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  Resumo: Assim, neste trabalho apresenta-se a determinação das condições de conforto 
térmico, através de pesquisa de campo na Indústria Têxtil Oeste Ltda. na cidade de Mondai 
na região do extremo oeste do Estado de Santa Catarina, onde foram consideradas as 
variáveis ambientais (temperaturas, velocidade e umidade do ar) e as variáveis humanas 
(vestimenta e atividade) e as sensações e preferências térmicas dos usuários, sendo estes 
dados reais coletados numa indústria têxtil. Foram também analisadas outras variáveis tais 
como idade, sexo e dados antropométricos dos trabalhadores, realizando-se uma análise 
estatística das variáveis ambientais e dos mecanismos de troca de calor entre o homem e o 
ambiente, sobre as sensações térmicas. 
Palavras-chave: Conforto Térmico, Variáveis Ambientais, Variáveis Humanas, Variáveis 
Humanas. 

1. Introdução 

Segundo Hackenberg (2000), no Brasil, a preocupação com o conforto térmico do ser 
humano está se tornando dia a dia mais presente, porém o desenvolvimento de pesquisas na 
área ainda está começando. Vários fatores contribuem para que a questão do conforto térmico 
não seja prioritária. O clima não é excessivamente rigoroso, a ponto de colocar em risco a 
vida das pessoas. A mão de obra ainda é suficientemente barata para compensar as perdas por 
produtividade e as faltas ao trabalho, decorrentes da saúde do trabalhador.  

A legislação brasileira sobre conforto térmico é pouco clara, estabelecendo apenas 
limites extremos, adaptadas de outras condições climáticas e fatores culturais, que também 
afetam o ser humano. O fato de existirem poucos dados referentes às condições de conforto 
térmico no Brasil, faz com que se utilizem os parâmetros e limites estipulados por pesquisas 
realizadas em outros países. 

Assim, neste trabalho apresenta-se a determinação das condições de conforto térmico, 
através de pesquisa de campo na Indústria Têxtil Oeste Ltda. na cidade de Mondai na região 
do extremo oeste do Estado de Santa Catarina, onde foram consideradas as variáveis 
ambientais (temperaturas, velocidade e umidade do ar) e as variáveis humanas (vestimenta e 
atividade) e as sensações e preferências térmicas dos usuários, sendo estes dados reais 
coletados numa indústria têxtil. Foram também analisadas outras variáveis tais como idade, 
sexo e dados antropométricos dos trabalhadores, realizando-se uma análise estatística das 
variáveis ambientais e dos mecanismos de troca de calor entre o homem e o ambiente, sobre 
as sensações térmicas. 

3. Conceito de Conforto Térmico 

A ISO 7730(1994), define conforto térmico como sendo uma condição da mente que 
expressa satisfação com o ambiente térmico. A insatisfação térmica pode ser causada por 
desconforto pelo calor ou pelo frio no corpo todo ou pode ser causada pelo aquecimento ou 
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resfriamento indesejável de alguma parte do corpo. O desconforto local pode ser causado por 
uma diferença anormal de uma temperatura vertical entre os tornozelos e a cabeça, por pisos 
muito quentes, ou muito frios, ou por grande assimetria da temperatura radiante. O 
desconforto pelo calor também pode ser causado por uma taxa metabólica muito alta ou por 
roupas muito pesadas. 

De acordo com ASHRAE Standart 55 (1992), conforto térmico é um estado de espírito 
que reflete a satisfação com o ambiente térmico que envolve a pessoa. Se o balanço de todas 
as trocas de calor a que está submetido o corpo for nulo e a temperatura da pele e suor, 
estiverem dentro de certos limites, pode-se dizer que o homem sente conforto térmico. 

Para Xavier (2000), o conforto térmico pode ser analisado sob dois aspectos distintos: 

a) do ponto de vista pessoal:onde uma determinada pessoa que se encontre em um 
determinado ambiente esteja em estado confortável com relação a sua sensação térmica;  

b) do ponto de vista ambiental: onde a combinação das variáveis físicas inertes a esse 
ambiente, cria condições termo-ambientais para um menor número de pessoas, que estejam 
satisfeitas com esse ambiente. Uma vez que os estudos de conforto térmico envolvem 
aspectos pessoais e ambientais, é impossível que um grupo de pessoas sujeitas a um mesmo 
ambiente, ao mesmo tempo, estejam todos satisfeitos, com as condições térmicas do mesmo.  

