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Trabalhamos junto a arquitetos, proprietários e

incorporadores assessorando no momento da concepção do projeto.

Através de análise climática, estudos com cartas solares e simulações

computacionais paramétricas, propomos estratégias que podem ser

incorporadas nos primeiros traços, sempre respeitando as premissas e

intenções arquitetônicas.

Nosso objetivo é auxiliar as equipes de projeto na

implementação de estratégias adequadas ao clima e que resultem em

melhores condições de conforto ambiental, saindo do âmbito da intuição

e assegurando que funcionarão na prática.

Apresentamos a seguir alguns de nossos principais

trabalhos de consultoria realizados no período de 2018 à 2022.
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“Conforto Ambiental é um termo que descreve um estado de satisfação do ser

humano em um determinado espaço. Estar em conforto ambiental significa que o

espaço proporciona boas condições psicológicas, higrotérmicas, acústicas, visuais,

de qualidade do ar e ergonômicas para a realização de uma tarefa humana.”

Uma boa arquitetura é aquela que consegue equilibrar a linguagem desejada e os

aspectos técnicos relacionados ao conforto dos usuários, como controle da insolação e calor, luz

natural, de ruídos e ventilação. O problema é que, muitas vezes, questões térmicas, lumínicas e

acústicas são conflitantes, exigindo soluções integradas. Aberturas ótimas para prover ventilação

natural, por exemplo, comprometem o desempenho acústico nos ambientes. Já o uso de fachadas

translúcidas, que ajudam no aproveitamento de luz solar, podem estar associadas ao aumento de

carga térmica e, consequentemente, à perda de eficiência energética.

Por isso, análises e simulações computacionais são aliadas tão importantes na hora de

definir e dimensionar ações visando o conforto dos usuários e o melhor funcionamento do edifício.

Através das simulações, conseguimos prever o desempenho de uma edificação de

maneira precisa antes mesmo da sua construção. Dessa forma, é possível quantificar benefícios e

prejuízos de cada estratégia proposta antes de sua aplicação prática, facilitando e embasando o

processo de tomada de decisão, e eliminando custos futuros para a readequação dos espaços

CONFORTO AMBIENTAL NA PRÁTICA
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No espaço construído de sala de

aula, estão configurados os espaços físicos

(espaço material, construído), cultural

(espaço imaterial composto pelo conjunto de

conhecimentos, costumes, crenças e valores

de uma comunidade) e simbólico (espaço

imaterial constituído e símbolos, signos,

ideias, tradições, culturas) (GUIDALLI,2012).

Portanto, a sala de aula passa a

ter um papel significativo no

desenvolvimento social, cognitivo e afetivo

dos indivíduos que frequentam o ambiente,

proporcionando uma interação agradável e

promovendo o bem-estar das pessoas. No

entanto, quando o ambiente apresenta

algum desconforto ambiental, passa a ser

motivo de alterações comportamentais e

como consequência, da redução no

desempenho escolar.

Diversas pesquisas realizadas

nos Estados Unidos e Europa indicam que

bons níveis de conforto ambiental são

capazes de aumentar sensivelmente a

capacidade cognitiva e aprendizado dos

alunos. (Fonte: World GBC).

Iniciativas de projeto podem

controlar fatores como a temperatura,

umidade e velocidade do ar, e luz natural.

Estratégias de ventilação natural e janelas

corretamente posicionadas, quando

apropriadas ao clima local e à qualidade do

ar externo, ajudam a reduzir a temperatura

com menor utilização de energia para

resfriamento.

EDIFÍCIOS EDUCACIONAIS

https://www.aecweb.com.br/revista/materias/conforto-ambiental-abordagem-integrada-e-chave-de-sucesso/22907
https://www.aecweb.com.br/revista/materias/conforto-ambiental-abordagem-integrada-e-chave-de-sucesso/22907
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HOTÉIS E RESORTS



A CIÊNCIA APLICADA À ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO CIVIL

about:blank
https://www.instagram.com/ca2_consultores/
https://web.facebook.com/ca2consultores?_rdc=1&_rdr
https://www.linkedin.com/company/ca2-consultores-ambientais-associados/
https://br.pinterest.com/ca2consultores/_created/
https://www.youtube.com/channel/UCXMqfpq3lVbkwj_F-2q91zQ/videos



