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Eixo: A Climatologia no contexto dos estudos da paisagem e socioambientais
Resumo/
A presente pesquisa aborda a percepção, a preferência e a aceitação térmica, da
população ribeirinha da Amazônia brasileira. Para tanto, utilizou-se de questionários para análise
da percepção, preferência e aceitação dos moradores desta região, bem como da coleta de dados
meteorológicos internos e externos. As respostas ao questionário foram analisadas
estatisticamente, investigando ainda a influência do gênero, idade e IMC na percepção climática
humana. Os resultados indicaram que embora os ribeirinhos percebam um ambiente termicamente
desconfortável e prefiram um ambiente mais fresco, os mesmos aceitam àquela situação climática.
Palavras chave: Percepção climática; conforto térmico; sensação térmica; habitação
ribeirinha.
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1. Introdução
O conforto ambiental constitui-se na necessidade de proporcionar aos assentamentos
humanos, condições necessárias de habitabilidade, aliando a utilização dos recursos para responder as
condicionantes ambientais (SCHMID, 2005) por meio das vertentes: térmica, acústica, lumínica e
ergonômica. Porém, dentro destas vertentes, o conforto térmico corresponde ao parâmetro mais
importante na qualidade interna de um ambiente (FRONTCZAK; WARGOCKI, 2011).
Com base nisso, a arquitetura vernacular ribeirinha do Amazonas surge como o reflexo de
diversos parâmetros, fortemente influenciados pela cultura cabocla, pelo ciclo das águas, pela noção
de casa e de estética do local, pelos materiais disponíveis na região (NOGUEIRA, 2016) e pelas
condições climáticas locais.
As habitações na região amazônica devem ser compatíveis com a variação anual do curso
das águas e neste contexto, dois tipos de casa são predominantes: a palafita e a flutuante. As palafitas
são casas de madeira construídas na várzea, elevadas por pilotis suspensas por esteios, ou seja, estacas
de madeira que sustentam a construção. Se encontram nas encostas dos rios e são construídas desta
forma para que não inundem na estação de cheia. Já a casa flutuante tem as mesmas características da
palafita, porém, é construída sobre toras originadas da espécie assacu, conferindo a possibilidade de
deslocamento de seus locais originais e a sua flutuação com a variação do curso das águas.
(NOGUEIRA, 2016; SAMPAIO, LENCIONE, 2013). Ambas as tipologias são constituídas de
madeira local, paredes finas, com coberturas de telha metálica e sem a utilização de forro.
Com base na tipologia construtiva da habitação ribeirinha da região amazônica, que
primordialmente deve responder de forma adequada a ação do sol, das chuvas e da umidade elevada
(NEVES, 2006), observa-se, portanto, que a arquitetura local deve proporcionar ambientes com
condições confortáveis de habitabilidade, considerando que tal região encontra-se no microtipo
climático definido como “clima equatorial”, fixado por Monteiro (1968) como “clima equatorial
úmido da frente intertropical”, o que denota uma região de clima quente, com expressiva
homogeneidade térmica, que não apresenta grande amplitude térmica diária e/ou anual, tendo em vista
a umidade e nebulosidade elevada (MENDONÇA; DANNI-OLIVEIRA, 2007). Alvares et al. (2013)
classificam a região como “zona tropical sem estação seca”, o que significa médias anuais de
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temperatura do ar na faixa dos 26.7ºC, com pouca variação sazonal, bem como precipitação anual de
2.420 mm, sendo agosto o mês mais seco, em que a precipitação mensal está na faixa dos 80 mm.
Com base nisso, a presente pesquisa objetivou avaliar a percepção, preferência e aceitação
térmica de populações residentes nas habitações ribeirinhas do município de Manacapuru (Figura I),
no estado do Amazonas, por meio da aplicação de questionário baseado nos padrões da ISO 10551
(INTERNACIONAL ORGANIZATION STANDARDIZATION, 1995).

Figura I: Mapa de localização da área de estudo.

