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RESUMO 
 
 

O conceito de conforto térmico é o estado mental que expressa à satisfação do homem com o 
ambiente térmico em que se habita, a partir deste principio a Arquitetura e a Engenharia, tem 
como uma de suas funções desenvolver meios e técnicas capazes de produzir sensações de 
bem estar experimentada por uma pessoa onde se pode fornecer qualidade de vida ao 
individuo que esta residindo em uma edificação, o conforto térmico é um atributo necessário em 
edificações e a radiação solar é uma de suas principais variáveis, entretanto não se deve 
desprezar a temperatura do ambiente, umidade relativa, radiação solar incidente, velocidade 
relativa do ar com a atividade lá desenvolvida juntamente com a vestimenta das pessoas, pois 
de alguma forma podem acabar influindo no ganho de calor no edifício. A radiação solar além 
de promover iluminação natural faz com que ocorra um grande aumento na temperatura do 
edifício tornando-o desconfortável, partindo desse conceito o presente trabalho apresenta uma 
solução para a diminuição do calor, transformando o ambiente em um local agradável. O 
objetivo da pesquisa foi fazer o estudo aprofundado do conforto térmico em edificações 
apresentando suas possíveis causas e os principais fatores que contribuem com esse aumento 
de temperatura dentro de uma edificação, foram realizados estudos de possíveis soluções 
confortáveis para melhorar o ambiente que o individuo que vive, relacionando alternativas e 
materiais necessários para a solução desse fator. Foram apresentados todos os índices que 
causam o aumento de temperatura dentro de uma edificação e metodologias para estudo de 
caso dentro do conforto térmico, assim a pesquisa foi destacada com foco no método dos 
brises soleil, onde impede a incidência de radiação solar em uma residência sendo considerado 
um dispositivo arquitetônico e principal ativo do controle da temperatura pela sua eficiência. Os 
brises soleil têm a função de filtrar a passagem de luz solar dentro dos ambientes, ao mesmo 
tempo dão espaços para o fluxo de correntes de ventilação, assim além de melhorar a 
temperatura ambiente promove iluminação natural do mesmo, eles podem ser classificados em 
vários tipos conforme as dimensões, função e eficiência desejada no interior do ambiente 
durante qualquer hora do dia e qualquer estação do ano. Conclui-se que por meio deste estudo 
sobre o conforto térmico podem ser utilizados vários métodos para a diminuição do calor dentro 
das edificações uma delas, os brises soleil que trabalham com eficiência e seu aspecto 
promove a estética da edificação e conforto ao individuo que nele habita. 


