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RESUMO 

Por meio de conceitos de ergonomia e de transferência de calor, o presente projeto introduz, 

propõe e desenvolve um conjunto de técnicas que compõem uma ferramenta de análise da 

condição de conforto térmico em trabalhadores que desempenham suas atividades expostos às 

intempéries do meio ambiente – ambientes abertos, dependentes de ventilação natural e não 

controlados. Essa investigação se deu pela busca da relação entre o voto médio previsível 

(PMV) e as respostas fisiológicas às variações na temperatura interna corporal, visando 

relacionar fatores ambientais com as reações do organismo humano. Os conceitos de Lógica 

Nebulosa foram incorporados ao método de análise, considerando que a sensação humana de 

conforto térmico é complexa de ser quantificada, pois envolve os estados fisiológicos e 

psicológicos de uma pessoa sob condições específicas e diversas. Por fim, foi desenvolvido o 

modelo de uma ferramenta computacional de baixo custo e fácil reprodução, que mescla a 

implementação de conceitos de conforto térmico em técnicas digitais. DALTRA, como foi 

batizada, caracteriza-se como uma tecnologia social e de inovação aberta, sendo de grande 

relevância para a manutenção sustentável da indústria e da sociedade como um todo, que 

absorverá os frutos da melhoria das condições de trabalho desses profissionais. Como 

ferramenta de análise ergonômica, o produto visa preencher uma lacuna dentro da área, na qual 

há quatro principais softwares, sendo todos eles voltados exclusivamente para métodos de 

avaliação postural e tendo sido criados nas décadas de 70 a 90. Diante deste cenário, torna-se 

compreensível a urgência da continuidade no desenvolvimento - baseado em melhoria contínua 

- e inserção da DALTRA no mercado, como um recurso para otimizar a forma como a 

humanidade irá trabalhar a médio e longo prazo. 

 

Palavras-chave: Conforto Térmico, lógica nebulosa, ferramenta computacional. 
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ABSTRACT 

Through concepts of ergonomics and heat transfer, this project introduces, proposes and 

develops a set of techniques that make up a tool for analyzing the condition of thermal comfort 

in workers who perform their activities exposed to environmental conditions - open 

environments, dependent on natural ventilation and uncontrolled. This investigation was carried 

out through the search for the relationship between predictable mean vote (PMV) and immune 

responses to variations in internal body temperature, aiming to relate environmental factors 

with the reactions of the human body. The concepts of Fuzzy Logic were incorporated into the 

analysis method, considering that the human sensation of thermal comfort is complex to be 

quantified, as it involves the physiological and psychological states of a person under specific 

and diverse conditions. Finally, a model of a computational tool with low cost and easy 

reproduction was developed, which combines the implementation of thermal comfort concepts 

in digital techniques. DALTRA, as it was named, is characterized as a social technology and 

open innovation, being of great relevance for the sustainable maintenance of the industry and 

society as a whole, which will absorb the results of the improvement of these professionals' 

working conditions. As an ergonomic analysis tool, the product aims to fill a gap within the 

area, in which there are four main softwares, all of which are exclusively focused on postural 

assessment methods and were created in the 70s to 90s. the urgency of continuing development 

- based on continuous improvement - and the insertion of  DALTRA in the market, as a resource 

to optimize the way humanity will work in the medium and long term, is understandable. 

 

Keywords: Thermal comfort, fuzzy logic, computational tool. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO 

Os desdobramentos da Revolução Industrial impactaram não só nas relações entre o 

Homem e o trabalho, como também nas mudanças no meio ambiente e, consequentemente, 

geraram novos estímulos externos ao organismo humano. Segundo Lessen et al (2019), 2019 

foi o segundo ano mais quente desde que a temperatura da superfície terrestre passou a ser 

registrada, em 1880. Pagnossin et al (2001) destaca que a combinação entre temperatura e 

umidade relativa do ar são fatores determinantes para condicionar o comportamento dos seres 

humanos e suas respostas fisiológicas. Grybowski (2004) complementa que quando as trocas 

de calor entre o organismo e o ambiente são mais intensas isso afeta a sensação de conforto e a 

eficiência do indivíduo, provocando fadiga, redução da capacidade cognitiva e levando a 

sintomas mais graves das chamadas doenças de calor. 

Do ponto de vista da biomecânica, são desafios relevantes no mercado de projetos de 

engenharia e design: a falta de dados quantitativos que relacionam o comportamento da carga 

mecânica (trabalho muscular) sobre efeito da carga térmica (trocas com o meio ambiente e 

reações químicas internas), e como consequência, a defasagem no desenvolvimento de modelos 

de previsão de conforto térmico que levem em conta o tempo de exposição e a atividade 

realizada. As soluções existentes no mercado são, em geral, qualitativas e coletam dados 

exclusivamente em relação à temperatura ambiente e produtividade do indivíduo de forma 

subjetiva. Já os estudos que inserem a biomecânica do movimento, são focados em atletas de 

alta performance. No Compêndido de Respostas Humanas ao Ambiente Aeroespacial (1968), 

a NASA ressaltava que o primeiro passo para estabelecer uma base para padrões futuros seria 

uma análise abrangente das respostas humanas a diferentes ambientes, com ênfase na 

extrapolação para o ambiente espacial de muitos dos dados obtidos de estudos anteriores da 

Terra e dos ambientes atmosféricos. 

Atualmente, o modelo estático desenvolvido por O. Fanger (1970) vem sendo 

intensamente discutido, uma vez que considera os limites confortáveis de temperatura como 

sendo “limites universais” e que os efeitos de um determinado ambiente térmico acontecem 

exclusivamente pelas trocas físicas de calor com a superfície do corpo, não considerando que a 

manutenção da temperatura interna de um indivíduo necessita de ações fisiológicas. 



2 

 

 

Dear et al (2013) e Nicol e Roaf (2017) apontam que, dada a evolução negativa do 

panorama climático ao longo das últimas décadas, o conforto térmico se tornou – e a tendência 

é se manter nesta posição - a variável relacionada à edificação mais influente no custo e 

determinação da qualidade de vida no imóvel, pois, possui impacto mais direto e imediato sobre 

os consumidores.   

 

1.2 MOTIVAÇÃO  

Com o avanço da Pandemia mundial do Covid-19, tornou-se evidente a importância 

do trabalho realizado por ciclistas entregadores no dia a dia da sociedade moderna. A 

ciclologística vem crescendo exponencialmente desde 2010, buscando garantir rapidez, 

eficiência e redução nos custos da entrega. Segundo a Associação Brasileira do Setor de 

Bicicletas (2020), nas grandes cidades, a pauta que antes versava sobre a logística urbana 

sustentável, vem sendo sobreposta por importantes debates e questões relativas às relações e 

condições de trabalho em uma economia em crise e com índices de desemprego alarmantes. A 

associação traçou em 2018 o perfil dos ciclistas entregadores de aplicativo na cidade de São 

Paulo, que pode ser extrapolado para o Brasil, sendo majoritariamente homens de 18 a 29 anos, 

que pedalam de 30km a 50km em bicicletas convencionais, ao longo 12 horas por dia, durante 

7 dias da semana e, em geral, carregam uma bolsa térmica de 45 litros. O retorno médio da 

categoria é de 936 reais mensais, valor inferior ao salário mínimo brasileiro e sem quaisquer 

direitos garantidos pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT (2017). Considerando os 

horários de pico de entregas de 12h às 15h, percebe-se indícios de que, devido ao exercício 

físico intenso em ambiente externo e sem refrigeração, esses trabalhadores estão mais 

suscetíveis à fadiga.  

O cenário exposto acima evidencia a condição de subemprego dos ciclistas 

entregadores no Brasil, uma vez que, por não estarem cobertos pela CLT, assim como outras 

profissões com representações expressivas na economia brasileira, também não estão cobertos 

pela Norma Regulamentadora N° 17 (NR 17), que visa estabelecer diretrizes e requisitos de 

ergonomia no âmbito trabalhista. Entretanto, as seções da NR 17, tal qual a 17.8, contemplam, 

em maior parte, atividades realizadas em ambientes internos. Deste modo, um quantitativo 

robusto de atividades laborais encontra-se fora do escopo da norma. No corrente ano, o prêmio 

Nobel de Medicina e Fisiologia (2021) nomeou dois pesquisadores que dedicaram suas jornadas 
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aos estudos relacionados às sensações de térmicas e táteis no organismo humano, o sistema 

somatossensório. A Fundação Nobel (2021), destacou:  

 

Nossa habilidade de sentir calor, frio e toque é essencial para a sobrevivência 

e embasa nossa interação com o mundo ao redor. A intensa pesquisa atual que 

se originou das descobertas dos vencedores do prêmio Nobel deste ano se 

concentra em elucidar suas funções em uma variedade de processos físicos. 

Esse conhecimento está sendo usado para desenvolver tratamentos contra 

diversas doenças e transtornos, incluindo a dor crônica. 

 

Sob a luz do prêmio Nobel de Medicina de 2021, destaca-se a importância do 

desenvolvimento de pesquisas e ferramentas relacionadas ao conforto térmico. De forma 

paralela, uma vez que os conceitos de tecnologia e inovação quando aliados ao objetivo de 

atender às carências humanas visando as diversas possibilidades para a inclusão social, 

caracterizam-se como Tecnologias Sociais, ressalta-se nas áreas de Ciências, Tecnologia, 

Engenharia, Artes e Matemática (STEAM) a relevância da elaboração de ferramentas para o 

conforto térmico.  

