mercado o padrão “ideal” de edificação – na sua 

maioria dois apartamentos por andar - com área em torno de 160,00 m² 

por unidade residencial.  

Num procedimento inverso ao de um planejamento desejável 

numa cidade em processo de expansão vertical, chega-se pelos índices 

urbanísticos ao terreno obrigatòriamente remembrado – pelas pequenas 

dimensões da maioria dos lotes - ideal apenas do ponto de vista 

especulativo. Aliás em território muito próximo situado a noroeste deste 

bairro, já existia bom exemplo de plano urbanístico para edificações 

multifamiliares: o setor localizado na península do bairro da Ponta d’areia 

onde as super-quadras residenciais permitem maior liberdade de 

implantação para melhor orientação dos edifícios em função das 

dimensões dos lotes. O projeto citado é da autoria do arquiteto e 

urbanista Antonio Carlos Linheiro, consultor do Plano Diretor de 1977. 
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Ao contrário, no bairro Renascença II nem são cumpridos os 

afastamentos laterais e de fundo pela visão exacerbada do lucro por parte 

dos investidores, favorecendo a pior orientação para os ambientes de 

maior permanência da edificação. Constroem-se edificações deste gênero 

que interferem estranhamente na paisagem urbana e que me instigaram a 

esta investigação científica. 

São principalmente as voltadas para o oeste que não recebem 

fluxo de ventilação natural, pois em São Luís, os ventos predominantes 

vêm do quadrante nordeste. Em função disso, os ambientes de 

permanência prolongada da edificação obrigam o uso permanente de 

aparelhos de ar refrigerado. Existem aquelas que na busca da orientação 

ideal, ficam completamente de costas para a rua de acesso. Outras 

edificações como por exemplo as de duas unidades de apartamento por 

andar, apresentam comumente, um bem orientado que recebe ventilação 

natural e outro voltado para o oeste.  

Observa-se ainda que as soluções adotadas para proteção solar, 

nos edifícios do bairro Renascença II, priorizam, salvo algumas exceções, 

a exploração do desejo consumista dos usuários em nome de duvidosos 

efeitos estéticos, em detrimento da boa solução técnica. 

Os modelos existentes citados como exemplo, amostra de uma 

realidade generalizada em todo o país, não estão, como ficará 

evidenciado, em consonância com os princípios da arquitetura 

bioclimática. 

Investidores imobiliários de vários estados do Brasil enxergam o 

bairro, assim como os vizinhos Ponta d’areia, São Marcos e os Corredores 

Primários onde os índices de ocupação são também elevados, novo filão 

de mercado imobiliário, trazendo para cá grupos do setor como Gafisa, 

Cyrella, etc., etc.. 
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Figura 3.11 - Renascença II 
A foto acima produzida por satélite demonstra as áreas vazias  

 
Fonte: Disponível em <http://www.google.com.br/intl/pt-BR/earth/index.html> 

 

 
 

Figura 3.12 - Vista aérea parcial do RENASCENÇA II 
Acima a Avenida Cel. Colares Moreira e abaixo a Avenida do Vale  

(verificam-se ainda vários lotes desocupados) 
 

Fonte: Acervo Edgar Rocha - 2009 
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Hoje o bairro verticalizado com cerca de 40% de ocupação dos 

lotes, possui um novo Shopping, o Atlanta Center além de supermercado, 

bancos, farmácias, edifícios de serviços e universidades particulares, que 

lhe conferem autonomia, tornando-se definitivamente o alvo da atual 

especulação imobiliária gerando consequentemente o “boom” imobiliário 

que aconteceu a partir dos anos 90 e perdura hoje em grande número de 

cidades brasileiras em função da busca pela “segurança” oferecida pelos 

apartamentos e o amoldamento de certo segmento da população à 

modernidade atual (fig 3.11 e 3.12).  
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4 ANÁLISE HIGROTÉRMICA DE EDIFÍCIO SITUADO NO BAIRRO 
 
             

 
 

                                                                      N 

 
 

Figura 4.1 - Localização do edifício em estudo 
 

      Bloco à esquerda orientando os apartamentos à oeste 
 

Fonte: Disponível em  <http://www.google.com.br/intl/pt-BR/earth/index.html> 
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Figura 4.2 - Planta de situação do edifício em estudo 
 

 
  

Neste capítulo pretendemos a partir de estudos gráficos, fotos, 

levantamentos e cálculo de desempenho térmico, fazer uma análise 

higrotérmica na área do Renascença II. Para tanto foi escolhido um 

edifício localizado na Avenida do Vale esquina com a Rua Mitra sendo os 
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dois ambientes estudados voltados para o oeste, portanto, desprovidos da 

ventilação preferencial nordeste (figs. 4.1 e 4.2). 

Em São Luís, nenhum edifício nestas condições, obviamente, 

contemplará as exigências humanas de conforto térmico. Estas condições 

são as mais desfavoráveis porque expõem o ambiente à radiação solar 

direta durante todo o período da tarde que se soma às radiações emitidas 

pelo solo e pelos edifícios do entorno aquecidos durante todo o dia. Além 

disto não aproveitam os ventos dominantes que vêm do quadrante 

nordeste induzindo à alternativa do uso de aparelhos de ar condicionado 

durante todo o ano. Os ventos retirariam por convecção o calor da 

superfície externa da edificação, como também o do ambiente interno 

através das aberturas de janelas, diminuindo sua temperatura interna e 

conseqüentemente se obteria maior economia de energia elétrica pois os 

aparelhos de ar condicionado trabalhariam menos. 

Verificou-se que os lotes vizinhos do edifício, de números 23 e 

01, pertencem ao Colégio Crescimento onde será implantada a área de 

esportes, exatamente no quadrante nordeste de ventilação predominante 

que viria favorecer boa circulação das massas de ventos. Daí concluiu-se 

que foi considerada como premissa do projeto o edifício voltado de frente 

para a avenida o que aliás é muito comum nestas decisões. Ficam em 

segundo plano o conforto higrotérmico dos moradores e a economia de 

energia elétrica. 

Não existe no Código de Construção da Legislação Urbanística 

vigente, nenhuma exigência quanto ao uso adequado de soluções de 

proteção solar nos edifícios, que deveriam ser aqueles dimensionados com 

base em cartas solares locais. O código refere-se apenas às aberturas 

mínimas de janelas, dimensionamento de poços de iluminação e 

ventilação, etc., etc. 

 
 
 
 
 
 



74 

 

4.1. Descrição e localização do edifício e dos ambientes estudados 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

    
 

Figura 4.3 - Foto do edifício em estudo 

Edifício localizado na Avenida do Vale esquina com a Rua Mitra 
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Figura 4.4 - Mancha de localização dos ambientes em estudo 
 

 

O prédio de dez andares, possui 04 apartamentos por andar e os 

ambientes escolhidos para análise são a sala de estar/jantar e escritório 

do apartamento da esquerda voltados para o quadrante oeste. As 
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dimensões dos referidos ambientes foram extraídas de estudo para 

reforma de apartamento no décimo pavimento. (fig. 4.3 e fig. 4.4). 

