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RESUMO 

 

Há uma estreita interação entre planejamento urbano, morfologia da cidade e o clima. 

Para criar ambientes adequados às necessidades humanas o desenho das cidades 

deve incorporar estratégias adaptadas ao clima em suas diversas escalas. O respeito 

as condições climáticas, local e global, pode aumentar a saúde dos habitantes de uma 

cidade, promovendo conforto ambiental e vida social (ZHAO, 2011). Dentre os 

atributos bioclimáticos relacionados à forma urbana, a rugosidade e a porosidade do 

tecido urbano, têm interferência significativa no comportamento da ventilação natural. 

É objetivo desta tese verificar e aprimorar métodos qualitativos de análise do 

comportamento da ventilação natural em cidades litorâneas de clima quente e úmido 

com apoio nos atributos bioclimatizantes de rugosidade de altura e porosidade de 

afastamento do tecido urbano. Os métodos adotados nesta pesquisa seguiram 

procedimentos experimentais e exploratórios. No primeiro momento, foram realizadas 

análises qualitativas relacionadas aos atributos bioclimatizantes da forma urbana e 

sua influência na ventilação natural. Cada atributo abordado gerou uma pontuação 

que foi organizada em fichas de levantamento e os resultados expostos espacialmente 

em mapas de rugosidade e porosidade. As três áreas avaliadas do litoral norte da 

cidade de Fortaleza, passaram por análises quantitativas resultantes de simulações 

computacionais para comparação dos resultados alcançados nos mapas de 

rugosidade e porosidade desenvolvidos na análise qualitativa. Concluídas as análises 

dos resultados ficou evidente que avaliação da rugosidade de altura e da porosidade 

de afastamento, se mostrou válida como critério qualitativo da ventilação natural. As 

diferentes situações de ocupação do solo estudadas repercutiram nos resultados e, 

os atributos formais levantados, se revelaram eficientes para análise do 

comportamento dos ventos. Ficam como recomendações para o aprimoramento do 

método: sua aplicação em outras situações urbanas e climáticas, a inserção de outras 

variáveis ambientais nas análises como a geometria da insolação e outros possíveis 

atributos bioclimatizantes relacionados a ventilação natural. 
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ABSTRACT 

 

There is a close interaction between urban planning, city morphology and climate. In 

order to create adequate environments for human needs, the design of cities must 

incorporate strategies adapted to the climate at its various scales. Respect for local 

and global climatic conditions can increase the health of city dwellers by promoting 

environmental comfort and social life (ZHAO, 2011). Among the bioclimatic attributes 

related to the urban form, the roughness and the porosity of the urban fabric, have 

significant interference in the behavior of the natural ventilation. The objective of this 

thesis is to verify and improve qualitative methods of analysis of the behavior of natural 

ventilation in coastal cities of hot and humid climate, from the bioclimatizing attributes 

of height rugosity and distance porosity of the urban fabric. The methods adopted in 

this research followed experimental and exploratory procedures. In the first moment, 

qualitative analyzes were carried out related to the bioclimatic attributes of the urban 

form and its influence on natural ventilation. Each addressed attribute generated a 

score that was organized into survey cards and the results were spatially exposed on 

roughness and porosity maps. The three areas of the northern coast of the city of 

Fortaleza were evaluated and quantitative analyzes of computational simulations were 

carried out to compare the results obtained in the roughness and porosity maps 

developed in the qualitative analysis. After the analysis of the results, it was evident 

that the evaluation of the height, roughness and the porosity of the distance, proved to 

be valid as a qualitative criterion of the natural ventilation. The different soil occupation 

situations that were studied had repercussions on the results and the formal attributes 

were efficient for the analysis of the behavior of the winds. There are recommendations 

for the improvement of the method: its application in other urban and climatic situations, 

the insertion of other environmental variables in the analyzes such as the geometry of 

the sun and other possible bioclimatizing attributes related to natural ventilation. 
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1.INTRODUÇÃO 

 

A qualidade de vida, o conforto ambiental e, em vários casos, a própria 

sobrevivência humana estão sujeitos, ao longo de nossa história, as habilidades de 

construção que tornaram possível a adequação de edifícios e cidades aos distintos 

ambientes climáticos (HOUGH, 1998). 

No século XXI, as cidades se consolidaram como principal espaço de ocupação 

humana. Hoje, mais da metade da população mundial vive em áreas urbanas e, no 

Brasil, os dados populacionais sobem para mais de 80% da população (IBGE, 2010).  

Esta situação reflete um padrão de crescimento adotado na maioria das 

grandes cidades que, em alguns casos, renegam completamente as características 

ambientais locais. As condições de uma economia globalizada e vinculada ao 

consumo influenciam prioritariamente o modelo de desenvolvimento da cidade atual, 

ficando as questões técnicas de planejamento e desenho urbano relegados, muitas 

vezes, a segundo plano. Como é feita, se reproduz uma cidade genérica em relação 

a sua forma, desvinculada do ambiente e da cultura local, que se multiplica 

rapidamente em todas as regiões do Planeta. 

Estas rápidas mudanças, expostas em cidades cada vez maiores, contribuíram 

para intensa alteração da qualidade dos ambientes urbanos. A impermeabilização do 

solo, a eliminação da cobertura vegetal, a extinção de rios e lagos e uma nova 

geometria espacial de ocupação do solo, representada por uma alta densidade de 

edifícios, indicam elementos desta modificação ambiental (SPIRN, 1995).  

Para Hui (2001) o aumento da população e os novos parâmetros econômicos 

tornam obrigatório o aumento da densidade urbana para alojar mais pessoas, reduzir 

os custos de serviços públicos e atingir a necessária coerência social. Esta 

circunstância situa o homem em um dilema: aumentar o tamanho e a densidade 

construída das cidades e ao mesmo tempo preservar uma boa qualidade ambiental. 

O clima é um dos elementos ambientais mais modificados sendo influenciado 

pelas características físico-ambientais urbanas que definem uma condição climática 

diferente para a cidade: o clima urbano. As principais alterações climáticas 

ocasionadas pela cidade são, segundo Landsberg (1981), o aumento da temperatura 

média do ar, a diminuição na intensidade dos ventos e da umidade relativa do ar além 

do aumento médio das precipitações pluviométricas. 
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Para Katzschner (2007, p. 3) “o clima urbano e o bem-estar do homem estão 

tão conectados, que o planejamento de qualquer espaço urbano tem de considerar 

estas circunstâncias”. 

Há uma estreita interação do planejamento urbano com a morfologia da cidade, 

clima e clima global. Para criar ambientes adequados às necessidades humanas, o 

desenho das cidades deve incorporar estratégias adaptadas ao clima em suas 

diversas escalas. O respeito às condições climáticas local e global pode aumentar a 

saúde dos habitantes de uma cidade promovendo conforto ambiental e vida social 

(ZHAO, 2011). 

 Para as cidades brasileiras, todavia, existe uma lacuna de informações 

quantitativas atreladas ao clima urbano. Além de dados climáticos, falta um maior 

número de estudos aplicados ao ambiente urbano brasileiro, que possam gerar 

recomendações bioclimáticas adequadas ao planejamento e desenho urbano local 

(SOUZA, 1997). 