 

1.3 OBJETIVO PRIMÁRIO  

Este trabalho tem como objetivo principal: 

Introduzir e propor um conjunto de técnicas que compõem uma ferramenta de análise 

da condição de conforto térmico em trabalhadores que desempenham suas atividades expostos 

às intempéries do meio ambiente – ambientes abertos, dependentes de ventilação natural e não 

controlados. 

Essa investigação se dará pela busca da relação entre o voto médio previsível (PMV) 

e as respostas imunológicas às variações na temperatura interna corporal, visando relacionar 

fatores ambientais com as reações do organismo humano.  

Vale ressaltar que a presente pesquisa não se caracteriza como uma intervenção 

ergonomizadora como descrita por Moraes e Montalvão (2000), mas como o desenvolvimento 

de um recurso tecnológico que favoreça e otimize o trabalho de profissionais em suas análises 

ergonômicas.  
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1.4 OBJETIVOS SECUNDÁRIOS  

Os objetivos secundários propostos e alcançados com este trabalho são:  

O alerta sobre os riscos por exposição excessiva ao frio o calor, os quais os 

trabalhadores podem estar submetidos no dia a dia em campo; 

A importância da ergonomia em quaisquer projetos de engenharia. 

 

1.5 ORGANIZAÇÃO DO TEXTO 

Este documento foi organizado em capítulos abordando os seguintes tópicos: 

Capítulo 1: apresentação de introdução e motivação do estudo. Neste capítulo também 

são detalhados os objetivos do projeto de pesquisa. 

Capítulo 2: apresentação da fundamentação teórica da pesquisa.  

Capítulo 3: descrição de metodologia para realização do estudo proposto, incluindo a 

descrição do procedimento para validação do modelo. 

Capítulo 4: apresentação e discussão dos resultados, incluindo comparação com 

estudos similares, e comparação com métodos preditivos disponíveis na literatura aberta. 

Conclusões: sumarização das principais conclusões deste estudo, e apresentação de 

propostas para trabalhos futuros. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Este capítulo tem como propósito fomentar as reflexões do leitor, fornecendo 

definições da literatura acerca dos principais temas abordados ao longo do trabalho. Visando 

facilitar a relação entre os tópicos, foi subdividido em duas seções: Teoria Relacionada ao 

Conforto térmico e Teoria relacionada à Lógica Nebulosa.  

 

o 2.1 TEORIA RELACIONADA AO CONFORTO TÉRMICO 

Esta seção abrange os seguintes tópicos: 

● 2.1.1 Ergonomia 

● 2.1.2 Conforto Térmico 

● 2.1.3 Estresse Térmico 

● 2.1.4 Neutralidade Térmica 

● 2.1.5 Variáveis Subjetivas e Ambientais 

● 2.1.6 Trocas Térmicas do Organismo com o Meio 

● 2.1.7 Termorregulação Humana 

● 2.1.8 Metabolismo 

● 2.1.9 Voto Médio Estimado (PMV) 

● 2.1.10 Temperatura Ambiente 

● 2.1.11 Temperatura Corporal 

● 2.1.12 Temperatura Radiante Média 

● 2.1.13 Equilíbrio Térmico do Organismo 

● 2.1.14 Aclimatação  

● 2.1.15 Velocidade do Ar 

● 2.1.16 Pressão Parcial de Vapor no Ambiente 

● 2.1.17 Trabalho Externo sob o corpo  

● 2.1.18 Nível de Vestimenta  
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2.1.1 Ergonomia 

Até os dias atuais, as origens da Ergonomia são imprecisas. Onofre et al (2010) aponta 

que há reflexões que levam a crer que ela esteja associada aos princípios da manipulação de 

instrumentos no período paleolítico e Lauár et al (2010) destaca que as ações de adaptação do 

meio ambiente realizadas pelo homem pré-histórico e o número considerável de ações isoladas 

em tempos e culturas diferentes foram fatores que contribuíram para a formação da ergonomia, 

ainda que nesses períodos não houvesse ainda uma preocupação em estudar ou sistematizar as 

atividades humanas. Considera-se que o Renascimento europeu e o Taylorismo são marcos na 

história do desenvolvimento desta ciência. O primeiro, por ser considerado o início dos estudos 

sistemáticos nessa área, buscando relacionar e tornar científico as variáveis da dinâmica do 

trabalho, da produção, do corpo e do movimento, principalmente. E o segundo, por ser um 

conceito de sistema organizacional industrial que salienta que o trabalho deveria ser observado 

de forma sistêmica e que houvesse um método bem definido para cada tarefa a ser executada, 

sendo esta modelada para ser realizada em um tempo determinado e com as ferramentas e 

insumos adequados.  

A International Ergonomics Association (IEA) foi fundada em 1959, em Oxford, e, 

atualmente, é uma federação global que conta com quarenta e duas organizações de ergonomia. 

Segundo o IEA (2000), a ergonomia “é a disciplina científica relacionada com a compreensão 

das interações entre humanos e outros elementos de um sistema, e a profissão que aplica teoria, 

princípios, dados e métodos para projetar a fim de otimizar o bem-estar humano”. A associação 

ressalta a importância dos ergonomistas para a concepção e avaliação de tarefas, trabalhos, 

produtos, ambientes e sistemas, com a finalidade de torná-los compatíveis com as necessidades, 

habilidades e limitações dos indivíduos (IEA, 2000). 

Iida (2005) destaca que o trabalho deve se adequar ao homem e não ao contrário e 

define ergonomia da seguinte forma: “a adaptação do trabalho para o homem, cobrindo planejar 

e projetar atividades que ocorrem antes do trabalho ser realizado e controlar e avaliar atividades 

que ocorrem durante e depois que o trabalho foi feito”. Adiante na linha do tempo, Morales et 

al. (2013), reflete sobre a necessidade criar pontes entre os diferentes paradigmas ao invés de 

usar uma definição geral de ergonomia, visto que a prática da ergonomia torna possível o estudo 

do ser humano e permite uma compreensão e múltiplas possibilidades de intervenção na saúde 

pública. 
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2.1.2 Conforto Térmico 

É datado no século XX o surgimento dos estudos relacionados ao conforto térmico, 

como principal objeto de estudo, a caracterização e identificação das condições de stress 

térmico em ambientes de trabalho. Em 1936, Thomas Bedford, considerado um dos 

pesquisadores pioneiros na temática conduziu estudos em fábricas que considerava de análises, 

respostas subjetivas e análises inferenciais para tratamento dos dados, utilizando média, desvio 

padrão, intervalo, coeficiente de Pearson e regressões múltiplas, além de ter desenvolvido 

durante a pesquisa a escala subjetiva de sete pontos (Humphreys et al, 2015). 

O termo em questão é definido por Lamberts et al (2011) como uma sensação humana 

que se situa no campo do subjetivo e depende de fatores físicos, fisiológicos e psicológicos. Os 

fatores físicos determinam as trocas de calor do corpo com o meio; os fatores fisiológicos 

abordam as respostas fisiológicas do organismo, dada a exposição prolongada a determinada 

condição térmica; e os fatores psicológicos, que são frutos da experiência passada e da 

expectativa do indivíduo externalizadas na percepção e na resposta aos estímulos sensoriais. 

A Sociedade Americana de Engenheiros de Aquecimento, Refrigeração e Ar-

Condicionado (ASHRAE) define no Standard 55 (2013) o conforto térmico como “A condição 

da mente que expressa satisfação com o ambiente térmico”.  

Os estudos relacionados ao conforto térmico têm como finalidade analisar e definir as 

condições necessárias para a avaliação e concepção de um ambiente térmico adequado às 

atividades e ocupação humanas, assim como estabelecer métodos e princípios para uma 

detalhada análise térmica de um ambiente (Lamberts et al 2011). 

 

2.1.3 Estresse Térmico 

Lamberts (2011), define estresse térmico como, o estado psicofisiológico a que está 

submetida uma pessoa, quando exposta a situações ambientais extremas de frio ou calor. 

Quando submetida a condições de stress térmico, uma pessoa tem, entre outros sintomas, a 

debilitação do estado geral de saúde, alterações das reações psicossensoriais e a queda da 

capacidade de produção. Os estudos relacionados ao estresse térmico são divididos em duas 

grandes áreas: Estresse por Calor e Estresse por Frio. 
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2.1.4 Neutralidade Térmica 

Considerando a física dos mecanismos de troca de calor na literatura, de forma geral, 

a neutralidade térmica é definida como: “O estado físico no qual todo o calor gerado pelo 

organismo através do metabolismo seja trocado em igual proporção com o ambiente ao seu 

redor, não havendo nem acúmulo de calor e nem perda excessiva do mesmo, mantendo a 

temperatura corporal constante” (Lamberts at al, 2011). É uma condição necessária, porém não 

suficiente para caracterizar uma circunstância de conforto térmico.  

 

2.1.5 Variáveis Subjetivas e Ambientais 

São caracterizadas como variáveis subjetivas aquelas que não dependem do ambiente 

e sim de fatores físicos, fisiológicos e psicológicos do ser humano. As ambientais são aquelas 

que caracterizam as condições do ambiente externo, tais quais, a humidade do ar e velocidade 

relativa do vento.  

 

2.1.6 Trocas Térmicas do Organismo com o Meio 

Sphaier (2015) traz a definição de calor como a energia em trânsito devido à uma 

diferença de temperatura. Portanto, para que as trocas térmicas (transferência de calor) 

aconteçam, basta haver uma diferença de temperatura. Há três modos de transferência de calor 

– Condução, Radiação e Convecção – que pertencem a duas classes de mecanismos – Condução 

e Radiação.  