ESCRITÓRIO
AMBIENTE 2

SALA DE ESTAR
AMBIENTE 1

AZIMUTE 15:00h

AZIMUTE 15:00h

 

        Figura 4.5 - Estudo gráfico para solstício de verão – junho 
           

 Azimute às 15:00h – altura solar 40º 
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           Figura 4.6 - Estudo gráfico para equinócio – março/setembro 

             Azimute às 16:00h – altura solar 31º 
                                                                

 

 

4.2. Análise de insolação 

 

 

Elaborada com base em cartas solares na latitude de São Luís 

conforme explicado na seção 2.6.  
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4.2.1 Ambiente 01 – sala de estar/jantar com proteção solar 

 

 

Em junho, solstício de verão às 15:00 h, verificou-se que os 

raios solares já começam a penetrar neste ambiente, continuando a 

progredir à medida que o sol baixa, pois os ângulos solares, começam a 

diminuir. Contudo como o sol a partir deste horário torna-se mais brando, 

consideramos o ambiente bem protegido pela varanda (fig. 4.5). No 

equinócio às 16,00h os raios chegam a menos de 1/3 da profundidade 

sala pelo que consideramos o ambiente também bem protegido (fig. 4.6). 

 

 

4.2.2 Ambiente 02 – escritório sem proteção solar 

 

 

Neste ambiente verifica-se no período de solstício de verão, que 

os raios solares começam a incidir a partir das primeiras horas da tarde e 

encontrando-se a claridade direta provocada pela abertura da janela no 

meio do escritório às 15:00 h (fig. 4.5). No período do equinócio, situação 

semelhante vai acontecer mudando apenas a trajetória da claridade 

direta. A figura 40 demonstra sua posição às 16:00 h. Portanto o 

ambiente precisa de algum elemento de proteção solar. 

 

 

4.3  Cálculo de desempenho térmico 
 
 
4.2.1 Ambiente 01 – Sala de estar/jantar com proteção 

 
 

O ambiente escolhido foi a sala de estar/jantar que possui a 

varanda como elemento de proteção solar. Podemos verificar pela foto 

que a sala em estudo é desprovida de climatização artificial, portanto 
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sujeita a um regime térmico permanente como exige este método de 

cálculo (APÊNDICE 1). 

 

Quadro 1 - Resumo de desempenho térmico 
 

                          TEMPERATURA EFETIVA       
         Velocidade ventos            ti max                   N 
                            1,0 m/s       0,5 m/s   
 
AMBIENTE 01      
ORIENTAÇÃO OESTE      27,4 ºC           28 ºC         29,66 ºC     27,06/h 
C/ PROTEÇÃO SOLAR 
__________________________________________________________________ 

AMBIENTE 02      
ORIENTAÇÃO OESTE       28 ºC           28,5 ºC       30,17 ºC     21,71/h 
S/ PROTEÇÃO SOLAR 
 

 
 

 

A temperatura efetiva para a maior velocidade dos ventos foi de 

27,4 ºC, portanto fora da zona de conforto que varia em torno dos 25,5 

ºC. Verificou-se uma taxa de renovação de ar de 27,06/h, também muito 

elevada. Conclui-se que as condições termo-higrométricas encontradas 

não atenderão as exigências humanas sendo necessário o uso de 

climatização artificial (APÊNDICE A). 

Pode-se também, otimizar os ventos adotando-se circulação 

cruzada no ambiente e assim fazer o aparelho de ar condicionado 

funcionar em potência mínima ou ainda melhorar a qualidade térmica dos 

elementos da envoltória. 

 

 
4.2.2. Ambiente 02 – escritório sem proteção 

 
 

A temperatura efetiva para a maior velocidade dos ventos foi de 

28 ºC, portanto fora da zona de conforto. Verificou-se uma taxa de 

renovação de ar de 21,71/h, também muito elevada. Conclui-se que as 
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condições termo-higrométricas encontradas não atenderão as exigências 

humanas sendo necessário o uso de climatização artificial (APÊNDICE A). 

As mesmas soluções de conforto higrotérmico para o ambiente 

01 poderão ser adotadas para o ambiente 02 com vistas a diminuir a 

temperatura interna. 

 

 

4.4. Alternativas para conforto higrotérmico 

 

 

4.4.1. Simulação do ambiente 1 para orientação norte - análise de 

insolação e cálculo de desempenho térmico 

 

 
Quadro 2 -  Resumo de desempenho térmico c/ alternativas de conforto 

higrotérmico 

 
                          TEMPERATURA EFETIVA       
         Velocidade ventos            ti max                   N 
                            1,0 m/s       0,5 m/s   
 
AMBIENTE 01      
ORIENTAÇÃO NORTE      26 ºC          26,5 ºC         29,15 ºC     20,29/h 
C/ PROTEÇÃO SOLAR 
__________________________________________________________________ 

AMBIENTE 02      
ORIENTAÇÃO OESTE      27,8 ºC        28,3 ºC         30,03 ºC     19,42/h 
  C/ VENEZIANAS  
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Figura 4.7 - Análise de insolação para solstício de verão – junho 

Azimute às 10,00h – altura solar 60º 
 

 
 

A simulação a seguir se baseia em orientar para o norte o 

ambiente 01 com proteção solar. Verificaremos que no solstício de verão 

às 10:00 h da manhã (fig. 4.7), os raios solares não penetrarão no 

ambiente protegendo inclusive a varanda enquanto que ao meio-dia 
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somente este ambiente receberá insolação. A partir deste horário, como 

no período da manhã, também não haverá insolação no ambiente 

demonstrando a total eficiência do elemento de proteção.  

No equinócio, os raios solares percorrerão quase o eixo leste 

oeste do edifício não havendo possibilidade de insolação na sala de pela 

presença da varanda de proteção concluindo-se que nesta nova orientação 

o elemento de proteção solar é totalmente eficiente (fig. 4.7). 

 Em função destes elementos o cálculo de desempenho térmico 

apontou para os resultados abaixo (APÊNDICE A). 

Para velocidade dos ventos de 2,5 m/s  

- temperatura efetiva - TE = 26 ºC 

Para velocidade dos ventos de 2,0 m/s  

- temperatura efetiva - TE = 26,5 ºC,  

Taxa de renovação de ar = 20,29 m³/h para 06 pessoas. 

Deve-se otimizar os ventos através de circulação cruzada ou 

adoção dos aparelhos de ar condicionado ou ainda melhorar a qualidade 

térmica dos elementos da envoltória. 

 

 

4.4.2 Ambiente 2 com persiana externa - análise de insolação e cálculo de 

desempenho térmico 

 

 

A abertura do ambiente voltada para o oeste, encontra-se neste 

caso protegida por brise contínuo, vertical distante 30 cm da parede 

externa considerado com fator solar de 0,10 (CROISET apud FROTA; 

SCHIFFER, 2009 p.45), portanto sendo utilizado o mesmo estudo gráfico  

de insolação (fig. 4.3 e fig. 4.4). 

O resultado dos dados encontrado para conclusão do 

desempenho térmico do ambiente considerado ainda com a orientação 

oeste foram os seguintes: 
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Para velocidade dos ventos de 1,0 m/s  

- temperatura efetiva - TE = 27,8 ºC, porém requerendo uma 

renovação de ar de 19,42  m³/h para 02 pessoas. 

Para velocidade dos ventos de 0.5 m/s  

- temperatura efetiva - TE = 28,3 ºC 

Taxa de renovação de ar = 19,42  m³/h para 02 pessoas. 

Deve-se otimizar os ventos através de circulação cruzada ou 

adoção dos aparelhos de ar condicionado ou ainda melhorar a qualidade 

térmica dos elementos da envoltória. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Na utilização do método CSTB, para as conclusões desta 

pesquisa foram empregados estudos gráficos, cálculos baseados em 

leitura de carta psicrométrica e de nomograma cujas interpretações 

visuais são aproximadas, contudo achamos os resultados coerentes com o 

esperado. O método traz à tona conceitos importantes de forma detalhada 

e o seu desenvolvimento torna-se bem didático e aplicabilidade justificada 

na seção 2.3. 