Os distintos tipos de forma urbana e as deflexões geradas pelos edifícios 

(obstáculos) podem modificar o comportamento do vento, inclusive, reduzindo sua 

velocidade. Esta diminuição da intensidade do movimento do ar é diretamente 

influenciada pela rugosidade e pela porosidade da superfície urbana.  

Em locais de clima quente e úmido a falta de acesso a ventilação natural pode 

implicar desconforto ao calor e aumento na poluição do ar. Em tais regiões climáticas, 

segundo Givoni (1976), a ventilação é determinante no conforto humano, já que é 

muito eficiente para retirar, por convecção, o excesso de calor das superficies 

urbanas. Além disso, tem papel fundamental na ampliação dos limites da zona de 

conforto, reduzindo a sensação térmica humana em função da velocidade do ar. 

Bittencourt e Cândido (2005) são mais incisivos ao acentuarem que a 

ventilação natural é a única estratégia capaz de acelerar as trocas de calor, e ao 

mesmo tempo, atenuar o inconveniente do excesso de umidade do ar. Mediante a 

evaporação e a convecção, é possível minimizar a saturação do ar e evitar sua 

estagnação. 

Por estarem situadas em uma área de fronteira entre o espaço urbano e a água, 

as ocupações urbanas em áreas litorâneas podem potencializar transformações nas 

variáveis ambientais locais, com destaque para o comportamento da ventilação 

natural. Sujeita tanto à ventilação natural dominante como ao regime de brisas, estas 
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ocupações urbanas costeiras tendem a ser importantes em relação ao acesso e 

comportamento da ventilação natural no interior do tecido urbano. 

As áreas litorâneas urbanas das grandes cidades no Brasil, de maneira geral, 

passam por intensa transformação em sua ocupação do solo. A atividade turística e a 

especulação imobiliária incentivam novos empreendimentos e o padrão dos novos 

edifícios transforma aceleradamente o perfil, verticalizando estas regiões. 

Dentre os atributos bioclimáticos relacionados à conformação urbana, a 

rugosidade e a porosidade têm interferência significativa no comportamento da 

ventilação natural. O espaçamento entre os edifícios, a diversidade de alturas e a 

fricção entre superfície urbana e o vento estabelecem maior ou menor permeabilidade 

aos ventos (OLIVEIRA, 1998). 

Apesar dos diversos estudos em curso sobre a ventilação natural no meio 

urbano, poucos são os meios práticos disponíveis para que possam ser estabelecidas 

diretrizes de ocupação bioclimática do solo urbano. Uma contribuição de grande 

importância para o desenvolvimento das áreas urbanas é traduzir os resultados de 

análises bioclimáticas realizadas em estudos e pesquisas de campo e simulações 

ambientais em instrumentos aplicáveis de desenho urbano (COSTA, 2007). 

Duarte (2015, p. 162) acentua que, no caso dos climas tropicais, até em cidades 

muito adensadas, a busca do incremento da ventilação natural é a principal estratégia 

adotada. A autora exprime ainda, que “Os estudos de ventilação urbana precedem o 

estudo de soluções de ventilação nos edifícios por ação dos ventos”. O vento só 

poderá chegar ao edifício se ele penetrar no espaço urbano. 

Atualmente as leis que regem o crescimento das cidades e a sua gestão, muitas 

vezes, não conseguem controlar e acompanhar a dinâmica de transformação do 

ambiente urbano. As regras de ocupação do solo mais presentes na legislação como 

índice de aproveitamento, taxa de ocupação e afastamentos são definidas de modo 

arbitrário, sendo insuficientes para uma adequação bioclimática da conformação 

urbana (GONÇALVES, 2015). 

Com efeito, a revisão da legislação urbanística de uso e ocupação do solo pode 

ser um grande aliado na redefinição dos parâmetros urbanísticos bioclimáticos, desde 

que incorporem novas maneiras de avaliar e controlar o crescimento das cidades.  

O planejamento e a qualidade físico-ambiental das cidades dependem dos 

estudos de climatologia urbana, mas na prática, na maioria das vezes, são aplicados 

limitadamente na ordenação do espaço urbano. Muitos destes estudos, tanto no Brasil 
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quanto no exterior, são descritivos e, assim, seus resultados ficam restritos a situação 

estudada (ASSIS e PEREIRA, 2005). 

Com suporte nesta realidade limitadora, este estudo se consolidou nas relações 

físico-ambientais urbanas, com ênfase na análise da ventilação natural. Foram 

adotados, métodos de análise qualitativa e quantitativa que podem facilitar a definição 

de recomendações de ocupação do solo mais próximas das realidades climáticas e 

do aproveitamento do regime de ventos locais. Desta maneira, podem ajudar 

fundamentar a formulação de nova legislação urbana, possibilitando melhor controle 

da ocupação do solo urbano, preservando o acesso da ventilação natural aos 

ambientes urbanos.  

O aprimoramento e aplicação do método proposto podem contribuir tanto na 

formação quanto na atuação do arquiteto e urbanista e demais profissionais que 

atuam na construção e na gestão das cidades. Entender a relação do vento com o 

ambiente construído pode favorecer o aproveitamento deste recurso como mitigador 

dos efeitos do calor e da poluição do ar. Assim, o projeto dos edifícios também pode 

incorporar este método, possibilitando uma construção mais adequada ao meio onde 

está inserida.  

A cidade de Fortaleza, situada no Nordeste do Brasil, enquadra-se no objetivo 

da tese como estudo de caso por estar alocada em clima quente e úmido e em região 

litorânea. Além desta condição básica, a cidade demanda extensa área litorânea com 

distintas morfologias de ocupação do solo que podem produzir variadas situações de 

análise do vento local.  

O rápido adensamento edificado na área litorânea mostra contradições. 

Ocorrem, ao longo do litoral, áreas verticalizadas e de alta renda, sítios históricos, 

áreas portuárias e industriais além de grandes áreas precárias, de baixa renda, 

expressas em pequenos edifícios agrupados em grandes massas construídas sem 

recuos e com pouca variação de altura.  

 

1.1 Enunciado da hipótese 

 

Acreditando que o uso da ventilação natural é uma eficiente estratégia 

bioclimática para o alcance do conforto ambiental em cidades de clima quente e 

úmido, é hipótese desta pesquisa que a análise qualitativa dos atributos bioclimáticos 
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de rugosidade de altura e a porosidade de afastamento do tecido urbano podem ser 

usados como instrumento para apreciação do desempenho da ventilação natural. 

 

1.2. Objetivo 

 

O objetivo desta tese é verificar e aprimorar métodos qualitativos de análise do 

comportamento da ventilação natural em cidades litorâneas de clima quente e úmido 

com apoio nos atributos bioclimatizantes de rugosidade de altura e porosidade de 

afastamento do tecido urbano. 

 

1.2.1 Objetivos específicos 

 Analisar o litoral da cidade de Fortaleza, com ênfase nas condições físico-

ambientais para definição das áreas a serem estudadas quanto à ventilação 

natural. 

