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RESUMO 

A aplicação da Arquitetura Bioclimática conduz a harmonização entre a edificação e 

as condições climáticas do local em que ela está inserida, diminuindo os impactos causados 

por uma intervenção no meio. Além de promover um bom desempenho térmico da construção 

e proporcionar conforto térmico ao usuário, a utilização das estratégias passivas da arquitetura 

bioclimática como ventilação e iluminação natural, são essenciais para obter um bom 

desempenho energético da construção, evitando desperdícios. Tendo em vista estes aspectos, 

este trabalho busca evidenciar o potencial da ventilação e iluminação natural em ambientes 

que apresentam problemas com conforto térmico, e contribuir para uma melhor relação entre 

o espaço e o usuário. Os objetos de estudos são as repúblicas estudantis do centro histórico da 

cidade de Ouro Preto - MG, que atualmente apresentam problemas/dificuldade com a entrada 

de ventilação e luz natural em alguns cômodos das casas, ocasionando o surgimento de 

patologias que podem causar problemas de saúde nos moradores. A análise foi feita 

inicialmente com a coleta de dados em campo, e a partir dos resultados, o desenvolvimento de 

um Guia de Boas práticas a serem seguidas para melhorar o conforto ambiental nas 

edificações de Ouro Preto- Mg, que auxilia na melhor adaptação e convivência dos usuários 

nestes cômodos, respeitando o contexto histórico e patrimonial que estas casas estão inseridas.  

 

Palavres chaves: Arquitetura bioclimática; Ventilação Natural; Iluminação Natural.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

The application of Bioclimatic Architecture leads to harmonization between the 

edification and the local climatic conditions in which it is inserted, reducing the damage 

caused by an intervention in the environment. In addition to promoting a good building 

thermal performance and providing thermal comfort to the user, the use of passive bioclimatic 

architecture techniques such as ventilation and natural lighting are essential to achieve good 

building energy performance while avoiding wastes. In view of these aspects, this work seeks 

to demonstrate ventilation and natural lighting’s potential in environments that presents 

problems with thermal comfort, and also contribute for a better relation between the space and 

the user. The items analyzed are the student’s republics in the historical center of Ouro Preto - 

MG, which currently shows problems / difficulties with ventilation and natural light in some 

rooms of their houses, causing pathologies that can generate health problems in the dwellers. 

The analysis was performed by collecting datas in the field, and from the results was done a 

Good Practice Guide to be followed to improve environmental comfort in Ouro Preto’s 

edifications, which helps in a better adaptation and familiarity of users in these rooms, 

respecting the historical and heritage context that these houses are inserted. 

 

Keywords: Bioclimatic architecture; Natural ventilation; Natural lighting. 
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INTRODUÇÃO 

A Arquitetura Bioclimática é definida pelo estudo das condições bioclimáticas de uma 

determinada região, que visa o aumento da eficiência energética do projeto arquitetônico, 

diminuindo o impacto ambiental e aumentando o conforto da edificação. Sua análise e 

aplicação têm como objetivo a integração da arquitetura no clima e contexto local. 

As estratégias projetuais associadas à questão, visam o aproveitamento dos recursos 

naturais e as características do clima local para proporcionar a integração do edifício com seu 

entorno, visando alcançar o conforto ambiental através do uso de sistemas passivos de 

condicionamento.  

Nas edificações do centro histórico da Cidade de Ouro Preto – MG é possível perceber 

que a arquitetura residencial segue um padrão de ocupação com características urbanísticas de 

Portugal. As residências foram construídas sobre o alinhamento das vias públicas e paredes 

laterais sobre os limites dos terrenos, com o comprimento do lote maior que a testada, e 

aberturas apenas em alguns cômodos da casa (FILHO, 1978). 

As salas da frente aproveitavam as aberturas sobre a rua, 

ficando as aberturas dos fundos para a iluminação dos cômodos de 

permanências das mulheres e locais de trabalho. Entre estas partes de 

iluminação natural, situavam – se as alcovas, destinadas à 

permanência noturna e onde dificilmente penetrava a luz do dia 

(FILHO, 1978, p.24). 

Atualmente, estas residências do período colonial no centro histórico de Ouro Preto, 

foram apropriadas por repúblicas estudantis que se adaptaram com a planta baixa preexistente 

destas casas, porém, alguns cômodos apresentam problemas associados com o conforto 

ambiental, falta de iluminação e ventilação natural e como consequência o surgimento de 

patologias, tal como o mofo.  

Em função disso, esta pesquisa pretende compreender e evidenciar a importância do 

estudo que busca garantir a qualidade do ambiente que será construído em função do conforto 

ambiental, seja durante a fase de concepção de um projeto arquitetônico de novas edificações 

ou de projetos de intervenções (reformas e obras de restauro).  
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Por isso, a escolha das repúblicas do centro histórico de Ouro Preto como objeto de 

estudo. As edificações atualmente apresentam problemas relacionados com conforto térmico e 

luminoso, logo, este trabalho vista encontrar uma forma de trazer melhorias nesses ambientes 

para os atuais moradores, explorando as estratégias da arquitetura bioclimática. 

Objetivos:  

Objetivo geral: Identificar e levantar os principais tipos de problemas que envolvem 

conforto ambiental nas moradias estudantis do centro histórico de Ouro Preto.  

Objetivos específicos: 

 Compreender o potencial das estratégias arquitetônicas e técnicas 

construtivas adaptadas ao clima, levando em consideração fatores como: a 

implantação da edificação, orientação, volume, sombreamento, direcionamento da 

ventilação e aproveitamento da iluminação natural; 

 Levantamento arquitetônico das moradias estudantis do Centro 

Histórico 

 Identificar os principais problemas de conforto ambiental relacionados 

com a iluminação e ventilação natural, nas edificações escolhidas como objeto de 

estudo.  

 Propor intervenção que auxilie as repúblicas do Centro Histórico de 

Ouro Preto, com intuito de melhorar a integração das edificações com o clima, 

cenário local e usuários. 

 

Metodologia:  

O trabalho foi organizado em uma etapa inicial de levantamento de referências 

teóricas sobre arquitetura bioclimática, período colonial de Ouro Preto e um estudo para 

compreender a adaptação realizada pelas repúblicas do centro histórico para residir nessas 

edificações atualmente.  

Em seguida foi realizado o levantamento das edificações e das problemáticas 

relacionadas com o conforto ambiental, que os cômodos das mesmas apresentam. Por fim, foi 

proposto a criação do Guia de Boas Práticas a serem seguidas para melhorar o conforto 
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ambiental nas edificações de Ouro Preto -MG ,com a função de trazer intervenções que  

melhore as condições relacionadas com o conforto térmico e luminoso nestes ambientes.  
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1 REFERENCIAL TEÓRICO 

No primeiro capítulo será abordado o referencial teórico sobre Arquitetura 

Bioclimática, com intuito de compreender o potencial das estratégias passivas utilizadas em 

um projeto arquitetônico. O foco será dado à importância de se produzir um espaço integrado 

com o meio e os usuários, garantindo um bom desempenho térmico para a edificação.  

1.1 Arquitetura Bioclimática – Referencial teórico  

Na década de 1960 os irmãos Aladar e Victor Olgyay iniciaram os primeiros estudos 

sobre uma arquitetura que integra a natureza com o clima local, propondo para a fase de 

concepção de um projeto arquitetônico, o estudo de quatro etapas: clima, biologia, tecnologia 

e arquitetura.  Ou seja, na arquitetura bioclimática o processo de concepção de um projeto 

visa agregar os materiais e as técnicas construtivas da região, e adaptar as edificações no 

clima da cidade em que estão inseridas. A partir disso, a expectativa é de gerar um edifício 

com menor impacto ambiental, buscando diminuir os efeitos negativos causados por uma 

construção, como o gasto de energia desnecessário.  

 Estima-se que o consumo de energia elétrica no Brasil devido 

aos condicionadores de ar no setor residencial tenha mais que 

triplicado nos últimos 12 anos, atingindo 18,7 TWh em 2017. A posse 

de equipamentos nas residências aumentou 9,0% ao ano entre 2005 e 

2017, influenciado, principalmente, pelo crescimento das vendas de 

equipamentos novos entre 2010 e 2015 (ENERGÉTICA, 2018, p.1). 

Neste caso, pode se observar a quantidade de projetos mal resolvidos no Brasil, que 

podem ser identificados não só pelo o uso de ar condicionado, mas também, pelo uso de luzes 

acessas durante o dia, uso de ventiladores, insolação direta na área de trabalho, improvisação 

de cortinas, etc...  

Uma das possiblidades previstas para diminuição destes erros, é a implementação do 

uso das estratégias bioclimáticas nas decisões projetuais realizadas pelos arquitetos, que são 

consideradas importantes, pois geram a satisfação das pessoas que utilizam o espaço, ou seja, 

o seu bem estar, e melhoram desempenho das mesmas ao realizar tarefas; porque quanto mais 

agradável o ambiente, mais otimizada será a tarefa realizada nele. 
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Além disso, estas estratégias são usadas para prevenir os erros de projetos que 

interferem no consumo de energia necessário para manter o edifício, visto que é mais barato 

economizar energia, do que fornecer. 