• Condução: Acontece no nível molecular, a transferência de energia ocorre por 

difusão, devido à agitação e colisão entre as moléculas. A troca de calor acontece devido ao 

contato direto com superfícies mais quentes ou mais frias.  

• Convecção: Ocorre no nível molecular e também é perceptível macroscopicamente, 

uma vez que, de modo geral, o meio se movimenta – tal qual no escoamento de um fluido. 

Ocorre a difusão de calor com taxas adicionais de transferência energética devido ao 

movimento do meio. Caso não haja escoamento, a transferência de calor por convecção reduz-

se à condução. Devido ao fato de o ar quente ser menos denso, e subir naturalmente, o fenômeno 

chamado de convecção aérea ou natural está sempre acontecendo.  
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• Radiação: É de natureza eletromagnética e toda substância com temperatura finita (T 

> 0 Kelvin) emite radiação térmica. O calor não necessita de um meio para ser transmitido, uma 

vez que é consequência da diferença de temperatura entre as superfícies próximas ao corpo, se 

propagando melhor no vácuo do que em um meio. A taxa de emissão das ondas é determinada 

pela temperatura da superfície radiante.  

As trocas do corpo com o ambiente acontecem como exemplificado na Figura 2-1 a 

seguir:  

 

Figura 2.1 – Representação esquemática da fisiologia humana e a trocas térmicas, Lamberts (2021) 

 

2.1.7 Termorregulação Humana 

Dada a natureza do funcionamento do organismo humano, o mesmo pode ser 

considerado uma máquina térmica, uma vez que para executar atividades basais internas ou 

atividades externas, é necessário fornecer ou dissipar calor. O metabolismo, descrito a seguir 

neste capítulo, é responsável por fornecer essas taxas de calor ao organismo, que podem variar 

de 70 a 1100 W, segundo Koenigsberger (1977), conforme exemplificado na tabela 1 abaixo: 
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Tabela 2.1 – Nível energético no organismo por atividade, Koenigsberger (1977)  

Nível energético no organismo por atividade 

Atividade Watt (w) 

Dormindo 70 (mín.) 

Sentado + movimentos moderados  130 - 160 

Em pé + trabalho leve 160 - 190 

Sentado + braços e pernas em movimento  190 - 230 

Em pé + trabalho moderado + caminhadas leves 220 - 290 

Andando + levantando ou empurrando pesos moderados 290 - 410 

Carregando carga de forma intermitente 440 - 580 

Trabalho pesado 580 - 700 

Trabalho intenso (máximo de 30 min de duração) 1100 (máx.) 

 

O organismo humano é considerado homotérmico, uma vez que temperatura interna é 

praticamente constante, variando entre 35 a 37°C, aproximadamente. E a termorregulação é 

responsável por manter a temperatura nesta faixa e também por fazer pequenas oscilações, a 

fim de manter a condição de conforto térmico.  

O hipotálamo (definido pelo dicionário da Oxford Language como parte do diencéfalo 

situada na base do cérebro, onde se encontram numerosos centros do sistema nervoso simpático 

e parassimpático) é responsável pelo controle da temperatura corporal humana, assim como 

regula o sono, apetite, respostas emocionais e sexuais e variações hídricas no organismo. Por 

meio de sinais enviados pelos termorreceptores localizados na pele e a temperatura do sangue 

que passa pelo hipotálamo a condição de aquecimento corpóreo é descrita. Caso sejam 

identificados sinais de resfriamento, o centro de produção de calor do hipotálamo é ativado e 

envia estímulos elétricos através dos nervos simpáticos que causam a vasoconstrição dos 

capilares da pele, visando reduzir o fluxo de sangue superficial e manter o calor do corpo nos 

órgãos localizados mais profundamente. Entre outros estímulos nervosos, também ocorre a 

contração da musculatura (tremores) que funcionam como fonte auxiliar de calor no corpo. Se 

a exposição ao frio for prolongada, o hipotálamo aciona a hipófise para secretar o hormônio 

tireoestimulante (TSH), visando aumentar a taxa metabólica e, como consequência, produzir 

mais calor no organismo. Caso o hipotálamo processe informação de aquecimento, o centro de 

perda de calor é ativado para restringir a produção de calor, causando a vasodilatação dos 

capilares superficiais da pele e aumentando o fluxo sanguíneo para regular a temperatura. Se 

esta ação não for suficiente, é enviado um sinal para nervos simpáticos estimularem as 
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glândulas sudoríparas do corpo, o suor retira água do corpo e ao evaporar resfria o organismo 

– devido a sua boa condutibilidade térmica (Hammel 1968, Benzinger 1969 e Kivatkin 2010). 

 

2.1.8 Metabolismo 

O metabolismo pode ser definido como o conjunto de transformações que as 

substâncias químicas sofrem no interior dos organismos vivos e que geram energia para 

desempenhar suas atividades. O metabolismo basal está relacionado à quantidade calórica que 

o corpo necessita para manter suas funções vitais. Guyton & Hall (2006) relatam que todos os 

alimentos, sejam eles carboidratos, lipídios ou proteínas podem ser degradados nas células e há 

liberação de grandes quantidades de energia nesse processo. Essa energia é armazenada de 

forma temporária como ATP (trifosfato de adenosina), sendo este o composto energético 

fundamental das células (BIANCO, 2000; COHEN; WOOD, 2002).  

O calor é um dos principais subprodutos das transformações de energia no organismo, 

uma vez que, como observado por Widmaier et al (2002), 60% da energia liberada das 

moléculas orgânicas é na forma de calor, assim como na quebra de ATP durante a realização 

de trabalho uma parte considerável da energia é liberada como calor. 

 

2.1.9 Voto Médio Estimado (PMV) 

Buscando estudar a relação entre as variáveis do conforto térmico, pesquisadores 

propuseram índices de conforto térmico, sendo eles baseados em balanço de calor ou de 

abordagem adaptativa. Lamberts (2011) indica que, em geral, os índices são desenvolvidos a 

partir de determinada atividade e a vestimenta do indivíduo durante a prática e em seguida 

relacionados com as variáveis ambientais. 

O especialista dinamarquês Ole Fanger (1970), é reconhecido por sua linha analítica 

de avaliação das sensações térmicas humanas, tendo suas equações e métodos difundidos 

mundialmente e servindo como base para Normas Internacionais, tais quais a ASHRAE 55 

(2013) e ISO 7730 (1994). Fanger realizou experimentos em uma câmara climatizada, nos quais 

os participantes registravam seus votos na escala de sete pontos, que determina em 7 pontos a 

variação dos estados “muito frio” até “muito quente” (Lamberts, 2011). A partir das análises 
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estatísticas deste estudo, Fanger desenvolveu o equacionamento e cálculos analíticos do 

conforto térmico de forma consolidada no Voto Médio Estimado (PMV). 

A equação do PMV indica a sensação real de conforto sentida pela pessoa e leva em 

consideração a atividade desempenhada pelo indivíduo e a carga térmica atuante sobre o corpo, 

como representada a seguir: 

 

𝑃𝑀𝑉 =  (0,303 ∗ 𝑒 − 0,036𝑀 +  0,028) ∗ 𝐿  

 

onde: PMV = voto médio estimado 

M = Atividade desempenhada pelo indivíduo  

L = Carga Térmica atuante sobre o corpo. 

 

A escala de sete pontos utilizada por Fanger , também utilizada nesta pesquisa, é 

representada como a seguir, na figura 2–x:  

 

 

Figura 2.2: Escala de 7 pontos de Fanger, Autores (2021) 

 

2.1.10 Temperatura Ambiente 

A temperatura ambiente definida pelas Condições Normais de Temperatura e Pressão 

(CNTP) é de 25°C. Entretanto, neste trabalho, foi utilizada a segunda definição do termo, a qual 

refere-se a temperatura do ar em determinado local e período.   
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2.1.11 Temperatura Corporal 

A definição de temperatura corporal (Tc) adotada neste trabalho é a de temperatura 

central interna do organismo humano que varia entre 36°C e 37°C. Costa (2012) destaca que a 

Tc é um dos principais marcadores utilizados para identificar as variações diárias do ritmo 

biológico.  

 

2.1.12 Temperatura Radiante Média 

O conceito de temperatura média radiante pressupõe que os efeitos sobre o homem, de 

um ambiente real, geralmente heterogêneo, e de um ambiente imaginário, homogêneo, são 

idênticos. Quando essa hipótese não é válida (em casos de assimetria de radiação) lança-se mão 

do conceito de temperatura radiante plana, que é definida na ISO 7726 (1998) como “a 

temperatura uniforme de um invólucro imaginário no qual a transferência de calor radiante do 

corpo humano é igual à transferência de calor radiante no invólucro não uniforme real”. 

Lamberts et al (2011) apresenta que a temperatura radiante média pode ser definida a partir da 

temperatura radiante plana em 6 direções opostas, multiplicadas pelo fator de área projetado 

para o indivíduo.  

 

2.1.13 Equilíbrio Térmico do Organismo  

Pode ser descrito como a condição na qual a produção de calor pelo organismo através 

de seu metabolismo, será igual à perda de calor do mesmo para o ambiente, por meio da 

transferência de calor.  