 Elaborar mapas de rugosidade, porosidade e caminho dos ventos para o litoral 

da cidade de Fortaleza. 

 Elaborar modelo volumétrico da conformação urbana em estudo levando em 

consideração a topografia, a altura das edificações, a ocupação do solo e o 

recobrimento superficial. 

 Realizar simulações computacionais de ventilação natural com origem em 

diversificados modelos de ocupação do solo para investigar a validade dos 

mapas de rugosidade e porosidade elaborados.  

 

1.2.2. Outros resultados esperados 

 Facilitar a tomada de decisões projetuais dos planejadores, arquitetos e 

urbanístas para soluções adequadas ao clima, com ênfase na identificação de 

princípios, estratégias e recomendações bioclimáticas de desenho urbano que 

promovam a amenização do clima local. 

 Amparar e subsidiar futuras legislações urbanas para que especifiquem 

situações adequadas de ocupação do solo adaptadas as condições climáticas 

da cidade de Fortaleza. 

 Incrementar estudo sobre o processo de crescimento e adensamento nas 

cidades do Nordeste brasileiro, ainda pouco estudado. 
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1.3. Estrutura da tese 

 

 Esta tese está organizada em seis capítulos associados a revisão dos conceitos 

adotados, análise, avaliação e a síntese e proposição de recomendações. No primeiro 

capítulo foi feita uma justificativa do tema adotado, e apresentada a hipótese de 

estudo, bem como os objetivos, geral e específicos, desta pesquisa.  

No segundo momento foi realizado um apanhado teórico envolvendo o 

comportamento físico da ventilação natural em ambiente urbano, os atributos 

bioclimatizantes que influenciam a alteração dos ventos e possíveis métodos de 

análise desta variável climática nos ambientes urbanos. 

O terceiro capítulo aborda a leitura urbanística e físico-ambiental do litoral da 

cidade de Fortaleza, considerando sua evolução urbana, a delimitação da área objeto 

de estudo de caso e a caracterização climática do Município, com ênfase na ventilação 

natural. 

A quarta etapa do trabalho exibe a descrição do método adotado para a leitura 

da ventilação natural em meio urbano com precedência no conceito de rugosidade de 

altura e de porosidade de afastamento da superfície urbana. Para aferir o método 

adotado, foram realizadas simulações ambientais de ventilação nas três áreas 

escolhidas para realização dos levantamentos. 

A discussão dos resultados promovidos pelas análises qualitativas e 

simulações ambientais de ventilação natural seguem como conteúdo do quinto 

capítulo. 

Por fim, foram apresentadas as conclusões e possíveis recomendações para a 

futura ocupação do solo da área estudada e para outros estudos que venham a 

trabalhar temas semelhantes. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

A maneira de ocupação do solo nas cidades é um dos fatores do que mais 

influencia na alteração do clima. Interfere diretamente na formação dos microclimas 

que compõem uma cidade, alterando significativamente o comportamento da 

ventilação natural.  

Para maior compreensão da influência da cidade no comportamento da 

ventilação natural, apresentamos a seguir um apanhado teórico, considerando os 

fatores importantes nesta relação vento e espaço construído. 

No primeiro tópico desenvolvemos o tema ventilação natural em ambiente 

urbano considerando a origem do fenômeno vento, fatores físicos ligados ao seu 

comportamento, inclusive, considerando a camada-limite urbana e sua rugosidade.  

O segundo tema avaliado trata da ventilação natural em uma abordagem 

bioclimática, evidenciando os elementos que influenciam seu comportamento. 

Destaca-se como a ventilação recebe interferência das conformações urbanas e seus 

respectivos atributos bioclimatizantes, como tamanho da cidade, malha urbana, altura 

das edificações, rugosidade superficial, entre outros.  

Por fim, foram considerados os métodos para se analisar a ventilação natural 

em ambiente urbano. Destacamos os métodos enfocados nas análises qualitativas e 

em os modelos matemáticos simplificados utilizados. Para a visualização do 

escoamento do ar, complementam este referencial teórico métodos de avaliação 

quantitativos que se utilizam do túnel de vento no caso de modelos físicos e as 

simulações computacionais no caso de modelos digitais. 

 

2.1. VENTILAÇÃO NATURAL EM AMBIENTE URBANO 

 

2.1.1. Origem do vento 

 

O vento é um fenômeno físico procedente da distribuição diferenciada da 

energia solar por via da atmosfera associada às diferenças de pressão à superfície da 

terra (SARAIVA, 1994).  

Lopes (2003) apud Prata (2005), acentua que os ventos são movimentos de 

massas de ar que ocorrem em camadas atmosféricas e são provocados pela 

diferenciação de pressão ou de temperatura. 
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Dentre a camada atmosférica mais baixa, onde ocorrem as ocupações 

humanas, as características do vento são influenciadas pelo comportamento térmico 

de terras e mares, pelo gradiente de temperatura do Planeta e o próprio movimento 

de rotação que alteram o regime de pressão atmosférica e suas variações (FROTA, 

2012). 

A variação de pressão produz, nos hemisférios norte e sul, três cintos globais 

de movimento do ar. Entre as regiões de baixa latitude (30º N e 30º S) encontramos 

os ventos alísios que se originam das zonas de alta pressão subtropicais. Nas regiões 

de média latitude (entre 30º e 60º) observamos nos dois hemisférios a presença dos 

ventos de oeste, também oriundos das zonas subtropicais em sentido oposto aos 

alísios. Nas áreas extremas do Planeta, os ventos polares se estabelecem em zonas 

de alta pressão procedentes dos dois polos até os 60º de latitude com movimento do 

ar tempestuoso com baixas temperaturas. 

No Brasil, predominam na sua maior parte, ventos alísios de sudeste originados 

nas zonas subtropicais de alta pressão que caminham em direção à zona de 

convergência tropical recebendo também influência da força de Coriolis. 

 

Figura 1: Deflexão provocada pela força de Coriolis. 
Fonte: Romero, 2000, p.62 

O movimento de rotação da Terra é outro fator que influencia o regime de 

ventos na escala global. A força de Coriolis promove uma alteração ensejando 

deflexões na direção dos ventos de maneira curva em sentido contrário ao da rotação 

(figura 1). 
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A maneira diferenciada como o Sol aquece a Terra e a água implica em 

temperaturas superficiais que produzem áreas de pressão de acordo com o processo 

de convecção do ar. Um exemplo em pequena escala deste fenômeno acontece em 

regiões litorâneas, alvos de influência no regime de brisas. As capacidades térmicas 

de líquido e sólido ocasionam o caminhamento dos ventos em diferentes sentidos 

diversos, de acordo com o período do dia. 

Fatores ligados as escalas mesoclimáticas (regional) e microclimática (local) 

complementam a formação do regime de ventos de um determinado lugar. Fatores 

como topografia, cobertura vegetal e revestimento do solo podem alterar 

significativamente a direção e a intensidade do movimento do ar, alterando o regime 

de ventos oriundos do sistema global. 

No ambiente urbano, os fatores locais influenciam ainda mais o comportamento 

da ventilação natural. Alterações promovidas para consolidação do ambiente 

construído alteram tanto a intensidade como a variação no sentido da ventilação. 