Este capítulo tem por objetivo com base na pesquisa realizada 

sugerir algumas recomendações para os projetos de futuros condomínios 

verticais que valem também para os edifícios com outros usos. 

 

Figura 5.1 - Localização das quadras para propostas de implantações 
 
Fonte: Disponível em <http://www.google.com.br/intl/pt-BR/earth/index.html> 

Q16 

Q25 

Q29  



85 

 

Nos novos parcelamentos de solo os lotes para grandes 

condomínios verticais deveriam ter a melhor orientação sempre 

permitindo o cruzamento dos ventos preferenciais. Para os loteamentos 

existentes onde houve aumento dos índices ocupacionais para alta 

densidade urbana, os agrupamentos de lotes – remembramentos – devem 

apresentar opções de orientação norte, nordeste ou leste em razão dos 

ventos dominantes que, em São Luís vêm do nordeste. Assim, para efeito 

de propostas de orientação que,  conforme as conclusões da pesquisa 

permitem melhor conforto higrotérmico, apresentamos 03 possibilidades 

de agrupamentos de lotes com as três orientações citadas acima das 

quadras 16, 25 e 29 (fig. 5.1). 

As propostas a serem apresentadas, mostram para cada 

agrupamento de lotes sugerido, a setorização dos apartamentos tipo que 

julgamos ser adequada climàticamente. 

 

N

 

CONVENÇÕES: 
SOCIALSOCIALSOCIALSOCIAL - ÍNTIMOÍNTIMOÍNTIMOÍNTIMO – SERVIÇOSERVIÇOSERVIÇOSERVIÇO – VARANDAVARANDAVARANDAVARANDA – CIRCULAÇÃOCIRCULAÇÃOCIRCULAÇÃOCIRCULAÇÃO    ––––    brisebrisebrisebrise    

    
 

Figura 5.2 - Proposta de implantação – Setorização I 
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Nesta primeira proposta, os lotes da rua Netuno que ficam 

voltados para o sul, o tipo de agrupamento  sugerido seria com os lotes de 

fundo, de testada norte, portanto voltados para a rua Vênus, pois assim 

se permitiria o cruzamento dos ventos nordeste (Fig. 5.2).  

Obedecendo-se os índices das Operações Urbanas, teremos: 

AT = 3 150,00 m² - área total dos lotes agrupados 

ATME = 300% AT = 9 450,00 m² 

ALML = 50 % AT = 1 575,00 m² 

Gabarito: 15 pavimentos 

Área do pavimento: 630,00 m² - não somam as áreas de 

circulações comuns e varandas. 

 

N

 
                 CONVENÇÕES: 

SOCIALSOCIALSOCIALSOCIAL - ÍNTIMOÍNTIMOÍNTIMOÍNTIMO – SERVIÇOSERVIÇOSERVIÇOSERVIÇO – VARANDAVARANDAVARANDAVARANDA – CIRCULAÇÃOCIRCULAÇÃOCIRCULAÇÃOCIRCULAÇÃO    
    

Figura 5.3 - Proposta de implantação – Setorização II 
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Os lotes da quadra 16 que ficam na rua Asteca à sudoeste, 

deveriam ser agrupados com lotes da rua Júpiter à nordeste com testada 

diretamente voltada para o ventos dominantes. A setorização proposta é a 

da figura 5.3.  

Pelos índices das Operações Urbanas: 

AT = 3 200,00 m² - área total dos lotes agrupados 

ATME = 300% AT = 9 600,00 m² 

ALML = 50 % AT = 1 600,00 m² 

Gabarito: 15 pavimentos 

Área do pavimento: 640,00 m² - não somam as áreas de 

circulações comuns e varandas. 

N

 

                 CONVENÇÕES: 
SOCIALSOCIALSOCIALSOCIAL - ÍNTIMOÍNTIMOÍNTIMOÍNTIMO – SERVIÇOSERVIÇOSERVIÇOSERVIÇO – VARANDAVARANDAVARANDAVARANDA – CIRCULAÇÃOCIRCULAÇÃOCIRCULAÇÃOCIRCULAÇÃO        

    
    

Figura 5.4 - Proposta de implantação – Setorização III 
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 Nesta última proposta de agrupamento de lotes temos situação 

semelhante à que serviu de base para os nossos cálculos de estimativa 

higrotérmica. Os lotes da Avenida do Vale de orientação oeste têm ainda – 

por estarem desocupados - a possibilidade de se juntarem com os lotes da 

Rua Miquerinos de fundo que possuem testada leste e assim serem 

cruzados com os ventos dominantes (fig. 5.4).  

Conforme índices das Operações Urbanas, teremos: 

AT = 2 415,00 m² - área total dos lotes agrupados 

ATME = 300% AT = 7 245,00 m² 

ALML = 50 % AT = 1 207,50 m² 

Gabarito: 15 pavimentos 

Área do pavimento: 483,00 m² - não somam as áreas de 

circulações comuns e varandas. 

A seguir outras recomendações de proteção solar e 

sombreamento das fachadas: 

 

1. Deve-se sempre, ao invés de esperar o efeito chaminé de 

uma única esquadria do ambiente – exemplificado nas 

situações da Memória de Cálculo (APÊNDICE A) - buscar a 

ventilação cruzada que é mais eficaz em nossa região quente, 

semi-úmida e de baixa amplitude, pois se conseguirá com 

este recurso, a melhoria nas trocas e da qualidade do ar dos 

ambientes. (FONTENELLE; BASTOS; CASTRO, 2011, p. 10).  

Os exemplos de setorização das propostas apresentadas acima 

facilitariam esta solução. 
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Figura 5.5 - Solução de brise fixo com ventilação para proteção até às 16h 
 

 

2. A incidência de radiação direta nas fachadas menos 

favorecidas, pode ser resolvida com brises ou outro tipo de 

proteção solar. Ilustramos a seguir uma forma de 

dimensionamento de brises com base em carta solar. 

A situação apresentada é para uma fachada oeste no equinócio 

às 16 horas. No desenho à esquerda (fig. 5.5), para o dimensionamento 

do comprimento do brise para proteção até este horário, procedemos 

como no cálculo da figura, onde: 
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tg 30º = 0,577 

altura solar = 30º   

espaçamento projetado = 0,36m 

comprimento do brise ( x ) = 0,62m 

No desenho à direita (fig. 5.5), o brise projetado forma ângulo de 60º com 

a parede externa. Sendo o ângulo solar de 30º, o espaçamento vertical entre um 

brise e outro será igual ao comprimento do brise. Neste caso de 0,34m.  

Em ambos os casos, brises verticais serão fixados nos limites dos vãos de 

janelas até a extremidade dos horizontais, para proteção da incidência do sol nos 

azimutes oblíquos à linha da fachada dos solstícios de verão e inverno. 

 

 
            (Avenida dos Holandeses)                  (Rua dos Bicudos) 

          

Figura 5.6 – Os futuros prédios quando construídos criarão “efeito 

muralha”  

 

3. A Avenida dos Holandeses é paralela à orla marítima e 

permitirá em futuro próximo que todos os edifícios existentes 

e a construir, criem “efeito muralha” para as quadras vizinhas 

ao fundo situadas em vale. Observa-se a descida para o 

referido vale pela Rua dos Bicudos transversal à avenida (fig. 

5.6). Recomendamos portanto não serem aprovados projetos 
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com ocupação da área do térreo, a não ser para acesso às 

circulações verticais. Este procedimento criaria o efeito 

“pilotis” comentado no primeiro capítulo.  

4. Vale lembrar que cerca de 40% dos lotes do Jardim 

Renascença II ainda estão desocupados descontando-se as 

áreas institucionais e verdes, portanto devem ser adotadas 

as medidas necessárias para solucionarem-se os problemas 

de conforto higrotérmico no bairro com as soluções 

recomendadas. 