Assim sendo, diz-se que um ambiente é aceitável termicamente, quando o mesmo 
apresenta combinações das variáveis físicas que o tornem desconfortável para o menor 
número de pessoas possível (ISO 7730, 1994). 

 

3.1 Condições para Conforto Térmico 

Segundo Xavier (1999), para que uma pessoa se encontre em estado de conforto 
térmico, são necessários que se verifiquem três condições fisiológicas e mentais, sem as quais 
este estado não é capaz de ser atingido, quais sejam: que a pessoa se encontre em neutralidade 
térmica; que a temperatura de sua pele e sua taxa de secreção de suor, estejam dentro de 
certos limites compatíveis com sua atividade; que a pessoa não esteja sujeita a nenhum tipo de 
desconforto térmico localizado. 
 

3.2 Balanço Térmico 

Xavier (2000) define que o Balanço Térmico entre o homem e o ambiente pode ser 
entendido como o equilíbrio existente na produção de calor verificada no interior do 
organismo humano, através de processos metabólicos, e a dissipação desse calor ao ambiente. 

 

Segundo Fanger (1970), a primeira condição para que uma pessoa esteja em conforto 
térmico, é que a mesma se encontre em balanço térmico, isto é, que todo o calor gerado por 
seu organismo seja transferido na mesma proporção ao ambiente, através das perdas por 
convecção, radiação, evaporação e eventualmente também por condução através das roupas. 

De acordo com a ASHRAE (1997), balanço térmico pode ser escrito através da 
expressão apresentada na equação 2.5, identificada como equação de balanço de energia: 

)()( RESRESSKRESSK ECERCQQWM ++++=+=−                                           (1) 

onde: M = taxa metabólica de produção de calor, (W/m2); 
W = taxa de eficiência mecânica, (W/m2); 
QSK = taxa total de perda de calor pela pele, (W/m2); 
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QRES  =  taxa total de perda de calor através da respiração, (W/m2); 
C + R = perda de calor sensível pela pele (convecção + radiação.), (W/m2); 
ESK = taxa de perda de calor total por evaporação do suor , (W/m2); 
CRES = taxa de perda de calor latente por convecção, (W/m2); 
ERES = taxa de perda de calor latente por evaporação, (W/m2); 

Todos os termos da equação 1 são dados em forma de energia por unidade de área, e 
os mesmos referem-se à área da superfície do corpo nu. Uma expressão convencional para 
cálculo dessa, área é dada, segundo Fanger (1970), através da equação da área de DuBois, 
equação 2: 

725,0425,0
DU I.m.20,0A =         (2) 

onde: ADU =área superficial do corpo nu, ou área de Dubois (m2), 

m = massa do corpo (kg);  

l = altura do corpo (m). 

3.3 Satisfação 

Segundo Brager e Dear (2001) para um ser humano estar em conforto em ambientes 
fechados, além das variáveis ambientais e, fator pessoal, seria ideal complementar com o 
estado psicológico de adaptação das pessoas com o ambiente (controle térmico pessoal), pois 
pode alterar as expectativas de sensação térmica dessas pessoas, fazendo com que sintam 
satisfação. 

3.4 ISO 7730/94 Ambientes Térmicos Moderados 

Cálculo do Voto Médio Estimado (PMV) – O Voto Médio Estimado, pela ISO 7730 (1994) 
pode ser calculado pela equação empírica que correlaciona as variáveis ambientais e humanas 
ou por tabelas para atividades metabólicas, vestimentas, temperaturas operativas e 
velocidades do ar relativas pré-determinadas. 

O PMV prevê um valor médio para um grande grupo de pessoas, segundo a escala de 
sensações de sete pontos. Valores positivos correspondem a situações de desconforto por 
calor, o valor zero, de conforto e valores negativos, desconforto por frio. A  escala sensorial 
existente varia de +3, +2, +1, 0, -1, -2, -3, ou Muito quente, Quente, Levemente quente, 
Neutro, Levemente frio, Frio e Muito frio.  

