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RESUMO 

 

Este trabalho tem como objetivo geral realizar uma revisão sistemática de forma crítica sobre 

os trabalhos  realizados acerca do conforto e desconforto térmico na Região Norte do Brasil, e 

como específicos: pontar questões referentes ao conforto e desconforto térmico a partir de 

alguns autores; refletir sobre as influências e implicações do conforto e desconforto térmico em 

ambientes fechados; discutir sobre a importância do conforto ambiental para a aprendizagem e 

as consequências do desconforto para esse processo; discutir sobre os trabalhos produzidos 

sobre o conforto e desconforto térmico na região amazônica. Nesse sentido, para que tais 

objetivos fossem alcançados. A metodologia utilizada foi de cunho bibliográfico, baseada no 

estudo de obras, dissertações, monografias e artigos que tratam do tema em questão. Dessa 

forma, discutiu-se sobre o conforto e desconforto térmico, suas influências e implicações em 

ambientes de trabalho e na vida do indivíduo. Constatou-se que o desconforto térmico presente 

em espaços fechados implica no comportamento humano, influencia na convivência e na 

relação com o local de trabalho e também no processo de aprendizagem. 

 

Palavras-chave: Conforto térmico. Comportamento humano. Desconforto térmico. Região 

Norte.
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1. INTRODUÇÃO 

 

Quando nos referimos às questões relacionadas ao conforto térmico humano é 

importante colocar em pauta as condições térmicas e higrométricas dos locais em processo de 

investigação. O bem-estar do indivíduo é também proporcionada pelas condições fundamentais 

de confortabilidade do ambiente. Neste local estão presentes os fatores físicos, fisiológicos e 

psicológicos, por isso a importância de tamanha relevância.  

O desconforto térmico causa na população urbana implicações negativas na saúde, por 

exemplo, locais quentes e inapropriados desencadeiam o desconforto físico e psicológico do 

indivíduo, que podem prejudicar o cotidiano das pessoas que convivem nesses ambientes, e 

consequentemente as atividades que desenvolvem. 

No decorrer dos tempos, a humanidade trabalhou no desenvolvimento de estratégias, 

com o intuito de construir e possibilitar ambientes confortáveis e mais agradáveis, gerando, 

dessa forma, modificações no espaço conforme as necessidades e as possibilidades técnicas. Na 

busca pelo conforto térmico, atualmente, tem-se utilizado com maior frequência dos meios 

artificiais, exigindo o aumento do consumo de energia, recursos financeiros e materiais de 

construção. O conforto ambiental constitui-se na necessidade de proporcionar aos 

assentamentos humanos, condições necessárias de habitabilidade, aliando a utilização dos 

recursos para responder as condicionantes ambientais (SCHMID, 2005) por meio das vertentes: 

térmica, acústica, lumínica e ergonômica. Porém, dentro destas vertentes, o conforto térmico 

corresponde ao parâmetro mais importante na qualidade interna de um ambiente 

(FRONTCZAK; WARGOCKI, 2011). 

 Apesar desses avanços, muito ainda tem se notado quanto ao desconforto térmico nos 

ambientes fechados e das consequências acarretadas contra os indivíduos que o frequentam. 

Portanto a importância de estudar quais as consequências geradas pelo desconforto térmico à 

saúde humana.  

A região Norte tem se desenvolvido ao longo dos anos, e como consequência deste 

desenvolvimento a modificação do ambiente ocupado, alterando as características naturais do 

local. A urbanização da região norte apresenta características peculiares que necessita de 

estudos quanto as questões de conforto e desconforto térmico, porém poucos trabalhos são 

desenvolvidos na área. Desse modo, a pesquisa em questão contribui com o tema em uma 

análise sistemática sobre os trabalhos desenvolvidos na região norte destacando o quanto é 

necessária uma maior pesquisa sobre esse assunto. 
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A pesquisa é de cunho bibliográfico e procura-se destacar sobre o desconforto térmico 

presente em espaços fechados e sua implicação no comportamento humano, ou seja, como é a 

influência deste na convivência entre os seres humanos, em relação ao local de trabalho, e 

também no processo de aprendizagem. 

 

 

2. OBJETIVOS 

2.1 GERAL 

 

- Realizar uma revisão sistemática de forma crítica sobre os trabalhos feitos acerca do 

conforto e desconforto térmico na Região Norte do Brasil. 

 

2.2 ESPECÍFICOS 

 

- Pontuar questões referentes ao conforto e desconforto térmico a partir de alguns 

autores;  

- Refletir sobre as influências e implicações do conforto e desconforto térmico em 

ambientes fechados;  

- Discutir sobre a importância do conforto ambiental para a aprendizagem e as 

consequências do desconforto para esse processo; 

- Discutir sobre os trabalhos produzidos sobre o conforto e desconforto térmico na 

região norte. 