5. Outras medidas para redução do ganho térmico, podem ser o 

emprego de materiais de cores claras e o aumento da inércia 

térmica do material quando necessário e verificado em 

cálculo. 

Estas precauções que julgamos fundamentais, possibilitarão aos 

habitantes do bairro Renascença II e de outros futuros bairros de alta 

densidade urbana de São Luís, melhoria no conforto higrotérmico dos 

edifícios residenciais multifamiliares, com real economia de energia e 

utilizando-as, estaremos contribuindo de fato com nossa parcela ao meio-

ambiente. 
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APÊNDICE A – Memória de Cálculo 

 

Os dados climáticos utilizados nos cálculos a seguir são os do 

mês de dezembro o mais quente do ano: 

- Temperatura máxima de 33,1º C (Ts) 

- Temperatura média das máximas diárias de 31,3ºC (Td)  

- Temperatura mínima de 22ºC (ts)  

- Temperatura média das mínimas diárias de 24,1ºC (td). 

- Umidade relativa do ar: 86% 

Para determinação da temperatura de bulbo úmido utilizamos a 

carta psicrométrica para cidades ao nível do mar e da Temperatura Efetiva 

o Nomograma para pessoas normalmente vestidas, em trabalho leve 

(Koenigsberger). Para carga térmica de calor solar o Anexo 17 

(Gonçalves). 

 

AMBIENTE 01 

SALA DE ESTAR/JANTAR COM PROTEÇÃO SOLAR  

Dados construtivos:  

Pé direito = 3,00,m; parede externa de alvenaria de tijolo 

revestida em cerâmica 10x10 na cor branca e rebocada internamente; 

esquadria de alumínio e vidro liso transparente medindo 4,00 x 2,50 

incluindo o caixilho; empena de alvenaria de tijolo revestida em cerâmica 

na cor preta e revestida internamente na cor branca; cobertura em laje de 

concreto armado impermeabilizado com pintura em bege claro; 

Ocupação: 06 pessoas   

Trocas de ventilação: N= 6/hora 

A)  Verificar a temperatura interna máxima – timax –  

(consideramos os compartimentos adjacentes em condições 

térmicas semelhantes). 

B)  A Temperatura Efetiva – T.E.- para velocidade do ar V0 = 0,5 

m/s   e   V0 = 1,0 m/s (quadrante oeste) 
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JANELA
AMBIENTE 2

ESQUADRIA
AMBIENTE 1

SAIDA
DE AR

ENTRADA
DE AR

ESCRITÓRIO ESTAR JANTAR VARANDA

 

Setor da fachada mostrando as aberturas dos  

ambientes 01 e 02 com os respectivos cortes 

e esquema do Efeito Chaminé 
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CÁLCULO DO COEFICIENTE GLOBAL DE TRANSMISSÃO TÉRMICA – K 

Fórmula: 1/K=1/he + 1/hi + ei/λλλλ    

he   e     hi    - valores de condutância - (W/m²ºC) 

1/he + 1/hi   - valores de resistência térmica superficial - (m²ºC ²/W) 

ei = espessura do material - m 

λ =  coeficiente de condutibilidade térmica do material (W/m²ºC) 

Platibanda  

1/K=0.17 + 0.02/0.85 + 0.15/0.72 + 0.02/0.85 = 0.42  

K = 2,4 W/m²ºC 

Cobertura: 

- para fluxo descendente: 

1/K=0.22 + 0.01/0.14 + 0.05/0.85 + 0.15/1.75 = 0.436  

K = 2,3 W/m²ºC 

- para fluxo ascendente: 

1/K=0.14 + 0.01/0.14 + 0.05/0.85 + 0.15/1.75 = 0.356 

K = 2,8 W/m²ºC 

 

CÁLCULO DOS GANHOS DE CALOR SOLAR 

- para superfícies opacas: 

Qop = Aop x α  x  K  x Ig (W) 
                   He                     
- para superfícies transparentes: 

Qop = Atr x Str x Ig   (W) 
 
A = área (m²) 

α = coeficiente de absorção solar 
Ig = intensidade da radiação solar global 
Str = fator solar 
 
Platibanda:  

Q1 = 9,20 x 0,9  x 2,4  x Ig (W) = 0,99 Ig W 
                     20 
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Vidro e caixilho 
 
Q1 = (4 x 2,5) x 0,5 x Ig (W) = 5 Ig (W) 
 
 
Cobertura: 

Q1 = 37,25  x 0,5  x  2,3  x Ig (W) = 2,14 Ig W 
                        20 
 

PLANILHA DE GANHOS DE CALOR SOLAR 
 
         Fachada oeste            Cobertura                          Totais 
 
 Hora        Ig     platibanda                        Ig         - 
             
             W/m²     0,99                           W/m²    2,14            

                                                                                                        

14 h    490     485                  869   1859                        2344 

 

Nota: a janela tem proteção solar eficiente (ver gráfico de insolação) 

 

GANHOS DE CALOR SOLAR DEVIDO À OCUPAÇÃO (calor sensível) 

Qe = n x 65 W 

n = número de pessoas - 06 

Qe = Carga térmica produzida por pessoa – 65W 

Qe = 06 x 65 W = 390 W 

 

TOTAL DE GANHOS DE CALOR 

Q = 2344 + 390 = 2356 W 

 

PERDAS DE CALOR DEVIDO À DIFERENÇA DE TEMPERATURAS EXTERNA E 

INTERNA 

Q’op = Aop x K∆t (W) 

Q’tr = Atr x K∆t (W) 
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Vidro e caixilho 

Q’1 = (4,00 x 2,5) x 5 x ∆t = 50 ∆t (W) 
 
Platibanda 

Q’2 = (4,00 x 1,70) x 2,4 x ∆t = 12,6 ∆t (W) 
 
Cobertura: (fluxo ascendente) 

Q’3 = 37,25 x 2,8 x ∆t = 104,3 ∆t (W) 
 

PERDAS DE CALOR DEVIDO À VENTILAÇÃO 

Q’vent = 0,35 x N x V x ∆t 
 

0,35 = calor específico x densidade do ar 
N = taxa horária de ventilação 
V = volume do dormitório 

Q’vent = 0,35 x 6 x 111,75 x ∆t = 234,65 ∆t (W) 
 
 

TOTAL DE PERDAS DE CALOR 

Q’ = Q’1 + Q’2 + Q’3 + Q’vent 

Q’ = 405,27 ∆t (W) 

 
BALANÇO TÉRMICO 

Ganhos = Perdas 

2356 = 405,27 ∆t (W) 

∆t = 5,81 ºC  

 

AVALIAÇÃO DA INÉRCIA  
Peso da parede (piso e teto) 

e/2 x d (Kg/m²) 

e/2 = considerar a metade da espessura da parede 

d = densidade do material 

- parede externa: não há 

- parede de fundo do jantar: 0,15/2 x 1600 = 120 Kg/m² - alvenaria de 

tijolo. 
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 Área = 11,1 m²     - coeficiente = 2/3 

 

- parede oposta à esquadria: 0,15/2 x 1600 = 120 Kg/m² - alvenaria de 

tijolo 

 Área = 19,5,0m²     - coeficiente = 2/3 

- platibanda: 0,15/2 x 1600 = 120 Kg/m² - alvenaria de tijolo 

 Área = 6,80 m²      - coeficiente = 2/3 

- cobertura: 0,15/2 x 2400 = 180,00  Kg/m² - concreto armado 

 Área = 37,25m²    - coeficiente = 2/3 

- parede lateral maior: 0,15/2 x 1600 = 120 Kg/m² - alvenaria de tijolo 

(11,1 x 2/3) + (19,5 x 2/3) + (6,8 x 2/3) + (37,25 x 2/3) 

