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Cartas Psicrométricas 

A região apresenta uma grande amplitude térmica, com temperaturas variando de 2 a 31°C no decorrer do ano. 
A umidade relativa varia bastante de acordo com a estação do ano, sendo o inverno mais seco, e o verão, mais 
úmido. A carta bioclimática mostra que os dados climáticos estão dentro da zona de conforto em média 20% do 
tempo do ano. Para amenizar as condições de desconforto térmico por frio, são indicadas principalmente estraté-
gias de aquecimento solar passivo e massa térmica para aquecimento. O aquecimento solar passivo pode ser 
feito com a localização adequada das áreas envidraçadas da edificação, de modo a receber radiação solar direta 
nos meses mais frios do ano. Já a massa térmica da edificação depende das características da envoltória (parede, 
cobertura e piso) que devem ser compostos por materiais densos, de elevada capacidade térmica, de preferência 
com elevada espessura. 

Para o conforto desejado nos períodos mais quentes do ano, o projeto foi pensado a partir de estratégias de 
sombreamento e ventilação natural a partir dos brises metálicos com aletas móveis. Já a ventilação se dá através 
de aberturas posicionadas em fachadas diferentes, possibilitando a ventilação cruzada.

Radiação Solar

As imagens ilustram os per-
centuais de horas de Sol sobre 
as fachadas durante um ano 
completo (7h às 18h). Em ger-
al, a edificação apresenta bons 
níveis de incidência solar dire-
ta nas superfícies externas, 
garantindo a aplicabilidade 
da estratégia de aquecimento 
solar passivo para amenizar o 
desconforto por conta do frio. 
O entorno imediato é relativa-
mente baixo, não causando 
sombreamento sobre a edifi-
cação. Apenas a fachada Sul 
fica mais sombreada por con-
ta da trajetória aparente do 
Sol na latitude local. 

Iluminação Natural

As simulações de iluminação natural serviram para avaliar os 
percentuais de horas do ano em que as iluminâncias ficam acima 
de 300 lux, indicando que a luz natural é suficiente para suprir a 
necessidade de iluminação do ambiente. 

O pavimento tipo, onde estão previstas as principais salas de 
aula, apresenta bons níveis de iluminação: praticamente 70% da 
área de piso das salas de aula apresentam iluminâncias acima 
de 300 lux durante todas as horas do ano. Os painéis perfura-
dos instalados na fachada auxiliam no controle da quantidade de 
luz que entra no ambiente, reduzindo a chance de ocorrência de 
excesso de iluminação, o que poderia causar desconforto visual 
por ofuscamento.