 

 

4. METODOLOGIA 

 

Este trabalhou utilizou dos recursos bibliográficos acerca do tema “Conforto Térmico” na 

região Norte. Foi realizado um levantamento dos trabalhos já publicados sobre o tema na região, 

como artigos publicados em congressos e revistas, a partir deste fez-se a leitura e fichamento, 

para a posterior escrita do trabalho.  

A escrita deste trabalho foi realizada de forma a abordar o tema de maneira exploratória 

fundamentada na pesquisa bibliográfica. Conforme Severino (2007, p. 122) “o pesquisador 

trabalha a partir das contribuições dos autores dos estudos analíticos constantes do texto”. 
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Assim, neste trabalho foi feito um levantamento teórico, para de maneira sistemática fazer uma 

análise dos materiais para embasamento desta pesquisa. 

Nesse sentido, para os resultados e discussões, foram levados em consideração os materiais 

selecionados de maneira criteriosa, que estavam disponibilizados no google acadêmico, como 

artigos de revistas e publicações em anais, ocorrendo o processo de exclusão em vista da 

qualidade da produção. E com relação aos livros, foram os livros digitais de autores que tratam 

especificamente da temática. 

A partir dos trabalhos selecionados, foi feito uma listagem com as produções, autores e objetivo 

de cada um, e destacamos a relevância destes para que sirva de embasamento para um maior 

desenvolvimento desta pesquisa na região Norte. 

 

 

3. REVISÃO DE LITERATURA 

3.1 CONFORTO TÉRMICO 

 

A preocupação com o bem-estar do ser humano, seja em seu aspecto psicológico, 

fisiológico ou físico, não é tão atual, vem de longa data, todavia é somente nas últimas décadas 

que o estudo sobre o conforto térmico tem se intensificado (XAVIER, 2000).  

Ao lançar o olhar uma perspectiva histórica sobre o assunto, Auliciems e Szokolay 

(1997) comentam que já no século IV AC, o filósofo Sócrates discutia ideias sobre a 

adequabilidade climática de residências e de como fazer para manter o conforto térmico. Os 

autores ainda ressaltam que no século I DC, o arquiteto Vitruvius deixou escritos sobre a 

importância de se levar em conta nos projetos de edificações a questão do clima, haja vista a 

saúde e o conforto das pessoas. 

Até o acontecimento da Revolução Industrial, não se foi dada a devida atenção às 

questões e estudos referentes ao conforto térmico. Todavia, com a expansão da industrialização 

no século XX, “[...] a visão de que melhores condições ambientais para o desenvolvimento do 

trabalho eram importantes, começou a frutificar, tendo em vista principalmente a manutenção 

da saúde e da produtividade do trabalhador” (XAVIER, 2000, p. 14). 

É a partir da década de 1960, após o acontecimento da Segunda Guerra Mundial, que 

ocorrem mudanças quanto aos aspectos voltados para as relações de trabalho, sendo marcante 

nesse contexto um olhar mais humanista para o homem-operário. Destaca-se nesse período, o 

estudo multidisciplinar sobre o conforto térmico, estando presente nas disciplinas de Fisiologia, 
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Psicologia, Arquitetura, Medicina e Engenharia. Partindo da multidisciplinaridade é que 

Olgyay (1963) como precursor, procura delimitar a zona de conforto térmico (XAVIER, 2000). 

Ao que concerne à análise do conforto térmico, podemos analisá-lo a partir de dois 

pontos de vista: o pessoal e o ambiental. O aspecto pessoal, está relacionado ao indivíduo que, 

estando em determinado ambiente se sente confortável quanto a sua sensação térmica. Vejamos 

com mais clareza (XAVIER, 2000). 

Apoiando-se em Fanger (1970), esse contribui ao dizer que o conforto térmico é um 

determinante da mente, entretanto, os estudos elaborados por Rohles (1980) discute que não é 

somente a condição da mente que deve ser levada em consideração, mas também a condição do 

corpo. 

Ainda, tratando-se do aspecto pessoal, tem as discussões voltadas para os aspectos 

fisiológico e psicológico. Gagge (1979) destaca dois pontos do conforto térmico voltado as 

características fisiológicas: primeiro – sinais relacionados a sensação térmica voltados a 

temperatura da pele; segundo – sinais advindos de atividades próprias do organismo, integrada 

aos dois, tanto à temperatura da pele, quanto a temperatura do corpo. Fiala (1998) destaca que 

existe diferença entre conforto térmico e temperatura. A primeira está ligada ao estado térmico 

do organismo e a segunda depende dos sensores cutâneos.   

De forma mais objetiva, Bezinger (1979) diz que conforto térmico é a ausência de 

impulsos advindos de ambos os campos receptores, hipotalâmico e cutâneo. Fiala (1998) 

colabora ao dizer que para se alcançar tal estado de conforto ideal quando exposto a uma 

temperatura de 30ºC, o indivíduo precisa estar descansado, deitado e sem roupas. 