 

2.1.14 Aclimatação 

O ser humano é um animal homeotérmico, ou seja, mantém a temperatura corporal 

entre limites constantes, apesar da variação da temperatura ambiente e/ou das atividades 

realizadas. Com este fim, se faz necessário produzir ou perder calor para o meio a partir de 

variações metabólicas, fisiológicas e comportamentais. A aclimatação é o conjunto de ações 
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adaptativas de longo prazo, que visam aumentar a tolerância fisiológica às contínuas ou 

frequentes exposições aos estressores climáticos. (Bridi, 2010). 

 

2.1.15  Neutralidade Térmica 

Considerando a física dos mecanismos de troca de calor na literatura, de forma geral, 

a neutralidade térmica é definida como: “O estado físico no qual todo o calor gerado pelo 

organismo através do metabolismo seja trocado em igual proporção com o ambiente ao seu 

redor, não havendo nem acúmulo de calor e nem perda excessiva do mesmo, mantendo a 

temperatura corporal constante” (Lamberts at al, 2011). É uma condição necessária, porém não 

suficiente para caracterizar uma circunstância de conforto térmico.  

Os pesquisadores Ole Fanger (1970) e Shin-Iche Tanabe (1984) relacionam a 

percepção de neutralidade térmica por parte do indivíduo como a satisfação da mente com a 

temperatura do corpo correspondente à temperatura ambiente.  

 

2.1.16 Velocidade do Ar 

A velocidade do ar é definida como a relação entre o deslocamento da massa do ar em 

um dado intervalo de tempo. O movimento do ar renova a camada de ar mais próxima à pele e 

favorece o processo de perda de calor por evaporação e por convecção, o que proporciona uma 

sensação de resfriamento do corpo (Petalas, 2015).  

 

2.1.17 Pressão Parcial do Vapor de Água no Ambiente 

O ar é uma mistura de gases, composto por nitrogênio, oxigênio e argônio, além de 

componentes como dióxido de carbono, hidrogênio, hélio e néon, entre outros. Suas moléculas 

não interagem e não ocupam espaço, se comportando como gás ideal. Pela Lei de Dalton, a 

pressão total de uma mistura de gases ideais é igual à soma das pressões parciais dos gases 

ideais constituintes, conceito amplamente utilizado na determinação das propriedades das 

misturas gasosas, como o ar atmosférico. A pressão parcial de vapor de água no ambiente é 

importante para fenômenos relacionados à meteorologia e agronomia, por exemplo, pois, em 

conjunto com outros fatores ambientais, determina a taxa de evaporação da água líquida e, como 

consequência, a humidade relativa do ar.  
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2.1.18 Trabalho Externo sob o Corpo Humano 

Considerando o corpo humano como um sistema fechado, o trabalho externo seria todo 

aquele que é realizado sobre o sistema. Em geral, é uma variável considerada desprezível na 

análise de conforto térmico, uma vez que se baseia no balanço de calor no organismo – 

resultante das trocas térmicas. 

 

2.1.19 Nível de Vestuário 

O vestuário é uma variável importante na análise do conforto térmico uma vez que 

varia conforme a necessidade do ser humano de se adaptar à condição térmica a qual está 

exposto. Em adição, as roupas também promovem isolamento térmico, o qual é afetado pelo 

movimento do corpo e, portanto, calculado como uma variável dinâmica e dependente da taxa 

metabólica do organismo. Os índices dinâmico e estático do vestuário são definidos na 

ASHRAE 55, sendo o primeiro equacionado e o segundo padronizado para cada conjunto de 

roupas previstos. 

  

o 2.2 TEORIA RELACIONADA À LÓGICA NEBULOSA 

A ideia de um conhecimento subjetivo gerar valor para uma análise matemática pode 

ser vista como pouco relevante. Entretanto, a teoria da lógica nebulosa foi desenvolvida para 

solucionar problemas complexos, cujo comportamento nas fronteiras não apresenta uma 

relação bem definida e estável. Baseado em dados de cunho particular ou individualizados, 

tais como sensações ou respostas metabólicas para determinados estímulos, este modelo torna 

compreensível a análise de características independentes que possuem respostas mensuráveis 

para um comportamento específico, demonstrando uma relação entre o grau de pertencimento 

de cada variável e sua significância na relação entre as conclusões. 

À função de pertinência do conjunto fuzzy, daremos o nome de f(x), definida por 

valores entre 0 e 1, para cada elemento x dentro do universo U em questão. No exemplo abaixo, 

F (temperatura ambiente) = {confortável, leve calor, calor forte} são representados por três 

diferentes curvas. No quadrante 1, a temperatura ambiente até 25°C apresenta um grau de 
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pertinência de 1 na função que define a variável linguística que chamaremos de “confortável”. 

Ao passo que a temperatura aumenta, a pertinência no conjunto “confortável” recua, dando 

margem para o crescimento do grau de pertinência de outra variável, chamada de “leve calor”, 

observado no quadrante 2. Podemos verificar graficamente, na figura 2-1 abaixo, que a faixa 

acima de 25ºC é um pouco obscura no que se diz respeito a respostas claras acerca dessa 

sensibilidade térmica, isto é, coexistem as sensações “confortável” e “leve calor”, cada uma 

com seu grau de pertinência, definido pela lógica nebulosa. 

 

Figura 2.3: Representação gráfica da Lógica Nebulosa aplicada a sensação térmica, Autores (2021). 
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Os principais formatos de funções de pertinência são o triangular e trapezoidal. 

Ambos se destacam por serem gerados através de simples equações, além de necessitarem de 

um baixo custo computacional para plotagem. Caso seja necessária uma precisão mais 

apurada, existem outros modelos gráficos, derivados do trapezoidal, mais complexos e de 

difícil desenvolvimento, como a sigmoidal ou função de Bell. A seguir, a representação gráfica 

dos mesmos nas figuras 2.4 e 2.5: 

 

 

Figura 2.4 e 2.5: Representações gráficas das funções de pertinência triangular e trapezoidal, respectivamente, 

Autores (2021). 
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3 METODOLOGIA 

O desenvolvimento do presente projeto iniciou-se a partir da busca por publicações 

acadêmicas. Para realizar o levantamento nos bancos de dados do CNPQ, do Google 

Acadêmico e do repositório da UFF sobre a temática básica da pesquisa, utilizou-se 

agrupamento de diferentes conjuntos de palavras chaves tais quais, ergonomia, conforto térmico 

e organismo humano. 

Posteriormente, o foco da revisão bibliográfica tornou-se as trocas térmicas do 

organismo, as respostas fisiológicas a exposição ao calor ou ao frio e as relações entre esses 

dois fenômenos. Buscou-se assim, identificar na literatura referências sólidas para a análise de 

conforto térmico durante atividades laborais e as consequências no organismo humano da 

combinação de temperaturas extremas e atividades com alta taxa metabólica.  

Após identificação e familiarização com a temática macro, buscou-se analisar na 

sociedade e no mercado, potenciais problemas a serem investigados e solucionados por meio 

deste projeto. Diante desse cenário, foi identificado que trabalhadores que atuam em campo 

(áreas externas sem controle da variação da temperatura) estão mais suscetíveis à fadiga por 

estresse térmico.  

Dado que a sensação humana de conforto térmico é complexa de ser quantificada, pois, 

envolve os estados fisiológicos e psicológicos de uma pessoa sob condições específicas e 

diversas. A lógica nebulosa foi o método adotado para expressar a correlação dos conjuntos de 

componentes do conforto térmico selecionados nesta abordagem, sendo eles o Voto Médio 

Previsível (PMV) e as respostas fisiológicas do organismo humano às variações da temperatura 

corporal. 

A partir da análise e interseção dos conjuntos “fuzzyficados”, foi estruturada uma 

interface para retornar ao usuário o grau de conforto térmico e as respostas fisiológicas mais 

prováveis (saídas), de acordo com o cálculo do PMV e a Temperatura corporal (entradas). Para 

este intento, a versão gratuita para estudantes do software Microsoft Excel® foi adotada para o 

desenvolvimento da interface que pode vir a se tornar um sistema computacional autoral. Tal 

escolha foi feita levando em consideração que o Microsoft Excel® é um software disponível 

gratuitamente para estudantes e tem compatibilidade com o Google Sheets® (também gratuito), 

o que possibilita a reprodução da pesquisa com baixo custo computacional e financeiro, 
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facilitando sua escalabilidade e propagação, caracterizando-se assim como uma tecnologia 

social.  

As relações entre conforto térmico e as respostas fisiológicas foram construídas a partir 

de hipóteses com base na literatura, as quais foram inicialmente validadas com dados (de 

propriedade dos autores) de um experimento de aquecimento de uma câmara de testes, realizado 

em fevereiro de 2020, cujo objetivo foi testar a aclimatação do manequim térmico Newton 

(equipamento de teste de conforto térmico avançado, feito em fibra de vidro simulando um 

corpo masculino ocidental e com 34 zonas de instrumentação independentes). Vale ressaltar 

que devido à Pandemia do Covid-19 que perdura de 2020 a 2021, experimentos e estudos de 

campo com outros indivíduos se tornaram extremamente restritos. Portanto, a utilização de 

dados provenientes de experimentos realizados com sensores térmicos, apresentou-se como a 

opção mais assertiva para a continuidade da pesquisa neste cenário.  
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4 DESENVOLVIMENTO E RESULTADOS 

o 4.1 APRECIAÇÃO DO PROBLEMA 

De modo exploratório e objetivando a aproximação com o trabalhador e seus desafios 

no trabalho em campo, a etapa de apreciação do problema foi realizada em uma obra civil de 

grande porte, localizada na Serra da Mantiqueira, MG, em agosto de 2021. Levando em 

consideração as limitações devido à pandemia mundial do Covid-19, essa fase foi delineada 

contendo observações e registros visuais da obra à céu aberto ao longo de um turno completo 

de trabalho (de 7h às 15h). Buscando complementar as informações obtidas a partir da 

observação, duas perguntas, selecionadas e aprovadas previamente para atender às regras do 

empregador, foram realizadas a um grupo composto por cinco trabalhadores responsáveis por 

fiscalizar a obra e estão destacadas a seguir, assim como suas respectivas respostas: 

Durante o turno de trabalho, algum desconforto térmico é perceptível? 

