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O clima brasileiro 
divide se em seis 
regiões básicas 
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Equatorial 

Tropical 

Tropical de altitude 

Tropical atlântico 

Semi-árido 

Subtropical 
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Clima Tropical: Verão é quente e 
chuvoso e o inverno quente e seco. 
Apresenta temperaturas médias 
acima de 20°C e amplitude térmica 
anual de até 7°C. As chuvas oscilam 
entre 1000 mm/ano e 1500 mm/ano) 
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Clima Equatorial: compreende toda 

a Amazônia e possui temperaturas 

médias entre 24°C e 26°C, com 

amplitude térmica anual de até 3°C. 

Nesta região a chuva é abundante e 

bem distribuída (normalmente maior 

que 2500 mm/ano) 
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Clima Semi-árido: está na região 

climática mais seca do país, 
caracterizada por temperaturas 
médias muito altas (em torno dos 
27°C). As chuvas são muito escassas 
(menos que 800 mm/ano) e a 
amplitude térmica anual é por volta 
de 5°C. 
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Clima Tropical de altitude: As 
temperaturas médias se situam na 
faixa de 18°C a 22°C. No verão as 
chuvas são mais intensas (entre 1000 
mm/ano e 1800 mm/ano) e no 
inverno pode gear devido às massas 
frias que se originam da massa polar 
atlântica. O clima tropical de altitude 
se estende entre o norte do Paraná e 
o sul do Mato Grosso do Sul, nas 
regiões mais altas do planalto 
atlântico. 
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Clima Atlântico: Característico das regiões 

litorâneas do Brasil, onde as temperaturas 
médias variam entre 18°C e 26°C. As 
chuvas são abundantes (1200 
mm/ano), concentrando-se no verão para as 

regiões mais ao sul e no inverno e outono para as 
regiões de latitudes mais baixas (próximas ao 

equador). A amplitude térmica varia de 
região para região. Mais ao norte, a 

semelhança entre as estações de inverno e de 
verão (diferenciadas apenas pela presença da 
chuva, mais constante no inverno) resulta em 
baixas amplitudes térmicas ao longo do ano. 

Conforme a latitude aumenta, cresce 

também a amplitude térmica anual, 
diferenciando bem as estações 
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Clima Subtropical: As temperaturas 
médias se situam, normalmente, 
abaixo dos 20°C e a amplitude anual 
varia de 9°C a 13°C. As chuvas são 
fartas e bem distribuidas (entre 1500 
mm/ano e 2000 mm/ano). O inverno 
é rigoroso nas áreas mais elevadas, 
onde pode ocorrer neve 

Aula 3: Arquitetura e Clima 

Escalas – variáveis – aplicação – brasil - bioclim
ática 
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Ação	  solar	  +	  bioma	  =	  classificação	  do	  clima	  

Temperature	  peaks	  reaching	  9,7ºC	  (49.46ºF)	  in	  June	  and	  36,9ºC	  (98.42ºF)	  in	  
September;	  and	  daily	  average	  air	  rela_ve	  humidity	  below	  65%,	  reaching	  11%	  
in	  September.	  	  

-‐  June	  	  
(low	  air	  temperatures	  and	  low	  rela_ve	  humidity)	  
	  
-‐  September	  	  
(high	  air	  temperatures	  and	  low	  rela_ve	  humidity)	  
	  
-‐  December	  
(medium	  air	  temperatures	  and	  medium	  rela_ve	  humidity)	  

Zoneamento	  bioclimá?co	  

Clima	  quente	  com	  variação	  higrométrica	  
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Temperature	  peaks	  reaching	  9,7ºC	  (49.46ºF)	  in	  June	  and	  36,9ºC	  (98.42ºF)	  in	  
September;	  and	  daily	  average	  air	  rela_ve	  humidity	  below	  65%,	  reaching	  11%	  
in	  September.	  	  

-‐  June	  	  
(low	  air	  temperatures	  and	  low	  rela_ve	  humidity)	  
	  
-‐  September	  	  
(high	  air	  temperatures	  and	  low	  rela_ve	  humidity)	  
	  
-‐  December	  
(medium	  air	  temperatures	  and	  medium	  rela_ve	  humidity)	  
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During	  the	  humid	  season	  the	  complica_ng	  factor	  is	  the	  combina_on	  of	  
high	  air	  temperature	  and	  high	  rela_ve	  humidity,	  as	  it	  happens	  in	  
December	  with	  average	  air	  temperature	  of	  23,3ºC	  (73.94ºF),	  oscilla_ng	  
between	  18,1ºC	  (64.58ºF)	  and	  32,6ºC	  (90.68ºF),	  and	  average	  rela_ve	  
humidity	  of	  80%,	  which	  produces	  a	  thermal	  sensa_on	  off	  the	  comfortable	  
standards.	  	  
	  
The	  solar	  irradia_on	  in	  December	  is	  higher	  than	  in	  June,	  3361	  W/m2·∙day	  
(1,066.13	  Btu/i2·∙h)	  and	  2708	  W/m2·∙day	  (859	  Btu/i2·∙h)	  respec_vely.	  But,	  
because	  of	  their	  nebulosity,	  80%	  in	  December	  and	  43%	  in	  June,	  the	  
insola_on	  in	  December	  (161h)	  is	  lower	  than	  in	  June	  (275h)	  although	  the	  
summer	  sols_ce	  daily	  hours	  are	  approximately	  2h	  more	  than	  winter	  
sols_ce.	  Because	  this	  the	  south	  facade,	  struck	  by	  summer	  insola_on,	  can	  
be	  more	  transparent	  and	  free	  of	  solar	  protec_ons.	  In	  opposite	  to	  the	  
North	  facade,	  exposed	  to	  winter	  insola_on,	  which	  should	  be	  well	  
protected	  and	  more	  opaque.	  	  

precipita_on	   insola_on	  

Radia_on	  
Precipita_on	  
Nebulosity	  
Insola_on	  

Radia_on	  
Precipita_on	  
Nebulosity	  
Insola_on	  
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Projeto bioclimático: 
Adequação da 
arquitetura ao clima 
local visando atingir 
um desempenho 
térmico adequado 
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Bioclimatologia: Estuda as relações entre o clima e o ser humano.  