Quanto ao aspecto ambiental, Xavier (2000, p. 17) diz que “[...] é aquele onde a 

combinação das variáveis físicas inerentes a esse ambiente, criem condições termo ambientais 

para que um menor número de pessoas estejam insatisfeito com esse ambiente”. Visto que os 

estudos voltados para o conforto térmico envolvem esses dois aspectos: pessoais e ambientais, 

é improvável que determinado grupo estando exposto a um mesmo ambiente esteja satisfeito 

quanto as condições térmicas. Nesse sentido, podemos dizer que um ambiente é aceitável 

termicamente, quando esse por meios das combinações físicas, dentre elas a temperatura, torna 

o local o menos desconfortável para uma menor quantidade de pessoas. 

Existe nos termos apresentados a presença da ambiguidade ao conceituar conforto 

térmico, pois as condições do corpo e da mente, fez que surgisse o conceito de Neutralidade 

térmica, sendo definida por Fanger (1970) como o estado, no qual a pessoa prefira uma 

equidade entre frio e calor, nem mais e nem menos, um e outro. Salienta-se que a maioria dos 

estudos sobre conforto térmico, o define como sendo sinônimo de neutralidade térmica. 
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O objetivo do estudo do conforto térmico está voltado para perceber as condições de 

satisfação do sujeito em detrimento do seu estado térmico dentro dos mais variados ambientes: 

familiar, social, trabalho, dentre outros. Quanto ao seu campo de pesquisa, Andreasi (2003, p. 

3) comenta: 

 

As pesquisas relacionadas ao tema conforto térmico são conduzidas em duas 

metodologias, as que se baseiam em resultados obtidos em pesquisas desenvolvidas 

em câmaras climatizadas onde as variáveis ambientais são gerenciadas pelo 

pesquisador e outra a partir de pesquisas de campo, sob a influência da situação 

climática local. Em ambos os casos as variáveis pessoais ou subjetivas são informadas 

por voluntários gozando de bom estado de saúde. 

 

Nesse sentido, percebemos que as metodologias estão voltadas aos aspectos tanto 

internos quanto externos, que influenciam direta ou indiretamente no conforto térmico daqueles 

que são atingidos. Logo, há de se destacar a importância de estudos voltados para o campo do 

conforto térmico.  

 

3.2 CONFORTO TÉRMICO AMBIENTAL NA OCUPAÇÃO HUMANA 

 

O homem, por ser um ser racional busca cotidianamente mecanismos que contribua no 

seu bem-estar em todos os aspectos, como o físico, social, fisiológico e emocional. Tal 

característica racional contribui para a fala de Fanger (1970), pois ele diz que o ponto 

fundamental para criar condições de conforto térmico é o desejo que o homem tem em se sentir 

confortável termicamente, ou seja, a satisfação humana. 

Os estudos de Fanger foram baseados no balanço térmico relacionados entre o homem 

e o meio. A satisfação do indivíduo quanto ao ambiente acontece quando a combinação das 

variáveis ambientais, nivelam-se com a produção do calor interna produzida pelo organismo. 

Nesse caso, não há necessidade de ativar as estruturas de termo- regulação humana (XAVIER, 

2000). 

Kwok (1999) revela em uma de suas pesquisas realizadas em salas de aula no Havaí 

com clima tropical que ao se analisar edifícios não condicionados, a sensação térmica produzida 

pelos alunos, representando nesse caso a situação de balanço térmico, não era o estado térmico 

ideal de preferência das pessoas. Xavier (2000) comenta que a literatura aponta a satisfação 

humana como elemento presente no conforto térmico, além disso, as teorias apontam a 

produtividade, padrões de conforto em relação ao clima e a conservação de energia. 



13 
 

Sendo o conforto térmico um estado mental, ele reflete a satisfação da relação das 

pessoas com o ambiente térmico (ASHRAE, 1999). Roriz (2001) destaca a subjetividade do 

conforto térmico em relação a sensação humana, pois ela depende de inúmeros fatores, entre os 

principais estão os fatores ambientais, como a temperatura média radiante, a temperatura de 

bulbo seco, a umidade relativa do ar e a sua velocidade. Quanto aos fatores humanos, destacam-

se a taxa metabólica, a quantidade de isolamento da vestimenta e a aclimatização. 

O indivíduo vive num processo de troca de calor com o meio. Segundo Rivero (1985, 

apud RIBEIRO, 2008) tal fator acontece por meio da condução, convecção, radiação e 

evapotranspiração que se realiza pelo suor. Desse modo, algumas variáveis são responsáveis 

pela quantidade de calor que produz suas variantes.  

Contribui para a discussão Ribeiro (2008) ao citar tais variantes. Segundo o autor, a 

vestimenta é um elemento de resistência térmica existente entre o ambiente e o indivíduo. 

Quanto à atividade realizada, a quantidade é que vai alterar a proporção de calor produzido pelo 

corpo. A temperatura superficial dos elementos é que determinará o fluxo de calor entre o corpo 

e tais superfícies. A temperatura, a radiação solar de forma direta, a velocidade e a umidade de 

ar é que vão influenciar nas perdas de calor por meio da convecção e evaporação. Ainda, o 

mesmo autor, o grau de aclimatização, a idade, o sexo são outras variáveis que determinam o 

grau de conforto.    