Estas alterações são influenciadas, segundo Oliveira (1993), pelo modo e disposição 

dos edifícios (afastamentos), pelo aumento do gabarito das edificações, pelo tipo de 

trama viária e espaços abertos, além das condições topográficas do sítio urbano.  

 

2.1.2 Turbulência  

 

Segundo Allard e Ghiaus (2006), inexiste uma definição na Física sobre o 

problema do fluxo turbulento do ar. Apesar de várias pesquisas realizadas, o 

entendimento de seu comportamento completo não é claro. A turbulência altera o fluxo 

do vento, tornando-lhe de grande complexidade. A explicação para o campo de 

velocidade do fluxo turbulento pode ser obtida com a superposição de várias camadas 

de correntes de ar com diversos tamanhos, sendo o maior tamanho limitado pela 

dimensão transversal do fluxo. 

Os primeiros estudos que perceberam o comportamento turbulento dos ventos 

se deram por volta de 1500, como podemos observar nos desenhos de Leonardo Da 

Vinci (figura 2).  

Os vários turbilhões de muitos tamanhos que compõem o escoamento do ar 

provocam alterações na velocidade do vento. Os turbilhões caracterizam-se como 

grandes e pequenos e são responsáveis pelas oscilações, não podendo ser avaliados 

como vento médio. Quanto maior for a dimensão do turbilhão, maiores os picos de 
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velocidade percebidos em um dado ponto, ao passo que turbilhões menores 

provocam pequenas alterações na velocidade do ar. 

  
Figura 2: Vórtices influenciados por um obstáculo por Leonardo Da Vinci 

Fonte: Silva, 1999, p.32 
 

A maior turbulência do vento é verificada no nível do solo, onde são intensos 

os processos mecânicos e térmicos. A alteração é promovida pelos edifícios e 

superfícies que formam obstáculos ao comportamento do vento. 

Os estudos desenvolvidos em túneis de vento por Olgyay(1962), mostraram 

como resultado que a altura e o afastamento relativo dos edifícios interferem na 

turbulência superficial. A intensidade da turbulência cresce com o aumento de altura 

dos edifícios. Conjunto de edifícios de maior altura geram maior turbulência que áreas 

com edificações baixas. 

 

2.1.3 Atmosfera urbana 

 

Silva (1999) define a Camada Limite Atmosférica (CLA) como aquela que se 

estende desde a superfície terrestre até o nível do escoamento não perturbado. 

Saraiva (1994), classifica como a camada onde se desenvolvem as edificações como 

zona de parede correspondendo a 150 metros inferiores da atmosfera. Com efeito, a 

CLA situa-se abaixo da altura onde o gradiente de vento não é objeto da influência da 

rugosidade urbana. 

Para Landsberg (1981) as transformações causadas pela urbanização na 

camada-limite da atmosfera local têm notável efeito no vento em camadas mais 

baixas. Assim, a CLA depende das características superficiais, como a topografia 

local, as dimensões e a configuração dos obstáculos naturais e artificiais até uma cota 

na qual se atinge uma velocidade constante. 
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A CLA, segundo Oke (1987), pode ser dividida em duas subcamadas. A 

primeira, cujos fenômenos atmosféricos são de natureza local/regional, é denominada 

atmosfera urbana superior ou camada-limite urbana(CLU), sendo influenciada pela 

característica de superfície. A segunda é denominada atmosfera urbana inferior ou 

camada intraurbana (CIU), cujos processos atmosféricos estão relacionados ao nível 

do solo, bem como, os espaços entre edifícios e se localiza abaixo da linha de 

cobertura das construções (Figura 3). 

 

Figura 3: Composição da camada de ar sobre a cidade 
Fonte: Adaptado de Oke, 1987. P- 24 

 O volume de ar dentro da camada intra-urbana está disposto geralmente em 

unidades espaciais delimitadas pelo solo e pelas paredes dos edifícios adjacentes 

definidas como canyon urbano. Sua relação de altura e afastamento, a sua orientação, 

bem como, os materiais de construção, podem afetar diretamente no regime de 

ventilação no local. 

 

2.1.4 Rugosidade 

 

O vento constitui uma grandeza vetorial formada por velocidade e direção. De 

maneira geral, a intensidade do vento é expressa em metros por segundo e a direção 

é determinada desde a origem e um ângulo medido em graus em relação ao norte 

verdadeiro no sentido horário. Na prática, também, se usam os pontos cardeais como 

referência para a origem do vento (CÓSTOLA, 2006). 

O aumento da intensidade do vento ao longo de um eixo vertical varia de nulo 

junto à superfície urbana e atinge velocidade máxima em uma área livre de 

obstruções, ocasionando o que se convencionou chamar de gradiente da velocidade 

do vento (BITTENCOURT, CÂNDIDO; 2005)  
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 No seu caminho pela cidade, o vento é objeto de deflexões, alterando 

verticalmente seu perfil de velocidades em função do atrito com as superfícies que 

constituem a cidade e, consequentemente, reduzindo a pressão incidente sobre as 

fachadas de edifícios (LEITE, 2015). 

A rugosidade tem vínculo com a fricção do vento nas diversificadas tipologias 

superficiais urbanas e interfere diretamente na velocidade da ventilação, alterando o 

seu perfil, sua intensidade de velocidade e a escala das turbulências; afetando o 

arrasto superficial do vento(LANDSBERGER, 1981). 

Existe, assim, uma relação entre a rugosidade e a espessura da camada 

definida por (zg) na atmosfera. Nas cidades onde a rugosidade é mais elevada, as 

forças de atrito só são negligenciáveis a uma altura ainda mais elevada. (PRATA, 

2005). 

 

Figura 4: Gradiente de vento e distintas rugosidades 
Fonte: Mascaró, 1996, p. 57 

 

O gradiente da velocidade dos ventos varia de acordo com os tipos de 

rugosidade. Quanto mais rugoso o solo, maior o atrito superficial ao escoamento do 

vento e menor a sua intensidade, ensejando perfis de velocidade do vento (figura 4).  

Em relação à rugosidade do solo, Evans e Schiller (1994, p.88), indicam 

percentuais para correção da velocidade com a altura, em comparação com o tipo de 

obstáculo e suas características de escoamento do ar no ambiente urbano. 

Para definir o perfil do vento recomenda-se à equação definida por BRE (1978) 

apud Bittencurt e Cândido (2005), que relaciona as características de diferentes tipos 



36 

 

  

de terreno e medidas obtidas em estações meteorológicas para definir a velocidade 

do ar para uma altura específica. 

 

                                                                (Equação 1) 

Onde: 

 

V = velocidade média do vento à determinada altura (m/s); 

Vm = velocidade média do vento na estação meteorológica registrada a 10 m (m/s); 

z = altura determinada (m); 

k, a = coeficientes segundo a rugosidade da superfície do terreno  

 

Conforme leciona Gal (2007), para descrever a rugosidade das superfícies é 

necessário conhecer parâmetros numéricos relacionados à altura do plano zero de 

deslocamento (ZD) e o comprimento de rugosidade (z0).  