2. Materiais e Métodos
Desenvolveu-se um questionário específico para a análise da percepção ambiental e do
conforto térmico do ribeirinho (Figura II), com base os padrões estabelecidos pela ISO 10551 (1995),
aliando ainda dados referentes à idade, sexo, peso, altura, vestimenta e croqui da casa em que o
inquirido reside.
As pesquisas ocorreram nos dias 15, 16 e 17 de agosto de 2017 em duas comunidades
ribeirinhas no município de Manacapuru-AM, “Pesqueiro” e “Rei Davi – Calado” (Figura I).
Considerando a pequena quantidade de moradores nas comunidades analisadas, o tempo disponível
para pesquisa e a distância entre casas, optou-se pela aplicação do questionário na forma de blocos,
tendo as mesmas perguntas aplicadas para às 08:30h, 12:30h e 20:30h. Esta disposição de horários
permitiu uma dimensão da percepção do ribeirinho durante um dia completo, nos períodos da manhã,
meio dia e noite, em um mesmo questionário.
Nos dias 15 e 17 de agosto de 2017, a aplicação de questionário deu-se na comunidade
“Pesqueiro” e no dia 16 de agosto de 2017, na comunidade “Rei Davi – Calado”. Os inquiridos foram
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entrevistados dentro de suas casas, com a finalidade de coletar dados referentes a percepção do
ambiente interno. Os três dias de pesquisa, resultaram em 48 questionários que foram tabulados e
importados para o programa Minitab® Statistical Software v.17 utilizado na realização das análises
quantitativas.

Figura II: Questionário desenvolvido e aplicado aos ribeirinhos.

Nos dias 15 e 17 de agosto de 2017, a aplicação de questionário deu-se na comunidade
“Pesqueiro” e no dia 16 de agosto de 2017, na comunidade “Rei Davi – Calado”. Os inquiridos foram
entrevistados dentro de suas casas, com a finalidade de coletar dados referentes a percepção do
ambiente interno. Os três dias de pesquisa, resultaram em 48 questionários que foram tabulados e
importados para o programa Minitab® Statistical Software v.17 utilizado na realização das análises
quantitativas.
Os dados foram divididos em três grupos, coletados em casas de chão, casas flutuantes e
casas palafitas e, para testar a diferença de proporções de aceitação das condições climáticas do
ambiente nos três grupos, foi utilizado o teste não paramétrico de Cochran (SIEGEL; CASTELLAN
JR., 2008).
Foram calculadas as proporções de percepção das condições climáticas do ambiente por
horário e, por horário e tipo de casa. Posteriormente foram calculados por meio do método exato, os
respectivos intervalos com 95% de confiança para as proporções.
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Para análise da idade utilizou-se a seguinte faixa etária: Jovens: do nascimento até os 19
anos; Adultos: dos 20 aos 59 anos; idoso: 60 anos ou mais, enquanto para análise da influência do
peso corporal, utilizou-se o Índice de Massa Corporal (IMC), que é um indicador utilizado para
avaliação da proporção entre peso e altura de adultos e é expresso pela relação entre a massa corporal
em kg e a estatura em m² (kg/m²).
Com base em dados de 2004 da Organização Mundial de Saúde (OMS), para essa pesquisa
optou-se pelo uso de seis faixas, assim denominadas: IMC abaixo de 17,00: muito abaixo do peso;
IMC de 17,00 18,49: abaixo peso; IMC de 18,50 a 24,99: peso normal; IMC de 25,00 a 29,99: acima
do peso/sobrepeso; IMC de 30,00 a 34,99: obesidade I; IMC de 35,00 a 39,99: obesidade II.
Devido ao pequeno tamanho da amostra, para realização de testes de independência, as
variáveis foram dicotomizadas, para os três horários de análise, da seguinte forma: “Como se sente
neste exato momento” (não calor: de -2 a 1; calor ou muito calor: de 2 a 3); “obesidade” (não obeso:
IMC de 17,00 a 29,99; obeso: IMC de 30,00 a 39,99); “ser idoso” (não idoso: até 59 anos; idoso: 60
anos ou mais) e “sexo” (feminino e masculino).
Mesmo dicotomizando as variáveis, ao se testar a hipótese de que há independência entre
pares de variáveis aleatórias de interesse, houveram valores esperados inferiores a 5 para combinações
de níveis das variáveis, não atendendo às suposições necessárias para uso do teste de independência
Qui-Quadrado. Desta forma optou-se pela realização do teste de independência exato de Fisher que
exige que ambas as variáveis sejam dicotômicas (SIEGEL; CASTELLAN JR., 2008).
Outro teste realizado afim de comparar a percepção média para as variáveis IMC, idade e
sexo, para os grupos dicotomizados deu-se por meio do teste não paramétrico para comparação de
médias de Mann-Whitney (SIEGEL; CASTELLAN JR., 2008).
Foram calculados intervalos de 95% de confiança para as variáveis de interesse. Todos os
testes de hipóteses foram realizados adotando-se o nível de significância de 5%, sendo rejeitadas as
hipóteses cujos níveis descritivos (valores-p) dos testes resultaram inferiores ao nível de significância
adotado de 5%.
Para o monitoramento meteorológico foram coletados dados da região de estudo, por meio
da estação meteorológica automática do INMET, localizada na área urbana de Manacapuru-AM,
(Figura I), bem como dados meteorológicos no interior de uma casa palafita ribeirinha (Figura III).
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O equipamento foi instalado em uma casa na comunidade “Pesqueiro” (Figura III) do tipo
palafita, e para a coleta dos dados meteorológicos internos esta pesquisa baseou-se no trabalho de
Hwang et al., (2009), que verificaram a correlação entre sensação térmica e insatisfação térmica para
regiões de clima tropical. Para tal coleta utilizou-se uma estação meteorológica automática portátil
(Figura III) que conta com sensores de temperatura de bulbo seco e bulbo úmido, anemômetro e
termômetro de globo negro.