+ (21 x2/3) = 63,73 

Segundo a relação abaixo, podemos classificar a inércia do compartimento 
 
 superfície equivalente pesada = 63,73= 1,71 
            Área do piso                37,25 
 
Sendo o resultado superior a 1,5 a inércia foi classificada como média 
sendo o coeficiente de amortecimento m = 0,8 
 
                                                            __ 
CÁLCULO DA TEMPERATURA EXTERNA MÉDIA – te E ELONGAÇÃO – E 
 
Temax = Ts + Td / 2          Temax = 33,1 + 31,3 / 2 = 32,2 ºC     
 
Temin = ts + td  / 2           Temin  = 22,2 + 24,1 / 2 = 23,1 ºC 

__ 
te  = 32,2 + 23,1/ 2 = 27,6 ºC 
 
 
A (AMPLITUDE) = 32,2 – 23,1 = 9,1 ºC 
 
E (ELONGAÇÃO) = 9,1/2 = 4,5 ºC 
 

CÁLCULO DA TEMPERATURA INTERNA MÁXIMA RESULTANTE – timax 

timax = te + (1 – m) E + (1 – m) ∆t  

timax = 27,6 + (1 – 0,8) 4,5 + (1 – 0,8) 5,81 = 29,66 ºC 
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CÁLCULO DA TEMPERATURA EFETIVA – T.E. 

Dados necessários:  

timax = 29,66 ºC,     Umidade relativa = 86 % 

 

TBU = 28,5 ºC 

(aplicar o Nomograma de Temperatura Efetiva) 

Para velocidade de 1,0 m/s, TE = 27,4 ºC 

Para velocidade de 0,5 m/s, TE = 28 ºC 

 

VERIFICAÇÃO DA VENTILAÇÃO 
 

Efeito chaminé 

                                                        ______ 

Fórmula:  φc   = 0,14 x A  √ Η + ∆t1  (m³/s) 

φc   = fluxo de ar efeito chaminé 
A, sendo As de saída de ar e Ae de entrada de ar 
H = distância vertical entre as duas aberturas 
0,14 =coeficiente de perda de carga por ação dos ventos 

∆t1 = ∆t (1 – m) 

∆t1 = 5,81 (1 – 0,8) = 1,16 

As = largura da janela x altura/2 

As = Ae = 4,00 x 2,50/2 = 5,00 m² 

                           __________ 

φc   = 0,14 x 5,00  √ 1,25 x 1,16  = 0,84  (m³/s) 

ou  0,84 x 3600 = 3024 (m³/h) 

 

 
TAXA HORÁRIA DE VENTILAÇÃO 

      
 Ν =  φc / V 

 φc (m³/h) = fluxo de ar 
 V (m³) = volume do ambiente 

 
N = 3024 /111,75             N = 27,06/h 
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AMBIENTE 02 

ESCRITÓRIO/ SEM PROTEÇÃO SOLAR NA JANELA 

Dados construtivos:  

Pé direito = 3,00,m; parede externa em cerâmica 10x10 na cor: 

branca e rebocada internamente; esquadria de alumínio e vidro liso 

transparente medindo 1,50 x 1,50 incluindo o caixilho; empena idem 

parede externa, rebocada internamente na cor branca; cobertura em laje 

de concreto armado impermeabilizado com pintura em bege claro; 

Ocupação: 02 pessoas - Trocas de ventilação: N= 6/hora 

C) Verificar a temperatura interna máxima – timax –  

(consideramos os compartimentos adjacentes em 

condições térmicas semelhantes). 

D) A Temperatura Efetiva – T.E.- para velocidade do ar  

V0 = 0,5 m/s e V0 = 1,0 m/s (quadrante oeste) 

 

CÁLCULO DO COEFICIENTE GLOBAL DE TRANSMISSÃO TÉRMICA – K 

Fórmula: 1/K=1/he + 1/hi + ei/λλλλ    

he   e     hi    - valores de condutância - (W/m²ºC) 

1/he + 1/hi   - valores de resistência térmica superficial - (m²ºC ²/W) 

ei = espessura do material - m 

λ =  coeficiente de condutibilidade térmica do material (W/m²ºC) 

 

Platibanda e parede externa:  

1/K=0.17 + 0.02/0.85 + 0.15/0.72 + 0.02/0.85 = 0.42  

K = 2,4 W/m²ºC 

Cobertura: 

- para fluxo descendente: 

1/K=0.22 + 0.01/0.14 + 0.05/0.85 + 0.15/1.75 = 0.436  

K = 2,3 W/m²ºC 

- para fluxo ascendente: 
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1/K=0.14 + 0.01/0.14 + 0.05/0.85 + 0.15/1.75 = 0.356 

K = 2,8 W/m²ºC 

 

CÁLCULO DOS GANHOS DE CALOR SOLAR 

- para superfícies opacas: 

Qop = Aop x α  x  K  x Ig (W) 
                   He 
                     
- para superfícies transparentes: 

Qop = Atr x Str x Ig   (W) 
 
 
Aop = área (m²) 

α = coeficiente de absorção solar 
Ig = intensidade da radiação solar global 
 
 
Parede externa:  
 

Q1 = 8,25 x 0,2  x  2,4  x Ig (W) = 0,19 Ig W 
                       20 
 
 
Vidro e caixilho 
 
Q1 = (1,50 x 1,50) x 0,5 x Ig (W) = 1,12 Ig (W) 
 
 
 
Platibanda 
 

Q1 = (3,50 x 1,70)  x 0,2  x  2,4  x Ig (W) = 0,14 Ig W 
                                   20 
 
Cobertura: 

Q1 = (3,50 x 3,00)  x 0,5  x  2,8  x Ig (W) = 0,735 Ig W 
                                   20 
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PLANILHA DE GANHOS DE CALOR SOLAR 
 
           Fachada oeste                              Cobertura      Totais 
 
 Hora         Ig     parede      janela             platibanda                Ig         - 
             
               W/m²   0,19         1,12                 0,14                W/m²    0,735 

                                                                                                        

14 h      490    93        548            68            869    638       1347 

 

 

GANHOS DE CALOR SOLAR DEVIDO À OCUPAÇÃO (calor sensível) 

Qe = n x 65 W 

n = número de pessoas - 02 

Qe = Carga térmica produzida por pessoa – 65W 

Qe = 02 x 65 W = 130 W 

 

TOTAL DE GANHOS DE CALOR 

Q = 1347 + 130 = 1477 W 

 

PERDAS DE CALOR DEVIDO À DIFERENÇA DE TEMPERATURAS EXTERNA E 

INTERNA 

Q’op = Aop x K∆t (W) 

Q’tr = Atr x K∆t (W) 
  

 
 
Parede externa:  

Q’1 = 8,25 x 2,4 x ∆t = 19,8 ∆t (W) 
 

Vidro e caixilho 

Q’2 = (1,5 x 1,5) x 5 x ∆t = 11,25 ∆t (W) 
 
Platibanda 

Q’3 = (3,5 x 1,7) x 2,4 x ∆t = 14,28 (W) 
 
Cobertura: (fluxo ascendente) 
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Q’4 = (3,0 x 3,5) x 2,8 x ∆t = 12,6 ∆t (W) = 29,4 ∆t (W) 
 
 

PERDAS DE CALOR DEVIDO À VENTILAÇÃO 

Q’vent = 0,35 x N x V x ∆t 

0.35 = calor específico x densidade do ar 
N = taxa horária de ventilação 
V = volume do dormitório 
 