 

Sendo assim, a Arquitetura bioclimática surgiu a partir da necessidade de construir 

edifícios adaptados ao clima, no contexto sócio cultural e ambiental local, em equilíbrio com 

o entorno da edificação e a topografia do terreno, aproveitando os recursos e os materiais 

disponíveis na região, gerando um edifício com conforto térmico, lumínico e acústico, 

buscando reduzir a necessidade de utilização de sistemas mecânicos para isto.  

Outro problema enfrentado atualmente é a importação de modelos de projetos que 

foram construídos em outras regiões, como exemplo, no norte de um determinado País, e são 

implantadas sem nenhuma alteração, na região Sul do mesmo.  Isto acarreta a inadequação e 

problemas com conforto ambiental no edifício inserido na nova região.  

Dado à importância de se projetar com princípios bioclimáticos, a arquitetura vai 

muito além do aspecto estético, ela necessita de uma pesquisa das condições características 

oferecidas por cada região, visando uma arquitetura de acordo com o meio, lutando contra 

soluções de modelos importados de outra região que são inapropriados a realidade local para 

onde eles estão sendo inseridos.  

 ‘’ A arquitetura deve responder às necessidades e as 

circunstâncias locais, esquecendo modelos importados de outras 

regiões, ou de outras culturas dominantes. À medida que assumimos a 

nossa época, com tudo o que isso implica – uma imensa quantidade de 

informações sobre o que já foi realizado, conhecimento de técnicas 

regionais, de novos materiais etc -, alcançaremos a liberdade para 

elaborar projetos mais belos e mais racionais, adequados ao clima 

onde serão executados, as regiões e seus usuários ’’ (Severiano Porto 

in SABBAG, 1985)
1
. 

 

                                                           
1
 Entrevista cedida por Severiano Porto a SABBAG, 1985. 



12 
 
 

 

A bioclimatologia é um dos aspectos que mais impulsiona e auxilia na eficiência 

ambiental de uma edificação, especialmente em tempos de crise energética, pois consegue 

estabelecer relações entre, as variáveis do comportamento humano, que são: os fatores 

fisiológicos (atividade, idade e saúde) e o fator de isolamento (vestimenta), que interligados 

vão interferir na sensação de conforto; a dimensão da sustentabilidade e economia, com a 

utilização de sistemas passivos de energia adquiridos pela analise do clima local, reduzindo o 

consumo de energia e recursos financeiros; a preservação dos aspectos culturais, mantendo as 

características arquitetônicas locais, promovendo um fortalecimento da identidade 

arquitetônica da região.  

Ademais, a arquitetura bioclimática considera importante compreender os dados 

climáticos do local, para identificar as épocas de maior possibilidade de desconforto, para 

estabelecer as estratégias que devem ser inseridas no projeto para compensar essas más 

condições.  

1.2 Ventilação Natural 

A ventilação é apontada, frequentemente, como a estratégia 

bioclimática mais eficiente para obtenção de conforto térmico nos 

espaços urbanos e arquitetônicos. Além disso, o alcance social dessa 

estratégia é indiscutível (BITTENCOURT et al, 2005). 

 

A ventilação natural traz benefícios importantes, contribui para diminuir a temperatura 

no interior das edificações, ajuda a manter a qualidade interna do ar pela sua renovação, além 

disso, auxilia no controle de umidade do ambiente, e minimiza o uso de sistemas de 

condicionamento artificial. Em uma época difícil, na qual a sustentabilidade das edificações é 

uma preocupação constante, a opção por uso de sistemas passivos para conforto térmico não 

pode ser desconsiderada (FIGUEIREDO, 2008).  

    As variações de temperatura que ocorrem ao longo do dia em construções com        

ventilação natural, podem provocar sensações de conforto com temperaturas do ar 

significativamente mais altas que aquelas preferidas sob condições constantes em ambientes 

condicionados artificialmente. Isto ocorre porque a redução da temperatura causada pelo 

movimento do ar é percebida pelas pessoas através das trocas convectivas entre o corpo 
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humano e a corrente de ar, e também pela evaporação do suor da pele, logo, a zona de 

conforto é ampliada (FIGUEIREDO, 2008).  

A ventilação natural é definida pelo deslocamento do ar através do edifício, pela 

posição das aberturas em suas vedações, que funcionam como local de entrada e saída do ar. 

Para acontecer um fluxo de ar adequado, é de suma importância que as aberturas sejam 

dimensionadas e posicionadas adequadamente em relação à direção do vento predominante. 

As correntes de ar originam-se por diferenças de pressão entre as áreas externas e 

internas, que, por sua vez, possuem duas fontes diferentes: as correntes de ar existentes no 

exterior e a diferença de temperatura entre o ar interno e externo. Por isso, existem duas 

possibilidades de ventilação natural em uma edificação, a primeira maneira ocorre pela ação 

dos ventos – denominada ventilação cruzada – e o movimento por diferença de temperatura – 

chamada ventilação chaminé. As duas estratégias podem trabalhar juntas, sozinhas ou em 

contraposição, dependendo das condições climáticas onde o edifício será construído e da sua 

forma volumétrica (NEVES, 2006).  

 

 

Figura 1- Tipos de ventilação 

Fonte: Labee – Laboratório de Eficiência Energética em Edificações
2
 

A ventilação cruzada consiste na renovação do ar por todo o volume possível, fazendo 

com que ele atravesse o ambiente. Isso acontece da seguinte maneira: O ar mais fresco entra 

                                                           
2
 Disponível em: <http://www.labeee.ufsc.br/sites/default/files/disciplinas/Aula-

Arquitetura%20e%20Clima_0.pdf> Acesso em: maio.2019 

http://www.labeee.ufsc.br/sites/default/files/disciplinas/Aula-Arquitetura%20e%20Clima_0.pdf
http://www.labeee.ufsc.br/sites/default/files/disciplinas/Aula-Arquitetura%20e%20Clima_0.pdf
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no lado do edifício onde a direção do vento é predominante, provocando a saída do ar quente 

pelas aberturas opostas (posicionadas em fachadas diferentes).   

 

  

Figura 2- Esquema de ventilação com corrente cruzada       Figura 3 – Exemplo de caso com vento e sem corrente cruzada   

Fonte: (NEVES, 2006, p.39)                                                  Fonte: (NEVES, 2006, p.39) 

O tipo abertura afeta diretamente o desempenho da ventilação cruzada, tanto pelas 

suas dimensões e tipos de esquadrias, pois afetam na direção do fluxo do ar e no seu 

direcionamento e intensidade. Obstruções, elementos externos como projeções horizontais e 

verticais, brises, telas para insetos e vegetação também influenciam no padrão e velocidade do 

vento, podendo direcionar, diminuir e/ou aumentar a velocidade.  

Já no efeito chaminé considera-se a diferença de pressão, causada pela diferença de 

temperatura do ar externo e interno.  O aumento do calor interno de uma construção é causado 

pelas atividades que ali ocorrem (iluminação, equipamentos, ocupação, etc...). 

O ar externo, que normalmente possui temperatura inferior, penetra pelas aberturas 

mais baixas do ambiente, e o ar interno, de temperatura superior, sobe e sai pelas aberturas 

mais altas (NEVES, 2006). 

            

Figura 4 - Efeito chaminé, edifício de escritórios BRE, por Feilden-Clegg na Inglaterra. 

Fonte:(BAGNATI, 2013) 
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A ventilação chaminé não está ligada somente as diferenças de temperaturas internas e 

externas, mas também com o posicionamento e tamanho das aberturas, e a distância vertical 

entre elas.  Um fluxo maior de ar é alcançado, quando as aberturas são maiores e possuem 

grandes diferenças de altura entre as de entrada e saída do ar.  

1.3 Iluminação Natural 

Em um país como o Brasil que recebe grande quantidade de radiação solar, é 

indispensável à utilização de estratégias que visam um maior aproveitamento da luz natural, 

diminuindo o consumo de energia elétrica. Além disso, a iluminação natural proporciona a 

entrada de luz do sol no ambiente, tornando – o mais agradável e propício para a permanência 

dos usuários.  

A iluminação natural quando adequada ao ambiente, melhora o índice de conforto 

ambiental do mesmo, e proporciona melhores condições aos usuários, aumentando o índice de 

produtividade, proporciona também condições favoráveis para a saúde das pessoas 

melhorando o conforto psicológico, pois a iluminação exerce papel importante no ciclo 

biológico humano (MARTAU, 2009; FIGUEIRÓ, 2010). 

De acordo com o site da Procel, a quantidade de energia gasta no Brasil devido ao uso 

de iluminação é de 50%, além do mais, estudos apontam que se a iluminação artificial fosse 

substituída por estratégias de iluminação natural, poderiam ser economizados cerca de 80% de 

energia (BODART; HERDE, 2002). 

A iluminação natural deve ser adequada ao espaço, evitando ganhos e perdas de calor 

em excesso, por isso as estratégias devem ser adequadas ao clima, sendo necessário fazer um 

estudo para identificar a trajetória que o Sol faz no terreno, assim o arquiteto pode projetar os 

espaços de acordo com a necessidade de cada cômodo em receber iluminação durante o dia.  

 

Para explorar a luz natural, com cautela, evitando ganhos e 

perdas de calor em excesso, existe uma gama de recursos 

arquitetônicos que proporcionam melhorias visuais e na qualidade do 

ambiente, tais como: prateleira de luz, atrio, poço de luz, claraboia, 

refletor externo, uso de dutos com espelhos, lanternim, entre outros 

(BAGNATI, 2013). 