Figura III: Estação meteorológica automática portátil e casa da tipologia palafita ribeirinha analisada.

3. Resultados
Dos inquiridos, 66,67% eram moradores da comunidade “Pesqueiro” e 33,33%, moradores
da comunidade “Rei Davi – Calado”. Esta discrepância entre o número de entrevistados nas duas
comunidades deu-se em função da aplicação dos questionários ter ocorrido em dois dias na
comunidade “Pesqueiro” e em apenas um dia na comunidade “Rei Davi – Calado”. Deste total,
73,91% eram adultos, 15,22% idosos e 10,87% adolescentes, sendo 68,75% do sexo feminino e
31,25% do sexo masculino.
A idade média dos inquiridos foi de 39,6 anos, com desvio padrão de 19,4 anos. A idade
mínima foi de 13 anos, a máxima de 102 anos, sendo a mediana de 34,5 anos. 25% dos inquiridos
tinham até 24 anos e 25% mais de 51 anos. Quanto ao IMC, 4,35% estavam muito abaixo do peso,
4,35 estavam abaixo do peso, 52,17% tinham peso normal, 23,91% acima do peso, 13,04% foram
classificados como obesidade I e 2,17% foram classificados com obesidade tipo II. As questões de
idade, peso e altura, não foram respondidas por apenas 2 indivíduos.
As mulheres que desenvolviam atividades domésticas, responsáveis pelo serviço da casa e
dos filhos representam 65,93% do total de entrevistados, um valor significativo para esta pesquisa,
tendo em vista o objetivo de identificar as condições internas de conforto térmico das habitações.
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Das tipologias analisadas, 47,92% corresponderam ao tipo flutuante, 39,58% ao tipo palafita
e 12,50% ao tipo casa no chão. Deste total, 75,00% eram constituídas em madeira, sendo que o
restante se dividiu em alvenaria, mista I (madeira e alvenaria) e mista II (madeira e PVC). As
coberturas metálicas apresentaram-se em 100% das habitações analisadas, nas quais 85,00% delas não
utilizaram forro.
Foi identificado ainda que 85,11% das habitações contavam com o auxílio de ventilador para
a melhora das condições de conforto térmico, 10,64% das casas possuia, além do ventilador, aparelhos
de ar condicionado em alguns cômodos, 2,13% utilizavam ventilador e telas nas janelas propiciando
que as mesmas ficassem abertas durante a noite e 2,13% não possuíam nenhum mecanismo visando a
melhoria das condições climáticas.
A quarta e última pergunta trata da aceitação ou não das condições climáticas pelos
inquiridos, dentro de suas casas e tem seus resultados ilustrados na Figura IV. Com base na Figura IV,
observa-se um ponto relevante na discussão acerca de percepção, preferência e aceitação. Embora a
situação encontrada nas casas dos inquiridos denotem ambientes termicamente desconfortáveis para os
mesmos mostrando que os ribeirinhos preferem ambientes mais frescos, a aceitação vai contra a sua
percepção e preferência.
A literatura aponta para o fato de que pessoas habituadas à climas quentes tendem a se sentir
confortáveis com temperaturas mais elevadas (DE DEAR; LEOW; FOO, 1991; NGUYEN; REITER,
2014; KARYONO et al., 2015), bem como para o fato de que variáveis climáticas são apenas parte
dos fatores influentes na percepção do conforto, que é formada sobretudo pela expectativa do usuário,
cultura, religião, educação e experiência (YANG; YAN; LAN, 2014; FABBRI, 2015), da mesma
forma que a adaptação do indivíduo consiste na diminuição da resposta humana aos padrões
ambientais, e tal resposta pode se dar comportamental e fisiologicamente (WONG et al., 2002;
HALAWAA; HOOF, 2012; DJAMILA; CHU; KUMARESAN, 2013).
Contudo, embora percepção, preferência e aceitação sejam fundamentadas nos aspectos
experimentados pelo indivíduo ao longo de sua vida (expectativa, experiência, cultura, religião e
educação, entre outros), não há uma relação direta entre ambas. Observou-se aqui, que percepção e
preferência são variáveis próximas quanto as respostas, no entanto distintas da variável aceitação
(Figura IV). Tal fato infere um questionamento acerca dos parâmetros que fundamentam a aceitação
do usuário quanto ao ambiente.
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Aceitação das condições climáticas do ambiente
Aceitação 8h30