Aula 3: Arquitetura e Clima 
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Zonas	  de	  (des)conforto	  

Zonas	  de	  (des)conforto	  



13/10/14	  

9	  

Zonas	  de	  (des)conforto	  

Zonas	  de	  (des)conforto	  

climas	  

úmido	  

quente	  

seco	  

frio	  
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Escalas – variáveis – aplicação – brasil - bioclim
ática 
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Escalas – variáveis – aplicação – brasil - bioclim
ática 
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Escalas – variáveis – aplicação – brasil - bioclim
ática 
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Escalas – variáveis – aplicação – brasil - bioclim
ática 
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Escalas – variáveis – aplicação – brasil - bioclim
ática 
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V Ventilação 

RE Resfriamento Evaporativo 

MR Massa Térmica para Resfriamento 

AC Ar condicionado 

U Umidificação 

V/MR Ventilação / Massa térmica para 
 Resfriamento 
V/MR/RE  Ventilação / Massa térmica  para 
 Resfriamento / Resfriamento 
 Evaporativo 
MR/RE  Massa térmica para Resfriamento 
 / Resfriamento Evaporativo 

Estratégias para calor 

Resumo estratégias para frio e calor 

Estratégias para frio 

MA/AS  Massa térmica para 
 aquecimento / Aquecimento 
 Solar 
AS  Aquecimento Solar 

AA  Aquecimento Artificial 

Estratégias – problem
as – m

étodo – avaliação Brasil 
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Estratégias	  bioclimá?cas	  

frio	  
quente	  

seco	  

úmido	  

Zoneamento	  bioclimá?co	  

TRY:	  ano	  climá_co	  de	  referência	  
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Escalas – variáveis – aplicação – brasil - bioclim
ática 
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Temperatura Média do ar Temperatura Média das 
máximas e mínimas do ar 

variação do conteúdo de umidade 
1,5 g/kg 

Escalas – variáveis – aplicação – brasil - bioclim
ática 
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Anexo B (normativo)
Zoneamento Bioclimático do Brasil 

B.1 Conceituação
O território brasileiro foi dividido em oito zonas relativamente homogêneas quanto ao clima. 

Para cada uma destas zonas, formulou-se um conjunto de recomendações técnico-construtivas, objetivando otimizar o 
desempenho térmico das edificações, através de sua melhor adequação climática. 

B.2 Base de dados climáticos 
B.2.1 O território brasileiro foi dividido em 6500 células, cada 
uma das quais foi caracterizada pela posição geográfica e 
pelas seguintes variáveis climáticas: 

a) Médias mensais das temperaturas máximas; 
b) Médias mensais das temperaturas mínimas; e 
c) Médias mensais das umidades relativas do ar. 

B.2.2 Para 330 células (ver figura B.1) contou-se com: 
a) dados das Normais Climatológicas medidos desde 1961 
a 1990 em 206 cidades; 
b) dados das Normais Climatológicas e outras fontes 
medidos desde 1931 a 1960 em 124 cidades; 
c) para as demais células o clima foi estimado, por 
interpolação, através dos passos B.2.2.1 e B.2.2.2. 

 Figura B.1 – Localização das células com 
dados medidos 

B.2.2.1 Médias mensais de temperaturas máximas e mínimas
Os valores de cada célula foram considerados como médias ponderadas entre quatro células vizinhas (acima, abaixo, à 
esquerda e à direita). Na ponderação, as células com dados medidos tiveram peso quatro e as demais, peso um. 

B.2.2.2 Médias mensais de umidades relativas 
Através dos algoritmos das relações psicrométricas (“Algorithms for Buiding Heat Transfer Subroutines”, ASHRAE, 1996), 
foram primeiramente calculadas as umidades absolutas (gramas de vapor d’água/quilo de ar seco) das cidades com clima 
medido.  

Em seguida, estas umidades foram interpoladas pelo mesmo 
procedimento adotado para as temperaturas.  
Finalmente, para cada célula, foram obtidas as umidades relativas 
correspondentes às temperaturas médias mensais.

B.3 Método para a classificação bioclimática 
Adotou-se uma Carta Bioclimática (ver figura B.2) adaptada a partir 
da sugerida por Givoni (“Comfort, climate analysis and building 
design guidelines”. Energy and Building, vol.18, july/92). 

Figura B.2 – Carta bioclimática 
adaptada 

As zonas da carta correspondem às seguintes estratégias: 
A – Zona de aquecimento artificial (calefação) 
B – Zona de aquecimento solar da edificação 
C – Zona de massa térmica para aquecimento 
D – Zona de Conforto Térmico (baixa umidade) 
E – Zona de Conforto Térmico 
F – Zona de desumidificação (renovação do ar) 

G + H – Zona de resfriamento evaporativo 
H + I – Zona de massa térmica de refrigeração 
I + J – Zona de ventilação  
K – Zona de refrigeração artificial 
L – Zona de umidificação do ar 

Projeto 02:135.07-001/3:2004 15

Sobre esta carta, foram registrados e classificados os climas de 
cada ponto do território brasileiro. Para cada mês do ano, os 
dados mensais de temperatura e umidade do ar foram 
representados por uma reta (ver figura B.3), obtida da seguinte 
maneira: 

Dados de entrada: 
a) Tmin igual à temperatura média das mínimas; 
b) Tmax igual à temperatura média das máximas; 
c) UR igual à média mensal da umidade relativa. 

Cálculo da temperatura média mensal e seqüência 
Tmed = (Tmin + Tmax) / 2 

Figura B.3 – Determinação da linha 
abc 

Marcar o ponto “a”, na interseção entre Tmed e UR.
A umidade absoluta correspondente ao ponto “a” será considerada como a média mensal da umidade absoluta (Umed, em 
g. de vapor / kg de ar seco). 
Calcular Umin (umidade absoluta correspondente a Tmin) pela seguinte expressão: 

Umin = Umed – 1, 5  (gr. Vapor / kg ar seco) 

Calcular Umax (umidade absoluta correspondente a Tmax) pela seguinte expressão: 

Umax = Umed + 1, 5  (gr. Vapor / kg ar seco) 

Nota: A variação média da umidade absoluta do ar, adotada nas expressões acima, é sugerida por Lamberts, Dutra e Pereira (“Eficiência 
Energética na Arquitetura”, 1997, página 144). 