16 
 
 

 

 

Estas técnicas podem ser observadas na ilustração abaixo:  

 

 

                                          Figura 5 - Figura 7.32: Técnicas de iluminação natural. 

                                            Fonte: (BAGNATI, 2013) 

Existem outras estratégias que podem diminuir o consumo energético de uma 

edificação, como a troca de lâmpadas incandescentes por fluorescentes. Outra prática é 

instalação de sensores de presença em corredores, escadas, ou uso de sensores fotoelétricos. A 

grande questão, é que a luz natural e artificial devem ser pensadas e trabalhadas juntas, pois 

só assim o edifício irá consumir a quantidade de energia que ele realmente precisa, evitando 

desperdícios (BAGNATI, 2013). 

 

1.4 Desempenho Térmico das edificações 

É indispensável à importância do desempenho térmico de uma edificação para a 

construção civil. A adaptação da construção ao clima no qual ela está inserida deve 

possibilitar conforto térmico ao usuário com menor gasto de energia possível. A eficiência 

energética pode ser descrita como a conquista de um bom desempenho térmico, com um 

baixo gasto energético. Sendo assim, um edifício é mais eficaz do que o outro quando 
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possibilita as mesmas condições de conforto, com menor gasto de energia (LAMBERTS; 

DUTRA; PEREIRA, 1997).  

A avaliação de desempenho térmico de uma edificação pode 

ser feita tanto na fase de projeto, quanto após a construção. Em 

relação à edificação construída, a avaliação pode ser feita através de 

medições in-loco de variáveis representativas do desempenho, 

enquanto que na fase de projeto esta avaliação pode ser feita por meio 

de simulação computacional ou através da verificação do 

cumprimento de diretrizes construtivas. (NBR 15220-3, 2013, p. 2) 

 

Analisar uma edificação com base no seu desempenho térmico é investigar se as 

condições do ambiente são adequadas em relação ao conforto térmico que é proporcionado 

aos usuários. O estudo pode ser feito através da análise das trocas de calor e de massa entre o 

meio externo e meio interno da edificação, e está relacionado com o tipo de ocupação e 

atividade que será desenvolvida no ambiente, juntamente com a análise do sistema construtivo 

e o tipo de materiais utilizados.   

A NBR 15220-3 apresenta recomendações para um bom desenvolvimento térmico de 

um projeto arquitetônico bioclimático no Brasil. Ela estabelece um conjunto de estratégias de 

condicionamento térmico passivo adequado para cada uma das oito zonas bioclimáticas 

brasileiras (figura 6), apresenta também indicações de técnicas construtivas que melhoram o 

desempenho térmico das construções, a partir da adaptação climática.    
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Figura 6- Zoneamento bioclimático Brasileiro 

Fonte:NBR 15.220 (ABNT, 2005) 

De acordo a norma NBR 15.575 (ABNT, 2013), a avaliação de desempenho térmico 

deve ser realizada para um dia típico de projeto de verão e um dia típico de projeto de 

inverno. O dia típico de projeto de verão é definido como o dia mais quente do ano segundo a 

média do período dos últimos 10 anos, e o valor máximo diário da temperatura do ar interior 

nos ambientes de permanência prolongada (dormitórios e/ou salas), sem a presença de fontes 

internas de calor (ocupantes, lâmpadas, entre outros) deve ser sempre menor ou igual ao valor 

máximo diário da temperatura do ar exterior. O dia típico de projeto de inverno é definido 

como o dia mais frio do ano segundo a média do período nos últimos 10 anos; e o valor 

mínimo da temperatura do ar interior de ambientes de permanência prolongada (dormitórios 

e/ou salas), deve ser sempre maior ou igual à temperatura mínima externa acrescida de 3ºC. 

(LOPES, 2018) 

Em ambos os dias, o nível para aceitação é o denominado mínimo (M), porém para 

que possa alcançar conforto térmico ao usuário é recomendado os níveis intermediário (I) e/ou 

superior (S), dependendo da região bioclimática (LOPES,2018), conforme é mostrado nas 

tabelas 1 e 2.   
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Tabela 1- Critério de avaliação de desempenho térmico para condições de verão 

    

Fonte: NBR 15.575 (ABNT, 2013) 

Tabela 2 - Critério de avaliação de desempenho térmico para condições de inverno 

 

Fonte: NBR 15.575 (ABNT, 2013) 

 

1.5 Requalificação de uma edificação  

A requalificação e revitalização de edifícios atualmente estão se tornando uma prática 

muito comum. A partir disso, temos o surgimento do termo inglês retrofrit, que tem o 

objetivo de renovar edifícios antigos, preservando o patrimônio histórico e arquitetônico, 

visando um melhor desempenho da eficiência energética e melhor utilização do espaço. 

(SOUSA, 2014) 

“O retrofit, como é chamada a técnica de recuperação de edificações, é a busca pela 

eficiência do edifício e a adaptação às necessidades dos usuários, dentro das limitações 

físicas de sua estrutura” (ESTEVES E LOMARDO, 2009). 

As alterações em edifícios existentes podem resultar na 

melhora da eficiência energética, redução do consumo de água, 

melhora no conforto e a qualidade dos espaços em termos de luz 

natural, qualidade do ar, diminuição do barulho, alterações que 
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beneficie o bem estar do usuário. A construção e equipamento devem 

ter qualidades para conferir estes atributos (SOUSA, 2014, p 4). 

 

Ao propor um projeto de requalificação para determinado edifício/espaço é importante 

valorizar e entender seu contexto histórico e patrimonial, buscando realizar o projeto a partir 

das demandas necessárias, respeitando as possibilidades possíveis para a intervenção.  A 

revitalização pode trazer ganhos, como uma melhor satisfação dos usuários das edificações, 

podendo possibilitar novos usos e diminuir os custos com energia. Dessa maneira, a adoção 

de soluções simples, como a utilização de estratégias passivas da arquitetura bioclimática, 

podem solucionar os problemas do ambiente construído, tornando-o um espaço mais eficiente 

energeticamente.  
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2 CONTEXTO HISTÓRICO E PATRIMONIAL DAS REPÚBLICAS             

ESTUDANTIS DO CENTRO HISTÓRICO DE OURO PRETO  

Neste capítulo será abordado o surgimento das repúblicas estudantis em Ouro Preto, 

levando em consideração os aspectos históricos e morfológicos dessas edificações e também a 

inserção no perímetro tombado da cidade.  

2.1 Surgimento das Repúblicas estudantis em Ouro Preto  

A cidade de Ouro Preto é caracterizada e conhecida 

mundialmente pelo papel importante na economia brasileira durante o 

“ciclo de ouro”, especialmente no século XVIII, e, também por ser o 

estopim e palco da chamada “Inconfidência Mineira”, em 1789, um 

dos movimentos emancipacionistas importantes na história do Brasil e 

desencadeador das primeiras ideias de independência do Brasil 

(MACHADO, 2003, p 11). 

 

A formação de Ouro Preto está ligada as atividades de exploração do Ouro e comércio 

no século séc. XVII. Segundo Sylvio de Vasconcellos (1999) a antiga Vila Rica se formou a 

partir da junção de arraiais de mineradores estabelecidos ao longo da estrada tronco que 

ligava o campo ao mato dentro. Com a construção no morro de Santa Quitéria da antiga casa 

de Câmara e Cadeia (atual Museu da Inconfidência) e a Casa dos Governadores (Atual Museu 

de Ciência e Técnica da Escola de Minas), foi estabelecido um centro comum às duas 

freguesias Ouro Preto e Antônio Dias que compunham a Vila Rica: A Praça, atual Praça 

Tiradentes.  

Ouro Preto foi definida como capital da província de Minas Gerais em 20 de Março de 

1823, título que pendurou até o final do mesmo século. Em 1897, a capital de Minas Gerais 

passa a ser Belo Horizonte, que foi projetada e construída para ser a sede de administração 

política do Estado, devido às limitações geográficas de Ouro Preto (MACHADO, 2003). 

‘’ A transferência da capital causou um esvaziamento populacional na cidade em cerca 

de 40% ‘’(MENICONI, 2000). Comerciantes, funcionários públicos, militares e famílias se 

mudaram para a nova capital, ocasionando o despovoamento de Ouro Preto. ’’ A 

https://mct.ufop.br/
https://mct.ufop.br/
https://mct.ufop.br/
https://mct.ufop.br/
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desvalorização dos imóveis era às vezes tão gritante que achavam melhor deixar de quitar os 

impostos, pois não compensava’’ (MACHADO, 2003, p 16). 

Entrelaçado a isto, tem - se o surgimento das repúblicas estudantis, que foram se 

formando no entorno da Escola de Farmácia fundada em 1839 e da Escola de Minas em 1876. 

Como consequência da transferência da capital para a cidade de Belo Horizonte, vários 

imóveis tornaram-se disponíveis na cidade.  

Muitas destas casas foram doadas, cedidas ou ocupadas pelos 

estudantes.  Quanto às casas cedidas, as famílias liberavam porque era 

melhor deixá-las nas mãos dos estudantes que cuidariam do que deixar 

desabar ou serem ocupadas por estranhos (MACHADO, 2003, p 16). 

No século XX, na década de 1940, nasceram entidades de assistência estudantil com 

intuito de comprar ou construir novas casas para os estudantes. O resultado dessas entidades 

foi a conquista de grandes casas que abrigaram várias repúblicas.   