O conforto térmico está relacionado ao bem-estar do indivíduo, e é proporcionado por 

um ambiente em que ocorre atuação conjunta das variáveis supracitadas. Dessa forma, existe 

uma faixa efetiva, na qual ocorrem todos esses elementos, mantendo-se assim, o homem em 

conforto térmico, ou seja, não está incomodado nem pelo calor e nem pelo frio.  

Seelig, Zepka e Foster (2002) colaboram ao dizer que esta faixa efetiva é chamada de 

zona de conforto térmico. Nesta zona acontece a otimização do desempenho de qualquer 

atividade e o pouco esforço termorregulatório do sujeito. Muitos pesquisadores ao longo dos 

anos realizam pesquisa com o objetivo de predizer o nível de conforto térmico, expressando 

num único valor o efeito do conjunto de variáveis do ambiente térmico no homem. Desse modo, 

pode-se comentar através dos índices do ambiente térmico, a sensação térmica vivenciada ou 

experimentada pelo indivíduo que foi submetido a determinado ambiente.  

Em conformidade a esse pensamento, Corbella e Yannas (2003) dizem que determinada 

pessoa se sente confortável a determinado fenômeno ou acontecimento, quando os observa ou 

sente-os sem incômodo ou preocupação. Abrantes (2004) a partir dessa definição cita que as 

variáveis presentes nas edificações como os dispositivos físicos inadequados, radiação, 
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iluminação, poeira, calor, entre outras, interferem positivamente ou negativamente no 

comportamento das pessoas. 

Tem-se nesse caso a classificação dos fatores que interferem na sensação do meio 

ambiente. Verdussen (1998 apud Bormio, 2007) classifica-os como primários e secundários. 

Nos primários estão inclusas as cores, os odores, as vibrações, o ruído, a iluminação e a 

temperatura, já nos secundários a estabilidade, o apoio social, a remuneração, as relações 

humanas e a arquitetura. 

Quando se fala do conforto ambiental na arquitetura, Egan (1975 apud Malheiros, 2005) 

cita que há uma combinação de vários aspectos, dentre eles, os aspectos fisiológicos como: 

higiênicos, visuais, térmicos e acústicos; os psicológicos seja ele de adaptação ou de 

reconhecimento; os funcionais como: convivência, permanência e atividade; e os dimensionais: 

antropometria e espaço para as atividades. Todos eles atuam de forma conjunta nos espaços 

construídos e que são ocupados e utilizados pelo homem. 

 

3.3 CONSEQUÊNCIAS DO DESCONFORTO TÉRMICO 

 

A edificação tem como função oferecer aos seus usuários conforto e proteção de forma 

que eles possam realizar e desenvolver suas atividades. Através do conforto ambiental é 

possível se concretizar essa harmonia no ambiente (CORBELLA; YANNAS, 2003). Ao se falar 

especificamente da edificação escolar, Mendell e Heath (2005) destacam que para essas 

edificações a preocupação com a qualidade deve ser uma prática concreta, já que os alunos 

passam boa parte do tempo no ambiente interno escolar. 

Para que se concretize um desempenho ambiental satisfatório, necessita-se de um bom 

planejamento arquitetônico, visto que as condições climáticas são variadas, e essas 

influenciarão de certa forma nas condições térmicas, ou seja, temperatura, umidade e vento; nas 

condições acústicas como: a proteção de ruídos intrusivos e a inteligibilidade entre professores 

e alunos; além disso, as condições como: iluminação, proteção contra poluição, qualidade 

interna do ar, higiene, salubridade, estabilidade estrutural, segurança, dentre outras (OCHOA; 

ARAÚJO; SATTLER, 2012).  

Theodosiou e Ordoumpozanis (2008) ao realizarem um estudo nas escolas da Grécia 

fizeram análises de vários aspectos, entre eles o conforto. O maior problema encontrado foram 

as esquadrias, pois elas realizam grande transmitância térmica, haja vista que há locais com 

grande perda de calor devido a presença de vidros simples sem a correta vedação. 
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Geralmente, quando ocorre os estudos voltados para a área de conforto, há a 

contemplação, especificamente de uma modalidade de conforto, ou seja, poder ser realizado no 

âmbito da área de iluminação, ou térmica o ainda no âmbito da acústica. Nesse sentido, ao se 

trabalhar o conforto ambiental é necessário levar em conta os aspectos supracitados. Conforme 

Schmid (2005) o conforto ambiental não pode ser apenas uma prática, mas um valor, sendo 

composto por tais aspectos: ambiental, físico, sociocultural e psicoespiritual.   

Xavier (1999) em uma de suas pesquisas, para estabelecer os parâmetros de conforto 

térmico para alunos do ensino médio leva em consideração as variáveis pessoas deles, incluindo 

nessas considerações também as sensações e preferencias desses estudantes. Tais variáveis 

podem ser afetadas também por outras modalidades de conforto, como por exemplo, o usuário 

utilizar de forma isolada aspectos que estão ligados ao conforto térmico.   

