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RESUMO

Este artigo tem como objetivo verificar a adequação da medição da temperatura com aparelho
data-logger, para os ambientes interno e externo de uma unidade habitacional em bambu,
mediante a utilização do Método de Regressão Múltipla. Para tal, foi utilizado o software
“Statistic” o qual possibilitou, após a seleção das variáveis dependentes e independentes, a
geração dos parâmetros necessários para testar a significância do modelo e de cada uma das
variáveis independentes. Os testes apontaram que o equipamento pode ser utilizado para efetuar
medições no ambiente interno, gerando resultados significativos sob o ponto de vista do método
aplicado. Entretanto, para o ambiente externo tal cenário não se configurou.
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1. INTRODUÇÃO
Um projeto adequado permite melhores condições de habitabilidade, sendo uma das funções da
arquitetura a de criar espaços, tanto interiores como exteriores ajustados a normas de
habitabilidade determinadas pelas necessidades dos indivíduos que os ocupam. Neste aspecto,
Faria et al (2003) destaca que uma arquitetura habitacional que priorize o bem estar de seus
moradores, o uso dos recursos naturais, a economia energética e a responsabilidade ambiental não
deve ser uma iniciativa isolada, mas de todo o setor da construção civil.
Nesta linha de raciocínio, Kruger e Lambert (2000), destaca que se tem verificado um grande
empenho em se redefinir uma política habitacional para a população de baixa renda durante a
última década, com diversas pesquisas tratando da avaliação de sistemas construtivos para a
habitação de interesse social no Brasil. O autor ressalta ainda que, no caso dessas habitações,
apesar do custo influenciar muito nas decisões de projeto, este não se deve considerar motivo
para a falta de cuidados básicos para a produção.
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Uma vez que o ser humano decidiu construir um envolvente, para satisfazer esses propósitos, o
projeto tem que resolver múltiplos problemas funcionais e estéticos dentro de complexas
solicitações sócio–econômicas, culturais e tecnológicas. Neste aspecto, Ornstein (1992) destaca a
necessidade de se avaliar os resultados da produção de objetos arquitetônicos e urbanos, sejam
eles satisfatórios ou não, para não relegar todo um campo de conhecimento ao obscurantismo e
também não limitar a nossa capacidade em elaborar normas essenciais ao desenvolvimento social
e econômico almejado.

A autora ressalta ainda que num plano ideal, qualquer cidadão deveria ter acesso às informações
e resultados, sejam eles eficazes ou não, de uma dada avaliação que objetiva sempre, como
princípio, melhorar a qualidade de vida em ambientes construídos. E acrescenta que muitas vezes
se priorizam a estética, a imagem, o simbolismo, a forma, a monumentalidade, em detrimento do
real significado da arquitetura, ou seja, da escala humana e das proporções e ritmos do ambiente
construído dela decorrentes, do conforto ambiental, dos fatores culturais, dentre outros.

A busca por materiais renováveis mostra-se atualmente como uma necessidade vital para o
futuro, visando minorar as agressões causadas ao meio ambiente. Nesse contexto, o bambu é um
material renovável, de alta produtividade e fácil propagação, apresentando-se como uma
alternativa para as construções de baixo custo, podendo atender à demanda da habitação de
interesse social. Assim, esse trabalho tem como objetivo avaliar condições de conforto térmico de
uma unidade habitacional de interesse social, construído com a tecnologia em bambu.

2. CONDIÇÕES DE CONFORTO TÉRMICO

O conforto térmico é considerado uma das variáveis humanas mais importantes. Para a ASHRAE
- American Society of Heating Refrigerating and Air Conditioning Engineers, o conforto térmico
é “um estado de espírito que reflete a satisfação com o ambiente que a envolve” (ASHRAE,
1993).

A condição térmica do meio é uma outra variável que deve ser levada em consideração na
definição das características da envolvente, onde o condicionamento térmico natural estuda as
possibilidades para que o espaço habitado apresente as condições exigidas pelo ser humano,
sendo estas obtidas através das trocas de calor entre o meio, o homem e a envolvente. Assim, é de
extrema importância a preocupação com a adequação da envolvente ao meio, ou seja, a utilização
racional dos materiais de construção adaptados às suas condições climáticas.

As expressões de satisfação em uma edificação são aquelas que oferecem condições favoráveis
para os ocupantes nos dias mais críticos. De acordo com Nogueira e Nogueira (2003), para
alcançar as condições térmicas de um ambiente são necessárias realizações de medições “in
loco”, período de ocupação, número de ocupantes, atividades típicas dos ocupantes e
caracterização dos materiais utilizados na edificação.