Q’vent = 0,35 x 6 x (3 x 3,5 x 3) x ∆t = 66,15 ∆t (W) 
 
 

TOTAL DE PERDAS DE CALOR 

Q’ = Q’1 + Q’2 + Q’3 + Q’4 + Q’vent 

Q’ = 140,88 ∆t (W) 

 
BALANÇO TÉRMICO 

Ganhos = Perdas 

1477 = 140,88 ∆t (W) 

∆t = 1477/140,88  =  10,48 ºC  

 

AVALIAÇÃO DA INÉRCIA  
Peso da parede (piso e teto) 

e/2 x d (Kg/m²) 

e/2 = considerar a metade da espessura da parede 

d = densidade do material 

- parede externa: 0,15/2 x 1600 = 120 Kg/m² - alvenaria tijolo 

 Área = 8,25 m²     - coeficiente = 2/3 

- as duas paredes laterais:  

 Área = 9,00 + 9,00 = 18,00m²     - coeficiente = 2/3 

- parede oposta: 0,15/2 x 1600 = 120 Kg/m² - alvenaria tijolo 

 Área = 10,50m²     - coeficiente = 2/3 

- platibanda: 0,15/2 x 1600 = 120 Kg/m² - alvenaria tijolo 

 Área = 5,95m²      - coeficiente = 2/3 
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- cobertura: 0,15/2 x 2400 = 180,00  Kg/m² - concreto armado 

 Área = 10,5m²    coeficiente = 2/3 

 

(8,25 x 2/3) + (18 x 2/3) + (10,5 x 2/3) + (5,95 x 2/3)  

+ (10,5 x 2/3)= 35,46 

 
Segundo a relação abaixo, podemos classificar a inércia do compartimento 
 
 superfície equivalente pesada = 35,46 = 3,37 
            Área do piso                 10,5 
 
Sendo o resultado superior a 1,5 a inércia foi classificada como média 
sendo o coeficiente de amortecimento m = 0,8 
 
                                                            __ 
CÁLCULO DA TEMPERATURA EXTERNA MÉDIA – te E ELONGAÇÃO – E 
 
Temax = Ts + Td / 2          Temax = 33,1 + 31,3 / 2 = 32,2 ºC     
 
Temin = ts + td  / 2           Temin  = 22,2 + 24,1 / 2 = 23,1 ºC 

__ 
te  = 32,2 + 23,1/ 2 = 27,6 ºC 
 
 
A (AMPLITUDE) = 32,2 – 23,1 = 9,1 ºC 
 
E (ELONGAÇÃO) = 9,1/2 = 4,5 ºC 
 

 

CÁLCULO DA TEMPERATURA INTERNA MÁXIMA RESULTANTE – timax 

timax = te + (1 – m) E + (1 – m) ∆t  

timax = 27,6 + (1 – 0,8) 4,5 + (1 – 0,8) 10,48 = 30,59 ºC 

 

 

CÁLCULO DA TEMPERATURA EFETIVA – T.E. 

Dados necessários:  

timax = 30,59 ºC,     Umidade relativa = 86 % 
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(consulta à Carta Psicrométrica para determinar a temperatura de bulbo 

úmido – TBU) 

TBU = 28,5 ºC 

(aplicar o Nomograma de Temperatura Efetiva) 

Para velocidade de 1,0 m/s, TE = 28 ºC 

Para velocidade de 0,5 m/s, TE = 28,5 ºC 

 

VERIFICAÇÃO DA VENTILAÇÃO 

Efeito chaminé 

                                     ______ 

Fórmula:  φc   = 0,14 x A  √ Η + ∆t1  (m³/s) 
 

φc   = fluxo de ar efeito chaminé 
A, sendo As de saída de ar e Ae de entrada de ar 
H = distância vertical entre as duas aberturas 
 

∆t1 = ∆t (1 – m) 

∆t1 = 10,48 (1 – m) = 2,09 
 
As = largura da janela x altura/2 
 
As = Ae = 1,50 x 1,50/2 = 1,12 m² 
                           __________ 

φc   = 0,14 x 1,12  √ 0,75 x 2,09 = 0,19 (m³/s) 
 

φc   = 0,19  (m³/s)    ou,    φc   = 0,19 x 3600 (m³/h) = 648 
 

TAXA HORÁRIA DE VENTILAÇÃO 

Ν =  φc / V 
 

 φc (m³/h) = fluxo de ar 
 V (m³) = volume do ambiente 
 
N = 648 /31,50             N= 21,71/h 
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AMBIENTE 01 

SALA DE ESTAR/JANTAR COM PROTEÇÃO SOLAR  

 (Simulação do ambiente 1 para orientação norte) 
 

Dados construtivos:  

Pé direito = 3,00,m; parede externa de alvenaria de tijolo revestida 

em cerâmica 10x10 na cor branca e rebocada internamente; esquadria de 

alumínio e vidro liso transparente medindo 4,00 x 2,50 incluindo o 

caixilho; empena de alvenaria de tijolo revestida em cerâmica na cor preta 

e revestida internamente na cor branca; cobertura em laje de concreto 

armado impermeabilizado com pintura em bege claro; 

Ocupação: 06 pessoas   

Trocas de ventilação: N= 6/hora 

E) Verificar a temperatura interna máxima – timax –  

(consideramos os compartimentos adjacentes em 

condições térmicas semelhantes). 

F) A Temperatura Efetiva – T.E.- para velocidade do ar  

V0 = 0,5 m/s   e   V0 = 1,0 m/s (quadrante oeste) 

 

CÁLCULO DO COEFICIENTE GLOBAL DE TRANSMISSÃO TÉRMICA – K 

Fórmula: 1/K=1/he + 1/hi + ei/λλλλ    

he   e     hi    - valores de condutância - (W/m²ºC) 

1/he + 1/hi   - valores de resistência térmica superficial - (m²ºC ²/W) 

ei = espessura do material - m 

λ =  coeficiente de condutibilidade térmica do material (W/m²ºC) 

 

Platibanda  

1/K=0.17 + 0.02/0.85 + 0.15/0.72 + 0.02/0.85 = 0.42  

K = 2,4 W/m²ºC 
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Cobertura: 

- para fluxo descendente: 

1/K=0.22 + 0.01/0.14 + 0.05/0.85 + 0.15/1.75 = 0.436  

K = 2,3 W/m²ºC 

- para fluxo ascendente: 

1/K=0.14 + 0.01/0.14 + 0.05/0.85 + 0.15/1.75 = 0.356 

K = 2,8 W/m²ºC 

 

CÁLCULO DOS GANHOS DE CALOR SOLAR 

- para superfícies opacas: 

Qop = Aop x α  x  K  x Ig (W) 
                   He                     
- para superfícies transparentes: 

Qop = Atr x Str x Ig   (W) 
 
A = área (m²) 

α = coeficiente de absorção solar 
Ig = intensidade da radiação solar global 
Str = fator solar 
 
Platibanda:  

Q1 = 9,20 x 0,9  x 2,4  x Ig (W) = 0,99 Ig W 
                     20 
 
 
Vidro e caixilho 
 
Q1 = (4 x 2,5) x 0,5 x Ig (W) = 5 Ig (W) 
 
Cobertura: 

Q1 = 37,25  x 0,5  x  2,3  x Ig (W) = 2,14 Ig W 
                        20 
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PLANILHA DE GANHOS DE CALOR SOLAR 
 
         Fachada norte            Cobertura                          Totais 
 
 Hora        Ig     platibanda                        Ig         - 
             
             W/m²     0,99                           W/m²    2,14            

                                                                                                        