Localizar o ponto “b” na interseção entre as retas que passam por Tmin e por Umin
Localizar o ponto “c” na interseção entre as retas que passam por Tmax e por Umax

Figura B.4 – Percentagem de cada 
estratégia

A reta “bc” representa todas as horas de um dia médio do mês 
considerado. Calcula-se, então, a percentagem destas horas que 
corresponda a cada uma das estratégias indicadas na carta 
bioclimática.  

No exemplo indicado na figura B.4 , as horas mais frias do dia estão 
na região C da carta (massa térmica para aquecimento), enquanto as 
mais quentes estão na região D. Como a reta inteira equivale a 100% 
do tempo, os segmentos C, E e D indicam, respectivamente, as 
percentagens das horas correspondentes a cada uma destas 
estratégias. Esta operação é repetida para os 12 meses, calculando-
se, assim, as percentagens de cada estratégia acumuladas ao longo 
de um ano. 

B.4 Um caso particular 

A figura B.5 mostra uma condição climática sob a qual a aplicação do 
procedimento indicado implicaria em localizar o ponto “b” acima da curva 
de saturação do ar. 

Nestes casos, fazendo corresponder o ponto “b” a uma umidade relativa 
! 100%, adota-se uma amplitude maior que 3 para a umidade absoluta 
(dU > 3 gr vapor / kg ar seco). 

Figura B.5 – Ponto acima da 
curva de saturação do ar 
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A carta indicada na figura B.6 apresenta o clima de 
Brasília, com as respectivas percentagens das 
horas/ano correspondentes a cada estratégia. Valores 
menores que 1% são desprezados. Em seguida, são 
selecionadas as cinco principais estratégias, exceto a da 
região “E” (conforto térmico). No caso de Brasília, 
restariam as seguintes: 

F – 16,2 % 
D – 10,6 % 
C – 12,7 % 
I – 3,7% 
B – 1,5% 

Figura B.6 – Estratégias bioclimáticas para 
Brasília

Reunidas em ordem alfabética, estas letras definem o código “BCDFI” para o clima analisado. Este código permitirá a 
classificação de cada tipo de clima, em uma das oito Zonas Bioclimáticas, através dos critérios apresentados na tabela B.1 

Tabela B.1 - Critérios para classificação bioclimática 
Classificação Zona No

Cidades 
A B C D H I J   

Sim     Não Não 1 12
Sim       2 33

 Sim  Não Não   3 62
 Sim      4 17
  Sim Não Não   5 30
  Sim     6 38
    Sim   7 39
   Não    8 99

Legenda:  Sim = presença obrigatória 
                 Não = presença proibida 

NOTAS: 
1 As estratégias não assinaladas com sim ou não podem estar no código do clima, mas sua presença não é obrigatória. 
2 Percorrer a tabela de cima para baixo, adotando a primeira zona cujos critérios coincidam com o código. 

B.5 Exemplo de aplicação 
Como já foi visto, o clima de Brasília é identificado pelas letras BCDFI. Percorre-se, então, a tabela, de cima para baixo, 
procurando a primeira Zona cujos critérios aceitem esta seqüência: 

Zona 1: A é obrigatório e I e J são proibidos. Portanto, Brasília não faz parte desta Zona Bioclimática, pois não tem A e tem 
I.
Zona 2: A é obrigatório. Brasília não faz parte desta Zona Bioclimática, pois não tem A. 
Zona 3: B é obrigatório e D e H são proibidos. Brasília tem D, portanto não faz parte desta Zona Bioclimática. 
Zona 4: B é obrigatório. Como Brasília tem B, sua Zona Bioclimática é a 4. 

NBR	  15220	  

Zoneamento	  bioclimá?co	  
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Anexo A (normativo)
Relação das 330 cidades cujos climas foram classificados 

A.1 Notas sobre as colunas 
A primeira coluna (UF) indica a Unidade Federativa a que a cidade pertence e a quarta coluna (Zona) indica a Zona 
Bioclimática na qual a cidade está inserida. Os estados e as cidades são apresentados em ordem alfabética. A terceira 
coluna apresenta as estratégias bioclimáticas recomendadas, de acordo com a metodologia utilizada. 