A Norma Internacional ISO 7730 (1994) recomenda que  se use o índice PMV quando: M = 
46 a 232 W/m2  (0,8 a 4,0 met), Icl = 0 a 0,31 m2 ºC/W (0 a 2 clo), ta = 10 a 30 ºC, tr = 10 a 
40ºC, var = 0 a 1 m/s e Pa = 0 a 2700 Pa 

Cálculo do PMV através de equação – Conhecendo-se os parâmetros pessoais, vestimenta 
(resistência térmica) e atividade (taxa metabólica), e medindo-se os parâmetros físicos 
(temperatura do ar, temperatura radiante média, velocidade do ar e umidade do ar, conforme a 
norma ISO 7726/85), calcula-se o PMV pela equação 3.3: 
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onde: PMV – Voto médio estimado 

M – Taxa metabólica (W/m2) 
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W – Trabalho mecânico (W/m2) – nulo para a maioria das atividades 
pa – Pressão parcial do vapor de água 
ta – Temperatura do ar (ºC) 
fcl – Razão entre a área superficial do corpo vestido pela área do corpo nu 
tcl – Temperatura superficial das roupas (ºC) 
tr – Temperatura radiante média (ºC) 
hc – Coeficiente de transferência de calor por convecção (W/m2ºC ) 

Há algumas ressalvas quanto à equação utilizada para cálculo do PMV. Segundo 
Humphreys e Nicol (2001), há trinta anos vêm se fazendo vários estudos sobre Conforto 
Térmico no cotidiano das pessoas, incluindo todas as informações necessárias para o cálculo 
do PMV. Nos estudos realizados por Humphreys e Nicol (2001), ficou evidente que para 
muitos casos existem discrepâncias na equação e, ficou aparente que nenhum estudo de 
campo individual pode avaliar o PMV adequadamente no cotidiano  principalmente em 
edifícios.  

Humphreys e Nicol (2001) mostraram que PMV eram menos correlacionados com os 
votos de conforto do que com a temperatura de ar ou a temperatura de globo, e que os efeitos 
de erros na medida de PMV não eram desprezíveis. Também mostraram que a discrepância 
entre PMV e o voto de conforto médio era relacionado à temperatura média de acomodação.   

Cálculo do índice de percentagem de pessoas insatisfeitas termicamente com o ambiente 
(PPD) – Baseia-se em um grande número de pessoas que gostariam que o ambiente estivesse 
mais quente (votando -2 ou -3 na escala de sensações), ou mais frio (votando +2 ou +3). 
Segundo Fanger (1970), as pessoas que votaram +1 ou –1 na escala de sensações ou 
percepções, não foram considerados como insatisfeitos para determinação do PPD, pois elas 
não manifestavam uma situação de desconforto bem acentuada. 

O PPD é determinado analiticamente em função do PMV, através da tabela 1 ou da  
equação 4 (ambos da ISO 7730):  

)PMV,PMV.,(e.PPD
221790433530-95-100 +=       (4) 

TABELA 1 – Distribuição dos votos de sensação térmica  individual para diferentes valores de votos 
médios 

Porcentagem estimada de pessoas que votaram PMV           PPD 

  0       -1, 0 ou +1   -2, -1, 0, +1 ou +2 

+2               75 

+1               25 

 0                  5 

-1                25 

-2                75 

  5            25                       70 

27            75                       95 

55            95                     100 

27            75                       95 

  5            25                       70 

 Fonte: ISO 7730 

4. Metodologia 

Os dados foram coletados na Indústria Têxtil Oeste Ltda., inicialmente não era voltada 
para o segmento têxtil, era utilizada como beneficiadora de tabacos. A edificação em estudo, 
prédio da tecelagem, foi construído na década de 70. Assim, pergunta-se, será que esta 
edificação foi construída para o bem estar e conforto do ser humano? Em busca de uma 
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resposta, se percebeu a necessidade de conhecer melhor o ser humano para o qual a edificação 
“deveria” ser projetada. 

No período das medições, os trabalhadores estão realizando suas atividades 
normalmente, e o questionário foi aplicado a cada hora, no período das 9h às 11h  e das 13h 
até às 19h, a taxa metabólica será determinada pela atividade praticada no momento da 
medição segundo a ISO 7730/94. 