 

Figura 5: Cálculo da influência horizontal e vertical da área dos edifícios  
Fonte: Gal, 2007, p. 5 

 

Outros parâmetros conhecidos são a densidade de área de plano (Λp), a 

densidade da área frontal (λf), altura média ponderada com área frontal (ZH), 

profundidade da subcamada da rugosidade (zr) (por exemplo Kutzbach de 1961; 

Raupach, 1992; Bottema, 1997; Grimmond e Oke, 1999) apud Gal (2007). Os valores 

de ZD e z0 podem ser definidos pela extrapolação de um perfil de vento sobre a 

superfície (método micrometeorológico ou anemométrico) ou da morfologia da 

superfície (métodos morfométricos ou geométricos). 

Neste último caso, normalmente, os valores são determinados em função da 

altura média dos elementos de rugosidade (ZH), da densidade de elementos em 

planta (λP) e da densidade de elementos no plano perpendicular ao vento (λF). Há 
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modelos que utilizam desde apenas uma das variáveis até uma combinação das três 

conforme figura 5. 

 

Figura 6: Impactos das classes de rugosidade no vento  
Fonte :OKE, 2004.p.7 

A rugosidade está diretamente ligada com a área de blocagem proporcionada 

pelos obstáculos. Oke (2004) apresenta uma classificação das estruturas urbanas por 

classes de rugosidade e por grau de impacto no clima local. Observamos na figura 6 
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tipos de modelo de ocupação, desde áreas adensadas até ocupações periféricas, com 

respectiva condição de permeabilidade.  

A avaliação das características aerodinâmicas das áreas urbanas é muito 

significativa para entender e prever o comportamento do vento em ambiente urbano  

Parâmetros de rugosidade servem para descrever o quanto  determinada área 

de superfície pode transformar a energia de um vento “médio” que flui sobre ela em 

movimento turbulento na Camada Limite Atmosférica (CLA) acima desta. 

 

2.1.5. Ventilação natural e os edifícios 

 

Analisando o modo como o ar se movimenta no ambiente construído, é possível 

concluir que existem a influência da orientação aos ventos e a própria geometria dos 

obstáculos. Em razão da sua massa volumétrica, o edifício é capaz de modificar os 

fluxos de ar ao seu redor, resultando em expressiva área de influência muito maior 

que o seu volume. 

.  

Figura 7 – Gradiente vertical de pressões. 
Fonte: Blessmann, 1989, p.52. 

De acordo com Saraiva (1994), o campo de passagem do vento atmosférico 

em torno de um edifício é regido pelas características eólicas imediatamente montante 

(barlavento), pelo caminho que se apresenta e pela geometria do edifício 

O ponto de parada ou estagnação na fachada de barlavento pode subir por 

volta de até 75% ou chegando até a 80% da altura do edifício (figura 7). Há um fluxo 

descendente a partir deste ponto, em decorrência do gradiente de pressão. Este fluxo 

constitui o vértice de base, que se faz bem mais acelerado quanto maior for a 

velocidade do vento e as medidas do edifício onde ele incide (face barlavento), pois, 
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com o aumento da área, maior também é a pressão, resultando em maiores vértices 

que escoem bilateralmente à edificação. 

 

Figura 8 –Escoamento do vento em torno de um prisma apoiado no solo. 
Fonte: adaptado de Saraiva, 1994, p.23. 

O comportamento da ventilação natural tem relação direta com a configuração 

dos edifícios. Desde o influxo nos edifícios são geradas diferentes correntes de ar ao 

seu redor que de acordo com sua forma resultam em diferentes efeitos aerodinâmicos. 

Então a localização, o comprimento, a largura e altura dos elementos construídos, de 

acordo com sua orientação em relação ao vento dominante, são fundamentais na 

composição do vento urbano (figura 8). 

A forma dos edifícios é outro fator que interfere no tamanho da região de 

esteira, consoante assinala Blessmann (1990). Para o autor corpos com formato 

aerodinâmico repercutem uma esteira de menor dimensão. Elementos arredondados 

como esferas e cilindros já possuem regiões de sombra de vento maiores, porém, a 

maior interferência vai ser ocasionada por blocos com arestas vivas. 

É bom salientar que estes efeitos aerodinâmicos não acontecem de modo 

isolado, já que a cidade é muito variada quanto ao seu formato. Então na prática, os 

efeitos se combinam com os ventos dominantes gerando o regime de vento de um 

determinado lugar. 

Tendo como referência os estudos de Gandemer(1975) apud Lopes (2003), 

Mascaró (1986), Blessmann (1989), Hertz apud Souza (2006), Romero (2000) e 

Bittencourt et al. (2005), são mostrados a seguir os efeitos mais significativos gerados 

aos ventos. É bom lembrar que, esses efeitos podem agir em conjunto ao redor de em 

um mesmo obstáculo aos ventos: 
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Figura 9 – (a) Efeito-barreira (b) Efeito de canto 
Fonte: Adaptado de Mascaró, 1991, p.72. 

 Efeito-barreira - acontece quando o edifício provoca uma barreira à passagem 

do vento produzindo um desvio em espiral (figura 9 a); 

 Efeito-canto ou esquina - Fenômeno de ventilação que ocorre nas arestas vivas 

de uma edificação onde o ar desviado. Neste ponto, ocorre aceleração dos 

ventos e, em muitos casos, pode refletir em desconforto aos pedestres (figura 

9 b); 

 Efeito-pilotis - é originado pela elevação do edifício em relação ao solo. O 

espaço vazio sob o edifício permite a circulação do ar de maneira difusa na 

área de entrada e como de jato na saída do ar (figura 10); 

 

Figura 10 – (a) Efeito-pilotis 
Fonte: Adaptado de Mascaró, 1991, p.76. 
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 Efeito de canalização - É influenciado pela disposição dos edifícios que formam 

um canal a céu aberto como um canyon. Este fenômeno pode ser intensificado 

à medida que não existam recuos entre os edifícios; 

 Efeito-Venturi - acontece quando dois edifícios estão dispostos como funil 

alinhados em ângulos agudos ou retos dispostos em relação à ventilação 

dominante; 

 Efeito de redemoinho ou wise - em edifícios de mais de 15 m, o vento que incide 

diretamente sobre a fachada cria uma área turbulenta na sua base. Este efeito 

pode ser mais intenso quanto maior for a altura do edifício e se houver outros 

edifícios a barlavento; 

 

 

 

a b  

Figura 11– (a) Efeito canalização (b) Efeito Venturi 
Fonte: Adaptado de Mascaró, 1991, p.75. 

 

a 
b 

Figura 12 – Linhas de fluxo (a) Efeito pirâmide (b) Efeito “wase” de fluxo de ar. 
Fonte: Adaptado de Evans e Schiller (1994), p.94 
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 Efeito-pirâmide: é produzido pelo formato piramidal do edifício. Como o 

tamanho do bloco vai diminuindo a largura conforme maior sua altura, oferece 

menor resistência à passagem do vento. Como a base da pirâmide denota 

maior dimensão, este efeito não tem grande repercussão no incremento dos 

ventos ao nível do pedestre(figura 12 a); 

 Efeito-esteira - A união de áreas de pressão da ventilação sobre o edifício, 

produz redemoinhos. O vento tende então a ficar turbulento e seu 

caminhamento se dá como esteiras (figura 13).  