UF Cidade Estrat. Zona  UF Cidade Estrat. Zona 
AC Cruzeiro do Sul FJK 8 CE Barbalha DFHIJ 7 
AC Rio Branco FIJK 8 CE Campos Sales DFHIJ 7 
AC Tarauacá FJK 8 CE Crateús DFHIJ 7 
AL Água Branca CFI 5 CE Fortaleza FIJ 8 
AL Anadia FIJ 8 CE Guaramiranga CFI 5 
AL Coruripe FIJ 8 CE Iguatu DFHIJ 7 
AL Maceió FIJ 8 CE Jaguaruana FIJK 8 
AL Palmeira dos Índios FIJ 8 CE Mondibim FIJ 8 
AL Pão de Açúcar FIJK 8 CE Morada Nova FHIJK 7 
AL Pilar FIJ 8 CE Quixadá FHIJK 7 
AL Porto de Pedras FIJ 8 CE Quixeramobim FHIJK 7 
AM Barcelos FJK 8 CE Sobral FHIJK 7 
AM Coari FJK 8 CE Tauá DFHIJ 7 
AM Fonte Boa FJK 8 DF Brasília BCDFI 4 
AM Humaitá FIJK 8 ES Cachoeiro de Itapemirim FIJK 8 
AM Iaurete FJK 8 ES Conceição da Barra FIJ 8 
AM Itacoatiara FJK 8 ES Linhares FIJ 8 
AM Manaus FJK 8 ES São Mateus FIJ 8 
AM Parintins JK 8 ES Vitória FIJ 8 
AM Taracua FJK 8 GO Aragarças CFHIJ 6 
AM Tefé FJK 8 GO Catalão CDFHI 6 
AM Uaupes FJK 8 GO Formosa CDFHI 6 
AP Macapá FJK 8 GO Goiânia CDFHI 6 
BA Alagoinhas FIJ 8 GO Goiás FHIJ 7 
BA Barra do Rio Grande CDFHI 6 GO Ipamerí BCDFI 4 
BA Barreiras DFHIJ 7 GO Luziânia BCDFI 4 
BA Bom Jesus da Lapa CDFHI 6 GO Pirenópolis CDFHI 6 
BA Caetité CDFI 6 GO Posse CDFHI 6 
BA Camaçari FIJ 8 GO Rio Verde CDFHI 6 
BA Canavieiras FIJ 8 MA Barra do Corda FHIJK 7 
BA Caravelas FIJ 8 MA Carolina FHIJ 7 
BA Carinhanha CDFHI 6 MA Caxias FHIJK 7 
BA Cipó FIJK 8 MA Coroatá FIJK 8 
BA Correntina CFHIJ 6 MA Grajaú FHIJK 7 
BA Guaratinga FIJ 8 MA Imperatriz FHIJK 7 
BA Ibipetuba CFHIJ 6 MA São Bento FIJK 8 
BA Ilhéus FIJ 8 MA São Luiz JK 8 
BA Irecê CDFHI 6 MA Turiaçu FIJ 8 
BA Itaberaba FI 8 MA Zé Doca FIJK 8 
BA Itiruçu CFI 5 MG Aimorés CFIJK 5 
BA Ituaçu CDFHI 6 MG Araçuai CFIJ 5 
BA Jacobina FI 8 MG Araxá BCFI 3 
BA Lençóis FIJ 8 MG Bambuí BCFIJ 3 
BA Monte Santo CFHI 6 MG Barbacena BCFI 3 
BA Morro do Chapéu CFI 5 MG Belo Horizonte BCFI 3 
BA Paratinga FHIJK 7 MG Caparaó ABCFI 2 
BA Paulo Afonso FHIJK 7 MG Capinópolis CFIJ 5 
BA Remanso DFHI 7 MG Caratinga BCFI 3 
BA Salvador (Ondina) FIJ 8 MG Cataguases CFIJ 5 
BA Santa Rita de Cássia CFHIJ 6 MG Conceição do Mato Dentro BCFI 3 
BA São Francisco do Conde FIJ 8 MG Coronel Pacheco BCFIJ 3 
BA São Gonçalo dos Campos FIJ 8 MG Curvelo BCFIJ 3 
BA Senhor do Bonfim FHI 7 MG Diamantina BCFI 3 
BA Serrinha FIJ 8 MG Espinosa CDFHI 6 
BA Vitória da Conquista CFI 5 MG Frutal CFHIJ 6 
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Zoneamento	  bioclimá?co	  

Projeto 02:135.07-001/3:2004 7

Tabela 13 - Aberturas para ventilação e sombreamento das aberturas para a Zona Bioclimática 5 

Aberturas para ventilação Sombreamento das aberturas 
Médias Sombrear aberturas 

Tabela 14 - Tipos de vedações externas para a Zona Bioclimática 5 
Vedações externas 

Parede: Leve refletora 
Cobertura: Leve isolada 

Tabela 15 - Estratégias de condicionamento térmico passivo para a Zona Bioclimática 5 
Estação Estratégias de condicionamento térmico passivo 

Verão J) Ventilação cruzada 
Inverno C) Vedações internas pesadas (inércia térmica) 
Nota:
Os códigos J e C são os mesmos adotados na metodologia utilizada para definir o Zoneamento Bioclimático do 
Brasil (ver anexo B). 

6.6 Diretrizes construtivas para a Zona Bioclimática 6 
Na zona bioclimática 6 (ver figuras 12 e 13) devem ser atendidas as diretrizes apresentadas nas tabelas 16, 17 e 18. 

Figura 12 -  Zona Bioclimática 6
Figura 13 - Carta Bioclimática apresentando as 
normais climatológicas de cidades desta zona, 

destacando a cidade de Goiânia, GO

Tabela 16 - Aberturas para ventilação e sombreamento das aberturas para a Zona Bioclimática 6 

Aberturas para ventilação Sombreamento das aberturas 
Médias Sombrear aberturas 

Tabela 17 - Tipos de vedações externas para a Zona Bioclimática 6 
Vedações externas 

Parede: Pesada 
Cobertura: Leve isolada 

Tabela 18 - Estratégias de condicionamento térmico passivo para a Zona Bioclimática 6 
Estação Estratégias de condicionamento térmico passivo 

Verão H) Resfriamento evaporativo e massa térmica para resfriamento 
J) Ventilação seletiva (nos períodos quentes em que a temperatura interna seja superior à 
externa)

Inverno C) Vedações internas pesadas (inércia térmica) 
Nota:
Os códigos H, J e C são os mesmos adotados na metodologia utilizada para definir o Zoneamento Bioclimático do 
Brasil (ver anexo B). 

Probabilidade	  de	  conforto	  
Limites	  rela_vos	  

Aspectos	  sócio-‐culturais	  e	  fisio/psicológicos	  
20%	  

Zonas	  de	  (des)conforto	  
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Estratégias	  bioclimá?cas	  

Causas:	  
Diferenças	  de	  pressão	  
Ação	  do	  vento	  
Efeito	  combinado	  
	  
Tipos	  
Localizada	  ou	  geral	  
	  
	  
Ven_lação	  cruzada	  
V	  ar	  <	  2m/s	  
29ºC	  <	  T	  ar	  <	  32ºC	  
	  
Ven_lação	  noturna	  
T	  ar	  >	  29ºC	  
UR	  <	  60%	  
	  
Ven_lar	  quando:	  
T	  ext	  <	  T	  int	  
	  

Estratégias	  bioclimá?cas	  
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Estratégias	  bioclimá?cas	  

Estratégias	  bioclimá?cas	  
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Cerramientos	  internos	  

Paredes	  exteriores	  

	  Diseño	  de	  la	  piel	  y	  contribución	  de	  la	  
masa	  interna	  

Ausencias	  controladas	  de	  cerramientos	  interiores	  

La	  importancia	  de	  la	  evaluación	  conjunta	  del	  efecto	  
de	  elementos	  ver?cales	  y	  horizontales	  en	  la	  
reducción	  de	  las	  ganancias	  térmicas	  solares	  