Com a fundação da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP) em 1969, esses 

imóveis foram absorvidos pela Instituição. ‘’Com o crescimento da Universidade e criação de 

novos cursos mais casas foram adquiridas, totalizando hoje 58 Repúblicas Federais em Ouro 

Preto. ’’ (MACHADO, 2003). 

2.2 Lote urbano: Arquitetura Colonial  

Para entender o processo de ocupação realizado pelas repúblicas estudantis no centro 

histórico em Ouro Preto, é importante também compreender a origem e a forma que compõe a 

paisagem urbana da cidade no centro histórico, formada pelo conjunto dessas edificações.  

Estudiosos da ocupação do espaço urbano e rural da antiga 

província de Minas Gerais, tais como Silvio de Vasconcellos (1955), 

Lima Júnior (1962) e Goulart Reis (1968), reconhecem dois períodos 

importantes na povoação de Ouro Preto (COSTA; NETTO; 2015, p 

66). 

O primeiro período é o início da colonização e ocupação pelos portugueses, que 

definiram os principais espaços de penetração e consequente colonização. O segundo é sobre 
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a exploração das minas de ouro e a consequente povoação da capitania nas terras situadas na 

área central da Colônia (COSTA; NETTO; 2015). 

 ‘’Ouro Preto demonstra na sua estrutura urbana residencial tipos básicos 

caracterizados por edificações coloniais, de influência portuguesa ‘’ (FILHO, 1978). Os 

modelos mais apropriados às condições locais brasileiras foram importados e adaptados, 

apresentando características de padronização na implantação do lote, na distribuição das 

plantas e nas técnicas construtivas.  

A composição da paisagem urbana de Ouro Preto é a consequência do traçado 

característico relacionado ao lote que a edificação está implantada (FILHO, 1978). 

Com base nos padrões de ocupação de Portugal, as vilas e 

cidades do período colonial apresentavam ruas de aspectos uniformes, 

com residências construídas sobre o alinhamento das vias públicas e 

paredes laterais sobre os limites dos terrenos (FILHO, 1978, p.22). 

Os principais tipos de habitação eram a casa térrea (figura 7) e o sobrado (figura 8) 

que surgiram no período de 1800 a 1850. O sobrado consiste na ampliação da casa térrea, com 

adição de novos cômodos. Outra diferença também é o piso, chão batido na casa térrea a 

assoalhado no sobrado.  

     

       Figura 7- Casa térrea                                             Figura 8- Sobrado                                                                     

Fonte: (COSTA; NETTO; 2015, p 158)                                Fonte: (COSTA; NETTO; 2015, p 158) 
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A uniformidade e a padronização nos partidos arquitetônicos era constante, as 

repetições não ficavam só por conta das fachadas, as plantas baixas das casas também 

apresentavam divisões parecidas.  

As salas da rua da frente e as lojas aproveitavam as aberturas 

sobre a rua, ficando as aberturas dos fundos para a iluminação dos 

cômodos de permanência das mulheres e dos locais de trabalho. Entre 

estas partes com iluminação natural, situavam – se as alcovas, 

destinadas à permanência noturna e onde dificilmente penetrava a luz 

do dia. A circulação realizava-se, sobretudo em um corredor 

longitudinal que, em geral, conduzia da porta da rua aos fundos. Esse 

corredor apoiava – se a uma das paredes laterais, ou fixava-se no 

centro da planta. (FILHO, 1978, p.24)  

Essas características podem ser observadas na figura 9: 

 

Figura 9 - Esquema de planta residencial do período colonial 

Fonte: (FILHO, 1978) 

Analisando os padrões de ocupação do período colonial, é possível perceber que as 

plantas residenciais não tinham grandes possibilidades de aberturas para entrada de ventilação 
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e iluminação, uma vez que as casas foram construídas sem afastamentos laterais, a ventilação, 

ocorre apenas em um sentido. Além disso, alguns cômodos contam com aberturas pequenas, 

dificultando a entrada de ar e luz direta.  

 

Figura 10 - Planta baixa residencial do período colonial 

 

Figura 11 - - Planta baixa residencial do período colonial 

Fonte: ArquitraçoBrasil
3
 

Essas plantas baixas (figuras 10 e 11) exemplificam como ocorre a entrada de 

ventilação e iluminação nas casas do período colonial, que acontecem apenas em um sentido 

devido as paredes laterais serem formadas por paredes cegas.  

2.3 Patrimônio histórico e cultural  

Como foi mostrado nos sub capítulos 2.1 e 2.2 as repúblicas estudantis de Ouro Preto, 

ocuparam casas construídas durante o período colonial, que possuem características 

tipológicas de Portugal. Estas casas fazem parte do perímetro tombado de Ouro Preto. ‘’O 

tombamento da cidade no século XX, foi determinante para a manutenção das características 

tipológicas coloniais ‘’ (COSTA; NETTO, 2015, p 162). 

A partir disso, pode ser observado que após a ocupação, as repúblicas não puderam 

fazer grandes adaptações nas plantas baixas das edificações e tiveram que se adaptar ao 

existente, de acordo com suas necessidades. Nesse contexto, é importante ressaltar que as 

possibilidades de intervenções e reformas nestas casas são regulamentadas pela Portaria 

                                                           
3
 Disponível em: https://arquitracobrasil.wordpress.com/periodo-colonial-1530-a-1830/. Aceso em: jun.2019. 

https://arquitracobrasil.wordpress.com/periodo-colonial-1530-a-1830/
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IPHAN
4
 312/210 e a resolução Cuni nº 1.540- Estatuto das Residências Estudantis de Ouro 

Preto. Para desenvolvimento deste trabalho, serão apresentadas as diretrizes/regras que ambas 

apresentam, que interferem e influenciam em propostas de reformas e obras de restauro destas 

edificações.  

A portaria IPHAN 312/210 indica no Art 4° que ‘’ Quaisquer intervenções a serem 

realizadas no perímetro de tombamento e de seu entorno, depende de autorização do Instituto 

do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – Iphan, conforme dispõe os artigos 17 e 18 do 

Decreto-Lei n°25 de 30 de novembro de 1937.’’ 

Art. 11. São consideradas reformas simplificadas, obras de manutenção ou 

conservação do edifício ou serviços simples, que não modifiquem características do edifício, 

não sendo exigível projeto como, por exemplo: substituição de revestimentos, argamassas e 

pinturas; implantação de meio fio; manutenção de cobertura, substituição de esquadrias com 

materiais da mesma natureza, construção de muros de divisa sem função estrutural, 

construção de passeio entre outros. 

Art. 12. São consideradas Obras de Reforma serviços de adequação que impliquem na 

modificação da forma do edifício/objeto, seja em planta, volume ou elevação. 

Art. 23 . Paragráfo III ‐ Será permitido o uso de telhas de vidro em até 20% da 

superfície do telhado sempre que o impacto das visuais das coberturas do edifício seja o 

menor possível se observado, em primeiro lugar, a partir das vias que conformam a quadra 

onde está inserida a edificação e, em segundo, dos pontos notáveis como os adros das igrejas, 

capelas e mirantes naturais; 

Art. 28  

I. Os conjuntos e as edificações com tipologia colonial deverão ter alvenarias 

externas rebocadas e pintadas em cor branca, e esquadrias em cores fortes usuais, ficando 

vetados os acabamentos brilhantes de tintas, vernizes, esmaltes ou outros. Deverão ser 

monocromáticas e apresentar diferenciação de cor nos frisos, elementos ornamentais e 

esquadrias, segundo paleta de cores disponibilizada pelo IPHAN; 

Art. 33  

                                                           
4
 Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) é uma autarquia federal vinculada ao Ministério 

da Cidadania que responde pela preservação do Patrimônio Cultural Brasileiro.  
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I ‐ As intervenções que envolverem instalações sanitárias ou melhorias na funcionalidade ou 

nas condições de habitabilidade das edificações de uso predominantemente habitacional serão 

avaliados de forma discricionária, considerando a importância dessas melhorias e o estímulo 

do uso residencial. Devem‐se manter ao máximo os sistemas construtivo e estrutural originais; 

Dado a importância de se manter o reconhecimento cultural, ressaltando a necessidade 

da preservação das edificações. A resolução Cuni n°1.540 também apresenta no capítulo VI 

as normas de manutenção e conservação das residências: 

Art. 23. A conservação e a manutenção das residências estudantis serão 

compartilhadas entre a UFOP e os residentes.  

Art. 24. Compete à UFOP vistoriar periodicamente as residências estudantis e 

encaminhar as providências cabíveis. 

Art. 25.   I. Realizar obras no imóvel somente com a devida aprovação da Prefeitura 

Universitária e dos demais órgãos competente. 

Dessa forma, é importante salientar a necessidade de informar e aprovar os projetos de 

intervenções nestas edificações para os órgãos competentes, para conservação das 

características construtivas desses bens.  
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3 MATERIAIS E MÉTODOS  

O presente capítulo caracterizará os objetos de estudos escolhidos para a análise do 

trabalho, apresentará os problemas relacionados com o conforto térmico presentes nestas 

edificações, que será explicado a partir do levantamento técnico das mesmas. 

Posteriormente foi feita análise do clima região de Ouro Preto, para ajudar na 

compreensão das características climáticas da área estudada.   

Em virtude disso, será feito levantamento em campo com três equipamentos para 

análise da entrada de luz e ventilação nos cômodos das residências estudadas.  