Trabalhador 1 - Relatou que nas duas primeiras horas do dia de trabalho a região é bem 

fria, mas entre 11h e 12h chega ao seu pico máximo de calor. 

Trabalhador 2 - Relatou que no verão é muito quente e no inverno, muito frio.  

Trabalhador 3 - Relatou que, devido à sua idade avançada, necessita de mais pausas 

no dia a partir das 12h porque sente mais calor, o que o deixa cansado rapidamente. 

Trabalhador 4 - Relatou ter mais dificuldades de trabalhar pela manhã durante o 

inverno, por estar muito frio e geralmente ventando, dada a altitude. 

Trabalhador 5 - Relatou sentir-se mais cansado ao final de dias quentes.  
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A partir dos relatos acima a seguinte nuvem de palavras, figura 4.1, foi gerada: 

 

Figura 4.1: Nuvem de palavras representando graficamente a visão dos trabalhadores entrevistados, Autores 

(2021) 

 

Dada a frequência na qual as palavras foram ditas, elas se destacam em maior ou menor 

tamanho no gráfico, e a partir da análise do mesmo é possível perceber a associação de palavras 

referentes à sensação térmica de frio e de calor relacionadas à fadiga.  

Há relatos de que o conforto térmico no local já influenciou positivamente ou 

negativamente o trabalho nesta obra? 

Todos os trabalhadores relataram o mesmo incidente, com níveis de detalhamento 

diferentes. Entre o final dos meses de junho e julho, uma equipe de profissionais de ajudantes 

de obra do estado da Bahia foi contratada para trabalhar na obra de construção civil supracitada, 

após 2 semanas pediram o cancelamento do contrato por não se sentirem aptos para realizar as 

atividades necessárias durante o inverno naquela localidade.  

A temperatura média anual na Serra da Mantiqueira, local da construção, é de 11°C, 

podendo atingir temperaturas negativas durante o inverno. No entanto, a temperatura média do 

estado da Bahia, local de origem da equipe contratada, é de 26°C, estabilizando em 21°C no 

inverno e no interior pode chegar até 10°C em casos extremos (Weather Spark, 2021). 

https://pt.weatherspark.com/
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Vale destacar que esta fase do projeto contribuiu para elucidar os autores quanto às 

características marcantes da regionalização em um país que possui dimensões continentais, tal 

qual o Brasil. O que indica que regiões distintas necessitam de pré-seleções de entradas 

personalizadas em uma ferramenta de análise computacional, levando em consideração suas 

particularidades ambientais e meteorológicas.  

Nas figuras 4.2, 4.3, 4.4 e 4.5, é possível analisar aspectos relacionados à vestimenta, 

exposição ao meio ambiente e a atividade desempenhada pelos trabalhadores da construção 

civil na Serra da Mantiqueira – MG: 

Figura 4.2: Registro 1 do campo de obras civil na Serra da Mantiqueira – MG. Autores, (2021). 

Figura 4.3: Registro 2 do campo de obras civil na Serra da Mantiqueira – MG, Autores (2021). 
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Figura 4.4: Registro 3 do campo de obras civil na Serra da Mantiqueira – MG, Autores (2021). 

 

Figura 4.5: Registro 4 do campo de obras civil na Serra da Mantiqueira – MG, Autores (2021). 
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4.2 PROCESSO EXECUTADO NO MODELO PROPOSTO 

O presente projeto de pesquisa propõe uma rotina a ser executa no software Microsoft 

Excel® para obter a relação entre as respostas do organismo para uma faixa de temperatura 

corporal específica com as variáveis do ambiente, traduzidas por meio do índice PMV (Voto 

Médio Estimado). A figura 4.6 apresenta o mapa conceitual do processo executado no modelo 

proposto: 

Figura 4.6: Mapa Conceitual do Processo Executado no Modelo Proposto, Autores (2021). 

 

Na figura 4.6, acima, é possível compreender a rotina executada no produto digital 

desenvolvido pelos autores, composto pelas atividades a seguir: 

1. Início  

Interface para as entradas manuais do usuário; 

1.1 Entradas para o cálculo do PMV; 

a) to, temperatura operativa (°C) 

b) vel, velocidade relativa do ar (m/s) 

c) rh, umidade relativa do ar (%)  

d) met, índice metabólico (met) 

e) clo, índice de vestimenta (clo) 

1.2 Entrada para a análise das reações fisiológicas associadas à Temperatura 

Corporal; 
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a) Temperatura corporal (°C) 

2. Cálculos; 

2.1 Cálculo do PMV de acordo com a ASHRAE 55; 

2.2 Comparação da temperatura corporal inserida com o banco de dados; 

3. Representações Gráficas; 

3.1 Representação gráfica via Lógica Nebulosa; 

3.2 Representação gráfica via Lógica Nebulosa; 

4. Interseção entre os conjuntos gerados via Lógica Nebulosa; 

5. Saída 

Retorna para o usuário a faixa de reações do organismo (componente fisiológica) 

associadas ao PMV calculado (componentes ambientais). 

 

4.3 CÁLCULO DO PMV – VOTO MÉDIO ESTIMADO 

O Cálculo do PMV seguiu a metodologia descrita na ASHRAE 55 (2017), norma 

americana que estabelece as faixas de condições ambientais para alcançar conforto térmico 

aceitável para pessoas em áreas internas. Embora esta pesquisa seja orientada às áreas externas, 

a ASHRAE 55 caracteriza-se como uma das principais referências mundiais em relação ao 

cálculo do PMV. Por adotá-la, o método descrito a seguir apresenta a limitação de operar com 

100% de precisão para valores de velocidade relativa do ar inferiores a 0,2 m/s.  

 

4.3.1 Fatores que influenciam o resultado do PMV 

Entre fatores ambientais e humanos, seis destacam-se como os mais influentes para a 

avaliação do conforto térmico a partir do cálculo do PMV, são eles: 

1. to, temperatura operativa (°C);  

ta, temperatura do ar (°C); 

tr, temperatura radiante média (°C); 

Neste cálculo, considera-se to = ta = tr. 
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2. vel, velocidade relativa do ar (m/s); 

3. rh, umidade relativa do ar (%); 

4. met, índice metabólico (met); 

5. clo, índice de vestimenta (clo); 

6. wme, trabalho externo sobre o indivíduo, normalmente próximo de 0 (met); 

Neste cálculo, considera-se wme = 0.  

 

4.3.2 Memória de cálculo do PMV 

A seguir, a memória de cálculo do PMV é descrita: 

a) Para calcular a pressão de vapor de água (pa) em Pa, a partir da umidade relativa (RH) 

 

𝑝𝑎 =  𝑟ℎ ∗ 10 ∗ 𝑒(
16.6536−4030.183

𝑇𝐴+235
) 

 

b) Isolamento térmico da roupa (ICL) em m²K/W  

 

𝐼𝐶𝐿 = 0.155 ∗ 𝑐𝑙𝑜 

 

c) Taxa metabólica (m) em W/m² 

 

𝑚 = 𝑚𝑒𝑡 ∗ 58.15 

 

d) Trabalho externo (w) em W/m²  

 

𝑤 = 𝑤𝑚𝑒 ∗ 58.15 
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e) Produção interna de calor do corpo humano (mw), em W/m² 

 

𝑚𝑤 = 𝑚 − 𝑤 

 

f) Para determinar o fator de área da vestimenta (fcl) 

 

Se icl < 0.078, 

𝑓𝑐𝑙 =  1 + 1.29 ∗ 𝑖𝑐𝑙 

Se não, 

𝑓𝑐𝑙 = 1.05 + 0.645 ∗ 𝐼𝐶𝐿 

 

g) Coeficiente de transferência de calor por convecção forçada (hcf), em J 

 

ℎ𝑐𝑓 = 12.1 ∗  √𝑣𝑒𝑙 

 

h) Temperatura do ar em K (taa) 

 

𝑡𝑎𝑎 = 𝑡𝑎 + 273 

 

i) Temperatura radiante média em K (tra) 

 

𝑡𝑟𝑎 = 𝑡𝑟 + 273 
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j) Calculando a temperatura superficial da vestimenta (tcla) por interação, °C 

 

𝑡𝑐𝑙𝑎 =  
𝑡𝑎𝑎 + (35.5 − 𝑡𝑎)

(3.5 ∗ 𝑖𝑐𝑙 + 0,1)
 

 

𝑃1 = 𝐼𝐶𝐿 ∗ 𝑓𝑐𝑙 

𝑃2 = 𝑃1 ∗ 3.96 

𝑃3 = 𝑃1 ∗ 100 

𝑃4 = 𝑃1 ∗ 𝑡𝑎𝑎 

𝑃5 = 308.7 − 0.028 ∗ 𝑚𝑤 + 𝑃2 ∗ (
𝑡𝑟𝑎

100
)4 

 