Nessa perspectiva, as condições ambientais internas de uma edificação só se tornam 

saudável ao usuário quando se garante o conforto térmico. Entretanto, a complexidade dos 

edifícios escolares tem aumentado, assim para garantir o conforto ambiental aos usuários, eles 

têm intensificado o consumo energético (BURGOS; GRIGOTELLI; PAIXÃO, 2015). Vale 

destacar que os edifícios escolares, por terem finalidades educativas, assumem uma grande 

responsabilidade social.  

Um outro aspecto a ser pensado é a ventilação do ambiente escolar, visto que esse 

desempenha um papel fundamental na manutenção do conforto térmico e do ar interno ao se 

tratar de sua qualidade. Burgos, Grigotelli e Paixão (2015) comentam que quando em situações 

durante o verão as temperaturas exteriores são mais baixas do que as do ambiente interno, a 

ventilação contribui na remoção do excesso da carga de calor, contribuindo em um ambiente 

com temperatura adequada, além disso, facilita as trocas térmicas entre o ar circundante e o 

corpo humano. 

Todavia, caso a temperatura externa extrapolar o nível de conforto necessário, pode-se 

utilizar áreas de arrefecimento da temperatura, antes que ocorra a entrada dele. Caso não 

aconteça a previsão desse procedimento, deve ocorrer no ambiente interno um processo de 

refrigeração mecânico, sendo possível nesse caso o aumento de consumo energético. Quando 

as temperaturas exteriores durante o inverno forem mais baixas que a interna, a ventilação 

natural cuida da remoção de grande parte do calor interno e também do calor causado pela 

radiação solar, promovendo a refrigeração do ambiente e a perda de conforto térmico 

(BECKER; GOLDBERGER; PACIUK, 2007).  

Desse modo, entende-se que a ventilação e o aquecimento estão estreitamente 

relacionados, porém caso ocorra uma má abordagem entre esses dois elementos, pode-se 
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ocasionar a presença de correntes de ar frio e também gerar desconforto aos indivíduos que 

ocupam o ambiente, nesse caso os estudantes.     

O conforto térmico implicado com as mudanças de temperatura nos mais diversos 

ambientes afetam diretamente as habilidades dos alunos, principalmente às atividades que 

exigem deles concentração e compreensão. Os ambientes de grande carga de calor contribuem 

na redução do desempenho cognitivo dos alunos. Dessa forma, as condições térmicas das salas 

de aula precisam ser projetadas com responsabilidade e cuidado, haja vista que a ocupação 

desse local é constante e um ambiente térmico insatisfatório exerce forte influência na 

aprendizagem dos alunos. Tal desconforto ainda pode gerar estresse físico, chegando em muitos 

casos até gerar doenças (BURGOS; GRIGOTELLI; PAIXÃO, 2015). 

Tuan (1983) destaca que o lugar é um espaço da experiência humana e ele tem muito 

mais sentido do que a caracterização de localização, falando geograficamente. Nesse caso, o 

lugar tem referência afetiva, visto que se vivencia muitas situações ao longo da vida. Este está 

carregado de sensações emocionais sejam boas ou ruins, tristes ou alegres, de segurando ou de 

medo, entre outras. Logo, as questões que envolvem o conforto ambiental exercem grande 

influência sobre o indivíduo, e esse atua, percebe e reconstrói de forma diferente o mesmo 

ambiente.  

Para Oliveira (1995) as representações mentais são as que libertam o homem do tempo 

e do espaço presentes, e são elas que mediam a relação do indivíduo com o meio ambiente. 

Comunga com a ideia Tuan (1983) ao dizer que a percepção ambiental não recebe somente 

informações dos sentidos humanos, mas também do ambiente em que está inserido. 

As variações de temperaturas do ambiente, segundo Leucz (2001), ocorrem conforme 

às atividades exercidas nele. Com a presença dessas variações pode-se notar uma perda 

significativa de atenção do indivíduo. As temperaturas elevadas acarretam complicações para 

o sujeito, afetando de forma direta a saúde. Além disso, aumentam a possibilidade de uma má 

produtividade nas tarefas que exigem uma maior atenção. Logo, acredita-se que o conforto 

térmico tem implicações direta no aprendizado. 

 

3.4 O DES(CONFORTO) TÉRMICO E A APRENDIZAGEM 

 

Por muito tempo os estudos voltados para o conforto e desconforto térmico na sala de 

aula e em outras construções não tiveram tanta importância, entretanto, ao decorrer dos anos 

muitas pesquisas e publicações sobre o tema vem ganhando espaço e relevância, haja vista a 

preocupação com a qualidade e produtividade do ensino e da aprendizagem nos espaços 
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escolares. A busca bem-estar físico, psicológico e fisiológico são fundamentais para um bom 

rendimento. Estudos comprovam que tanto a produtividade quanto a qualidade estão 

diretamente ligadas às condições do ambiente onde ocorre o desenvolvimento das atividades 

(SANTOS, 2018). 