3.1 Problemas relacionados com conforto ambiental nas Repúblicas estudantis do 

centro histórico de Ouro Preto 

Atualmente, as repúblicas estudantis do Centro histórico de Ouro Preto vêm 

enfrentando problemas relacionados com conforto ambiental em alguns cômodos das casas. A 

dificuldade de entrada da luz natural, e a falta de ventilação nos ambientes, são os principais 

problemas destes cômodos.  Como consequência disto, tem – se ambientes úmidos propícios 

ao surgimento de patologias, como o mofo. Estas consequências tornam os cômodos cada vez 

mais insalubres e prejudicam a convivência dos moradores nos mesmos, pois podem 

ocasionar problemas respiratórios.  

Levando em consideração as possibilidades de intervenção estabelecidas para 

residências tombadas no centro histórico de Ouro Preto, respeitando seu contexto histórico e 

patrimonial, por isso a importância e relevância do estudo do capítulo II, este trabalho busca 

uma forma de intervenção que possibilite o conforto ambiental nestes ambientes aos usuários, 

a partir das estratégias da arquitetura bioclimática.  

3.2 Localização e caracterização das edificações escolhidas como objeto de estudo  

Como objeto de estudo deste trabalho, foram escolhidas quatro repúblicas localizadas 

no Centro histórico de Ouro Preto – MG próximas a Praça Tirantes (figura10). República 

Necrotério, Pulgatório, Aquarius e Indignação, ambas fazem parte do perímetro tombado da 

cidade de Ouro Preto.  
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Figura 12 - Mapa repúblicas do centro histórico de Ouro Preto – MG 

Fonte: Elaborada pela autora 

A primeira é a república Necrotério localizada na Rua do Pilar, 2 – Pilar. A entrada da 

casa é por uma porta lateral alinhada à rua, que através de um corredor permite a circulação 

para os cômodos e demais pavimentos.  

A distribuição de cômodos acontece entre o pavimento térreo e o primeiro subsolo. 

Através de planta é possível identificar banheiros sem nenhuma abertura, a boate também que 

conta apenas com portas, e um quarto que tem uma abertura para o muro vizinho.  

A ventilação e iluminação desta residência acontece pelos fundos e pela frente, pois a 

parede lateral esquerda é ao lado da edificação vizinha e a parede lateral direita até possui 

afastamento lateral, mas ainda assim, é muito próxima do muro vizinho.  
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Abaixo segue as plantas baixas do pavimento térreo e primeiro subsolo (figura 13), 

para ajudar a entender ondes os comôdos estão localizados. Os ambientes analisados estão 

diferençiados por cor, destacados na planta baixa do primeiro subsolo.  

 

Figura 13 - Plantas baixas pavimento térreo e primeiro subsolo da república Necrotério 

Fonte: Inventário Nacional de Bens Imóveis / Sítios Urbanos Tombados - INBI/SU 2001. 
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Este quarto (figura 14) apresenta duas aberturas, uma porta e uma janela, porém a 

janela da para um corredor externo que é praticamente colado no muro vizinho e a porta da 

para um corredor de circulação interno, ou seja, a quatidade de luz  e de ar que entram no 

cômodo são baixissimas.  

                                                 

Figura 14 - quarto da república Necrotério         Figura 15- Janela do quarto                 Figura 16 – Porta do quarto 

Fonte: Arquivo pessoal da autora 

Esta boate (figura 17) apresenta também apenas duas aberturas (portas) que dão para 

áreas de circulação, e apresenta muitos problemas com o mofo.  

       

                      Figura 17 – Boate república Necrotério                     Figura 18 – Boate 

Fonte: Arquivo pessoal da autora 
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A segunda é a república Pulgatório localizada na Rua Paraná, 54, Centro.  

A entrada da casa é através de um corredor central, alinhado com a via. Como é 

possível observar na planta baixa a entrada de iluminação e ventilação só é possível pelos 

fundos e pela frente, pois as paredes laterais estão nos limites dos lotes vizinhos.  

Abaixo segue as plantas baixas do pavimento térreo, primeiro e segundo subsolo 

(figura 19), para ajudar a entender onde os comôdos escolhidos para análise que apresentam 

os principais problemas com entrada de ar e luz estão localizados.  

Os ambientes analisados estão diferençiados por cor. 

 

Figura 19 - Plantas baixas pavimento térreo primeiro e segundo subsolo da república Pulgatório                       

Fonte: Inventário Nacional de Bens Imóveis / Sítios Urbanos Tombados - INBI/SU 2001. 
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O ambiente onde funciona a boate da república (figura 20), provavelmente no período 

colonial era uma senzala. Possui apenas uma janela pequena que da para a rua, e uma porta 

para um corredor de circulação interno. E apresenta grandes problemas com umidade e mofo, 

conforme mostrado nas figuras 23 e 24.  

  

Figura 20 – Boate república Necrotério                                         Figura 21 - Boate 

   

Figura 22 – Boate                  Figura 23 - Mofo nas paredes           Figura 24 - Mofo nas paredes 

Fonte: Arquivo pessoal da autora 
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Os dois banheiros coletivos apresentam grandes problemas com umidade, com apenas 

uma janela lateral e uma porta que dão para uma escada. 

  

Figura 25 - Banheiro coletivo                                                           Figura 26 - Banheiro coletivo      

                                                                                               

Figura 27 - Aberturas para o banheiro  

Fonte: Arquivo pessoal da autora 
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Este quarto (figura 28) apresenta apenas duas aberturas que dão para um espaço de 

circulação, tem grandes problemas com umidade e mofo nas paredes, conforme mostrado na 

figura 31. 

     

     Figura 28 - Quarto Pulgatório                                           Figura 29 - Janela do quarto Pulgatório        

           

       Figura 30 – Janela do quarto vista do lado de fora        Figura 31 - Mofo nas paredes do quarto 

Fonte: Arquivo pessoal da autora 
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A Terceira é república Aquarius localizada na Rua Paraná, 26 – Centro.  

A entrada da casa é através de uma porta alinhada com a via, cuja entrada é para um 

corredor lateral que da acesso aos cômodos e aos outros pavimentos. Através da planta baixa 

é possível perceber que os corredores, as áreas de circulação, os banheiros e alguns quartos 

possuem poucas ou nenhuma abertura para entrada de iluminação e ventilação.  

Os cômodos escolhidos para análise estão destacados nas plantas baixas (figura 32).  

 

Figura 32 - Plantas baixas térreo, primeiro, segundo e terceiro subsolo da república Aquarius 

Fonte: Inventário Nacional de Bens Imóveis / Sítios Urbanos Tombados - INBI/SU 2001. 
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Este banheiro (figura 33) possui duas aberturas, a janela é virada para área de circulação. É 

localizado no pavimento térreo.  

      

    Figura 33 - Banheiro térreo república Aquarius            Figura 34 - Janela do banheiro térreo república Aquarius            

Este banheiro (figura 35) localizado no terceiro subsolo também apresenta apenas duas 

aberturas, e a insalubridade dele é preocupante, como pode ser observado na figura 36 o teto 

está todo mofado.  

    

Figura 35 - Banheiro no terceiro subsolo da república Aquarius  Figura 36 - Teto mofado do banheiro subsolo                                          

Fonte: Arquivo pessoal da autora  
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A república apresenta também falta de iluminação e ventilação natural nos espaços de 

circulação e como consequência tem- se o surgimento do mofo, como pode ser observado nas 

figuras 37 e 38.  

  

Figura 37 – Área de circulação terceiro subsolo                         Figura 38 - Área de circulação primeiro subsolo 

       

Figura 39 - Área de circulação térreo                         Figura 40 - Área de circulação                                               

Fonte: Arquivo pessoal da autora 
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A quarta e última, é a república Indignação localizada na Rua Conde de Bobadela 

(Rua Direita), 179. A entrada é através de um corredor lateral localizado no pavimento térreo, 

juntamente com um banheiro e uma sala para despejo que não possuem aberturas para entrada 

e ar e iluminação. Os demais cômodos da casa são no segundo e terceiro pavimento. 

A edificação tem grades problemas com iluminação e ventilação, pois as 

possibilidades de aberturas são só pela frente, uma vez que as paredes dos fundos e laterais 

são nos limites das edificações vizinhas. Abaixo segue a planta baixa para compreensão da 

distribuição dos cômodos da casa, os cômodos escolhidos para análise estão destacados por 

cores.  

 

Figura 41 - Plantas baixas térreo, primeiro e segundo pavimento 

Fonte: Inventário Nacional de Bens Imóveis / Sítios Urbanos Tombados - INBI/SU 2001 

Este banheiro (figura 42) não apresenta nenhum tipo de ventilação, e tem grandes 

problemas com umidade e mofo no teto. Este ambiente fica no térreo da casa.  
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Figura 42 - Porta do banheiro                                           Figura 43 - Banheiro 

Este quarto (figura 44) tem duas aberturas, uma janela  e uma porta que abrem para 

espaços internos de circulação. Também apresenta grandes problemas com mofo e umidade. 

Este quarto fica no segundo pavimento da casa.  

       

Figura 44- Quarto                                            Figura 45 - Janela do quarto  

Este quarto (figura 46) é utilizado como uma sala de estudos, e possui apenas uma janela 

pequena que da para o muro vizinho.  Sem possibilidade de iluminação e ventilação natural, 
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apresenta problemas com umidade e mofo (figura 47).  Este cômodo fica no segundo 

pavimento da casa.  

