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Resumo — Este artigo é fruto do trabalho de alunos dos 

primeiros anos do curso de engenharia elétrica juntamente com o 

public alvo do projeto de extensão voltado a Eficiência 

Energética em busca de meios para que, através das realizações 

de estudos ou alternativas para que seja possível encontrar 

soluções para a obtenção de resultados capazes de proporcionar 

conforto térmico em ambiente fechado. A partir da necessidade 

observada na Secretaria do Verde, da Prefeitura Municipal de 

Campinas, surgiu a possibilidade e o interesse em realizar um 

estudo referente a temperatura desse setor, a partir dos dados 

obtidos de temperature e umidade, para compará-los e analisá-

los para apresentar alternativas de melhorias. Trabalho de 

Extensão realizado em conjunto com a Pró-Reitoria de Extensão 

e Assuntos Comunitários da Pontifícia Universidade Católica de 

Campinas, com a participação de gestores e/ou técnicos, público 

alvo, da Secretaria Municipal do Verde, Meio Ambiente e 

Desenvolvimento Sustentável da Prefeitura do Município de 

Campinas (SP). 

Palavras –chave — Eficiência energética, Temperatura, 

Conforto térmico. 

I.  INTRODUÇÃO 

A extensão universitária tem como objetivos a troca de 

conhecimento, a busca por autonomia e a intervenção por 

meio de projetos, desenvolvendo uma visão crítica e 

permitindo soluções de futuros problemas,  colaborando com o 

que nos escreveu Paulo Freire “nos tornamos capazes de 

intervir na realidade”[3]. 

O público alvo do biênio 2018-2019 são gestores e/ou 

técnicos da Prefeitura do Município de Campinas, em especial 

da “Secretaria do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento 

Sustentável” (SVDS), sendo que o público alvo conta 10 (dez) 

participantes que estarão diretamente envolvidos neste 

Trabalho de Extensão. A participação indireta é bem superior 

a 200 pessoas, levando em consideração a influência e a 

proximidade das pessoas que se relacionam de modo habitual 

e frequente com a Secretaria do Verde. Iniciativas 

intervencionistas da Extensão são valorizadas nesse contexto 

da Secretaria do Verde, pois a Região Metropolitana de 

Campinas se beneficia por meio de socializações, de 

compartilhamento de experiências e de práticas que podem ser 

replicadas. 

Este artigo contempla uma análise prática da temperatura e 

da umidade relativa do ar de um andar da Prefeitura Municipal 

de Campinas. O projeto foi desenvolvido por alunos 

orientados por um docente e por secretários da Secretaria do 

verde, no processo de intervenção da Extensão Universitária. 

A partir do uso de um dispositivo simples que mede a 

temperatura e a umidade do ar e armazena esses dados em 

uma planilha de Microsoft Excel. Foi possível analisar em 

qual período e locais a temperatura é mais alta, qual a relação 

entre temperatura e umidade do ar. Podendo assim, 

desenvolver ideias e futuros projetos buscando soluções para 

um melhor conforto no ambiente de trabalho. 

 

II. METODOLOGIA 

Com a busca por medidas para uma maior produtividade e 

conforto no trabalho, surgiu a necessidade de adaptar 

ambientes para que os colaboradores possam realizar suas 

atividades de uma maneira agradável. O paço Municipal de 

Campinas, inaugurado em 1970 (local de estudo para este 

trabalho) que possui 20 andares, conta com brises em sua 

faixada, (que auxiliam no controle de luz solar, reduzindo a 
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incidência dentro do ambiente, consequentemente o calor 

recebido, permitindo maior ventilação e certo controle 

térmico. [1]). Porém, como sua movimentação não é prática, 

determinados pontos em diferentes horas do dia apresentam 

altas temperaturas, causando desconforto as pessoas presentes. 

O uso de ares-condicionados seria uma opção, porém por ser 

um local grande e com movimentação constante de pessoas, o 

custo gerado seria inviável. Em um primeiro momento, os 

brises foram adaptados com uma camada de poliuretano, mas 

também não houve resultados satisfatórios pois acabaram 

pesando excessivamente os brises, impedido a sua 

movimentação. 

A primeira intervenção foi a implementação de dois 

dispositivos que medem a umidade relativa do ar e a 

temperatura do ambiente. O professor orientador desenvolveu 

esse dispositivo que conta com um pequeno circuito 

eletrônico, um sensor Dht11, um cartão SD (registrador de 

dados) e um RTC (real time clock) que permite o registro de 

valores de data e hora. O dispositivo foi testado pelo professor 

orientador e atendeu os requisitos de confiabilidade esperados, 

apresentando uma diferença de 0,5ºC entre os dois 

dispositivos (Medidor I 0,5ºC acima do medidor II), valor que 

foi considerado nas conclusões dos resultados. 

TABELA I. 

 
Fonte – Os autores 

 

Observa-se a temperatura com uma casa decimal a mais, 

isso foi feito com o objetivo de aumentar a precisão do 

dispositivo.  

Os registros eram feitos a cada dez minutos ao longo de 

pouco mais de 10 dias no 16º andar do prédio, em 

determinados pontos diferentes do setor, sendo possível 

analisar a partir daí, se um mesmo ambiente pode apresentar 

diferenças significativas de temperatura dependendo do ponto 

por exemplo e o que pode ser feito com essas constatações. 

 Os dois dispositivos foram nomeados como medidores I e 

II e registravam seus dados a cada dez minutos. Foram 

analisadas as seguintes situações:  

 

          
        Situação 1                        Situação 2                           Situação 3 

Esse andar possui 56m de comprimento e 18m de largura, 

além de um metro externo ao longo de toda a faixada do 

prédio (aonde os brises estão localizados), possuindo uma área 

de cerca de 1000m². 