Cubierta	  

Estratégias	  bioclimá?cas	  

Estratégias	  bioclimá?cas	  

§  directamente	  proporcional:	  
§  temperatura	  
§  área	  de	  superficie	  libre	  de	  agua	  
§  movimiento	  del	  aire	  
	  

§  inversamente	  proporcional:	  
§  presión	  atmosférica	  	  
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ESTRATÉGIA VENTILAÇÃO

Figuras 01 / 02 - Andrade Morettin Arquitetos Associados – Residência 
Ubatuba Fonte: www.arcoweb.com.br

VENTILAÇÃO CRUZADA

A ventilação  garante que o ar 
externo penetre no ambiente 
interno, renovando o ar ao supri-lo 
de oxigênio e ao reduzir a 
concentração de gás carbônico. 
Aproxima as condições de 
temperatura e umidade internos 
das condições do ambiente 
exterior, e atua diretamente no 
conforto térmico do usuário ao 
passar pelo seu corpo. Para haver 
ventilação, é necessário que o ar 
presente no ambiente saia para dar 
lugar ao novo. A ventilação 
cruzada implica na renovação do ar 
por todo o volume possível, 
fazendo com que ele atravesse o 
ambiente ao entrar e sair por 
aberturas opostas. O fluxo de ar 
ocorre pela incidência do vento e é
influenciado pela posição das 
aberturas, pelas suas dimensões, 
pelo tipo de esquadrias e pelas 
obstruções ao longo do percurso. A 
ventilação cruzada não se resume 
ao fluxo de ar por somente um 
ambiente, podendo ser realizada 
através de mais ambientes, 
passando por portas e vãos.

Estratégias	  de	  projeto	  

ESTRATÉGIA VENTILAÇÃO EFEITO CHAMINÉ

Figura 01 : Adilson Melendez
Fonte: Projeto Design

Figura 02 – Projeto Suframa
Fonte: www.arcoweb.com.br

O efeito chaminé é viabilizado pela 
diferença de pressão entre o 
ambiente externo e interno que são 
conseqüência das diferenças de 
temperatura entre estes meios. Os 
ambientes internos ganham calor 
devido às atividades ali realizadas 
(ocupação, iluminação 
equipamentos, dispositivos de 
aquecimento artificial). O ar 
aquecido torna-se menos denso e 
sobe, “puxando” ar frio que 
penetra, geralmente por frestas e 
pequenas aberturas. Mas, em 
geral, frestas são comuns em  
janelas que costumam localizar-se 
a meia altura do ambiente. Para 
proporcionar uma renovação  de ar 
mais significativa, é interessante 
que pequenas aberturas sejam 
instaladas próximas ao piso para 
entrada de ar, enquanto aberturas 
mais altas, sejam na cobertura ou 
em paredes, sejam usadas para a 
saída de ar. Deve-se evitar bolsões 
de ar aquecido acima de aberturas 
projetadas para a saída de ar.

Estratégias	  de	  projeto	  
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ESTRATÉGIA VENTILAÇÃO PEITORIL VENTILADO

Figuras 01 / 02 - Peitoril ventilado em edifício de pesquisa da UFAL, Maceió, AL

O peitoril ventilado é uma solução 
para proporcionar a ventilação, em 
geral facilitando a ventilação 
cruzada, quando se deseja separar 
as funções de iluminação (janelas) 
das de ventilação (peitoril 
ventilado). Esta separação permite 
que as janelas recebam proteções 
solares que podem obstruir o vento 
reduzindo sua velocidade, ou que 
possam permanecer fechadas em 
momentos de chuva enquanto a 
ventilação permanece disponível. 
Sua localização abaixo da janela 
também facilita o efeito chaminé, 
como já citado. Sua forma e a 
inclinação de suas aletas afetam a 
direção e a intensidade do fluxo. 
Assim, deve-se avaliar a melhor 
solução referente à proteção contra 
chuvas (inclinado ou vertical), 
inclinação das aletas e se há
extensão do peitorial internamente 
para direcionar o fluxo de ar. Como 
exemplo, é interessante que o 
peitoril ventilado seja operável para 
permitir o seu fechamento quando 
as ventilação não é desejada. 

Estratégias	  de	  projeto	  

ESTRATÉGIA VENTILAÇÃO REDUTOR DE VELOCIDADE

Figura 02 – Cobogós, Coluni - UFV
Foto: Joyce Carlo

Figura 01 – Redutores de velocidade do vento no entorno do edifício
Fonte: http://www.eletrosul.gov.br/casaeficiente/br/home/index.php

Redutores de velocidade do vento 
são recomendados quando a 
ventilação é desejada mas o vento 
no local apresenta maior 
intensidade que o desejado para 
proporcionar conforto e renovar o 
ar dos ambiente internos. São 
localizados em uma orientação 
específica visando uma direção 
predominante de ventos de 
elevada intensidade. Os redutores 
podem ser vazados ou podem ser 
barreiras dispostas ao longo do 
entorno do edifício a fim de 
proporcionar uma rugosidade que 
desacelera, desvia e/ou reduz o 
vento incidente. Estas barreiras 
podem ser utilizadas para fins 
combinados, como vegetação de 
arbustos ou árvores em jardins e 
bancos para os usuários. Podem 
também ser barreiras em vidro 
quando se deseja manter a vista 
para um ponto ou direção 
específica. 