𝑋𝑁 =  
𝑡𝑐𝑙𝑎

100
  

𝑋𝐹 =  
𝑡𝑐𝑙𝑎

50
 

𝑒𝑝𝑠 = 0.00015 (𝑐𝑟𝑖𝑡é𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑎 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑎çã𝑜) 

𝑁 = 0 (𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑎çõ𝑒𝑠) 

Enquanto,  

𝑎𝑏𝑠(𝑥𝑛 − 𝑥𝑓) > 𝑒𝑝𝑠 

Então,  

𝑥𝑓 =  
𝑥𝑓 + 𝑥𝑛

2
 

 

k) Transferência de calor por convecção natural (hcn), J 

 

ℎ𝑐𝑛 = 2.38 ∗ (𝑎𝑏𝑠(100 ∗ 𝑥𝑓 − 𝑡𝑎𝑎)0,25 
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Se, 

ℎ𝑐𝑓 > ℎ𝑐𝑛 

Então,  

ℎ𝑐 = ℎ𝑐𝑓 

Senão,  

𝑥𝑛 = (𝑝5 + 𝑝4 ∗ ℎ𝑐 − 𝑝2 ∗
(𝑥𝑓)4

(100 ∗ 𝑝3 ∗ ℎ𝑐)
 

𝑛 = 𝑛 + 1, 𝑛 = 150 é o número máximo de interações 

𝑡𝑐𝑙 = 100 ∗ 𝑥𝑛 − 273 

 

l) Componentes de perda de calor 

 

m.1) Perda de calor pela pele (hl1), em J 

 

ℎ𝑙1 = 3.05 ∗ 0.001 ∗ (5733 − 6.99 ∗ 𝑚𝑤 − 𝑝𝑎) 

 

m.2) Perda de calor pelo suor (hl2), em J 

 

Se mw > 58.15, então: 

 

ℎ𝑙2 = 0.42 ∗ (𝑚𝑤 − 58.15) 

 

Se não,  

ℎ𝑙2 = 0 
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m.3) Perda de calor por respiração latente (hl3), em J 

 

ℎ𝑙3 = 1.7 ∗ 0.00001 ∗ 𝑚 ∗ (5867 − 𝑝𝑎) 

 

m.4) Perda de calor por respiração seca (hl4), em J 

 

ℎ𝑙4 = 0.0014 ∗ 𝑚 ∗ (34 − 𝑡𝑎) 

 

m.5) Perda de calor por radiação (hl5), em J 

 

ℎ𝑙5 = 3.96 ∗ 𝑓𝑐𝑙 ∗ (𝑥𝑛4 − (
𝑡𝑟𝑎

100
)

4

) 

 

m.6) Perda de calor por convecção (hl6), em J  

 

ℎ𝑙6 = 𝑓𝑐𝑙 ∗ ℎ𝑐 ∗ (𝑡𝑐𝑙 − 𝑡𝑎) 

 

m) Coeficiente de sensação térmica (TS) 

 

𝑡𝑠 = 0.303 ∗ 𝑒(−0.036∗𝑚) + 0.028 

n) PMV 

𝑝𝑚𝑣 = 𝑡𝑠 ∗ (𝑚𝑤 − ℎ𝑙1 − ℎ𝑙2 − ℎ𝑙3 − ℎ𝑙4 − ℎ𝑙5 − ℎ𝑙6) 
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4.4 VALIDAÇÃO DO CÁLCULO DO PMV  

A validação do cálculo do PMV no sistema proposto foi realizada a partir da 

plataforma online de cálculos e visualizações gráficas de conforto térmico, CBE Thermal 

Comfort Tool. Essa ferramenta é um software livre, desenvolvido pelo Centro para o Ambiente 

Construído (CBE em inglês) da Universidade da Califórnia, e é amplamente utilizado na 

construção civil, embora permita diversas extrapolações. Segundo Tartarini et al (2020), o CBE 

Thermal Comfort Tool segue as diretrizes ASHRAE 55 - 2017, ISO 7730 - 2005 e EN 16798–

1 - 2019 e reúne os principais modelos de conforto térmico, entre eles: modelos adaptativos, a 

temperatura efetiva padrão (SET) e o Voto Médio Estimado (PMV). Os autores destacam que 

este recurso do CBE tem sido utilizado por mais de 49.000 usuários em todo o mundo, como 

profissionais de engenharia, arquitetura, pesquisa acadêmica e de legislação.  

Ao analisar e utilizar o software durante a pesquisa, foi evidenciado que o mesmo se 

adapta melhor a ambientes internos e controláveis, uma vez que, para operar nas zonas de 

conforto térmico, facilita que o usuário altere os parâmetros de entrada do projeto, de modo que 

visualize o progresso até atingir a zona desejada. Tais parâmetros não são controláveis em 

ambientes externos, o que não inviabiliza o uso da ferramenta nesses casos, mas limita. Ainda 

sob esta ótica, a CBE Thermal Comfort Tool é generalista e, portanto, permite que seja aplicada 

em uma ampla quantidade de casos. Entretanto, não leva em consideração particularidades 

regionais em seus cálculos.  

O processo de validação foi realizado da seguinte forma: 

4.4.1 Comparação do algoritmo de cálculo do PMV descrito na norma 

Uma varredura entre a sequência de cálculo da ASHRAE 55 (2002) e a que o foi 

desenvolvida nesta pesquisa foi feita afim de identificar erros de interpretação, digitação e 

lógica matemática. Nesta etapa, foram capturados 15% dos erros totais identificados durante o 

desenvolvimento do cálculo do PMV. 

4.4.2 Revisão dos valores calculados com a planilha 

Na sequência, a planilha desenvolvida foi revisada e percebeu-se que a interação, 

descrita no item j do tópico 4.3.2, apresenta resultados mais precisos quando automatizada por 

meio do Virtual Basic for Applications (VBA) – ferramenta de programação dos documentos 

do Microsoft Office®. Nesta etapa, foi avaliado, principalmente, a coerência da grandeza dos 

resultados fornecidos, com base nos conhecimentos adquiridos ao longo da graduação e da 
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revisão bibliográfica dessa pesquisa. foram capturados cerca de 40% dos erros totais 

identificados durante o desenvolvimento do cálculo do PMV. 

4.4.3 Validação micro das etapas de cálculo 

O resultado do PMV foi analisado de forma macro na etapa anterior, porém, os valores 

gerados não convergiam com os da ferramenta validadora. Sendo assim, optou-se por modelar 

um ambiente validador que retornasse o resultado de cada equação e não apenas do valor final. 

O código aberto da ferramenta CBE, disponível na plataforma de hospedagem GitHub® foi 

sequenciado especificamente para o cálculo do PMV no compilador online de JavaScript®, 

Programiz®. Cada variável que compõe a equação final foi analisada individualmente com os 

dados de entrada: 

4 to, temperatura operativa (°C) = 25°C 

5 vel, velocidade relativa do ar (m/s) = 0.1 m/s 

6 rh, umidade relativa do ar (%) = 50% 

7 met, índice metabólico (met) = 0,61 

8 clo, índice de vestimenta (clo) = 1 

9 wme, trabalho externo sobre o indivíduo (met) = 0.  

Essa etapa de validação foi responsável por capturar 45% dos erros totais identificados 

durante o desenvolvimento do cálculo do PMV. 

4.4.4 Comparação direta dos resultados  

A validação final do cálculo do PMV deu-se por meio de comparação direta entre o 

resultado encontrado – aquele calculado pela ferramenta desenvolvida ao longo do presente 

projeto – e o resultado esperado – aquele que é obtido a partir do software online CBE. Dados 

de um experimento de aquecimento de uma câmara de testes, realizado em fevereiro de 2020 

por Gomes (2020), foram analisados, minerados para eliminar eventos de falha no sensor 

(outliers) e inseridos como dados de entrada em ambas as ferramentas. A métrica de aceitação 

entre a comparação direta dos resultados do sistema desenvolvido e do validador foi obter 90% 

dos valores gerados com até 10% de discrepância para mais ou para menos em relação àqueles 

provenientes do software CBE.  
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Visto que os dados brutos continham 1996 linhas de entradas, foi necessário 

automatizar o processo de leitura dos mesmos na ferramenta de validação e naquela proposta 

neste projeto. Com base na biblioteca aberta, Pythermal Comfort, utilizada pelo site da CBE 

Thermal Comfort Tool, foi implementado um código em Python para calcular o PMV. Essa 

automatização proporciona a leitura dos dados no drive de forma interativa, online e gratuita 

por meio do Colaboratory® (Colab) – uma extensão do Google Drive, desenvolvida pela área 

de pesquisas científicas do Google®, que permite que todos os usuários com acesso a um 

computador e rede de internet possam escrever e executar código na linguagem Python através 

do navegador, é adequado para machine learning, análise de dados e educação em tecnologia 

da informação. Desta forma, os resultados encontrados através do cálculo da planilha foram 

comparados com os de validação, 78% dos valores gerados obtiveram discrepância em torno 

de 50%, para mais, em relação aos provenientes do software CBE. Embora cálculo realizado 

pela planilha não tenha excedido consideravelmente a métrica de aceitação, verificou-se que o 

erro relativo não altera a faixa de sensação térmica da escala de 7 pontos de Fanger (1970) a 

qual o valor real pertence. Portanto, para esta aplicação, o cálculo do PMV via planilha Excel® 

não será descartado, considerando as limitações do sistema. Para aplicações que exijam maior 

acurácia no valor calculado do PMV, indica-se a implementação de um código programável, 

assim como o validador, também desenvolvido e utilizado ao longo deste projeto. Na figura 

4.7, é possível observar a variação não linear do PMV calculado em relação ao validador, em 

cada posição dos dados que foram comparados.  