Sabe-se que para o desenvolvimento satisfatório do ensino e da aprendizagem muitos 

são os fatores, tais aspectos vão do material didático às condições do ambiente. Por isso, ao se 

planejar a construção dos espaços educativos, torna-se necessário se pensar em vários aspectos, 

dentre eles a segurança, a durabilidade e a estabilidade, além disso, no conforto que abarca as 

questões térmicas, acústicas e ergonômicas. 

Para Coutinho Filho (2011) a qualidade de ensino não é possível somente com 

professores capacitados, mas também das condições físicas dos ambientes educacionais, isto é, 

a sala de aula, onde ocorre a interação dos indivíduos que a integram. Como há relação direta 

da produtividade e da qualidade com o ambiente do trabalho, as salas de aulas devem 

proporcionar aos professores e alunos condições favoráveis. 

Segundo Batista et al. (2010), estudos voltados para o conforto térmico revelam que 

muitas salas de aulas apresentam condições inadequadas, pois são barulhentas, escuras e 

quentes, logo, são ambientes desconfortáveis. O autor destaca que as condições desfavoráveis 

do ambiente acarretam o adoecimento dos indivíduos envolvidos nesse contexto e causam 

danos sérios à saúde, além disso, os alunos se sentem incomodados de forma a comprometer o 

aprendizado e afetar a saúde. Pereira, Coutinho e Silva (2009) corroboram com a ideia ao dizer 

que, o excesso de tensão no trabalho favorece condições desfavoráveis no ambiente, o excesso 

de calor, a pouca iluminação, as vibrações e os ruídos são alguns exemplos desse processo.  

Batista et al. (2010) complementa dizendo que, a maioria das escolas brasileiras não 

apresentam e não oferecem condições de conforto térmico significativas para a concretização 

de atividades a serem desenvolvidas. As condições presentes nas instituições educacionais 

comprometem a saúde dos alunos e professores e, consequentemente, o ensino e a 

aprendizagem. Os autores ainda continuam dizendo que, muitos professores acabam se sentindo 

incapacitados por não conseguirem desenvolver de forma satisfatória suas funções, refletindo 

de certa forma nos resultados, e também, os alunos, são atingidos pelo desconforto ambiental, 

não desenvolvendo o aprendizado de forma significativa. 

Batiz et al. (2009), ao comentar sobre a diminuição do desempenho humano, salienta 

que, o calor e o frio podem influenciar nesse processo, apesar de não existir resoluções claras e 

conclusivas, todavia, alguns trabalhos destacam que a qualidade do ar e o aumento da 

temperatura diminuem a performance do aprendizado. De acordo com Batista et al. (2010), para 
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que o professor desempenhe bem sua função, é necessário, dentre outros fatores, um ambiente 

no mínimo confortável. O conforto ambiental está ligado a diversas variantes contribuídas no 

bem-estar dos alunos e professores, pois esses necessitam de espaços escolares saudáveis. O 

(des)conforto térmico é algo que interfere no comportamento do indivíduo, são reações que vão 

do relaxamento ao surto psicótico. 

Sendo a educação um direito comum a todos, Ochoa, Araújo e Sattler (2012) 

mencionam que, é necessário investimento efetivo nas escolas para que elas proporcionem 

conforto ambiental a seus profissionais e alunos, afim de o ensino e a aprendizagem se efetivem. 

A preocupação com a qualidade ambiental deve ser constante, haja vista a preservação do bem-

estar e saúde de todos. É fundamental ambientes saudáveis e favoráveis à aprendizagem.   

 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Nesse tópico abordaremos os trabalhos realizados sobre conforto e desconforto térmico, 

enfatizando a região Norte.  Vale destacar que não colocaremos as produções por tipo de gênero 

acadêmico ou por sua extensão, o nosso objetivo aqui é demonstrar um quadro das produções 

disponíveis no meio acadêmico.  

1 – Artigo: “Identificação de tendências no conforto térmico na Região Norte do Brasil: 

estudo de caso em Manaus-AM”, de Tiago Bentes Mandú e Ana Carla dos Santos Gomes 

(Revista GeoNorte, V.10, N.34, p. 63-81, 2019). O artigo teve como objetivo identificar a 

ocorrência ou não de tendências no comportamento do conforto térmico em Manaus, através 

dos resultados, foi possível detectar tendências positivas com significância estatística no 

conforto térmico mensal de Manaus onde apresentou magnitudes acima de 0,05 °C, indica que 

o microclima está sofrendo alterações. Segundo os autores, partindo dos resultados, foi possível 

constatar que as mudanças no conforto térmico dentro de determinado ambiente causaram 

efeitos na saúde humana, sendo tais alterações térmicas um indicador de alterações no 

microclima do município (MANDÚ; GOMES, 2019).  