As condições de conforto térmico são funções das atividades desenvolvidas pelos indivíduos, da
vestimenta e das condições de clima do ambiente.

E ainda, segundo Allucci (1988), “sempre haverá alguém para quem o ambiente estará mais frio
ou mais quente”, uma vez que existem as diferenças de natureza física entre as pessoas, assim
com as características da vestimenta ou metabolismo, aliado a fatores subjetivos.
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3. A UNIDADE HABITACIONAL DE BAMBU

A unidade habitacional de interesse social, objeto de estudo do presente trabalho, está inserida no
bairro de Bebedouro (porção Noroeste), na cidade de Maceió, Alagoas.

As paredes utilizam a técnica usada na Colômbia (esterilhas), de comprovada eficácia quando se
trata de conforto térmico, pois suas paredes, com um colchão de ar, criam um ambiente quase
estéril, produzindo, assim, um isolante térmico.

É uma unidade térrea, unifamiliar, que possui uma área de aproximadamente 38,40 m², com dois
quartos, sala, cozinha, banheiro e área de serviço.
Quanto ao seu sistema construtivo, toda a estrutura da habitação foi construída utilizando a
tecnologia em bambu. Suas paredes são construídas com painéis duplos de “esterilha”, que
formam um colchão de ar funcionando como isolante térmico e acústico, sendo seu acabamento
semelhante aos convencionais, piso de cimento queimado em todos os cômodos, cobertura com
telha de fibrocimento pintada, esquadrias de ferro e sem forro.

4. O MÉTODO DA REGRESSÃO MÚLTIPLA

De acordo com Malhotra (2004), análise de regressão é um processo poderoso e flexível para a
análise de relações associativas entre uma variável métrica dependente e uma ou mais variáveis
independentes. O autor ainda destaca que o objetivo da análise de regressão é a natureza e o grau
de associação entre variáveis. Neste aspecto, a mesma não implica nem supõe qualquer
causalidade.

A respeito disso, também, Anderson e al (2003) enfatizam que qualquer conclusão sobre causa e
efeito deve estar alicerçada no julgamento do conhecimento ou dos conhecimentos individuais
da aplicação.

Nesta mesma linha de raciocínio, pode-se inferir que uma das grandes aplicações desta técnica é
determinar quais variáveis independentes explicam uma variação significativa na variável
dependente de interesse, a estrutura e a forma da relação, sua intensidade, valores preditos da
variável independente. Neste aspecto, o conhecimento da forma de relação entre as variáveis,
pode alertar o pesquisador quanto a determinados padrões dos dados, ou possíveis problemas.
Neste estudo foi utilizada a analise de regressão múltipla, pois envolve quatro variáveis.

A análise de regressão múltipla envolve a determinação de vários parâmetros. Por exemplo, o
coeficiente múltiplo de determinação pode ser interpretado como a percentagem da variação da
variável dependente que é explicada pela equação de regressão múltipla, medindo, portanto, a
eficiência do ajuste na equação de regressão estimada (ANDERSON, 2003). Por outro lado,
segundo o mesmo autor, o coeficiente de correlação mede a força de correlação entre as
variáveis.

Finalmente, Levine et al (1998), enfatizam que a autocorrelação também, pode ser detectada e
mensurada pela utilização da estatística de Durbin-Watson. Neste aspecto, o mesmo destaca que
a grande dificuldade está em precisar o momento em que a autocorrelação é suficientemente
grande para causar preocupação quanto à validade do modelo.
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5. METODOLOGIA

Considerando que o objetivo do presente trabalho é verificar a aplicabilidade do DATA-
LOGGER como instrumento de medição da variável temperatura e avaliar a relação dessa
variável com outras medições possíveis de serem realizadas com o mesmo equipamento, o estudo
se deteve na monitoração automática e contínua das temperaturas e umidades do ar interno e
externo.

Para avaliação das condições de conforto da unidade habitacional estudada, foram realizadas
medições de temperatura ambiente e umidade do ar “in loco” com o auxílio de data-logger
portáteis (HOBO 8, da ONSET Computer Corporation) durante oito dias (17 a 25 nov/2003).
Foram registrados dados horários de cada cômodo (quarto I, quarto II, cozinha e sala).

No tratamento dos dados foi utilizado software “Statistic”, onde foram testados as correlações
entre as variáveis e a significância de cada uma das variáveis explicativas para o modelo adotado
através da análise de regressão múltipla.