Aceitação 12h30

Categoria
Rejeita
Aceita

16,7%

50,0%

50,0%

83,3%
Aceitação20h30

22,9%

77,1%

Variável

Proporção

Intervalo de confiança

Aceitação 8h30

0,8333

[0,6978; 0,9252]

Aceitação 12h30

0,5000

[0,3522; 0,6478]

Aceitação 20h30

0,7708

[0,6269; 0,8780]

Figura IV: Representação gráfica da aceitação das condições climáticas do ambiente e proporção da aceitação
das condições climáticas do ambiente e intervalo de confiança.

Com vistas a uma análise quantitativa, entre os três grupos de casa (casa no chão, palafita e
flutuante) e as três primeiras perguntas do questionário, com base no teste de Kruskal-Wallis, a Tabela
I apresenta os níveis descritivos e conclusões com relação à hipótese nula de que as médias são iguais
para os três tipos de casa contra a hipótese alternativa de que pelo menos para um dos tipos de casa a
média difere.
Tabela I: Teste de Kruskall-Wallis para as três primeiras perguntas.
Variável
Valor-p
Como se sente neste exato momento 8h30
0,381

Conclusão
Iguais

Como se sente neste exato momento 12h30

0,249

Iguais

Como se sente neste exato momento 20h30

0,002

Diferentes

Neste exato momento em relação ao clima eu estou 8h30

0,154

Iguais

Neste exato momento em relação ao clima eu estou 12h30

0,527

Iguais

Neste exato momento em relação ao clima eu estou 20h30

0,002

Diferentes

Neste exato momento eu preferia estar sentindo 8h30

0,567

Iguais

Neste exato momento eu preferia estar sentindo 12h30

0,589

Iguais

Neste exato momento eu preferia estar sentindo 20h30

0,615

Iguais

Tanto para a pergunta “como você se sente neste exato momento” como para a pergunta
“neste exato momento, em relação ao clima, eu estou” (Figura V), ao nível de significância de 5%
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concluiu-se que a casa no chão apresenta menor valor médio, ou seja, as respostas indicaram
estatisticamente que esta tipologia é termicamente mais confortável. Já a tipologia flutuante,
apresentou maior valor médio, indicando que a mesma confere maior desconforto por calor aos
usuários.

Figura V: Representação gráfica do teste de Kruskal-Wallis

Esta pesquisa também buscou por analisar estatisticamente, se haviam diferenças entre idade
(idoso e não idoso), IMC (obesos e não obesos) e sexo (feminino e masculino), para a variável
também dicotomizada “como se sente neste exato momento”, considerando que esta variável
representa a pergunta mais característica do questionário, para a percepção humana do conforto
térmico dos ribeirinhos em suas casas. Estas análises foram feitas por meio do teste de Fisher (Tabela
II).