    

                        Figura 46 - Quarto de estudos                                      Figura 47 - Mofo na parede 

 

48 - Janela do quarto de estudos 

Fonte: Arquivo pessoal da autora 
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Este quarto (figura 49) fica no terceiro pavimento da casa, possui duas aberturas. Uma 

janela que abre para um muro vizinho e uma porta para a circulação. Também apresenta 

problemas com mofo e umidade por falta de iluminação e ventilação natural.  

   

Figura 49 – Quarto                                                            Figura 50 - quarto 

 

Figura 51 - Janela do quarto que da para o muro vizinho                                                                                      

Fonte: Arquivo pessoal da autora 
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3.3 Caracterização das condições climáticas do local  

A cidade de Ouro Preto- Minas Gerais está localizada na região Sudeste do Brasil. Na 

zona bioclimática brasileira 3. “Encontra – se a uma latitude 20º 17’ 15” S e longitude 43º 30' 

29" a oeste de Greenwich e  altitude de 1179m. O clima é quente e temperado, chove muito 

mais no verão que no inverno.  

3.4 Métodos de análise  

Para avaliação do conforto térmico nos cômodos apresentados no subcapítulo 3.2, 

foram feitas análises com dois equipamentos diferentes, durante dois dias, em turnos 

diferentes. Turno da manhã entre 11hr e 13hr, e final da tarde entre 16hr e 17hr. Os horários 

foram definidos para gerar uma comparação entre o horário que o sol está mais alto, e o 

horário que ele está se pondo.  

Equipamentos utilizados:  

 Psicrômetro: Para medir a umidade relativa do ar, a temperatura do 

ambiente e a intensidade de luz que entra no cômodo. 

 THAL- Termo- Hidro-Anemômetro: Para medir a velocidade do ar que 

entra no ambiente.  

Além disso, como as edificações não apresentam problemas de iluminação e 

ventilação natural em todos os cômodos, as análises foram ampliadas a estes ambientes bem 

iluminados e ventilados, para ter um comparativo de dados interno entre os que apresentam 

problemas com iluminação e ventilação e o os que não apresentam.  
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 4 ANÁLISES E RESULTADOS 

4.1 Resultados - Primeira Análise (01 de setembro de 2019) 

A primeira análise foi realizada no dia 01 de setembro de 2019, no intervalo de 

horários das 11h29 min até 12h55min, segue os dados coletados na tabela abaixo:  

 

Tabela 3 - Análises 

 

 



45 
 
 

 

4.2 Resultados dos dados coletados – Temperatura 

Para análise dos dados de temperatura, foram utilizados os dados cedidos pelo 

NUPECON, Núcleo de pesquisa em conforto da Universidade federal de Ouro Preto, que 

coleta as temperaturas em um intervalo de 15 minutos durante o dia. 

 Abaixo segue a tabela dos dados externos das temperaturas, referente ao dia da 

primeira análise (01/09/2019), que serão utilizadas a título de comparação com os dados de 

temperatura internos coletados dentro das edificações (Tabela 3). 

 O recorte de horários foi feito durante o período em que ocorreram as análises nas 

moradias: 

 

Tabela 4 – Dados das temperaturas externas 

 Fonte: NUPECON 

No intervalo de 11h30min as 11h45min foi realizada a coletada dos dados de 

temperatura na República Necrotério, é possível perceber neste horário, que a temperatura 

interna dos cômodos foi superior a temperatura externa da cidade.  

No intervalo de 11h50min a 12h00min foi realizada a coletada dos dados de 

temperatura na República Pulgatório, é possível perceber neste horário, que a temperatura 

interna dos cômodos, foi superior a temperatura externa da cidade, apenas o banheiro coletivo 

apresentou temperatura menor, com diferença de um grau.  

No intervalo de 12h00min a 12h15min foi realizada a coletada de dados da República 

Aquarius, é possível perceber neste horário, que apenas o cômodo que não apresenta 

problemas com iluminação e ventilação natural (na tabela, está em destaque na cor azul), 
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apresentou temperatura menor que a temperatura externa, os demais cômodos, apresentaram 

temperatura interna superior a temperatura externa da cidade. 

No intervalo de 12h20min as 12h55min foi realizada a coletada de dados da República 

Indignação, é possível perceber neste horário, que a temperatura interna dos cômodos foi 

superior a temperatura externa da cidade. 

Para comparação dos dados coletados de acordo com a norma NBR15575, é 

importante destacar as informações:  

Estação do ano em que foi feita a análise (02 de setembro de 2019): Inverno 

Zona bioclimática Brasileira de Ouro Preto – MG: 3 

De acordo com a norma NBR15575 artigo 11.4.1: Os valores mínimos diários da 

temperatura do ar interno de recintos de permanência prolongada, como, por exemplo, salas e 

dormitórios, no dia típico de inverno, devem ser sempre maiores ou iguais à temperatura 

mínima externa acrescida de 3° C. 

                 Tabela 5 - Critério de avaliação de desempenho térmico para condições de inverno 

 

Se analisarmos os dados coletados das temperaturas dos cômodos (tabela 3), estes 

entrariam no padrão aceitável pela norma para o período de inverno, já que, a maioria 

apresentou temperatura interna superior à temperatura externa mínima.  

Porém, de acordo com a avaliação feita no capítulo 3, o motivo pelo qual estes 

cômodos apresentaram temperatura interna superior à externa, seria a falta de iluminação e 

ventilação natural (falta de aberturas e/ou aberturas pequenas), que consequentemente, faz 

com que a temperatura do ambiente seja alta.  
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4.3 Resultados dos dados coletados – Umidade 

A NBR1575 não trás normas para um índice de umidade considerado aceitável no 

interior de uma edificação. Ela apenas trata no artigo 15.2, que a edificação deve proporcionar 

condições de salubridade no interior, considerando as condições de umidade e temperatura no 

interior da unidade habitacional, aliadas ao tipo de sistemas utilizado na construção. 

 E, além disso, na tabela C.1, a norma classifica a umidade na categoria C: falha do 

desempenho da construção, podendo acarretar perigo a saúde dos usuários. 

Então, para comparação dos dados coletados, foram utilizados os índices da OMC 

(Organização Mundial de Saúde), que considera ideal que a umidade relativa do ar varie entre 

50% e 80%. 

Analisando os dados de umidade relativa do ar coletados nesta análise que variaram de 

45.9% até 62% (tabela 3), estes poderiam ser considerados dentro da média aceitável pela 

OMC. 

Porém, considerando o dia em que foi feito a análise: 01 de setembro de 2019, na qual 

a estação do ano é o inverno e uma das características típicas do inverno brasileiro é 

o predomínio de ar seco, com outras regiões podendo chegar até níveis entre 20% e 30% que 

são classificados como níveis de alerta de acordo com a OMC, nos leva a acreditar que os 

níveis de umidade identificados nestes cômodos que variaram de 45.9% até 62% são 

considerados níveis altos para o inverno. 

Além disso, as manchas nas paredes apresentadas no capítulo 3.2 indicam a 

propagação do mofo, que é uma patologia causada pela umidade alta e a falta de ventilação e 

iluminação natural no cômodo.  

4.4 Resultados dos dados coletados – Iluminação natural 

A NBR15575 aborda os níveis recomendados para iluminação natural dos cômodos de 

uma edificação:  
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Tabela 6 - Níveis de iluminância geral para iluminação natural 

   Analisando a coluna de Luminosidade – Luz natural (lux) na tabela 3, considerando 

os cômodos coletados, dormitórios, cozinha e sala de estar e boate, por isso utiliza-se como 

comparação o valor de ≥60 luz da tabela 6, é possível perceber que nenhum dos cômodos 

atendeu este requisito, os únicos cômodos que ultrapassam o valor de 60 lux, são os cômodos 

que não apresentam problemas com a iluminação e ventilação natural, destacados com a cor 

azul na tabela 3.  

4.5 Resultados dos dados coletados – Iluminação artificial  

A NBR15575 aborda os níveis recomendados para iluminação artificial dos cômodos 

de uma edificação:  

 

Tabela 7 - Níveis de iluminamento geral para iluminação artificial 
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Analisando a coluna de Luminosidade – Luz artificial (lux) - com janela aberta, na 

tabela 3, considerando os cômodos coletados: dormitórios, cozinha, banheiro, sala de estar e 

boate, por isso utiliza-se como comparação o valor de ≥100 lux da tabela 7, podemos perceber 

que nenhum dos cômodos atendeu o requisito, mesmo com interferência da luz solar.  

4.6 Resultados – Segunda análise (17 de setembro de 2019) 

 A segunda análise foi realizada no dia 17 de setembro de 2019, no intervalo de 

horários das 11h29min até 12h55min. 

 

Tabela 8 - Análises 

Conforme foi realizada a comparação de dados da primeira análise, segue resultados 

da segunda: 

4.7 Resultados dos dados coletados – Temperatura 

Abaixo segue a tabela dos dados externos das temperaturas referente ao dia da 

segunda análise (17/09/2019), que serão utilizadas a título de comparação com os dados de 

temperatura internos coletados dentro das edificações (Tabela 8). 
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O recorte de horários foi feito durante o período em que ocorreram as análises nas 

moradias.  

 

Tabela 9 - Dados das temperaturas externas 

Fonte: NUPECON 

No intervalo de 16h20min as 16h32min foi realizada a coletada de dados na República 

Indignação, é possível perceber neste horário, que a temperatura interna dos cômodos foi 

superior a temperatura externa da cidade. 