4.1 Caracterização das variáveis estudadas 

As variáveis em estudo para a análise da sensação de conforto térmico são: variáveis 
ambientais  e variáveis pessoais. 

Variáveis ambientais: são as variáveis referentes às condições termo-climáticas do ambiente 
pesquisado. Segundo a norma internacional ISO 7730 (1994) as variáveis são: temperatura do 
ar (ta), temperatura média radiante (tr), temperatura de globo (BGT), velocidade do ar (va) e 
umidade relativa do ar (UR). 

Variáveis pessoais: são aquelas referentes às pessoas. Segundo a ISO 7730 (1994) as 
variáveis são: atividade desempenhada (ativ), isolamento térmico das roupas (clo). Estas 
variáveis completam o rol de variáveis necessárias à obtenção da condição de conforto 
térmico. Além dessas variáveis, também foram levantadas as sensações reais (R) de conforto 
térmico dos trabalhadores, e suas preferências térmicas (P), através de questionários 
apropriados. Para a obtenção dos dados foi utilizada a seguinte metodologia: 

Roupas, vestimentas usadas pelos trabalhadores nos momentos das medições. Os valores das 
tabelas estão expressos em clo; 

Temperatura do ar interno (ta), coletada pelas medições e expressa em °C; 

Temperatura radiante média (tr), determinada pela temperatura do ar e temperatura de 
globo, expressa em °C; 

Velocidade do ar (va), coletada elas medições e expressa em m/s; 

Umidade relativa do ar (UR), determinada através da coleta da temperatura do ar e 
temperatura de bulbo úmido e expressa em %; 

Voto médio estimado (PMV), determinado com base nos dados coletados e determinado, 
através da equação específica; 

Percentagens de pessoas insatisfeitas (PPD), determinada analiticamente pela equação 
específica, em função do PMV, expressa em %; 

Temperatura interna de conforto (tca), determinada analiticamente com base nos dados 
coletados e determinada, através da equação específica e expressa em °C; 

Sensações reais de conforto térmico (S), obtidas através dos votos na escala de sensações ou 
percepções, adimensional; 

Preferências térmicas relatadas (P) pelos trabalhadores, obtidos através dos votos na escala 
de preferências, expressa em %; 

Além desses dados e índices obtidos e determinados, o presente estudo, também se verificou a 
percentagem de pessoas insatisfeitas em cada medição, efetuada de três maneiras: 

Opção A - pelos votos de sensações térmicas iguais a +1 ou –1, não representando nenhum 
percentual de pessoas insatisfeitas (Fanger, 1970); 

Opção B - pelos votos de sensações térmicas iguais a +1 ou –1, representando 50% de 
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pessoas insatisfeitas e 50% de pessoas satisfeitas (XAVIER E LAMBERTS, 1999); 

 Opção C - por análise comparativa entre os votos de sensações térmicas e os votos de 
preferências térmicas – através de análises comparativas entre os votos de sensações e de 
preferências térmicas, os votos +1 e –1 tiveram o seguinte entendimento (Xavier, 2000): 
“serão considerados insatisfeitas as pessoas que votarem +1 ou –1 na escala de percepção ou 
de sensações, e mantiverem os mesmos votos na escala de preferências térmicas, isto é, 
gostariam de que houvesse mudança ambiental. As pessoas que votarem +1 ou –1 na escala 
de percepção e votarem 0 na escala de preferências térmicas, não serão consideradas 
insatisfeitas, isto é, não desejam alteração nos parâmetros ambientas” . 

Nos três casos anteriores, os votos de sensação térmicas de +3, +2, -2 e –3 
representarão pessoas insatisfeitas, e os votos de sensação iguais a zero representarão pessoas 
em conforto térmico. As características dos usuários com relação a sensação térmica foram 
feitas no momento das coletas de dados quando eram feitas as perguntas da preferência 
térmica, onde eram levantados as características pessoais do entrevistado e o tipo de atividade 
que ele estava exercendo no momento. Os cálculos do PMV e PPD dos valores fo medidos 
com os equipamentos, foi utilizado o software Analysis CST, desenvolvido pelo LabEEE e 
LMPT/ UFSC. 