 

Figura 13 – Efeito esteira 
Fonte: Adaptado de Blevins apud Silva (1999), p. 42. 

 

Apesar do variado número de implicações ocasionada ao vento pelos edifícios, 

em todos esses efeitos, é possível detectar quatro zonas de fluxos ao redor dos 

edifícios(figura 14):  

 Não perturbada - comportamento típico do fluxo de ar sem interferência dos 

obstáculos; 

 Deslocamento - zona situada a barlavento do bloco. É a região em volta do 

edifício onde se inicia a alteração do perfil do vento e aumenta a pressão na 

face de incidência. Seu tamanho é de aproximadamente três vezes a altura do 

edifício, e compreende o local onde o perfil original do vento começa a ser 

alterado com o aumento de pressão sobre a face de incidência; 
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 Cavidade - refere-se à região a sotavento do edifício configurada como uma 

zona de transição. Em decorrência do obstáculo o vento expressa menores 

velocidades em relação as outras zonas. Esta situação influencia também 

levantamento ou estagnação de poluentes; 

 Esteira - Junto com a cavidade, esta zona tem o comprimento em torno de dez 

a 15 vezes a altura do bloco. Assim como na área anterior também podem 

acumular poluentes em suspensão. 

 

Figura 14 – Linhas de fluxo do ar e zonas de fluxo de ar. Adaptado de Oke, 
1987, p.243. 

Adaptado pelo autor: 2016. 

 

2.2 VENTILAÇÃO NATURAL E ATRIBUTOS BIOCLIMATIZANTES DA FORMA 

URBANA 

 

 O formato urbano pode ser estabelecido com suporte nas relações entre o 

homem a morfologia dos edifícios, a morfologia dos espaços exteriores; e entre essas 

e a morfologia da paisagem e do solo (OLGYAY,1998). 

 Consoante com Moudon(1997) apud Hannes (2016), três elementos estruturais 

definem o feitio urbano: os edifícios e seu entorno, os lotes e as ruas. Pode ser 
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compreendida em quatro escalas de abordagem: o edifício e seu entorno imediato, o 

quarteirão, a cidade e a região. 

 A conformação do espaço urbano tem interferência direta na formação do clima 

de uma cidade. Este por outro lado, se constitui do comportamento das variáveis 

climáticas de temperatura do ar, umidade do ar, pluviosidade, direção e intensidade 

dos ventos, dentre outras.  

 Todos os aspectos que influenciam o clima urbano têm um efeito específico. 

Entender o impacto que cada um deles, sozinho ou combinados entre si, exercem na 

ventilação natural é útil para o desenvolvimento de projetos urbanísticos que priorizem 

acesso ao vento e consequente qualidade ambiental. 

 De acordo com Oke (1982), a rugosidade, a porosidade, a ocupação do solo, a 

permeabilidade e as propriedades dos materiais superficiais são características 

particulares do meio urbano e contribuem decisivamente para a alteração do clima 

local. 

 Givoni (1998) assinala que dentre os principais fatores que podem influenciar o 

clima de uma cidade, consequentemente a sua ventilação natural, é a localização 

regional da cidade, o tamanho desta, a densidade das construções, a largura e a 

orientação das vias, o tipo de cobertura do solo, a altura dos edifícios, a divisão dos 

lotes, as áreas verdes e particularidades no desenho dos edifícios. O autor acentua, 

ainda que, projeto bioclimático é o “(...) projeto que utiliza a edificação (cidade) como 

um filtro para as condições climáticas do local para proporcionar conforto ambiental 

ao usuário” p - 37. 

 Entendemos, então, com a contribuição de Oliveira (1998), que os fatores 

interferentes no clima de uma cidade são chamados de atributos bioclimatizantes. São 

assim considerados: rugosidade, porosidade, densidade de construção, ocupação do 

solo, orientação, permeabilidade do solo e aspectos termodinâmicos dos materiais de 

construção. 

 Como a pesquisa, ora sob relatório visa a estudar diretamente a relação do 

formato urbano e o comportamento da ventilação natural, procedemos a seguir a uma 

descrição dos atributos bioclimatizantes, evidenciando suas influências diretas e 

indiretas no regime de ventos locais.  

Densidade construída, tamanho da cidade, permeabilidade do solo, 

porosidade, uso e ocupação do solo representam fatores bioclimatizantes que estão 

ligados ao conceito de rugosidade urbana. Com efeito, estabelecem maior 
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detalhamento da rugosidade, aproximando de fatores urbanísticos e temas ligados ao 

planejamento e projeto urbano, mais tangíveis ao planejador e ao desenhista urbano 

(BARBIRATO, 2007). 

 

2.2.1 Tamanho da cidade 

 

 O tamanho da cidade, considerando seu comprimento horizontal e vertical, 

influencia o comportamento da ventilação natural. Maiores áreas urbanas implicam 

maior intensidade de obstáculos ao movimento do ar reduzindo sua intensidade.  

A alteração da temperatura do ar com procedência no efeito de ilha de calor 

pode exibir de forma mais intensamente em cidades maiores. Como estas zonas mais 

quentes tendem a se concentrar nas áreas centrais (áreas adensadas), a convecção 

do ar nesta região enseja um movimento dos ventos das periferias em direção ao 

centro (ver figura 15).  

Em regiões urbanas de muita rugosidade, as brisas vindas da periferia podem 

ajudar na diminuição da temperatura das superfícies. A área de brisa pode alcançar 

as partes internas da cidade e diminuir a poluição acumulada durante o dia. 

Houston e Tóquio exemplificam cidades onde o aquecimento das áreas centrais 

atrai, pela convecção, o ar fresco marítimo (GARTLAND, 2010).  

No Brasil, o padrão desordenado no crescimento das cidades, enseja situações 

de ocupação muito variadas que afastam o comportamento do vento deste regime de 

brisas periféricas cíclicas.  

 

Figura 15: Ilhas de calor e brisas periféricas 

Fonte: Adaptado de GAL, 2007, p. 4.  
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O tamanho das cidades pode ter maior ou menor influência no acesso aos 

ventos locais de acordo com os seus padrões de ocupação do solo, pois estes, uma 

vez adequados a um determinado tipo de clima, podem mitigar os efeitos relativos ao 

tamanho da área urbana. 

 

2.2.2 Traçado urbano 

 

O clima urbano também é afetado pela orientação e pela configuração das ruas 

e o sistema de ventos locais pode ser efetivamente alterado. Nas cidades ocorrem 

muitas variações na velocidade do vento nas ruas, bem como entre os edifícios. Sua 

intensidade depende da relação entre a direção do vento e as orientações das ruas e 

das edificações. 

O sistema intrincado e indivisível estabelecido pelas vias e demais espaços 

abertos formam o traçado urbano. Nesse sistema a topografia pode ensejar 

obstáculos consideráveis e influenciar diretamente no traçado e composição do tecido 

urbano (HANNES,2016). 