 

Figura 4.7: Comparação entre o PMV calculado e o validador, Autores (2021). 
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Por ser a variável de maior influência na equação que caracteriza o Voto Médio 

Estimado, foi de interesse dessa pesquisa investigar a influência de valores de Temperatura 

Operativa (to), com duas casas decimais – como foram capturados originalmente – ou uma casa 

decimal, no resultado do PMV. O resultado encontrado foi que 100% das 1996 amostras de 

PMV calculados via o código implementado em Python para automatizar a validação via o CBE 

Thermal Comfort Tool, variaram em uma faixa de 0,01 a 0,02 para mais quando continham 1 

ou nenhuma casa decimal, em relação ao estimado com 2 casas decimais. Tal variação, com 

baixa expressividade, indica que alterações de décimos, centésimos ou milésimos na 

temperatura ambiente (também expressa por to) não influenciam a acurácia do resultado final 

a ponto de se tornarem uma limitação. Na Figura 4.8 abaixo, é possível observar o gráfico de 

dispersão que analisa a variação entre os erros 1, 2 e 3, sendo eles, respectivamente, o erro 

relativo entre o valor calculado e o validador com 2, 1 e nenhuma casa decimal.  

 

 

Figura 4.8: Gráfico Variação do resultado do PMV com 2, 1 e 0 casas decimais, Autores (2021). 

 

4.5 A RELAÇÃO ENTRE A TEMPERATURA CORPORAL E AS RESPOSTAS 

FISIOLÓGICAS DO CORPO HUMANO 

Para manter-se em equilíbrio térmico, o organismo humano mantém seus centros 

termorreguladores sempre ativos. Uma vez que o corpo é exposto à situações que ultrapassam 

os limites de conforto térmico, seja de calor ou frio, o sistema de termorregulação lança mão 

das respostas fisiológicas do organismo para manter a temperatura. Segundo Gallois (2002), o 
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organismo humano não suporta variações acima de 4 °C em sua temperatura interna sem queda 

da capacidade física e mental do indivíduo, este fato indica que, até certo ponto, as respostas 

fisiológicas do organismo visam manter a temperatura interna corporal em níveis seguros, mas 

após esse limite elas se tornam o resultado da exposição prolongada às situações térmicas 

extremas. As doenças térmicas, tais quais a exaustão térmica e o Exertional Heat Stroke (EHS) 

estão relacionadas à perda de atenção na atividade realizada e no ambiente ao redor, cansaço, 

sonolência, redução do raciocínio e do desempenho físico, e estas reações físicas e psicológicas 

aumentam potencialmente a ocorrência de acidentes de trabalho e lesões (KROEMER; 

GRANDJEAN, 2005). 

Ciocci apud NASA (2004), ao investigar a perda de produtividade devido ao aumento 

de temperatura no ambiente de trabalho relatou que quando essa primeira atinge 30°C, há uma 

queda de 20% da produtividade do trabalhador e um aumento de 75% na frequência de erros, 

como pode ser visto na Tabela 4.1 abaixo: 

Tabela 4.1: Relação da temperatura com a produtividade e frequência dos erros, Ciocci (2004). 

Relação da Temperatura com a Produtividade e Frequência dos Erros 

Temperatura (°C) 26,0 28,0 30,0 32,0 34,0 36,0 38,0 40,0 

Produtividade (%) -6,5 -12,5 -20,0 -28,5 -39,0 -51,0 -64,5 -76,5 

Frequência de erros (%)  3,5 12,0 75,0 270,0 550,0 700,0 - - 

 

Além da exposição externa às temperaturas baixas ou elevadas, que levam o corpo a 

trocar calor com o meio e desencadeiam ações termorreguladores, a alteração da temperatura 

interna – em geral, a elevação – também pode ocorrer devido ao aumento do metabolismo. 

Atividades humanas em geral e, principalmente, o exercício muscular são responsáveis por um 

aumento considerável na produção de calor e podem chegar em níveis prejudiciais à saúde, 

quando combinadas com fatores ambientais e tempo de execução prologado (KROEMER; 

GRANDJEAN, 2005).  

São determinadas zonas de respostas fisiológicas e comportamentais para cada 

indivíduo, de acordo com sua temperatura corporal resultante das condições ambientais e físicas 

as quais estiver submetido. As zonas são determinadas a partir da comparação entre a 

temperatura interna corporal e a temperatura neutra (relativa ao estado de neutralidade térmica). 

Na literatura, o tipo de vestimenta é considerado um fator humano de notável influência sobre 
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a determinação da zona de conforto térmico. Lamberts descreve duas classificações de zonas 

de conforto: 

● Para pessoas nuas, a zona de conforto para manter o equilíbrio térmico está entre 

29°C e 31°C (temperatura ambiente); 

● Para pessoas vestidas, a zona de conforto para manter o equilíbrio térmico está 

entre 23°C e 27°C (temperatura ambiente); 

Nessa pesquisa foi adotada a zona de conforto térmico para pessoas vestidas, e a 

temperatura neutra de 23°C é selecionada sempre que a temperatura ambiente de entrada no 

sistema for menor que a temperatura média local, método com o qual a Meteorologia define 

dias frios. E a temperatura neutra de 27°C é selecionada sempre que a temperatura ambiente de 

entrada no sistema for maior que a temperatura média local, definição de dias quentes. A 

temperatura neutra corporal adotada como parâmetro de comparação neste projeto de pesquisa, 

com base no comportamento da variação térmica do sensor Newton durante o experimento, foi 

definida como 36,4°.  

A relação entre as zonas de conforto, a temperatura corporal e as respostas fisiológicas 

do organismo humano são descritas por Lamberts como a seguir: 

● Quando expostos a temperaturas ambientes consideradas frias: 

𝑇𝐶𝑜𝑟𝑝𝑜 <  𝑇𝑁𝑒𝑢𝑡𝑟𝑎 , inicia o mecanismo de vaso constrição;  

Para essa pesquisa, 𝑇𝑁𝑒𝑢𝑡𝑟𝑎 𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 = 23°𝐶 e 𝑇𝑁𝑒𝑢𝑡𝑟𝑎 𝑐𝑜𝑟𝑝𝑜𝑟𝑎𝑙 = 36,4 °𝐶. 

𝑇𝐶𝑜𝑟𝑝𝑜 <  35°𝐶 , o processo de perda de eficiência é iniciado;  

𝑇𝐶𝑜𝑟𝑝𝑜 <  31°𝐶 , este estado de temperatura corporal é letal. 

● Quando expostos a temperaturas ambientes consideradas quentes: 

𝑇𝐶𝑜𝑟𝑝𝑜 > 𝑇𝑁𝑒𝑢𝑡𝑟𝑎 , mecanismo de vaso dilatação é iniciado;  

Para essa pesquisa, 𝑇𝑁𝑒𝑢𝑡𝑟𝑎 𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 = 27°𝐶 e 𝑇𝑁𝑒𝑢𝑡𝑟𝑎 𝑐𝑜𝑟𝑝𝑜𝑟𝑎𝑙 = 36,4 °𝐶. 

𝑇𝐶𝑜𝑟𝑝𝑜 > 37°𝐶 , o processo da produção e liberação do suor é iniciado;  

𝑇𝐶𝑜𝑟𝑝𝑜 > 39°𝐶, o processo de perda de eficiência é iniciado; 

𝑇𝐶𝑜𝑟𝑝𝑜 > 43°𝐶, este estado de temperatura corporal é letal. 
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Avaliando as relações apresentadas acima, é possível notar que o organismo humano 

tem maior resistência às temperaturas quentes do que às frias. Tal evidência se justifica pelo 

fato de que o corpo apresenta mais artifícios para perder calor para o ambiente, e assim reduzir 

calor, do que para armazená-lo, à exemplo, o fenômeno do suor.  

 

4.6 APLICAÇÃO DA LÓGICA NEBULOSA AO PMV  

O conceito de grau de pertinência da Lógica Nebulosa foi utilizado para relacionar 

graficamente o resultado analítico do PMV com a sensação térmica associada, expressa de 

forma qualitativa, por meio da linguagem. O estado de fuzzificação, como nomeado na 

literatura, permite que seja possível observar por meio de conjuntos a coexistência de dois 

estados de sensação térmica, dado um único voto médio estimado. Tal fenômeno torna-se 

factível quando levamos em conta variáveis individuais humanas que permitem que uma 

resposta analítica e quantitativa pertença a grupos sensoriais distintos. Assim como, para 

determinado grupo, haja diferentes graus de pertencimento e relações entre PMV e sua sensação 

térmica correspondente na escala de sete pontos de Fanger (1970).  