Na primeira situação, ambos medidores estão a oeste, mas 

o primeiro (I) está ao norte do prédio e o segundo (II) ao sul. 

Na segunda, o medidor I está a leste e o II está a oeste. Por 

fim, ambos posicionados a leste, mas o medidor I está ao Sul 

do prédio e o II está ao norte.  

Em um segundo momento, houve o questionamento se a 

altura do local ocasionaria variações de temperatura. 

Realizou-se então, do dia 12 a 23 de setembro uma série de 

medidas em andares diferentes.  O medidor I, foi colocado no 

16º e o medidor no 19º.  

Do dia 12 as 9h até o dia 17 as 14h, ambos estavam 

localizados ao sul, do lado oeste do prédio, mas em andares 

diferentes.  

Do dia 17 a partir das 14h até o dia 23 as 17h, ambos 

estavam localizados a oeste do prédio, mas agora no norte do 

prédio.  

III. RESULTADOS 

Com os valores obtidos em planilhas, foram realizados 

gráficos diários que permitem uma melhor observação e 

apresentam valores significativos. 

Os valores das temperaturas estão em graus Celsius e os 

das umidades estão expostos em porcentagem. 

Dos dias 24 a 26 de julho foram observadas poucas 

variações de temperatura e umidade entre os dois medidores. 

Nesse período os medidores se encontravam na posição oeste 

do prédio em pontos opostos. 

 

 
Fig 1.Gráfico. Exemplo de dia do 1ºperíodo de medições (Fonte: os autores) 

 

A partir do dia 27 de julho, quando os medidores foram 

trocados de lugar (medidor I a leste e medidor II a oeste), a 

diferença de temperatura aumentou, chegando a 2,3ºC 

(descontando os 0,5ºC da diferença entre os dois medidores 

citada anteriormente, têm-se 1,8ºC reais). Os medidores 

atingiram esse valor por volta das 16:30h. 

A diferença em relação a umidade também foi alta, por 

volta do mesmo horário, houve uma variação de 4% da 

umidade relativa do ar.                                                                
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Fig 2. Gráfico. Exemplo de dia do 2º período de medições (Fonte: os autores) 

 

Foi possível notar também que a temperatura e a umidade 

possuem uma relação inversamente proporcional. Nos dois 

gráficos é possível verificar que, quando as medições atingem 

seus maiores valores de temperatura, a umidade atinge seus 

menores números e vice-versa.  

A partir do dia 30 de julho, quando os medidores foram 

trocados de local pela última vez, até o final das medições, 

assim como no primeiro caso, as variações de temperatura não 

foram significativas. 

O segundo teste realizado, apresentou resultados 

interessantes. Em ambos os casos (medidores ao sul e ao 

norte) apresentaram diferenças consideráveis na temperatura 

nos andares distintos. 

 
Fig 3. Gráfico.  Exemplo de dia do 3º período de medicos (Fonte: os autores) 

 

 

 
Fig 4. Gráfico. Exemplo de dia do 4º período de medicos (Fonte: os autores) 

 

No dia 15 de setembro, quando os medidores se 

encontravam ao sul do prédio, por volta das 15h50m é 

possível observar uma variação de temperatura entre os dois 

medidores. Essa variação chegou a 2,1ºC medidos, 

aproximadamente 1,5ºC reais (31,3ºC no 16º andar e 33,4ºC 

no 19ºandar). 

Já no dia 17 de setembro, quando houve a mudança dos 

medidores (ambos a norte do prédio), as 15h30m (por volta do 

mesmo horário do dia 15), essa variação foi ainda maior, o 

medidor localizado no 19ºandar chegou a 36,3º C e o medidor 

do 16º andar atingiu 32,2ºC diferença de 4,1ºC medidos, 

equivalentes a 3,6ºC reais. 

Em ambos os casos, a umidade relativa do ar foi 

inversamente proporcional a temperatura, assim como no 

primeiro teste.  Isso acontece devido ao calor específico não 

permitir grande variação da temperatura, dessa forma quanto 

maior for a umidade menor será a variação de temperatura. 

Quando a temperatura aumenta, a umidade diminui na mesma 

proporção devido a evaporação das partículas de água no 

ambiente. [4]   

 Essa proporcionalidade entre a umidade e a temperatura é 

necessária para o bem-estar, posto que quanto maior a 

umidade maior a sensação térmica. [2] 

IV. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os medidores funcionaram conforme previsto e com os 

dados obtidos foi possível buscar possíveis alternativas. 

O local de estudo em questão, é uma área ampla, em um 

andar alto e possui baias de isolamento de trabalho, a remoção 

das mesmas ou a diminuição da sua altura pode ser uma das 

alternativas, aliada a instalação de ventiladores em pontos 

estratégicos, possivelmente causará mudanças na temperatura 

de ambiente, pois acaba permitindo uma maior circulação de 

ar, atingindo assim, um conforto térmico sem a necessidade de 

ar condicionado, o que acaba contribuindo para a eficiência 

energética, sustentabilidade e satisfação do público alvo. 
Para os participantes do projeto de extensão, o trabalho 

realizado foi muito gratificante, pois, permitiu a autonomia da 
equipe, intervenção externa, troca de experiências e a 
oportunidade de colocar em prática teorias vistas em sala de 
aula. Os Projetos de Extensão com ações além da sala de aula 
possibilitam aos alunos vivenciar outras realidades.   
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