Estratégias	  de	  projeto	  
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ESTRATÉGIA RESFRIAMENTO EVAPORATIVO DIRETO ( UMIDIFICAÇÃO )

Figura 02 - Sede da Circuit Equipamentos 
Esportivos Fonte: Arcoweb

O resfriamento evaporativo direto 
consiste em umidificar diretamente 
o ar a fim de reduzir a temperatura 
do ar para a troca de fase (água no 
estado líquido para o estado 
gasoso, ou para vapor de água). 
Pode ser realizado através de 
fontes de água como cascatas, 
espelhos d’água ou até pela 
vegetação. Quando estes são 
instalados próximos às aberturas 
do edifício, o ar ou vento passam 
por eles levando o ar úmido e 
fresco para dentro dos ambientes. 
O resfriamento evaporativo direto 
pode também ser realizado por 
microasperção da água 
diretamente no ar. Para tanto, 
deve-se verificar se o clima do local 
comporta esta estratégia, visto que 
é eficaz em regiões de clima seco 
que favorece a evaporação da 
água. A microasperção em 
especial é uma estratégia 
recomendada para ambientes 
externos e deve-se tomar cuidados 
extras quando aplicada em 
ambientes internos, como altura de 
instalação dos microaspersores.

Figura 01 – Centro Comercial Unicentro, Cali - Colômbia

Estratégias	  de	  projeto	  

ESTRATÉGIA RESFRIAMENTO EVAPORATIVO INDIRETO

Figura 01 – Espelho dágua na cobertura, Casa em Aldeia da 
Serra, SP, MMBB Arquitetos Fonte: www.vitruvius.com.br

O resfriamento evaporativo indireto 
consiste em resfriar um 
componente ou superfície do 
edifício usando a água para reduzir 
a temperatura do componente ao  
trocar de fase líquida para gasosa. 
É comum em espelhos d’água 
sobre lajes na cobertura, ou 
cortinas de água sobre coberturas 
e fachadas, sejam em vidros ou 
materiais opacos. O movimento da 
água em estado líquido sobre o 
componente facilita as trocas com 
o ar e, portanto, facilita a  
evaporação e o conseqüente 
resfriamento do componente. Este, 
uma vez resfriado, irá retirar calor 
do ambiente interno, reduzindo a 
temperatura do ar interior. 

Figura 02 – Cortina de água na fachada.
Fonte: http://www.japannavigator.com

Estratégias	  de	  projeto	  
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ESTRATÉGIA ILUMINAÇÃO NATURAL / 
SOMBREAMENTO

PRATELEIRA DELUZ

Figura 01 – Lightshelf interno em projeto 
Fonte: www.hunterdouglascontract.com

Figura 02 – lightshelf
Fonte: www.c-sgroup.com

As prateleiras de luz ajudam no 
uso efetivo da luz solar reduzindo a 
necessidade de luz artificial. 
Embora aplicável a todas as 
edificações, é especialmente 
importante no setor comercial onde 
o peso da iluminação artificial é
maior. Uma prateleira de luz é um 
elemento horizontal opaco com 
uma superfície superior altamente 
reflexiva, instalado na janela. 
Geralmente posiciona-se na terço 
superior da janela. Permite uma 
maior entrada da luz solar no 
ambiente sem obstrução das vistas 
externas. Podem ser externas  ou 
internas. Combinadas com brises
externos permitem maior controle 
solar e de iluminação . A prateleira 
de luz não gera mais luz dentro da 
edificação, mas proporciona uma 
luz mais uniforme no ambiente, 
distribuindo a luz mais no interior 
do espaço, reduzindo assim a 
necessidade de luz artificial. 
Podem incorporar luminárias 
voltadas para cima, luz de tarefa 
ou mecanismos de controle solar 
móveis .

Estratégias	  de	  projeto	  

ESTRATÉGIA ILUMINAÇÃO NATURAL ILUMINAÇÃO ZENITAL

Figura 02 - Louis Kahn Fonte: www.arq.ufsc.br

Uma forma bastante eficiente de obter 
iluminação natural com ampla 
distribuição no ambiente é através do 
uso da iluminação zenital: aberturas 
localizadas na cobertura da edificação. 
A eficácia desta estratégia depende da 
geometria da edificação em relação à
altura e largura,mas são bastante 
recomendadas para profundidades 
maiores onde as aberturas verticais 
não são mais eficientes.Deve-se 
buscar o uso da iluminação zenital em 
orientações que não impliquem no 
ganho de calor solar na 
edificação,sendo apropriado o seu uso 
na orientação sul nas latitudes entre 
24o e 32o S no país, ou em outras 
circunstâncias através do uso de 
sombreamento zenital ou difusores de 
luz acoplados às aberturas zenitais. 
Elementos de iluminação zenital no 
plano horizontal podem ter maiores 
problemas associados à ganho 
térmico. Neste sentido a 
regulamentação de eficiência 
energética aconselha o uso de 
aberturas de iluminação zenital em 
proporção não superior a 5% do total 
da cobertura. 

Figura 01 – Centro Comercial Unicentro, Cali -
Colômbia

Estratégias	  de	  projeto	  
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ESTRATÉGIA ILUMINAÇÃO NATURAL DIFUSOR DE LUZ

Figura 01 – Centro Comercial Unicentro, Cali -
Colômbia

Figura 02 - Nasher Sculpture Centrer, Renzo Piano. 

Difusores de luz geralmente estão 
associados ao uso da iluminação 
zenital.O objetivo é evitar a 
incidência solar direta que pode 
causar ofuscamento especialmente 
em áreas de trabalho, incorporando 
elementos que criem uma luz 
uniformemente distribuída no 
ambiente.A difusão de luz pode ser 
feita através de elementos na 
própria arquitetura,ou abertura. 
Para isto deve ser considerado o 
ângulo de incidência da luz solar e 
as superfícies devem atuar como 
elementos refletores que 
redirecionem a luz e a distribuam 
de forma mais uniforme.Também 
podem ser usados elementos 
incorporados por baixo das 
aberturas para a difusão da luz. 
Estes podem ser de diferentes 
materiais, entre eles vidro jateado
ou outros. Alguns difusores já
possuem características que 
atenuam o ganho de calor solar 
obtido pelas aberturas zenitais. 