 

Figura 16: Tipos mais comuns de traçado urbana 
Fonte: Oliveira, 1993, p. 6 

 

Os padrões de traçado urbano em xadrez, em tijolinho, como radiais, em 

paralelas e aleatórios; têm indicações para serem aplicados a diferentes situações 

climáticas (figura 16). Padrões em xadrez e tijolinho possibilitam maior penetração dos 

ventos e, portanto, são mais indicados para clima quente e úmido. Padrões aleatórios 

e o formato radial são desenhos indicados ao clima quente e seco por conterem o 

avanço dos ventos. 

 

2.2.3. Ruas 

 

As ruas são as principais artérias formadoras do tecido urbano e estão ligadas 

à função de circulação e conectam os demais elementos da constituição urbana. 
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Funcionam como elemento que compõe o espaço público de uma cidade e também 

como espaço atrelado ao sentido de moradia, percurso e lugar.  

As vias que constituem a trama do traçado da cidade podem funcionar como 

caminhos de entrada para circulação de ar, dependendo da sua orientação 

relativamente aos ventos dominantes.  

A dimensão transversal das vias é outro atributo que interfere na ventilação 

natural. A relação entre a largura e a altura dos edifícios lindeiros às ruas pode ensejar 

as mais variadas situações espaciais, proporcionando maior ou menor acesso a 

ventilação. Ruas (W) mais largas do que a cota vertical dos prédios (H), podem facilitar 

a entrada de ventos no tecido urbano. Edifícios maiores do que a largura das vias 

criam obstáculos a penetração dos ventos. Uma maior largura das ruas além disso, 

promove maior troca de calor com o meio por convecção pela maior disponibilidade 

de céu aberto (JOHANSSON, 2005). 

Souza (1997) verificou, em estudo desenvolvido na cidade de São Carlos – São 

Paulo, que ruas onde a relação entre largura e altura dos edifícios era menor do que 

um, denotava temperatura do ar menor (em torno de 1ºC) do que as temperaturas 

medidas em relações maiores do que um. Junto à variação da temperatura do ar, 

houve redução da intensidade da ventilação natural. 

Por fim, é importante considerar a continuidade da trama como fator importante 

no acesso à ventilação. Os tipos de vias podem ser muito influentes na possibilidade 

de acesso a ventilação natural. A continuidade linear e o desenho das vias favorecem 

a entrada dos ventos na malha urbana. 

 

2.2.4 Ocupação do solo 

 

 O adensamento construído está relacionado às taxas de ocupação dos 

edifícios, altura média dos prédios e a distância entre eles, além de pormenores da 

estrutura urbana, como tamanho e feições das edificações e respectivas modalidades 

de ocupação. 

 O adensamento urbano, incluindo o aumento da massa construída e a 

verticalização, induzem efeitos que reduzem as perdas térmicas convectivas com 

origem na redução da ventilação natural, ensejando aumento da temperatura do ar 

nos centros urbanos (COSTA FILHO, 2010). 
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 O afastamento entre os edifícios afeta as condições de ventilação externa e 

internamente aos edifícios. Sabe-se que o aumento na densidade da ocupação do 

solo reduz o fluxo de ar na área urbana, como resultado da maior rugosidade e, 

consequente, fricção próximo as superfícies construídas. Desta maneira, o 

comportamento da ventilação natural está diretamente ligada aos atributos 

bioclimatizantes de rugosidade e porosidade do ambiente urbano. 

 

2.2.5 Porosidade  

 

A porosidade pode ser considerada parâmetro de modelagem de rugosidade 

porque quantifica a relação entre o volume de ar livre na camada de cobertura e os 

espaçamentos entre os edifícios. Por definição, é a razão entre o volume do ar livre e 

do volume de toda a camada de cobertura urbana (UCL- urban canopy layer) 

referindo-se a mesma área (GAL, 2007). 

 Oliveira (1993) define a porosidade na malha urbana como a maior ou menor 

permeabilidade que o tecido urbano apresenta aos ventos, podendo modificar 

substancialmente o escoamento desses dentro da cidade.  

 

Figura 17: Porosidade de afastamento entre os edifícios 
Fonte: Elaboração própria. 

 Estes espaçamentos entre as edificações estão relacionados também aos 

arranjos de ocupação do solo, variação e diversidade de alturas, que repercutem 

diretamente no modo circulatório do vento local. Menores porosidades estão 

associadas a menor distância entre os edifícios e maior altura e podem diminuir 

consideravelmente a ventilação do local. 

 Podemos enumerar como atributos ligados diretamente à porosidade o tipo de 

trama, a orientação aos ventos e a continuidade da trama. 
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 Cidades situadas em climas quente e úmido necessitam de maior acesso a 

ventilação natural, portanto, devem ser muito porosas quanto ao seu tecido. Já 

ambientes urbanos situados em clima quente e seco devem ser menos porosos e 

dispensam a ventilação natural por ser seca e desagradável.  

 

2.2.6 Rugosidade 

 

A rugosidade é definida pelas características da geometria e textura de 

superfície que definem maior aspereza ao ambiente urbano. O modo de 

movimentação inicial do vento quanto a sua intensidade e direção transforma a 

energia média do vento, traduzindo um movimento turbulento. 

 Alguns autores como Santos (2004) e Romero (2000), por exemplo, definem 

que a rugosidade entendida como as diferenças de alturas da massa edificada, 

responsáveis por alterar significativamente o deslocamento das massas de ar. Desta 

maneira, o conceito de rugosidade pode ser dividido em dois aspectos, ficando a 

porosidade como análise dos afastamentos e a rugosidade como a variação de altura. 

 

Figura 18: Variação de altura dos edifícios 
Fonte: Elaboração própria 

 No caso de edifícios altos a diferenciação de altura entre eles promove 

alterações de pressão, induzidas pelo formato das construções e amplifica o acesso 

à ventilação natural (NG, 2010). 

 Quanto à rugosidade, podemos considerar como atributos para sua análise: a 

diversidade de altura, a fragmentação e o diferencial de elevações dos edifícios  

 A variação de altura pode possibilitar maior acesso a ventilação natural à 

medida que existe mais espaço para a penetração dos ventos. A barreira ensejada 

por edifícios de alturas variadas empurra a ventilação de cima para baixo, 

incrementando a velocidade dos ventos até o nível dos pedestres. 
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 Os afastamentos entre as construções também intensificam a probabilidade de 

a ventilação natural adentrar o tecido urbano. A maior proximidade ou afastamento 

entre os edifícios pode ser avaliada por um índice de fragmentação da massa 

edificada. 

 

2.2.7 Efeitos da vegetação 

 

Regra geral, quanto menos vegetação em um ambiente urbano mais alta a 

temperatura do ar. Esta condição é influenciada pela taxa de aquecimento menor do 

que as demais superfícies urbanas, pelo sombreamento do ambiente e pelo maior 

percentual de umidade relativa do ar oriundo da evapotranspiração dos vegetais. 

A vegetação pode, então, alterar o regime de ventos de uma cidade com base 

na diferenciação de temperatura superficial, que pode ensejar movimentos do ar 

desde a convecção em situações específicas da cidade. De acordo com Mascaró 

(1996), a incidência do vento na arborização reduz as diferenças de temperatura e 

umidade entre as áreas sombreadas e ensolaradas.  

