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RESUMO

As fachadas são componentes importantes da envoltória do edifício, definindo forma, participando por vezes da função e da estrutura, se 
caracterizando como elemento forte no tripé vitruviano. Em climas quentes e úmidos, essa pele da edificação transmite calor e se protege do sol 
através de medidas ativas e passivas de controle térmico. O presente trabalho é fruto de uma investigação sobre a adaptabilidade das fachadas 
principalmente em relação aos condicionantes térmicos, estabelecendo também um panorama tipológico urbano na região central de Niterói (RJ). 
A percepção que usualmente têm-se de um edifício é fornecida pela harmonia de sua fachada. Contudo, além da tríade vitruviana, cabe a ela 
resguardar requisitos econômicos, funcionais e também ambientais térmicos, acústicos e lumínicos. Assim a fachada é responsável por meio de  
diversos artifícios a propiciar condições estáticas de conforto térmico para seus ocupantes, otimizando os aspectos positivos da iluminação e 
ventilação, e minimizando os impactos negativos. Em edifícios não-residenciais, mais da metade dos custos de eletricidade provém do uso de 
iluminação e ar condicionado. Segundo GHISI (2007) 64% do consumo de energia nesses edifícios vem do ar-condicionado. A utilização de 
medidas passivas nas envoltórias é uma estratégia importante para reduzir os custos energéticos e conceber um espaço confortável 
termicamente ao usuário. Esse estudo busca identificar e classificar as principais medidas passivas utilizadas nas fachadas de edifícios não-
residenciais no centro de Niterói/RJ. Com base nesse levantamento, será possível analisar quais são as principais medidas adotadas para o 
conforto térmico e eficiência energética nas fachadas e em que medida essas soluções são utilizadas em comparação com medidas ativas de 
conforto térmico. Para tal, foram realizadas análises in loco objetivando perceber qual padrão de ocupação dos edifícios e como isso relaciona-se 
com artifícios de proteção solar, materialidade e soluções de arquitetura. Tendo em vista a revisão bibliográfica, foram utilizadas metodologias já 
testadas em edifícios de clima quente e seco, adaptando as mesmas ao clima quente e úmido. A partir de um levantamento fotográfico e 
medições realizadas nos edifícios não-residenciais, se construiu um mapa para cadastramento e análise destes dados. Os resultados apontam que 
ainda existem diversos casos de edificações de menos de 30 anos com pouca adaptabilidade aos critérios de conforto térmico e eficiência 
energética. Contudo, edifícios com mais de 30 anos apresentaram soluções interessantes de adaptabilidade das fachadas, sobretudo aqueles que 
sofreram influência do modernismo dos anos 50. Ademais, em decorrência do Estilo Internacional algumas composições de fachadas apresentam 
uma forte presença do vidro, que quando empregado sem proteções ou boa relação com a insolação no local, pode levar a queda na eficiência 
energética, reforçando as reflexões apontadas por SECCHI (2009). A partir dos resultados, será possível posteriormente estudar as medidas 
passivas em função do consumo energético desses edifícios e hierarquizar essas soluções arquitetônicas e seus potenciais.
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