Estratégias	  de	  projeto	  

INDIRETOESTRATÉGIA AQUECIMENTO SOLAR PASSIVO

Figura 01 – Parede Trombe, Inglaterra
Foto: Solange Goulart 

Figura 02 – Parede Trombe, Casa nos Estados 
Unidos. Fonte: www.charlesandhudson.com

O sol é usado em locais e países 
de climas frios como estratégia de 
aquecimento passivo. O sol em si 
não aquece o ar, mas aquece 
outros componentes que, após 
receber energia do sol (ondas 
curtas), as transforma em calor por 
ondas longas que aquece o ar.  O 
vidro é transparente a estas ondas 
curtas mas, quando esta radiação 
atinge um componente opaco e é
transformada em calor, o vidro 
retém este calor (ondas longas) 
dentro do ambiente. Assim, a 
estratégia de aquecimento solar 
passivo exige a combinação destes 
elementos: incidência solar dentro 
dos ambientes, vidros para o sol 
penetrar e para impedir o calor de 
sair e, como mostrado nas figuras 
ao lado, superfícies com massa 
para armazenar a energia do sol e 
transformá-la em calor. Vê-se um 
exemplo de aquecimento através 
da cobertura e de uma parede 
Trombe, que é uma parede com  
elevada massa térmica combinada 
a uma camada de vidro na sua 
face exterior. 

Estratégias	  de	  projeto	  
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TETO - JARDIM ESTRATÉGIA

Figura 01 – Edifício Gustavo Capanema 
Fonte: http://pt.wikipedia.org

Figura 02 – Academia de Ciências da California, 
Renzo Piano Fonte: www.calacademy.org

Tetos-jardim, ou coberturas 
ajardinadas, ou ainda coberturas 
verdes são alguns nomes dados 
para esta cobertura que apresenta 
uma camada inferior de brita sobre 
a laje, uma camada de terra e uma 
camada da cobertura vegetal em 
si.Costuma apresentar elevada 
inércia térmica pela sua espessura 
e materiais, ao combinar a laje, a 
brita e a terra para o plantio. 
Também apresenta elevado 
desempenho no resfriamento 
devido à evapotranspiração das 
plantas que retiram parte da 
energia do sol  para realizar seus 
processos biológicos de 
fotossíntese e transpiração. Sem a 
vegetação, esta energia solar seria 
usada para aquecer o ar externo, 
principalmente se a cobertura for 
escura ,e para aquecer o ar 
interno, principalmente se a 
cobertura não tiver isolamento. 

Estratégias	  de	  projeto	  

MASSA TÉRMICAESTRATÉGIA RESFRIAMENTO PASSIVO

Figura 01 – Una Arquitetos Casa em Joanópolis
Fonte: www.e-architect.co.uk

Figura 02 – Andrew Maynard Vander House
Fonte: http://farm4.static.flickr.com

A massa térmica, ou material com 
elevada inércia térmica é uma 
estratégia de resfriamento quando 
usada sem nenhuma fonte 
adicional de calor. Caracteriza-se 
por ter elevada capacidade 
térmica, ou seja, elevado poder de 
armazenamento de calor, o que é
possível pela natureza de seu 
material (is) e pela sua espessura. 
Paredes de elevada massa térmica 
devem ser grossas e, como não 
têm fonte de calor (como o sol) 
sobre elas, mantêm-se mais frias 
que o ar. Assim, elas retiram calor 
do ar, reduzindo a temperatura do 
ambiente. O solo é também uma 
fonte de inércia que pode ser 
usada para resfriamento. 
Ambientes em contato direto com o 
solo como mostrado no desenho 
ao lado são resfriados pois o solo 
apresenta uma variação de 
temperaturas bem menor que o ar. 
Sua elevada massa mantém as 
temperaturas baixas e estáveis 
enquanto as temperaturas do ar 
variam ao longo do dia e do ano. 

Estratégias	  de	  projeto	  
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ESTRATÉGIA SOMBREAMENTO BRISES TÊXTEIS / TELAS 
SOLARES 

Figura 01 – Edifício em Brisbaine, Austrália
Foto: Aldomar Pedrini

Figura  02 - brise têxtil. 
Fonte:www.hunterdouglascontract.com

Diversos tipos de proteções 
solares para sombreamento 
das aberturas no interior das 
edificações estão sendo 
desenvolvidos, sendo as 
principais funções deles filtrar 
o ganho solar, proteger do 
ofuscamento, proteger contra 
raios UV e permitir a entrada 
de luz natural. Proteções 
solares internas podem ser 
usados para aberturas nas 
paredes ou nas aberturas 
zenitais e podem ser 
encontrados diversos níveis de 
sombreamento desejáveis 
especialmente desenhados 
para cada fachada em que se 
encontra a abertura. Proteções 
solares externos podem ter 
diversos formatos, a 
tecnologia evolui no sentido da 
sua maior resistência  às 
mudanças climáticas e são 
geralmente motorizados.

Estratégias	  de	  projeto	  

ESTRATÉGIA SOMBREAMENTO MUXARABI / GELOSIAS

Figura 01 – Muxarabi em Diamantina, MG. Fonte: 
www.vitruvius.com.br/minhacidade/mc222/mc222.asp

Figura 02 – Gelosias. Fonte: www.greendecor.net

Gelosias são fechamentos vazados 
formados por treliças de ripas 
finas, geralmente de madeira, 
através das quais a ventilação é
permeável enquanto proporciona 
privacidade para dentro do 
ambiente. De acordo com as 
dimensões dos seus vãos e das 
suas cores, também proporcionam 
maior ou menor níveis de 
iluminação. O muxarabi refere-se à
gelosia cercando um pequeno 
balcão, bastante comum na 
arquitetura islâmica que se 
enraizou na arquitetura 
mediterrânea espanhola, chegando 
até a arquitetura colonial brasileira. 
Em geral, confunde-se muxarabi
com gelosia, chamando o segundo 
pelo nome do primeiro. As fotos ao 
lado mostra uma imagem de um 
muxarabi composto por parcelas 
de gelosias em uma residência de 
Diamentantina, MG, e as fotos de 
gelosias isoladamente, sem o 
fechamento avarandado que forma 
o muxarabi. 
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ESTRATÉGIA SOMBREAMENTO BRISE HORIZONTAL

Figura 03: Brise horizontal Fonte: 
www.hunterdouglascontract.com

Figura 02: Brise externo para sombrear a parte 
baixa da janela e prateleira de luz interna para 
maximização da luz natural no interior do 
ambiente Fonte: www.arcstructures.com

Figura 01 –Brise horizontal apoiado em estrutura 
leve. Fonte: www.arcstructures.com