 

5. Resultados e Discussão 

No prédio da tecelagem as medições tanto ambientais quanto às sensações térmicas 
foram coletadas no período de 13 a 26 de maio de 2002. Nesse local de trabalho, a maioria de 
seus trabalhadores exerce suas atividades em pé. Num primeiro momento, foi realizada a 
análise da normalidade das variáveis ambientais, e depois apresenta-se a percepção térmica 
respondida pelos trabalhadores relacionados. 

5.1 Análise de normalidade das variáveis ambientais 

Para a verificação da normalidade das variáveis ambientais, utilizou-se o teste de 
Kolgomorov-Smirnov (K-S), com um nível de confiança de 90% (usual na área das 
engenharias).  O resultado do teste mostra que as variáveis coletadas, temperatura do ar, 
temperatura do globo, temperatura radiante, umidade relativa do ar, temperatura externa, 
velocidade do ar, temperatura operativa, PMV, sensação térmica e preferência térmica, onde o 
resíduo máximo com relação à distribuição normal, o d é menor do que o valor tabelado pelo 
método, o dcrítico = 0,1360,  logo, estas variáveis se distribuem normalmente. 

Para as variáveis PPD, atividades, Insatisfeitos segundo opção A, opção B e opção C,  
onde o resíduo máximo com relação à distribuição normal, o d é maior do que o valor 
tabelado pelo método, o dcrítico =0,1285, logo, não se pode aceitar a normalidade para esse 
nível de confiança. Voto médio estimado (PMV) e porcentagem de pessoas insatisfeitas 
(PPD) 

Segundo a ISO 7730 (1994), a percentagem de pessoas insatisfeitas (PPD), possui 
correlacionamento com a sensação de conforto térmico (PMV). A partir do PMV=0, onde o 
PPD=5%, se houver qualquer variação desta sensação (positiva ou negativa), haverá sempre 
um aumento no PPD. A distribuição do PPD apesar de normal é assimétrica negativa, pois 

para ser assimétrica negativa tem que ter x< Md < Mo , no dados do PPD  a média encontrada 
foi de -0,12, a mediana encontrada foi 0,00 e a moda encontrada foi 0,33.  

A figura 1 mostra a distribuição das ocorrências da percentagem de insatisfeitos 
(opção A), e o não correlacionamento (R2=0,08)  entre as sensações de conforto (S) e a 
percentagem de insatisfeitos (opção A). Também pode-se notar que não há correlação entre a 
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opção A e PMV (R2=0,10). A relação entre o PMV e a sensação térmica é moderada com um 
R2=0,54. 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 1 – Diagrama de dispersão entre os insatisfeitos (opção A) e sensação 

A figura 2 mostra que a distribuição das ocorrências da percentagem de insatisfeitos 
(opção B) apesar de normal, não possui correlacionamento (R2=0,06)  entre as sensações de 
conforto (S) e a percentagem de insatisfeitos (opção B), e também que não há 
correlacionamento entre a opção B e PMV (R2=0,10).  

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 2 – Diagrama de dispersão entre os insatisfeitos (opção B) e sensação 
A Figura 2 mostra que a distribuição das ocorrências da percentagem de insatisfeitos 

(opção C) não é normal, o que se pode afirmar que não há correlacionamento (R2=0,02)  entre 
as sensações de conforto (S) e a percentagem de insatisfeitos (opção C), e também que não há 
correlacionamento entre a opção C e PMV (R2=0,06).  

 

 

 

 

 

 

FIGURA 3 – Diagrama de dispersão entre os insatisfeitos (opção C) e sensação 
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A Norma Internacional ISO 7730 (1994) pressupõe que os resultados obtidos pela 
aplicação da equação do PMV devam ser compatíveis com as sensações relatadas pelas 
pessoas quando expostas a ambientes reais. 

Os valores médios encontrados nos dados coletados estão dentro dos padrões da ISO 
7730 (1994), e são: 
PMV médio = 0,8 
Taxa metabólica média = 123,6W/m² 
Temperatura do ar média = 23,8oC 
Temperatura radiante média = 23,8oC 
Velocidade do ar média = 0,1 m/s 

Através da figura 4 pode-se analisar a regressão linear entre os valores do PMV e os 
valores das sensações relatadas pelos trabalhadores, o coeficiente de determinação encontrado 
foi de R2=0,54, e o coeficiente de correlação foi de r=0,74.  