No intervalo de 16h40min as 16h50min foi realizada a coletada de dados na República 

Necrotério, é possível perceber neste horário, que a temperatura interna dos cômodos foi 

superior a temperatura externa da cidade. 

No intervalo de 16h56min as 17h04min foi realizada a coletada de dados na República 

Pulgatório, é possível perceber neste horário, que a temperatura interna dos cômodos foi 

superior a temperatura externa da cidade.  

No intervalo de 17h10min as 17h16min foi realizada a coletada de dados na República 

Aquarius, é possível perceber neste horário, que a temperatura interna dos cômodos foi 

superior a temperatura externa da cidade. 

Logo, é possível perceber que o resultado da análise dos dados de temperatura da 

segunda análise foi similar ao da primeira. Pois, se considerarmos a NBR15575 os níveis de 

temperatura entrariam no padrão aceitável pela norma para o período de inverno, já que, a 

maioria apresentou temperatura interna superior à temperatura externa mínima.  

Porém, de acordo com a avaliação e caracterização dos cômodos realizadas no 

capítulo 3, o motivo pelo qual estes cômodos apresentaram temperatura interna superior à 
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externa, seria a falta de iluminação e ventilação natural, que consequentemente, faz com que a 

temperatura do ambiente seja alta.  

4.8 Resultados dos dados coletados – Iluminação natural 

A NBR15575 aborda os níveis recomendados para iluminação natural dos cômodos de 

uma edificação:  

 

Tabela 10 - Níveis de iluminância geral para iluminação natural 

   Analisando a coluna de Luminosidade – Luz natural (lux) na tabela 8, considerando 

os cômodos coletados, dormitórios, cozinha, sala de estar e boate, por isso utiliza-se como 

comparação o valor de ≥60 luz da tabela 10, é possível perceber que nenhum dos cômodos 

atendeu este requisito, os únicos cômodos que ultrapassam o valor de 60 lux, são os cômodos 

que não apresentam problemas com a iluminação e ventilação natural, destacados com a cor 

azul na tabela 3.  

4.9 Resultados dos dados coletados – Iluminação artificial  

A NBR15575 aborda os níveis recomendados para iluminação artificial dos cômodos 

de uma edificação:  
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Tabela 11 - Níveis de iluminamento geral para iluminação artificial 

Analisando a coluna de Luminosidade – Luz artificial (lux) - com janela aberta, na 

tabela 8, considerando os cômodos coletados: dormitórios, cozinha, banheiro, sala de estar e 

boate, por isso utiliza-se como comparação o valor de ≥100 lux da tabela 11, podemos 

perceber que nenhum dos cômodos atendeu o requisito, mesmo com interferência da luz solar.  

Os resultados de dados de Iluminação natural e Iluminação artificial da primeira 

análise, também foram similares aos resultados da segunda análise.   

4.10  Resultados dos dados coletados – Umidade 

Analisando os dados de umidade relativa do ar coletados nesta análise que variaram de 

48% até 62% (tabela 8), estes poderiam ser considerados dentro da média aceitável pela OMC 

(Organização Mundial de Saúde), que considera ideal que a umidade relativa do ar varie entre 

50% e 80%. 

Porém, o comportamento é semelhante ao da primeira análise, ou seja, nos leva a 

acreditar que os níveis de umidade identificados nestes cômodos são considerados níveis altos 

para o inverno. 

Além disso, as manchas nas paredes apresentadas no capítulo 3.2 indicam a 

propagação do mofo, que é uma patologia causada pela umidade alta e a falta de ventilação e 

iluminação natural (falta de aberturas e/ou aberturas pequenas) no cômodo.  
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4.11 Conclusão das Análises 

A partir apresentação das problemáticas presentes nos cômodos, caracterizadas no 

capítulo 3 e ao analisar os resultados obtidos nas análises no capítulo 4, é possível perceber 

um comportamento semelhante nos dois dias em que foram realizadas as análises. 

Logo, é plausível concluir, que estes cômodos apresentam umidade e temperaturas 

internas elevadas devido à falta de aberturas, ocasionando os problemas com a falta de 

iluminação e ventilação natural dentro dos mesmos. A partir disso tem se o surgimento da 

umidade e o do mofo, causando desconforto térmico e ambiental para os usuários. 

Obs: o Equipamento THAL - Termo- Hidro-Anemômetro não conseguiu captar a 

velocidade do ar nos cômodos, uma vez que o nível de circulação era inferior a 0.1 m/s.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 
 
 

 

5. DIRETRIZES DE INTERVENÇÃO 

O diagnóstico das análises realizadas nas Repúblicas Estudantis de Ouro Preto – MG 

demonstra a falta de conforto térmico nestes ambientes.  

Assim, a proposta de intervenção é a criação de uma cartilha/guia chamada: ‘’ Guia de 

Boas práticas para melhorar o conforto térmico das edificações de Ouro Preto - MG.  

O conteúdo foi escrito de forma objetiva e explicativa, com a finalidade de conseguir 

alcançar e abranger soluções acessíveis para todas as repúblicas estudadas no 

desenvolvimento deste trabalho. Buscando melhorar a ambiência destes cômodos, 

principalmente os de permanência longa, explorando as estratégias da arquitetura 

bioclimática.  

As soluções apresentadas respeitam o contexto histórico e patrimonial que estas casas 

estão inseridas. 

O conteúdo do guia abrange: 

 Os tipos de intervenções que podem ser realizadas nestas edificações 

históricas do Centro de Ouro Preto – Mg. 

 Intervenções permanentes e paliativas no sistema construtivo destas 

edificações, que podem ser feitas para melhorar a entrada de iluminação e ventilação 

natural nos cômodos, e soluções para amenizar os problemas relacionados com o 

mofo, causado pela umidade.  

O guia esta anexado no APÊNDICE A, no final do trabalho. 
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6 CONCLUSÃO 

 Estudar e compreender a importância das estratégias bioclimáticas passivas para 

serem utilizadas durante a fase de concepção, reformas e obras de restauro de um projeto 

arquitetônico é importante para garantir a satisfação dos usuários em relação ao ambiente 

construído. Por isso, a relevância deste trabalho, que busca evidenciar o potencial das 

estratégias de iluminação e ventilação que ajudam a melhorar o desempenho térmico de uma 

construção de acordo com as características climáticas da região em que ela está inserida. 

As repúblicas Indignação, Aquarius, Pulgatório e Necrotério escolhidas como objetos 

de estudos, apresentam problemas com a falta de iluminação e ventilação natural nos 

cômodos. E foi possível, através das análises identificar e avaliar os níveis de iluminação, 

ventilação, umidade e temperatura, de acordo com a Norma de Desempenho Térmico, assim, 

interligar os resultados obtidos nas análises, com as caracterizações dos cômodos, na quais 

foram mostradas as patologias presentes e os problemas com falta de abertura e/ou aberturas 

pequenas que os mesmos apresentam. Além disso, é valido ressaltar, a importância histórica 

destas edificações, e por isso, a compreensão do período colonial em que elas foram 

construídas, entendendo desde sua ocupação no lote até distribuição de cômodos.  

Sendo assim, levando em consideração todos os fatores apresentados, foi proposta a 

criação do Guia de Boas Práticas a serem seguidas para melhorar o conforto térmico das 

edificações de Ouro Preto – MG, pois dessa forma seria possível alcançar e apresentar 

soluções e intervenções possíveis relacionadas com as estratégias da arquitetura bioclimática, 

que podem ser seguidas pelos usuários para melhorar as condições de habitação e 

desempenho térmico das repúblicas escolhidas como objetos de estudo. 
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APÊNDICE A – Guia de Boas Práticas para melhorar o conforto térmico das edificações de 

Ouro Preto – MG. 

 

 



VENTILAÇÃO ILUMINAÇÃO UMIDADE

PARA MELHORAR O 
CONFORTO TÉRMICO 
DAS EDIFICAÇÕES DE 
OURO PRETO - MG 

GUIA DE 
BOAS 
PRÁTICAS



1

2

3

4

!

Este guia/cartilha tem o intuito de trazer boas práticas a serem  
seguidas, com a finalidade de melhorar a integração das edificações 
do Centro Histórico de Ouro Preto, com o clima, cenário local e 
usuários, pois grande parte destas edificações apresentam proble-
mas relacionados com a falta de iluminação e ventilação natural e 
como consequência o surgimento de patologias, tal como o mofo.

É importante ressaltar que as possibilidades de intervenções 
e reformas nestas casas são regulamentadas pela Portaria 
IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacio-
nal) 312/210 e a resolução Cuni nº 1.540- Estatuto das Resi-
dências Estudantis de Ouro Preto.

Que tipo de Projetos de Intervenções (reformas e obras de 
restauro), podem ser realizadas nestas edificações, que fazem 
parte do perímetro tombado de Ouro Preto – MG?

Art. 11 - Portaria IPHAN: São consideradas reformas simplificadas, 
obras de manutenção ou conservação do edifício ou serviços simples, 
que não modifiquem características do edifício, não sendo exigível 
projeto como, por exemplo: substituição de revestimentos, argamas-
sas e pinturas.

Art. 12. - Portaria Iphan: São consideradas Obras de Reforma serviços 
de adequação que impliquem na modificação da forma do edifí-
cio/objeto, seja em planta, volume ou elevação.