14 h      60     59                   869   1859                           929 

Nota: a janela tem proteção solar eficiente (ver gráfico de insolação) 

 

GANHOS DE CALOR SOLAR DEVIDO À OCUPAÇÃO (calor sensível) 

Qe = n x 65 W 

n = número de pessoas - 06 

Qe = Carga térmica produzida por pessoa – 65W 

Qe = 06 x 65 W = 390 W 

 

TOTAL DE GANHOS DE CALOR 

Q = 929 + 390 = 1319 W 

 

PERDAS DE CALOR DEVIDO À DIFERENÇA DE TEMPERATURAS EXTERNA E 

INTERNA 

Q’op = Aop x K∆t (W) 

Q’tr = Atr x K∆t (W) 
  

Vidro e caixilho 

Q’1 = (4,00 x 2,5) x 5 x ∆t = 50 ∆t (W) 
 
Platibanda 

Q’2 = (4,00 x 1,70) x 2,4 x ∆t = 12,6 ∆t (W) 
 
 

Cobertura: (fluxo ascendente) 

Q’3 = 37,25 x 2,8 x ∆t = 104,3 ∆t (W) 
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PERDAS DE CALOR DEVIDO À VENTILAÇÃO 

Q’vent = 0,35 x N x V x ∆t 
 

0,35 = calor específico x densidade do ar 
N = taxa horária de ventilação 
V = volume do dormitório 

Q’vent = 0,35 x 6 x 111,75 x ∆t = 234,65 ∆t (W) 
 
 

TOTAL DE PERDAS DE CALOR 

Q’ = Q’1 + Q’2 + Q’3 + Q’vent 

Q’ = 405,27 ∆t (W) 

 
BALANÇO TÉRMICO 

Ganhos = Perdas 

1319 = 405,27 ∆t (W) 

∆t = 3,25 ºC  

AVALIAÇÃO DA INÉRCIA  
Peso da parede (piso e teto) 

e/2 x d (Kg/m²) 

e/2 = considerar a metade da espessura da parede 

d = densidade do material 

- parede externa: não há 

- parede de fundo do jantar: 0,15/2 x 1600 = 120 Kg/m² - alvenaria de 

tijolo. 

 Área = 11,1 m²     - coeficiente = 2/3 

- parede oposta à esquadria: 0,15/2 x 1600 = 120 Kg/m² - alvenaria de 

tijolo 

 Área = 19,5,0m²     - coeficiente = 2/3 

- platibanda: 0,15/2 x 1600 = 120 Kg/m² - alvenaria de tijolo 

 Área = 6,80 m²      - coeficiente = 2/3 

- cobertura: 0,15/2 x 2400 = 180,00  Kg/m² - concreto armado 

 Área = 37,25m²    - coeficiente = 2/3 

- parede lateral maior: 0,15/2 x 1600 = 120 Kg/m² - alvenaria de tijolo 
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(11,1 x 2/3) + (19,5 x 2/3) + (6,8 x 2/3) + (37,25 x 2/3) 

+ (21 x2/3) = 63,73 

Segundo a relação abaixo, podemos classificar a inércia do compartimento 
 
 superfície equivalente pesada = 63,73= 1,71 
            Área do piso                37,25 
 
Sendo o resultado superior a 1,5 a inércia foi classificada como média 
sendo o coeficiente de amortecimento m = 0,8 
 
                                                            __ 
CÁLCULO DA TEMPERATURA EXTERNA MÉDIA – te E ELONGAÇÃO – E 
 
Temax = Ts + Td / 2          Temax = 33,1 + 31,3 / 2 = 32,2 ºC     
 
Temin = ts + td  / 2           Temin  = 22,2 + 24,1 / 2 = 23,1 ºC 

__ 
te  = 32,2 + 23,1/ 2 = 27,6 ºC 
 
 
A (AMPLITUDE) = 32,2 – 23,1 = 9,1 ºC 
 
E (ELONGAÇÃO) = 9,1/2 = 4,5 ºC 
 

CÁLCULO DA TEMPERATURA INTERNA MÁXIMA RESULTANTE – timax 

timax = te + (1 – m) E + (1 – m) ∆t  

timax = 27,6 + (1 – 0,8) 4,5 + (1 – 0,8) 3,25 = 29,15 ºC 

 

CÁLCULO DA TEMPERATURA EFETIVA – T.E. 

Dados necessários:  

timax = 29,15 ºC,     Umidade relativa = 86 % 

TBU = 28 ºC 

(aplicar o Nomograma de Temperatura Efetiva) 

Para velocidade de 2,0 m/s, TE = 26 ºC 

Para velocidade de 2,5 m/s, TE = 26,5 ºC 
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VERIFICAÇÃO DA VENTILAÇÃO 
 

Efeito chaminé 

                                                        ______ 

Fórmula:  φc   = 0,14 x A  √ Η + ∆t1  (m³/s) 

φc   = fluxo de ar efeito chaminé 
A, sendo As de saída de ar e Ae de entrada de ar 
H = distância vertical entre as duas aberturas 
0,14 =coeficiente de perda de carga por ação dos ventos 

∆t1 = ∆t (1 – m) 

∆t1 = 3,25 (1 – 0,8) = 0,65 

As = largura da janela x altura/2 

As = Ae = 4,00 x 2,50/2 = 5,00 m² 

                            __________ 

φc   = 0,14 x 5,00  √ 1,25 x 0,65  = 0,63 (m³/s) 

ou  0,63 x 3600 = 2 268 (m³/h) 

 
 

TAXA HORÁRIA DE VENTILAÇÃO 

      
 Ν =  φc / V 

 φc (m³/h) = fluxo de ar 
 V (m³) = volume do ambiente 

 
N = 2 268 /111,75             N = 20,29/h 
 

 

 

AMBIENTE 02 

ESCRITÓRIO/ SEM PROTEÇÃO SOLAR NA JANELA 

(Simulação do Ambiente 2 com veneziana externa - brise) 
 

Dados construtivos:  

Pé direito = 3,00,m; parede externa em cerâmica 10x10 na cor: 

branca e rebocada internamente; esquadria de alumínio e vidro liso 

transparente medindo 1,50 x 1,50 incluindo o caixilho protegida por brise 
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contínuo, vertical distante 30 cm da parede (Croiset - apud Frota & 

Schiffer, p.45); empena idem parede externa, rebocada internamente na 

cor branca; cobertura em laje de concreto armado impermeabilizado com 

pintura em bege claro; 

Ocupação: 02 pessoas - Trocas de ventilação: N= 6/hora 

G) Verificar a temperatura interna máxima – timax –  

(consideramos os compartimentos adjacentes em 

condições térmicas semelhantes). 