 

 

 

 

 

 

FIGURA 4 – Correlação entre o PMV e a sensação 

De acordo com Xavier (2000) os trabalhos de Rohles (1980), Humphreys (1992) e 
Ong (1995) mostram os pontos mais polêmicos do modelo PMV são os referentes à aceitação 
dos valores existentes e tabelados para as atividades (taxa  metabólica) e o isolamento térmico 
das vestimentas, e como seus valores tabelados são questionáveis, torna-se esperado que a 
utilização do PMV como um índice de conforto térmico, não represente realmente o 
encontrado em medições de campo, onde se possuem as verdadeiras sensações de conforto 
térmico.  

O fato de aproximadamente 46% (R²=54%) das variações das sensações relatadas não 
serem explicadas pelo PMV pode ser devido às imprecisões nas variáveis consideradas, 
atividades e isolamento térmico das vestimentas, bem como ausência de outras variáveis tais 
como, hábitos, costumes, aclimatação entre outras.  

5.2 Relação das sensações e das variáveis coletadas 

Como o PMV representou moderadamente uma significativa relação com as sensações 
térmicas obtidas, é necessário, com as variáveis utilizadas, procurar um modelo analítico que 
melhor represente as sensações térmicas dos trabalhadores em atividade. 

Em casos reais, a condição de dependência é prejudicada, pois a roupa utilizada no 
período analisado não é padronizada, sendo assim as pessoas buscam se vestir de maneira 
adequada para se adaptarem às condições externas. 

Vários modelos de regressão foram testados, sendo o modelo de regressão linear 
múltipla utilizado representado pela seguinte expressão: 

to eXBXBBYp ++++= 2211  

Correlação entre S e PMV
S = -0,5887+0,9967*x ; 0,95 Conf.Int.

R²=0,54
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onde : 

 =Yp  sensação predita de conforto térmico; 

=oB  intercepto; 

=1B  parâmetro da regressão para 1X ; 

=1X  valor do PMV; 

=2B  parâmetro da regressão para 2X ; 

2X = valor dos insatisfeitos segundo Humphreys; 

=te  erro do modelo de regressão. 

Efetuando–se a análise da regressão múltipla obteve-se a seguinte expressão: 

teIHPMVS +++−= 062,0723,0767,0  

onde S: sensação predita de conforto térmico; PMV: voto médio estimado; IH: insatisfeitos 
segundo Humphreys. O coefiente de explicação foi de 0,54. 

Foi aplicado um teste de significância no modelo para verificar o correlacionamento 
entre as variáveis, o resultado do teste (análise de variância – ANOVA) encontra-se na tabela 
a seguir.    

TABELA 2 – Teste de significância do modelo de regressão 

ANOVA 
 G.L. SQ MQ F Significância 

Regressão 2 59,74 29,87 58,93 0,00 

Resíduo  97 49,17 0,51   
Total 99 108,91    

Pela tabela 2 observa-se que o Fcal é igual a 58,93 e comparando com o valor crítico 
Ftab que é igual a 2,23, vê-se que o  Fcal > Ftab, concluí-se então com 100% de confiança que 
existe relação linear entre a variável dependente (S) e as variáveis independentes (PMV, IH). 

Para verificar a importância de cada uma das variáveis explicativas para o modelo, foi 
feito o teste de significância dos coeficientes parciais de regressão. Os resultados deste teste 
encontram-se na tabela 3. 

TABELA 3 – Teste de significância dos coeficientes parciais 

Parâmetros da regressão 
 Cef. Erro Padrão Estatística t Significância 

Interseção -0,767 0,49 -3,51 0,000 

PMV 0,723 0,59 10,28 0,000 
IH 0,062 0,21 0,89 0,377 

Pelos dados da tabela 3 verifica-se que os valores da estatística tcal, para todas as 
variáveis, são maiores (em módulo) do que o valor crítico ttab que é igual a 1,65, logo os 
parâmetros parciais de regressão são válidos.  

O valor do coeficiente de determinação calculado pelo modelo de regressão múltipla é 
de R²=0,55, enquanto que o R² do modelo do PMV x IH é R²=0,06; e relação entre o PMV e a 
sensação térmica é R2=0,54. A equação da reta de ajustamento do modelo de regressão passa 
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pela origem. 