Art. 23 . Paragráfo III - Portaria IPHAN: Será permitido o uso de 
telhas de vidro em até 20% da superfície do telhado sempre que o 
impacto das visuais das coberturas do edifício seja o menor possível 
se observado, em primeiro lugar, a partir das vias que conformam a 
quadra onde está inserida a edificação e, em segundo, dos pontos 
notáveis como os adros das igrejas, capelas e mirantes naturais.

Art. 33 . Paragráfo I ‐ Portaria IPHAN: As intervenções que envolve-
rem instalações sanitárias ou melhorias na funcionalidade ou nas 
condições de habitabilidade das edificações de uso predominante-
mente habitacional serão avaliados de forma discricionária, conside-
rando a importância dessas melhorias e o estímulo do uso residen-
cial. Devem‐se manter ao máximo os sistemas construtivo e estrutu-
ral originais.



VENTILAÇÃO NATURAL
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Vista externaVista externaVista interna

Medidas Permanentes:

Vão de Ventilação e Iluminação:
A primeira dica sobre tamanho das janelas dos cômodos é: 
Dormitórios (cômodos de permanência prolongada), a área das 
aberturas deve ser no mínimo de 1/6 da área do piso. Porém, em 
algumas edificações não é possível alterar o tamanho das aber-
turas e, além disso, possuem janelas com um posicionamento 
que não favorecem a entrada de iluminação e ventilação no 
ambiente, nestes casos, o recomendável é utilizar o cômodo 
para atividades esporádicas, como por exemplo: depósitos e 
despensas.

Claraboia:
A claraboia é um a forma de iluminação zenital, ou seja, que vem 
de uma abertura no teto. Logo, é uma abertura feita no telhado 
de uma edificação com a função de intensificar a entrada da 
iluminação natural.
Há duas opções de claraboia: A com ventilação, que abre, ou a 
fixa, que é apenas para iluminar.

É imprescindível, que a abertura onde a claraboia será instalada 
possua um projeto bem desenvolvido, de modo que depois de 
executado não haja futuras eventualidades não desejáveis, como 
as infiltrações.

Exemplo de claraboias:

COMO MELHORAR A VENTILAÇÃO NATURAL 
DA SUA CASA?



Medidas Permanentes:

Utilização de telhas translúcidas:

Telha de policarbonato: Até 30 % mais baratas que as telhas de 
vidro, as telhas translúcidas por serem leves, não necessitam de 
estruturas robustas, o que diminui ainda mais o custo total do 
projeto.

Oferecem transparência de até 90%, o que aumenta a eficiência 
energética do projeto ao diminuir os gastos com a conta de luz.

Além disso, sua aplicação em áreas como 
sótãos ajuda a evitar a proliferação de pragas 
como morcegos, cupins e fungos na estrutura 
do telhado.

Telha de Vidro: As telhas translúcidas de vidro oferecem alta 
transmissão de luz com bom desempenho acústico.

A utilização de telhas de vidro é mais recomendada em regiões 
de clima frio na maior parte do ano, na qual elas podem ser 
utilizadas também como forma de ajudar a aquecer os ambien-
tes.

O preço é mais alto do que a telha de policarbonato e por ser 
mais pesado, o vidro exige estruturas muito mais robustas.

ILUMINAÇÃO NATURAL

          COMO MELHORAR A ILUMINAÇÃO NATURAL
DA SUA CASA?
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Medidas Permanentes:

Tijolo de Vidro: Os tijolos de vidro são utilizados por sua versatili-
dade como divisória de cômodos sem janelas e/ou pequenos. Ele 
permite que a luminosidade transpasse de cômodo para o outro.

Os mais utilizados são: O liso – que não limita a visão para o 
outro cômodo– e o ondulado, tem o efeito de impedir a visão total 
do cômodo ao lado, com a mesma eficiência da passagem de luz.

A sua utilização é recomendada em aberturas 
pequenas, por exemplo: um detalhe pequeno 
de uma parede,pois uma abertura deste 
tamanho já pode fornecer iluminação para o 
cômodo, e além disso, o tijolo de vidro tem 
custo elevado.

Pintura das paredes: No quarto sem iluminação natural, as 
paredes, devem ser pintadas de tons pastéis: branco, bege e cinza 
claro. Para contrastar a cor neutra, tons quentes, como amarelo, 
vermelho claro e laranja são opções que ajudam a melhorar a 
sensação de conforto.

Tome cuidado! A cor neutra deve ser mantida como majoritária, 
para não tornar o ambiente visualmente pesado.

ILUMINAÇÃO NATURAL
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UMIDADE

          COMO AMENIZAR  O MOFO CAUSADO PELA 
UMIDADE NA SUA CASA?
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Art. 11 - Portaria IPHAN: São consideradas reformas simplificadas, 
obras de manutenção ou conservação do edifício ou serviços simples, 
que não modifiquem características do edifício, não sendo exigível 
projeto como, por exemplo: substituição de revestimentos, argamas-
sas e pinturas.

Art. 12. - Portaria Iphan: São consideradas Obras de Reforma serviços 
de adequação que impliquem na modificação da forma do edifí-
cio/objeto, seja em planta, volume ou elevação.

Art. 23 . Paragráfo III - Portaria IPHAN: Será permitido o uso de 
telhas de vidro em até 20% da superfície do telhado sempre que o 
impacto das visuais das coberturas do edifício seja o menor possível 
se observado, em primeiro lugar, a partir das vias que conformam a 
quadra onde está inserida a edificação e, em segundo, dos pontos 
notáveis como os adros das igrejas, capelas e mirantes naturais.

Art. 33 . Paragráfo I ‐ Portaria IPHAN: As intervenções que envolve-
rem instalações sanitárias ou melhorias na funcionalidade ou nas 
condições de habitabilidade das edificações de uso predominante-
mente habitacional serão avaliados de forma discricionária, conside-
rando a importância dessas melhorias e o estímulo do uso residen-
cial. Devem‐se manter ao máximo os sistemas construtivo e estrutu-
ral originais.

Medidas Permanentes:
Revestimentos para áreas com umidade / impermeabi-
lizações:

Ao contrário do que pensa, tentar mascarar o problema 
simplesmente aplicando um revestimento sobre a superfície 
com umidade não é efetivo. A questão é que, desta forma, não 
estamos resolvendo o problema, apenas disfarçando. A 
tendência desse tipo de solução é o descolamento do revesti-
mento.

Para conseguir alcançar uma solução adequada, é necessário 
tratar a entrada da umidade mediante remoção do reboco já 
existente e pela aplicação de mantas de impermeabilização ou 
mesmo através de produtos hidrofugantes, cada qual com sua 
forma de aplicação específica.

Os hidrofugantes podem ser aplicados no revestimento da 
casa, em telhas, tijolos, cerâmica e concreto aparente.Sua 
aplicação preenche a porosidade das superfícies, repele agen-
tes agressivos e protege de infiltração da água da chuva, 
evitando as eflorescências, o escurecimento de rejuntes e os já 
citados: mofo e bolor. 

Impermeabilizar as paredes depois da fase de obra:

 Dependendo do caso, o recomendável é retirar toda a pintura 
existente e o reboco, expondo a alvenaria



UMIDADE
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Todas as fissuras visíveis devem ser seladas, para impedir que 
existam pontos para dispersão de água.

Acrescentam-se aditivos impermeabilizantes no chapisco, e sua 
aplicação na alvenaria pode ser de forma tradicional ou com 
rolo de pintura.

Acrescentam-se aditivos impermeabilizantes na argamassa para 
refazer o reboco de toda a parede;



Por fim, é feito o acabamento com a pintura final. Recomenda - 
se o uso de tinta semibrilho ou toque de seda, ou as tintas 
impermeabilizantes.

Também é preciso pensar no acabamento final que será feito 
sobre a superfície (pedra, porcelanato, cerâmica, etc),já que os 
produtos porosos estarão sempre submetidos à umidade na 
sua superfície, podendo inclusive ficar com aspecto frequente-
mente manchado devido ao acúmulo de partículas de água no 
produto.

Medidas Paliativas:

Para limpar as paredes externas do imóvel, é recomendado 
que seja usada água sanitária, misturada com água e detergen-
te.

Para limpar as paredes internas do imóvel, é recomendado 
usar desinfetante ou água oxigenada, diluídos em água.

As medidas dos produtos usados são meio a meio, de cada 
um. Isso serve para limpar o mofo. A água oxigenada tem que 
ser de 10  volumes, 3%, diluída com água. 

UMIDADE
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+ + +
Água sanitária Detergente Misturados com água Aplicação com auxilio 

de uma escova

ou + +

Água oxigenada Desinfetante Misturados com água Aplicação com auxilio 
de uma escova



Móveis encostados em paredes úmidas, como fazer:

Quando uma parede apresenta problemas com a umidade, que 
não se consegue solucionar e tratar complementarmente, e é 
preciso encostar um móvel na mesma, é possível criar uma 
barreira em forma de manta entre a parede e o móvel, evitando, 
desta forma, que a umidade se transfira para a estrutura do 
mobiliário, que na maioria das vezes é em MDF, e que tem carac-
terísticas de absorver bastante água.

Como fazer: Placas de isopor ou cortiça são coladas na parede 
antes da instalação dos móveis - isso criaria uma barreira entre a 
umidade e a madeira.

Exemplo de paredes isoladas com isopor:

As vantagens de se utilizar as placas de isopor, são: O seu baixo 
custo e a facilidade de instalação.
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