H) A Temperatura Efetiva – T.E.- para velocidade do ar  

V0 = 0,5 m/s e V0 = 1,0 m/s (quadrante oeste) 

 

CÁLCULO DO COEFICIENTE GLOBAL DE TRANSMISSÃO TÉRMICA – K 

Fórmula: 1/K=1/he + 1/hi + ei/λλλλ    

he   e     hi    - valores de condutância - (W/m²ºC) 

1/he + 1/hi   - valores de resistência térmica superficial - (m²ºC ²/W) 

ei = espessura do material - m 

λ =  coeficiente de condutibilidade térmica do material (W/m²ºC) 

 

Platibanda e parede externa:  

1/K=0.17 + 0.02/0.85 + 0.15/0.72 + 0.02/0.85 = 0.42  

K = 2,4 W/m²ºC 

Cobertura: 

- para fluxo descendente: 

1/K=0.22 + 0.01/0.14 + 0.05/0.85 + 0.15/1.75 = 0.436  

K = 2,3 W/m²ºC 

- para fluxo ascendente: 

1/K=0.14 + 0.01/0.14 + 0.05/0.85 + 0.15/1.75 = 0.356 

K = 2,8 W/m²ºC 

 

CÁLCULO DOS GANHOS DE CALOR SOLAR 

- para superfícies opacas: 
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Qop = Aop x α  x  K  x Ig (W) 
                   He 
                     
- para superfícies transparentes: 

Qop = Atr x Str x Ig   (W) 
 
 
Aop = área (m²) 

α = coeficiente de absorção solar 
Ig = intensidade da radiação solar global 

Str = fator solar  

 Nota: será utilizado o Str de persiana externa (Croiset apud Frota & Schiffer) 

 
Parede externa:  
 

Q1 = 8,25 x 0,2  x  2,4  x Ig (W) = 0,19 Ig W 
                       20 
 
Vidro e caixilho 
 
Q1 = (1,50 x 1,50) x 0,1 x Ig (W) = 0.22 Ig (W) 
 
 
Platibanda 
 

Q1 = (3,50 x 1,70)  x 0,2  x  2,4  x Ig (W) = 0,14 Ig W 
                                   20 
 
Cobertura: 

Q1 = (3,50 x 3,00)  x 0,5  x  2,8  x Ig (W) = 0,735 Ig W 
                                   20 
 

PLANILHA DE GANHOS DE CALOR SOLAR 
 
           Fachada oeste                              Cobertura      Totais 
 
 Hora         Ig     parede      janela             platibanda                Ig         - 
             
               W/m²   0,19         0,22                0,14                W/m²    0,735 

                                                                                                        

14 h      490   137      107            68            869    638      950  

GANHOS DE CALOR SOLAR DEVIDO À OCUPAÇÃO (calor sensível) 
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Qe = n x 65 W 

n = número de pessoas - 02 

Qe = Carga térmica produzida por pessoa – 65W 

Qe = 02 x 65 W = 130 W 

 

TOTAL DE GANHOS DE CALOR 

Q = 950 + 130 = 1080 W 

 

PERDAS DE CALOR DEVIDO À DIFERENÇA DE TEMPERATURAS EXTERNA E 

INTERNA 

Q’op = Aop x K∆t (W) 

Q’tr = Atr x K∆t (W) 
  

 
Parede externa:  

Q’1 = 8,25 x 2,4 x ∆t = 19,8 ∆t (W) 
 

Vidro e caixilho 

Q’2 = (1,5 x 1,5) x 5 x ∆t = 11,25 ∆t (W) 
 
 
Platibanda 

Q’3 = (3,5 x 1,7) x 2,4 x ∆t = 14,28 (W) 
 
Cobertura: (fluxo ascendente) 

Q’4 = (3,0 x 3,5) x 2,8 x ∆t = 12,6 ∆t (W) = 29,4 ∆t (W) 
 
 

PERDAS DE CALOR DEVIDO À VENTILAÇÃO 

Q’vent = 0,35 x N x V x ∆t 

0.35 = calor específico x densidade do ar 
N = taxa horária de ventilação 
V = volume do dormitório 
 

Q’vent = 0,35 x 6 x (3 x 3,5 x 3) x ∆t = 66,15 ∆t (W) 
 
 

TOTAL DE PERDAS DE CALOR 
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Q’ = Q’1 + Q’2 + Q’3 + Q’4 + Q’vent 

Q’ = 140,88 ∆t (W) 

 
BALANÇO TÉRMICO 

Ganhos = Perdas 

1080 = 140,88 ∆t (W) 

∆t = 1080/140,88 = 7,66 ºC  

 

AVALIAÇÃO DA INÉRCIA  
Peso da parede (piso e teto) 

e/2 x d (Kg/m²) 

  e/2 = considerar a metade da espessura da parede 

d = densidade do material 

 

- parede externa: 0,15/2 x 1600 = 120 Kg/m² - alvenaria tijolo 

 Área = 8,25 m²     - coeficiente = 2/3 

- as duas paredes laterais:  

 Área = 9,00 + 9,00 = 18,00m²     - coeficiente = 2/3 

- parede oposta: 0,15/2 x 1600 = 120 Kg/m² - alvenaria tijolo 

 Área = 10,50m²     - coeficiente = 2/3 

- platibanda: 0,15/2 x 1600 = 120 Kg/m² - alvenaria tijolo 

 Área = 5,95m²      - coeficiente = 2/3 

- cobertura: 0,15/2 x 2400 = 180,00  Kg/m² - concreto armado 

 Área = 10,5m²    coeficiente = 2/3 

 

(8,25 x 2/3) + (18 x 2/3) + (10,5 x 2/3) + (5,95 x 2/3)  

+ (10,5 x 2/3)= 35,46 

 
Segundo a relação abaixo, podemos classificar a inércia do compartimento 
 
 superfície equivalente pesada = 35,46 = 3,37 
            Área do piso                 10,5 
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Sendo o resultado superior a 1,5 a inércia foi classificada como média 
sendo o coeficiente de amortecimento m = 0,8 
 
                                                            __ 
CÁLCULO DA TEMPERATURA EXTERNA MÉDIA – te E ELONGAÇÃO – E 
 
Temax = Ts + Td / 2          Temax = 33,1 + 31,3 / 2 = 32,2 ºC     
 
Temin = ts + td  / 2           Temin  = 22,2 + 24,1 / 2 = 23,1 ºC 

__ 
te  = 32,2 + 23,1/ 2 = 27,6 ºC 
 
 
A (AMPLITUDE) = 32,2 – 23,1 = 9,1 ºC 
 
E (ELONGAÇÃO) = 9,1/2 = 4,5 ºC 
 

 

CÁLCULO DA TEMPERATURA INTERNA MÁXIMA RESULTANTE – timax 

timax = te + (1 – m) E + (1 – m) ∆t  

timax = 27,6 + (1 – 0,8) 4,5 + (1 – 0,8) 7,66 = 30,03 ºC 

 

CÁLCULO DA TEMPERATURA EFETIVA – T.E. 

 

Dados necessários:  

timax = 30,03 ºC,     Umidade relativa = 86 % 

(consulta à Carta Psicrométrica para determinar a temperatura de bulbo 

úmido – TBU) 

TBU = 28,2 ºC 

(aplicar o Nomograma de Temperatura Efetiva) 

Para velocidade de 1,0 m/s, TE = 27,8 ºC 

Para velocidade de 0,5 m/s, TE = 28,3 ºC 

 

 

VERIFICAÇÃO DA VENTILAÇÃO 

Efeito chaminé 
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                                     ______ 

Fórmula:  φc   = 0,14 x A  √ Η + ∆t1  (m³/s) 
 

φc   = fluxo de ar efeito chaminé 
A, sendo As de saída de ar e Ae de entrada de ar 
H = distância vertical entre as duas aberturas 
 

∆t1 = ∆t (1 – m) 

∆t1 = 8,36 (1 – m) = 1,67 
 
As = largura da janela x altura/2 
 
As = Ae = 1,50 x 1,50/2 = 1,12 m² 
                           __________ 

φc   = 0,14 x 1,12  √ 0,75 x 1,67 = 0,17 (m³/s) 
 

φc   = 0,17  (m³/s)    ou,    φc   = 0,17 x 3600 (m³/h) = 612 
 

TAXA HORÁRIA DE VENTILAÇÃO 

Ν =  φc / V 

φc (m³/h) = fluxo de ar 
V (m³) = volume do ambiente 
 
N = 612 /31,50             N= 19,42/h 

 
 