O gráfico é composto pelas equações a seguir: 

a) Muito Frio 

𝑆𝑒 𝑃𝑀𝑉 ≤ −0,7, 𝑃𝑀𝑉 = 1 

𝑆𝑒 − 0,7 < 𝑃𝑀𝑉 < −0,5, 𝑃𝑀𝑉 = (
(−0,5 − 𝑃𝑀𝑉)

0,2
) 

 

b) Frio 

𝑆𝑒 − 0,7 < 𝑃𝑀𝑉 < −0,5, 𝑃𝑀𝑉 = (
(𝑃𝑀𝑉 − (−0,7))

0,2
) 

𝑆𝑒 − 0,5 ≤ 𝑃𝑀𝑉 < −0,2, 𝑃𝑀𝑉 = (
(−0,2 − 𝑃𝑀𝑉)

0,3
) 

 

c) Levemente Frio 

𝑆𝑒 − 0,5 < 𝑃𝑀𝑉 < −0,2, 𝑃𝑀𝑉 = (
(𝑃𝑀𝑉 − (−0,5))

0,3
) 
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𝑆𝑒 − 0,2 ≤ 𝑃𝑀𝑉 < 0,0, 𝑃𝑀𝑉 = (
(0,0 − 𝑃𝑀𝑉)

0,2
) 

 

d) Neutro 

𝑆𝑒 − 0,2 < 𝑃𝑀𝑉 < 0,0, 𝑃𝑀𝑉 = (
(𝑃𝑀𝑉 − (−0,2))

0,2
) 

𝑆𝑒 0,0 ≤ 𝑃𝑀𝑉 < 0,2, 𝑃𝑀𝑉 = (
(0,2 − 𝑃𝑀𝑉)

0,2
) 

e) Levemente Quente 

𝑆𝑒 0,0 < 𝑃𝑀𝑉 < 0,2, 𝑃𝑀𝑉 = (
(𝑃𝑀𝑉 − 0,0)

0,2
) 

𝑆𝑒 0,2 ≤ 𝑃𝑀𝑉 < 0,5, 𝑃𝑀𝑉 = (
(0,5 − 𝑃𝑀𝑉)

0,3
) 

f) Quente 

𝑆𝑒 0,2 < 𝑃𝑀𝑉 < 0,5, 𝑃𝑀𝑉 = (
(𝑃𝑀𝑉 − 0,2)

0,3
) 

𝑆𝑒 0,5 ≤ 𝑃𝑀𝑉 < 0,7, 𝑃𝑀𝑉 = (
(0,7 − 𝑃𝑀𝑉)

0,2
) 

g) Muito Quente 

𝑆𝑒 0,5 < 𝑃𝑀𝑉 < 0,7, 𝑃𝑀𝑉 = (
(𝑃𝑀𝑉 − 0,5)

0,2
) 

 

𝑆𝑒 𝑃𝑀𝑉 ≥ 0,7, 𝑃𝑀𝑉 = 1 
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Na figura 4.9, verifica-se que no eixo y há a variação do grau de pertinência de 0 à 1, 

ponto no qual há 100% de pertinência do PMV, eixo y, com a sensação térmica expressa pela 

variação de cores das linhas do gráfico. No ponto 0, por exemplo, há 100% de pertencimento 

ao estado neutro e 0% aos demais, mas caminhando no eixo y para a esquerda ou direita, este 

grau reduz enquanto aqueles referentes ao estado de levemente frio (à esquerda do ponto neutro) 

e levemente quente (à direita do ponto neutro) aumentam.  

Figura 4.9: Gráfico PMV x Sensações Térmicas da Escala de 7 Pontos de Fanger, Autores (2021). 

 

4.7 DISCUSSÃO FINAL SOBRE OS RESULTADOS 

Ao decorrer do presente trabalho, as comparações de causa e efeito apresentadas 

anteriormente foram realizadas por meio da lógica nebulosa. Quando combinadas, como 

apresentado no tópico 4.2, essas metodologias compõem uma ferramenta de análise que 

possibilita relacionar diretamente as características térmicas do ambiente e seus estímulos na 

variação da temperatura corporal com as respostas fisiológicas do indivíduo. 

Com o objetivo de viabilizar de forma mais didática a análise da relação entre a 

temperatura corporal, a temperatura ambiente e as reações fisiológicas, foram elaborados três 

gráficos de distribuição, com seis dados representando três classes de conjuntos, cada um. Os 



41 

 

 

gráficos representam a análise dos dados do experimento, uma extrapolação para situações de 

exposição ao frio e uma extrapolação para situações de exposição ao calor.  

 

Figura 4.10: Gráfico da distribuição das reações fisiológicas x PMV x T corporal - Condição Real, Autores 

(2021) 

 

A figura 4.10 expressa a distribuição das reações fisiológicas em relação ao PMV 

calculado e a temperatura corporal, com base nos dados experimentais utilizados nesta pesquisa. 

Os raios das bolhas representam o trabalho do organismo para realizar a reação fisiológica em 

questão, dimensionado com base na temperatura neutra corporal de 36,4°C, discutida 

anteriormente. Quanto maior a bolha, maior o trabalho do organismo para reagir. Na figura 

4.10, há três classes de conjuntos de reações que iniciam e cessam durante o período no qual a 

temperatura corporal varia de 35,5°C a 38,0°C. A variação no eixo y indica maior desconforto 

térmico, uma vez que se aproxima dos extremos, que neste caso é positivo e indica que 

conforme o eixo y cresce, a sensação térmica de calor aumenta. A faixa de 36,5°C a 37,0°C é 

consagrada na literatura como a zona ideal para a temperatura corporal humana, e pode-se 

observar em suas bordas a presença de reações combinadas, como esperado em transições entre 

zonas de conforto térmico.  

As figuras 4.11 e 4.12 abaixo, apresentam as extrapolações do modelo proposto para 

situações caracterizadas com frio e calor extremos.  

Vasoconstrição

Vasoconstrição

Vasodilatação

Vasodilatação

Suor

Suor

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

35,50 36,00 36,50 37,00 37,50 38,00

P
M

V
  C

al
cu

la
d

o

Temperatura corporal (°C)

Distribuição das reações fisiológicas x PMV x T corporal 
Condição Real



42 

 

 

 

Figura 4.11: Gráfico da distribuição das reações fisiológicas x PMV x T corporal – Extrapolação para o Frio, 

Autores (2021). 

 

Figura 4.12: Gráfico da distribuição das reações fisiológicas x PMV x T corporal – Extrapolação para o 

Quente, Autores (2021). 

 

A distribuição da perda de eficiência alongada no eixo y destaca uma discussão não 

levantada de forma direta nesta abordagem, mas que se torna determinante para as reações do 

organismo humano se agravarem e provocarem doenças de calor, o tempo de exposição. Iida 

(2005) destaca que em ambientes com temperaturas muito altas, o tempo de exposição do 

trabalhador ao ambiente deve ser reduzido, para que o organismo possa eliminar o excesso de 

carga térmica e restabelecer seu equilíbrio. A partir da análise da figura 4.12, é possível propor 

a extensão da afirmação de Iida à ambientes com temperaturas baixas.  
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A partir dos resultados apresentados neste capítulo, foi possível concluir a versão 

protótipo da ferramenta computacional batizada de DALTRA, que se propõe a auxiliar na 

análise ergonômica de conforto térmico de forma econômica e aberta, para fins educacionais 

ou industriais. A interface de DALTRA pode ser visualizada no Apêndice A.  
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5 CONCLUSÕES 

O presente estudo contempla o desenvolvimento do modelo da ferramenta 

computacional de baixo custo e fácil reprodução, DALTRA, que mescla a implementação de 

conceitos de conforto térmico em técnicas digitais. Essa caracteriza-se como uma tecnologia 

social e de inovação aberta, sendo de grande relevância para a manutenção sustentável da 

indústria e da sociedade como um todo, que absorverá os frutos da melhoria das condições de 

trabalho desses profissionais.  

Como ferramenta de análise ergonômica, o produto visa preencher uma lacuna dentro 

da área, na qual há quatro principais softwares, sendo todos eles voltados exclusivamente para 

métodos de avaliação postural e tendo sido criados nas décadas de 70 a 90. Diante deste cenário, 

torna-se compreensível a urgência da continuidade no desenvolvimento - baseado em melhoria 

contínua - e inserção da DALTRA no mercado, como um recurso para otimizar a forma como 

a humanidade irá trabalhar a médio e longo prazo. 

Esses dados de correlação da sensação de conforto térmico causada por parâmetros do 

ambiente e das reações do organismo a mesma, as quais a ferramenta proposta é capaz de 

fornecer, são relevantes para a avaliação dos mais diversos tipos de ambientes de trabalho para 

o planejamento mais eficiente, do ponto de vista térmico e econômico, das instalações, 

vestimentas, jornadas de trabalho e ações públicas ou institucionais relacionadas à saúde do 

trabalhador. As aplicabilidades vão desde plantações em zonas semiáridas, passando por 

vendedores ambulantes, entregadores de bicicleta, audiência de eventos em espaços abertos, 

artistas de rua, soldadores em estaleiros, até os estudos da viabilidade da ida e permanência do 

ser humano a Marte, todos perpassam pela relação entre fatores ambientais e humanos para a 

sobrevivência e conforto.  

 

o 5.1 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

A partir do estudo realizado, pode-se apresentar sugestões e recomendações para 

trabalhos futuros: 

● Realizar estudo de campo em todas as estações do ano, preferencialmente, visando 

coletar inputs para validar o sistema de análise de conforto térmico aqui proposto; 

● Desenvolver o método para atender velocidades do ar superiores a 0.2 m/s; 
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● Desenvolver a versão de mercado do software de análise de conforto térmico em 

Python, visando um dimensionamento mais acurado da estrutura necessária para 

trabalhadores em campo, seja por iniciativa privada ou pública; 
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Apêndice A.      FERRAMENTA COMPUTACIONAL DALTRA 

Figura A 1: Interface de interação da ferramenta Daltra, Autores (2021). 

 

Figura A 2: Interface 1 de análise da ferramenta Daltra, Autores (2021). 
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Figura A 3: Interface 2 de análise da ferramenta Daltra, Autores (2021). 

 