O modelo de regressão múltipla é composto pela sua equação de regressão e de 
algumas propriedades, tais como a normalidade dos resíduos; média zero dos resíduos; 
homocedasticidade dos resíduos; variáveis independentes não aleatórias; número de 
observações maiores que o número de coeficientes estimados; relação linear entre as variáveis 
dependentes e independentes; não há “outliers”. 

A Figura 5, mostraque  os resíduos seguem uma distribuição normal. 

 

 

 

 

 

FIGURA 5 – Gráfico da normalidade dos resíduos 

O modelo encontrado pela regressão linear múltipla é o melhor ajuste do modelo, se 
comparado com o modelo do PMV. No modelo encontrado 55% das variações ocorridas nas 
sensações são explicadas pelo modelo, enquanto que se utilizar o modelo do PMV, apenas 
54% são explicadas pelo modelo. 

TABELA 4 – Estatísticas para os resíduos encontrados 

Estatísticas 

 PMV Sensações estimadas 
Mínimo -0,4675 -1,0259 
Máximo 2,4875 1,9562 
Média 0,7946 0,2033 
Desvio-padrão 0,7768 0,7768 
Variância 0,6034 0,6034 
Mediana 0,5596 -0,0588 
Tcal 10,28  
Ttab 1,65  

As médias encontradas na tabela 4 para o PMV e as sensações estimadas não diferem 
estatisticamente, uma vez que o valor crítico é maior que o valor calculado (tcal =10,28 > ttab = 
1,654) para o teste das igualdades das médias. 

 

5.3 Percepção térmica respondida pelos trabalhadores 

No prédio da tecelagem, indiferentemente de turnos, as funções na sua maioria são 
realizadas em pé. Conforme Iida (1990) as características da população brasileira trabalhadora 
é de 26 anos, uma estatura de 167, 0 cm e uma massa corporal de 63 kg. Os resultados 
mostram que os trabalhadores analisados não estão dentro do padrão para a variável idade, 
pois possuem uma idade média de 36,7 anos (desvio-padrão de 9,6 anos); mas estão dentro do 
padrão para a variável estatura e massa corporal, pois possuem estaturas de 171,8 cm (desvio-

Probabilidade Normal dos Resíduos

-3,0 -2,5 -2,0 -1,5 -1,0 -0,5 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0

Residuals

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

E
x

p
e

c
te

d
 N

o
rm

a
l V

a
lu

e

 



XIII SIMPEP - Bauru, SP, Brasil, 6 a 8 de Novembro de 2006 
 

 
11 

padrão de 9,6cm)  e uma massa corporal de 72,2 kg (desvio-padrão de 10,9kg). Com os 
valores encontrados vê-se que, em média, os trabalhadores do setor tecelagem são mais 
velhos, mais altos e mais pesados. Na tabela de 6 encontra-se a preferência térmica dos 
trabalhadores. 

TABELA 5 – Tolerância 

TEMPERATURA FREQÜÊNCIA  

Perfeitamente tolerável 87,5% 
Um pouco difícil de tolerar 5,0% 
Difícil de tolerar 6,7% 
Muito difícil de tolerar 0,8% 
TOTAL 100,0% 

Conforme a tabela 5, 87,5% dos entrevistados acham o ambiente com relação à 
temperatura perfeitamente tolerável. 

 

6. Conclusão 

Durante a realização da pesquisa pode-se observar quanto o ser humano é complexo, 
pois em determinadas ocasiões percebia-se que os mesmos não estavam em conforto, mas 
mesmo assim, respondiam que o ambiente estava perfeitamente aceitável. Outro fator foi a 
complexidade da escala de sensações com 7 pontos, pois o ser humano não possui um instinto 
tão aguçado que possa distinguir o limite de   cada escala.  