 

 

2 – Artigo: “Avaliação de conforto térmico urbano, com base em dados de temperatura 

um estudo de caso na cidade de Manaus”, de João da Silva Carvalho, Rutenio Luiz Castro de 

Araujo, Cristiano de Abreu Silva e Cisnea Menezes Basílio (Scientia Amazonia, v. 3, n.1, 65-

74, 2014). O objetivo desse artigo foi realizar um monitoramento do comportamento térmico 
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de quatro ambientes urbanos, não climatizados, rua, local com cobertura vegetal, local sem 

cobertura vegetal e interno (residências) a que estão submetidos cotidianamente os moradores 

da cidade de Manaus, com vistas a uma avaliação da questão do conforto térmico.  

Nos resultados encontrados, o interno (residência) mostrou maior estabilidade térmica 

(variação de 0,7 o C para as temperaturas ambientes e de 0,2 o C para as superficiais), enquanto 

que as maiores variações de temperaturas ocorreram no ambiente Rua (superficiais). As 

medidas ambientais externas e em exposição direta, são mais suscetíveis às mudanças de tempo 

como às variações devidas a sazonalidade. Através desses dados foi possível mostrar a 

importância de ambiente com cobertura vegetal, pois contribui para o equilíbrio da temperatura 

e o conforto térmico em função da ocupação humana.  

 

 

3 – Tese de Doutorado: “Avaliação de parâmetros micrometeorológicos, do conforto e 

da percepção térmica na área urbana da cidade de Belém – PA”, de João de Athaydes de Silva 

Junior (Universidade Federal do Pará, Belém, 2012). No trabalho foram avaliados alguns 

elementos micrometereológicos e o conforto térmico da cidade de Belém, juntamente com uma 

análise de segregação social deste espaço urbano. As discussões constataram que as áreas 

menos confortáveis termicamente são aquelas que não possuem cobertura vegetal (SILVA 

JUNIOR, 2012). Nesse sentido, a cobertura vegetal mais uma vez é um elemento importante 

para favorecer um ambiente termicamente favorável. 

4 – Artigo: “Desconforto térmico durante a estação seca em uma cidade de Clima Tropical 

Chuvoso na Amazônia”, de Gedinara Paiva dos Santos, Leidiane Leão Oliveira, Joseandra 

Aparecida Campos da Silva, Naurinete de Jesus da Costa Barreto, Rodolfo Maduro Almeida 

(Revista Ibero-Americana de Ciências Ambientais, v.9, n.6, Agosto, 2018). O estudo teve 

como principal objetivo caracterizar a sensação térmica horária local cidade de Santarém 

para o período de julho a novembro de 2016. Os resultados obtidos mostraram a influência 

de umidade relativa do ar da temperatura do ar, radiação solar e velocidade do vento na 

sensação de conforto térmico horário na cidade de Santarém (PA). Para o intervalo das 11h 

as 18h em ambiente aberto a sensação térmica varia de desconfortável a extremante 

desconfortável conforme o Índice de Temperatura e Umidade. Entre as14h e 17h, os índices 

indicaram sensação muito quente com falha na termorregulação do corpo e cautela          

extrema, estas sensações térmicas estão associadas aos valores máximos de temperatura ar 

em torno de 31°C e umidade relativa inferior a 60 
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5 – Dissertação: “Variabilidade de elementos meteorológicos e de conforto térmico em 

diferentes ambientes na Amazônia brasileira”, de Paulo Henrique Dias Barbosa (Programa de 

Pós-Graduação em Recursos Naturais na Amazônia. Santarém, 2015). O trabalho tinha como 

objetivo analisar a variabilidade média horária e mensal da temperatura do ar, umidade relativa 

e específica do ar, radiação solar global e precipitação em diferentes ambientes na Amazônia 

brasileira, enfatizando os efeitos da urbanização e da localização geográfica nos mesmos. E foi 

desenvolvido em Belém (PA), Manaus (AM) e na FLONA Caxiuanã (PA) (BARBOSA, 2015). 

Os resultados mostraram que a precipitação foi o elemento meteorológico com maior variação, 

tanto entre localidades, como sazonalmente. Para a temperatura do ar, umidade relativa do ar e 

radiação solar global, a variação mensal foi pequena, sendo mais característica as variações 

horárias sazonais. O índice de calor também apresentou pouca diferença entre os locais 

estudados, sendo que, na FLONA Caxiuanã, os valores foram mais amenos, evidenciando a 

importância das áreas verdes na melhoria do conforto térmico Amazônico. Destaque também 

para a FLONA Caxiuanã em relação à temperatura do ar, que apresentou menores valores, se 

comparada com aqueles observados nas cidades estudadas. Portanto, a preservação de áreas 

vegetadas, mais uma vez, é um fator importante no processo do conforto térmico. 