Variável/horário

Tabela II: Níveis descritivos (valores-p) dos testes de Fisher.
Ser idoso
Ser obeso

Sexo

valor-p

valor-p

valor-p

Sentir calor ou muito calor às 8h30

0,636

1,000

0,703

Sentir calor ou muito calor às 12h30

0,056

1,000

1,000

Sentir calor ou muito calor às 20h30

1,000

1,000

0,366

Para todos os testes de independência realizados, não foram rejeitadas as hipóteses de
independência. Entretanto, como no teste de Fisher de independência entre as variáveis “sentir calor
ou muito calor” e “ser idoso”, para o horário das 12h30, o nível descritivo do teste ficou muito
próximo do nível de significância adotado, há indicação de uma possível tendência para pessoas idosas
sentirem menos calor que pessoas não idosas. Tal indicação pode vir a ser confirmada em pesquisa
posterior, com um maior número de amostra.
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A tendência aqui apontada corrobora com a literatura sobre humanos idosos e o conforto
térmico dos mesmos, que aponta para diferenças na percepção do calor, de acordo com a idade. Para
Gobo (2017), a população idosa é mais vulnerável, tendo em vista que pessoas mais velhas tem em
geral um menor nível de atividade, ou seja, uma menor taxa metabólica quando comparada com
pessoas mais novas, sendo este o principal motivo pelo qual preferem uma temperatura ambiente
maior (HAVENITH, 2001; TSUZUKI; IWATA, 2002). Quanto a transpiração, Foster et al., (1976)
encontrou uma redução nesta atividade em homens idosos, quando comparado à homens mais jovens.
Já para o IMC (obesos e não obesos), não se observou diferenças estatísticas. No entanto, a
literatura aponta para diferença na percepção do calor entre obesos e não obesos, afirmando que
quanto maior o nível de gordura corporal, maior é a preferência por temperaturas mais baixas e tal fato
se dá, pois, a condução de calor e o fluxo sanguíneo são influenciados diretamente pela gordura
corporal (ZHANG et a., 2001; GOBO, 2017).
Assim como para o IMC, não se observou diferenças estatísticas na percepção entre o sexo,
entretanto, a literatura aponta para uma distinção na percepção de calor entre homens e mulheres.
Kaciuba-Uscilko e Grucza (2001), assim como Gobo et al. (2017) afirmam que mulheres apresentam
uma menor tolerância à amplitude térmica, com base no fato de que, em geral, pessoas do sexo
feminino tem menor massa corporal e magra, bem como uma menor taxa metabólica em repouso,
quando comparadas aos homens. Karjalainen (2012), em uma revisão literária acerca da diferença de
gênero no conforto térmico concluiu que mulheres apresentam maior insatisfação quanto ao ambiente
térmico quando comparadas aos homens. Para o autor elas são mais sensíveis aos desvios de um
ambiente térmico e sentem-se menos satisfeitas com temperaturas mais baixas, necessitando de
controle individual de temperatura e de ações adaptativas. No entanto Gobo et al. (2017) indica que as
mulheres são mais sensíveis aos estímulos quentes e frios (limiares mais baixos para a detecção do
estímulo) do que os homens, bem como possuem uma sensação de calor mais forte para o estímulo
quente (GOBO et al. 2017; GERRETT et al. 2014).

4. Considerações Finais
Com a finalidade de elucidar os objetivos desta pesquisa, a análise estatística levantou
pontos importantes que foram discutidos durante a investigação e demontrou eficiência na
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comprovação dos resultados, evidenciando por meio das respostas, que a percepção e preferência dos
inquiridos apontam para ambientes mais frescos, no entanto os mesmos aceitam aquela situação
climática.
Estatisticamente, observou-se ainda que a casa no chão é a tipologia mais confortável para o
período das 20h30, enquanto a tipologia flutuante é a mais desconfortável por calor no mesmo
período.
Ao analisar gênero, idade e IMC, não observou-se diferenças estatísticas na percepção do
calor, porém os testes apontaram para uma possível tendência ao fato de que pessoas idosas são menos
sensíveis ao calor para o período das 12h30, corroborando com a literatura sobre humanos idosos
abordada na discussão. Tais evidências poderiam ser melhor observadas e evidenciadas com uma
amostra maior de respostas, demonstrando assim, uma limitação da presente pesquisa.
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