Com relação às pesquisas realizadas em ambientes reais, neste trabalho o modelo 
normalizado para a determinação das sensações térmicas pela ISO 7730 (1994), conhecido 
como modelo do PMV/PPD não foi satisfatório, houve a necessidade de se encontrar uma 
equação através dos modelos de regressão múltipla. O baixo coeficiente de determinação 
obtido pelo modelo PMV/PPD (R² = 0,72) indica a complexidade de variáveis que possam 
estar envolvidas na sensação térmica. Na análise de regressão múltipla,foi encontrado o 
melhor modelo para o cruzamento da variável sensação térmica com a velocidade do ar PMV, 
PPD, preferência térmica e atividades exercidas pelos trabalhadores, com um coeficiente de 
determinação de R² = 0,70. A variabilidade das demais variáveis não influenciou 
significativamente a variabilidade da sensação térmica. Conclui-se então que existem 
diferenças individuais nas variáveis, o que torna o modelo normalizado do PMV/PPD 
diferente. 

Neste trabalho realizado na indústria têxtil constatou que existe uma necessidade da 
readequação de algumas normas da ISO para a realidade brasileira pois nosso país e muito 
extenso e de diversas culturas por isso as ISO 9920 relativa ao isolamento térmico da 
vestimenta, e a ISO 8996 relativa a estimativa de produção metabólica de calor para as 
atividades realizadas pelos trabalhadores, devam receber algumas modificações, também há 
uma necessidade de reavaliar o questionário da ISO 10551, que recomenda o mesmo 
questionário para todas as pesquisas sem conhecer a realidade de cada caso. Recomenda-se 
então a  importância da  criação de um banco de dados para cada região  brasileira a fim de se 
criar um banco de dados nacional que até então esta incipiente pois até o momento só uma 
parte da federação  foi alvo de pesquisa na área de conforto, existindo assim uma grande 
Gama ainda ser pesquisada como a região Norte, parte da região Centro – Oeste e nordeste do 
Brasil.  

Sugere-se também, que seja feita análise envolvendo a carga mental do trabalho sobre 



XIII SIMPEP - Bauru, SP, Brasil, 6 a 8 de Novembro de 2006 
 

 
12 

as pessoas pesquisadas, e ainda levar em consideração as características geográficas e de 
clima para cada local, caracterizando os hábitos e costumes da população estudada. As 
normas resultantes desses estudos irão fornecer subsídios necessários para que os 
profissionais responsáveis pelos projetos das edificações, possam desenvolvê-los de forma a 
satisfazer as necessidades de conforto para seus ocupantes, diminuindo o consumo de energia, 
reduzindo custos e, melhorando assim, a sua qualidade de vida. 

 

7.  Referências Bibliográficas 

ASHRAE.Thermal Environmental Conditions for Human Occupancy. pp. 55. 1992. 

ASHRAE Fundamentals. Atlanta,. Thermal Comfort. 1997. 

BRAGER, G. S.; Dear.  Climate, Comfort & Natural Ventilation: A new adapt ive comfort standard for 
ASHRAE Standard. 2001. 

FANGER, P. O.  Thermal Confort - Analysis and Applications in Environmental Engineering. Danish 
Technical Press, Copenhagen, 1970. 

HACKENBERG, A. M.  Conforto e “stress” Térmico em Industrias:Pesquisas efetuadas nas regiões de 
Joinvile, SC e Campinas,SP. Tese de Doutorado Universidade Estadual de Campinas 2000.  

HUMPHREYS, M.A.  Energy Efficient Building . Oxford, Editado por Roaf, S. e Hancock, M.- Blackwell 
Scientific Publications.1992. 

HUMPHREYS, M.A.; NICOL J.F. The validity of ISO-PMV for predicting comfort votes in every-day 
thermal environments. Oxford Center for Sustainable Development, Oxford Brookes University, UK 2001. 

IIDA, I. Ergonomia, Projeto e Produção. Ed. Edgard Blücher, 7ª ed.Organização do trabalho. 1990. 

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION. ISO 7730: Moderate thermal 
environments - Determination of the PMV and PPD indices and specification of the conditions for thermal 
comfort. 1994. 

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION. ISO DIS 10551: Assesment of the 
influence of the thermal environment using subjetive judgement scales. 1995. 

XAVIER A. A. Condições de Conforto Térmico para Estudantes de 2º Grau na Região de Florianópolis – 
UFSC, Dissertação 1999. 

XAVIER A.A.  Predição de Conforto Térmico em Ambientes internos com Atividades Sedentárias – 
Teorias Física Aliada a estudos de Campo- UFSC, Tese de Doutorado 2000 

 

 