Figura 04 – Brise horizontal em estrutura 
continua Fonte: www.arcstructures.com

Os brises instalados na parte de 
cima das aberturas são projetados 
para dar proteção contra ângulos 
altos do sol (principalmente em 
verão), sendo especialmente 
apropriados para uso na fachada 
norte (no sul do país) ou norte e sul 
(no norte do país). Deve dar 
sombra na abertura no período em 
que se tem o maior ganho solar 
indesejável (outubro a abril no sul 
do país). Não são muito eficazes 
no inverno, já que o ângulo de 
incidência de sol é mais baixo, mas 
geralmente neste período é
aconselhável o ganho solar para o 
aquecimento passivo (no sul do 
país), mas deve combinar-se com 
o uso de persianas internas para 
controle de ofuscamento. São 
usados na parte externa da 
edificação e podem ser apoiados 
por meio de uma estrutura leve, 
presos diretamente na fachada da 
edificação ou podem ser 
combinados com uma prateleira de 
luz interna para um controle maior 
do ganho solar, ofuscamento e 
aproveitamento da luz natural.
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ESTRATÉGIA SOMBREAMENTO PERSIANAS EXTERNAS

Figura 01. Persianas externas. Fonte: 
www.arcstructures.com

Figura 0 2. Corte esquemático do sistema, onde 
ângulos mais baixos podem ser ajustados para 
fornecer um maior controle solar. 
Fonte: www.arcstructures.com

Figura 03. Afastamento suficiente para permitir 
o acesso a manutenção e limpeza.
(Fonte: www.arcstructures.com)

Sistema de sombreamento 
externo que corre ao longo das 
aberturas da edificação. Podem 
criar-se inúmeras possibilidades 
em termos de tamanho das 
persianas e sistema construtivo. 
Persianas maiores permitem 
maior visibilidade externa com 
bom sombreamento. Uso de 
persianas na posição vertical é
apropriado para fachadas leste e 
oeste. As persianas podem ser 
fixas ou ajustáveis a vários 
ângulos para permitir níveis 
maiores de controle solar, o que 
pode ser feito de forma manual 
ou incorporada na automatização 
da edificação. Maiores inovações 
estão sendo feitas nessa área 
permitindo mudanças de acordo 
às necessidades de 
sombreamento.
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ESTRATÉGIA SOMBREAMENTO VENEZIANAS INTERNAS OU 
EXTERNAS

Figura  02 – Sombreamento com veneziana 
externa. Fonte: www.arcstructures.com

Figura 03 – Veneziana externa instalada entre 
vidros. Fonte: www.arcstructures.com

Figura 01 – Projeto com uso de veneziana 
externa Fonte: www.hunterdouglascontract.com

Sistemas de venezianas podem 
ser usados externamente, 
internamente ou entre vidros na 
edificação. Venezianas externas 
tem além de controle da luz 
solar, um maior controle do 
ganho térmico que entra na 
edificação. Este sistema é ideal 
para fachadas leste e oeste e 
por ser retrátil usa-se quando o 
sol está atingindo a fachada, 
podendo ser recolhido quando 
não é necessário. Podem ser 
usados manualmente ou de 
forma automática. O 
desenvolvimento da tecnologia 
neste sistema encontra-se mais 
na automatização do mesmo, 
recomendado para uso externo, 
já que pode além de ser 
coordenado de acordo às 
necessidades de sombreamento, 
também com a velocidade do 
vento, caso o vento passe na 
velocidade máxima estimada de 
segurança seja 
automaticamente. Pode ser 
fixado através de guias.
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ESTRATÉGIA SOMBREAMENTO SOMBREAMENTO ZENITAL

Figura 01 – Venezianas ajustáveis. 
Fonte: arcstructures.com

Figura 03 – Ângulo de fechamento total para instalações externas ou internas à edificação. Fonte: 
arcstructures.com

Figura 02 – Projeto com uso de venezianas 
internas. Fonte: www.hunterdouglascontract.com

O sombreamento zenital pode 
ser utilizado de forma externa 
ou interna. O sombreamento 
externo fornece um controle 
maior da luz solar e reduz o 
ganho térmico que entra na 
edificação em maior 
quantidade que na sua 
utilização interna. A rotação 
das venezianas permitem 
abertura total do sistema com 
entrada de luz natural ou o 
fechamento do mesmo, e pode 
ser operado de forma manual 
ou automática.
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ESTRATÉGIA SOMBREAMENTO/VENTILAÇÃO FACHADAS VENTILADAS

Figura 01 – Sistema de sombreamento para fachadas 
ventiladas. Fonte: www.arcstructures.com

Figura 02 – São possíveis diversas variações na fachada 
e geralmente incorporam um sistema de 
sombreamento para controle da luz e do calor. 
Fonte: www.arcstructures.com

Fachadas ventiladas ou duplas 
fachadas são bastante usadas na 
Europa por fornecer níveis altos 
de conforto térmico. As fachadas 
duplas podem ser criadas em 
diversos materiais e o principio é
a criação de um espaço 
intermediário entre o exterior e o 
interior da edificação que ao ser 
ventilado e não ter radiação solar 
direta reduz o ganho térmico na 
edificação. Fachadas ventiladas 
apresentam vidro duplo e 
circulação de ar no meio. O vidro 
externo geralmente é simples 
enquanto o vidro interno é
geralmente duplo. Podem ser 
instaladas venezianas internas no 
meio que sejam recolhidas de 
forma manual ou automática. No 
verão deve ser possível abrir o 
vidro externo em aberturas 
inferiores e superiores para 
permitir uma circulação de ar por 
efeito chaminé para resfriamento 
passivo da edificação. No inverno 
deve permanecer fechado para 
permitir o ar quente de agir como 
um amortecedor térmico.

Figura 03 – Encaixes na peça extrudada facilitam a 
montagem. O espaço entre os dois paramentos 
funciona como uma câmara de circulação e 
renovação de ar. Fonte:www.revistatechne.com.br

Figura 04 – Porcelanato com ancoragem aparente em 
fachada de prédio na Espanha. 
Fonte:www.revistatechne.com.br
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