A análise e a interpretação dos dados foram realizadas através da análise regressão múltipla das
variáveis independentes sobre a variável dependente. Para detectar a intensidade da associação
entre as variáveis independentes e as dependentes, foi determinado o coeficiente de regressão
múltipla. Também foi testada a significância entre a variável dependente e as variáveis
independentes através da estatística F. Finalmente, foi feita análise dos resíduos de Durbin-
Watson para avaliar se o modelo linear seria apropriado para o conjunto de dados em estudo.

6. ANÁLISE DOS RESULTADOS

6.1. ANÁLISE DOS DADOS OBTIDOS NO INTERIOR DO AMBIENTE

Considerando os dados obtidos, efetuou-se a análise de regressão múltipla das variáveis
independentes: umidade absoluta (AH), umidade relativa (RH), umidade relativa não-
compensada (RHU) e ponto de orvalho (DP), sobre a variável dependente temperatura do ar
(Tar), obtendo-se os seguintes resultados:

Considerando 188 casos, obtiveram-se os resultados da Tabela 1 abaixo, a partir do tratamento
dos dados coletados, mediante a utilização do software Statistic:

Tabela 1

Fonte: Software Statistic

Beta Erro Padrão B Erro padrão t(188) p-level
Intercepto 21,56272 0,858566 25,1148 0,000000

RH -6,77114 0,213294 -1,45854 0,045945 -31,7456 0,000000
DP 0,18680 0,064421 0,43889 0,151361 2,8996 0,004181
AH 0,19850 0,067988 0,39673 0,135884 2,9196 0,003933

RHU 5,67630 0,212267 1,28941 0,048218 26,7413 0,000000
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Observando-se os valores de p-level, constata-se a significância de cada variável para o modelo
de regressão múltipla. Os valores dos coeficientes de correlação R, de determinação R² e de
determinação R² ajustado, apresentados na tabela 2, também indicam que o modelo é ajustado.

Tabela 2
Parâmetros Valores

R 0,9992

R² 0,9984

R² ajustado 0,9984
F(4,188) 29455,1483

P 0,0000
Erro padrão de estimativa 0,0908

Fonte: Software Statistic

A equação de regressão múltipla gerada pelo tratamento dos dados ficou assim definida:

Tar = 21,56272 – 6,77114 RH + 0,18680 DP + 0,19850 AH + 5,67630 RHU

Realizou-se o teste de significância do modelo de regressão para verificar a existência de
relacionamento linear entre a variável dependente e as variáveis independentes. Para isso,
empregou-se o teste F (Fischer-Snedecor).

Pelo valor calculado de F, igual a 29455,1483, pode-se inferir que existe uma relação linear entre
a variável dependente e o conjunto de variáveis independentes, configurando-se, portanto, uma
forte contribuição de uma ou mais variáveis independentes para o modelo.

Também, testou-se a significância de cada uma das variáveis explicativas (prognosticadoras) para
o modelo adotado. Para tal, foi feita análise de variância dos estimadores dos parâmetros, através
da estatística t. Para o nível de significância de 0,05 (95% de confiança), o valor absoluto de
tcrítico = 1,96 (distribuição bicaudal). Convém adiantar que o valor absoluto de t de cada um dos
parâmetros deverá ser superior ao valor de tcrítico para validar o coeficiente e, assim, manter a
variável no modelo. De acordo com os resultados de t apresentados no tabela 1, concluiu-se que
todas as variáveis são consistentes e válidas para o modelo, uma vez que todos os valores dos
parâmetros parciais de regressão foram superiores ao tcrítico .

Analisando os resíduos pela estatística de Durbin-Watson: D = 1,375033  2, verificou-se que
os mesmos não são autocorrelacionados, permitindo o emprego do método dos mínimos
quadrados para o modelo de regressão múltipla.

6.2. ANÁLISE DOS DADOS OBTIDOS NO EXTERIOR DO AMBIENTE

Considerando os dados obtidos, efetuou-se a análise de regressão múltipla das variáveis
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independentes umidade absoluta (AH), umidade relativa (RH), umidade relativa (RHU) e ponto
de orvalho (DP), sobre a variável dependente temperatura do ar (Tar), obtendo-se os resultados
apresentados na Tabela 3, mediante a utilização do software Statistic.