6 – Artigo: “O campo térmico em área urbana na Amazônia brasileira: análise 

episódica na cidade de Tefé-AM”, de Natacha Cíntia Regina Aleixo e João Cândido André da 

Silva Neto (Geo UERJ, Rio de Janeiro, n. 34, 2019). Teve como objetivo analisar o campo 

térmico e as ilhas de calor em uma cidade de clima equatorial na Amazônica brasileira. Os 

resultados mostraram diferenças térmicas, onde os pontos variaram em até 4,6 0C, sendo que 

na área central da cidade, apresentou uma ilha de calor com forte magnitude, as temperaturas 

da superfície  variaram de 25 0C a 30 0C indicando que havia uma concentração de aquecimento 

na parte central  da cidade, derivada de uma grande cobertura de materiais construtivo 

inapropriados para o clima equatorial. Os autores concluíram nesta pesquisa que “[...] os 

estudos de clima urbano devem ser articulados ao planejamento e reprodução do espaço urbano, 

uma vez que mesmo localizada em meio a Amazônia profunda a produção social do clima 

urbano de forma desigual pode potencializar problemas relacionados ao desconforto térmico e 

a saúde de parte da população (ALEIXO; SILVA NETO, 2019, p. 1). Destaca-se, novamente 

os prejuízos causados pelo desconforto térmico, já que esse atinge diretamente a vida do sujeito 

e da população em geral. 

7 – Artigo: “Abordagem bioclimática em populações ribeirinhas da Amazônia 

brasileira”, de Maria Cristina Celuppi, Célia Regina Moretti Meirelles, João Paulo Assis Gobo 

(XVIII Simpósio Brasileiro de Geografia Aplicada – SBGFA, Universidade Federal do Ceará, 
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Fortaleza – CE, 11 a 15 de junho de 2019). A pesquisa abordou a percepção, a preferência e a 

aceitação térmica, da população ribeirinha da Amazônia brasileira. Os autores ressaltam o 

seguinte: “os resultados indicaram que embora os ribeirinhos percebam um ambiente 

termicamente desconfortável e prefiram um ambiente mais fresco, os mesmos aceitam àquela 

situação climática” (CELUPPI; MEIRELLES; GOBO, 2019, p. 1). Compreende-se que, os 

indivíduos pesquisados, afirmam que não se sentem confortáveis com o ambiente térmico em 

que vivem, mas aceitam as condições em que se encontram. Pode se dizer que o desconforto 

térmico é uma condição que incomoda e afeta a vida do indivíduo de forma direta e indireta, 

podendo está relacionada com a saúde ou no seu relacionamento com o meio ambiente e as 

pessoas que estão aos arredores. 

Poucos foram os trabalhos encontrados em relação à temática, por isso a necessidade de 

ser produzir mais pesquisas em relação ao tema, já que ele é tão importante para a sociedade e 

a convivência humana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir dos estudos levantados e abordados, percebe-se que o conforto térmico é um 

tema importante ao se tratar do ambiente de ocupação do ser humano. O conforto térmico 

possibilita o indivíduo agir de forma mais concentrada, ponderável e hábil. Ajuda numa 

convivência e vida mais saudável, contribuindo nos controles emocionais e psicossociais. Logo, 
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manter um padrão térmico adequado em determinados ambientes de convivência e de trabalho 

é um fator essencial. 

Ao se tratar do desconforto térmico, este atinge o sujeito das mais variadas formas 

prejudicando a saúde e a convivência humana. O ambiente que não mantém um padrão 

confortável acaba possibilitando e prejudicando o rendimento individual e, consequentemente 

o coletivo. Além do desconforto causado pelo excesso da temperatura do ar, é necessário levar 

em conta outras questões que favorecem esse processo desconfortável como: pouca iluminação, 

organização do espaço, pintura do ambiente, dentre outros. Tais aspectos estão entrelaçados e 

contribuem ainda mais no contexto referente ao desconforto térmico, por isso a importância de 

estuda-los. 

Outro aspecto pontuado nesse trabalho foi sobre o conforto e desconforto térmico 

enquanto elemento de intervenção na aprendizagem, pois eles interferem diretamente no 

processo de aprendizagem. Num ambiente fechado, como a sala de aula, se não há um conforto 

térmico significativo, a aprendizagem é atingida diretamente, haja vista que, o desconforto 

interfere no bem bem-estar físico, psicológico e fisiológico, e esses são fundamentais para um 

bom rendimento. 

Apresentou-se no decorrer da pesquisa publicações e obras que pudessem contribuir de 

forma preponderante no tema em pauta. As discussões ocorrerem em torno, principalmente, da 

importância do conforto térmico para a ocupação humana, das consequências do desconforto 

em ambientes fechados e de as reações no processo de aprendizagem do indivíduo, 

apresentando dessa forma reflexões significativas. 

Vale destacar que são poucos os trabalhos ainda desenvolvidos sobre o conforto e 

desconforto térmico na Região Norte, por isso a necessidade de se desenvolver mais pesquisas 

em relação a esse tema. O desconforto térmico é um tema que precisa ser colocado em pauta 

com maior expressividade, já que ele interfere diretamente na vida cotidiana dos indivíduos. 

Logo, a pesquisa em questão é uma colaboração dentro dessa discussão e que tem a necessidade 

de se estender em futuras pesquisas. 
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