Tabela 3

Beta Erro Padrão B Erro padrão t(337) p-level
Intercepto 22,26823 1,839172 12,1077 0,000000

RH -8,85558 0,316415 -2,31359 0,082666 -27,9872 0,000000
DP 0,07751 0,114865 0,19987 0,296191 0,6748 0,500272
AH 0,21054 0,119631 0,44827 0,254716 1,7599 0,079333

RHU 7,81349 0,313613 2,18413 0,087665 24,9144 0,000000

Fonte: Software Statistic

Os valores dos coeficientes de correlação R, de determinação R² e de determinação R² ajustado,
conforme discriminados na tabela 4, indicam que o modelo é ajustado.

Tabela 4

Fonte: Software Statistic

A equação de regressão múltipla gerada pelo tratamento dos dados ficou assim:

Tar = 22,26823 – 8,85558 RH + 0,07751 DP + 0,21054 AH + 7,81349 RHU

Realizou-se o teste de significância do modelo de regressão para verificar a existência de
relacionamento linear entre a variável dependente e as variáveis independentes. Para tal,
empregou-se o teste F (Fischer-Snedecor).

Pelo valor calculado de F, igual a 3962,1624 , pode-se inferir que existe uma relação linear entre
a variável dependente e o conjunto de variáveis independentes, configurando-se, portanto, uma
forte contribuição de uma ou mais variáveis independentes para o modelo.

Também, testou-se a significância de cada uma das variáveis explicativas (prognosticadoras) para
o modelo adotado. Para tal, foi feito análise de variância dos estimadores dos parâmetros, através

Parâmetros Valores
R 0,9895

R² 0,9792

R² ajustado 0,9789

F(4,337) 3962,1624

P 0,0000

Erro padrão de estimativa 0,5510
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da estatística t. Para o nível de significância de 0,05 (95% de confiança), o valor absoluto de
tcrítico = 1,96 (distribuição bicaudal). Convém salientar que o valor absoluto de t de cada um dos
parâmetros deverá ser superior ao valor de tcrítico para validar o coeficiente e, assim, manter a
variável no modelo. De acordo com os resultados de t apresentados na tabela 3, duas variáveis
DP e AH apresentam o módulo de t inferior ao valor de tcrítico. Neste aspecto, a análise em tela
sugere que estas variáveis devam ser retiradas.

Após a retirada das variáveis DP e AH, obteve os resultados constantes na tabela 5.

Tabela 5
Beta Erro Padrão B Erro padrão t(337) p-level

Intercepto 29,20412 0,974478 29,9690 0,00
RH -11,1820 0,576584 -2,92139 0,150637 -19,3936 0,00

RHU 10,2693 0,576584 2,87061 0,161175 17,8105 0,00

Fonte: Software Statistic

Analisando os resíduos pela estatística de Durbin-Watson: D = 0,587979, verificou-se que
existem fortes indícios de autocorrelação. Neste aspecto, a análise dos dados utilizando o método
dos mínimos quadrados foi inapropriada. O valor consignado pelo erro padrão da estimativa,
1,0945, na tabela 6 denota não existir uma relação estatisticamente significativa entre as
variáveis, havendo uma grande variabilidade em torno da linha de regressão.Comparando-se o
valor de R² ajustado = 0,9789 da tabela 4, com o valor constante na tabela 6, R²= 0,9169,
verifica-se que houve um decréscimo neste coeficiente de determinação, após a retirada das
variáveis. Neste aspecto, sugere-se que o método não pode ser ratificado.

Tabela 6

Fonte: Softwar Statistic

Parâmetros Valores
R 0,9578
R² 0,9174

R² ajustado 0,9169
F(4,337) 1881,6037

P 0,0000
Erro padrão de estimativa 1,0945
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7. CONCLUSÕES

Os resultados da análise da estatística de regressão múltipla indicaram a adequação da medição
da temperatura do ar utilizando o aparelho data-logger, para o ambiente interno da unidade
estudada, reforçando, ainda, que a distribuição da temperatura é influenciada por uma
combinação de variáveis, não se caracterizando como um resultado de parâmetros isolados. Essa
constatação é ratificada pelos valores da estatística de Durbin-Watson que não detectou
autocorrelação entre os resíduos e pelo coeficiente de determinação múltipla que indicou uma
forte relação linear entre as variáveis.

Em relação ao ambiente externo, porém, o método da estatística da regressão múltipla não se
mostrou adequado para verificar a eficácia das medições através do aparelho data-logger,
principalmente quanto aos valores dos resíduos de Durbin-Watson, e ao erro padrão de estimativa
que indicaram, respectivamente, autocorrelação entre os resíduos e uma grande variabilidade em
torno da linha de regressão.
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