As plantas também funcionam como obstáculos à ventilação natural. Podem 

ser usadas, então, para conduzir o vento por caminhos ou repulsá-lo como barreira. 

No caso da arborização como obstáculo maior, o vento pode ser redirecionado, 

bloqueado ou desviado, pois sendo o vento um fluido, este se comportará como tal. 

A vegetação pode contribuir para o efeito de canalização dos ventos, 

proporcionando o resfriamento das superfícies, além de atuar como moderadora de 

velocidades extremas do ar no microclima urbano. Dentre os efeitos de barreira 

desempenhados pela cobertura vegetal destacam-se a obstrução, a deflexão, a 

filtragem e a condução (figura 19). 

Quanto mais adensada uma cidade do ponto de vista construtivo, menor a 

possibilidade de se implementar áreas verdes. Os vegetais também podem interferir 

na ventilação natural por meio de suas características particulares como espécie. 

Tamanho da copa e sua densidade, por exemplo, podem promover maior ou menor 

acesso a ventilação. 
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Figura 19: Vegetação como barreira de vento 
Fonte: Evans e Schiller, 1994, p.99. Adaptado pelo autor, 2016 

 

 

Figura 20: Efeitos da vegetação na ventilação natural 
Fonte: Adaptado de Mascaró, 1996, p.48.  
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Espécies mais adaptadas às respectivas condições climáticas podem 

influenciar melhor desempenho na relação bioclimática, considerando a ventilação 

natural (CHENG, 2010).  

As árvores influenciam na direção do caminhamento dos ventos, mas de igual 

modo, retêm material particulado em suspensão nas suas folhas, contribuindo para a 

melhoria da qualidade do ar urbano.  

 

2.2.8 Cobertura do solo e propriedade dos materiais 

 

 As propriedades físicas dos componentes do ambiente urbano podem 

influenciar a da temperatura do ar. A capacidade de reflexão e absorção dos diversos 

materiais, em relação à luz e ao calor, depende diretamente de suas propriedades 

físicas, como densidade, textura e cor. 

 Características como albedo, absortância, emissividade e inercia térmica 

podem levar às temperaturas superficiais e do ar que podem ensejar sistemas de 

ventilação local por convecção na cidade.  

 O albedo tem influência na taxa relativa de calor das superfícies expostas a 

insolação. De tal sorte, o albedo é a percentagem de energia refletida em relação à 

energia incidente, dependendo diretamente quanto ao tipo de superfície e suas 

características. Superfícies com alto albedo refletem mais radiação e proporcionam 

microclima suave e estável, enquanto o inverso contribui para a criação de um 

microclima extremo pelas altas temperaturas superficiais. 

 O uso de concreto claro para revestimento das vias em detrimento do asfalto 

escuro, por exemplo, reduziu a absorção de calor em torno de 50% pela superfícies, 

diminuindo posterior emissão de radiação ao ambiente (GARTLAND, 2008). 

 

2.3 MÉTODOS PARA ANÁLISE DA VENTILAÇÃO EM AMBIENTE URBANA 

 

A maior ou menor qualidade do clima das cidades está relacionada com as 

alterações promovidas pelo seu tecido construído. Neste caso, a dinâmica intensa das 

modificações precisa ser avaliada e analisada para definição de estratégias de 

planejamento e desenho urbano compatíveis com o acesso à ventilação urbana.  
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 Diversos métodos de investigação do comportamento dos ventos no ambiente 

urbano possibilitam maior conhecimento se avaliar a ventilação, tanto em ambientes 

urbanos como no interior dos edifícios.  

Estudos experimentais, como ensaios em túnel de vento e/ou ferramentas 

computacionais, permitem uma análise das transformações urbanas aplicadas ao 

tecido urbano (quadras, bairros) ou em áreas predefinidas na implementação de 

edifícios. 

 

2.3.1 Atributos bioclimatizantes e análise qualitativa da ventilação natural 

 

A ventilação natural pode ser estudada com foco nas relações entre o homem, 

a morfologia dos edifícios e a configuração dos espaços exteriores; e entre essas e a 

morfologia do ambiente, incluindo a ocupação do solo. 

Os aspectos bioclimáticos ligados à conformação de uma cidade e seu clima 

podem ser utilizados como instrumentos qualitativos de análise da ventilação natural. 

Katzschner (1997) exprime uma abordagem da climatologia urbana, 

trabalhando com mapeamentos conceituais e análises qualitativas, confirmadas por 

medições de campo. Sua proposta é acessível a planejadores das mais diversas 

formações, pois utiliza basicamente um esquema simplificado de matriz de pesos. Em 

um trabalho posterior, Katzschner (2007) oferece uma revisão dos métodos 

abordados anteriormente, com enfoque na utilização do geoprocessamento para a 

criação de mapas urbanos que proporcionem informações do diagnóstico e orientem 

diretrizes de planejamento. 

Baseado nos atributos da morfologia da cidade que condicionam o clima, como  

rugosidade, porosidade, densidade ocupacional, altura dos edifícios, permeabilidade 

do solo e características térmicas dos materiais associados à geomorfologia do sítio; 

Oliveira (1993) elaborou uma série de recomendações bioclimáticas para o 

planejamento urbanístico.  

Direcionado aos climas quente-úmido, quente-seco, temperado e frio, via  

critérios gerais de conforto e salubridade. A classificação desses atributos – em função 

ora de índices, ora de número de alturas, ora do lay-out e ora da disposição desse 

lay-out frente aos ventos – permite a atribuição de pontuação segundo adaptação aos 

diversos tipos de clima. 
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Quadro 1: Atributos bioclimatizantes de rugosidade: Diferencial e diversidade de altura 

ATRIBUTOS BIOCLIMATIZANTES RUGOSIDADE  

Rugosidade - Diferencial de Alturas 
(PRDAs) 

Rugosidade - Diversidade de Alturas (PRDA) 

PONTUAÇÃ
O PRDAs 

CLASSIFICAÇÃ
O 

MÉDIA DOS 
PAVIMENTOS 
MAIS ALTOS 

PONTUAÇÃ
O  PRDH 

CLASSIFICAÇÃ
O 

Nº DE 
ALTURAS 

ENCONTRADA
S 

1 Muito Baixo 00 a 01 1 Muito Baixa 00 a 01 

2 Baixo 02 a 04 2 Baixa 02 a 04 

3 Médio 05 a 10 3 Média 05 a 10 

4 Alto 11 a 22 4 Alta 11 a 22 

5 Muito Alto  = ou > 23 5 Muito Alta  = ou > 23 

Fonte: Oliveira (1998), p.7. 

 Com relação à rugosidade, podem ser avaliados como atributos o diferencial 

de alturas, a diversidade de alturas e o índice de fragmentação, classificados numa 

escala que varia de muito baixo a baixo, médio, alto e muito alto. Esta avaliação pode 

ser aplicada em uma área urbana promovendo uma leitura qualitativa da rugosidade 

em relação ao clima local.  

Quadro 2: Atributos bioclimatizantes de rugosidade - Fragmentação 

Rugosidade - Fragmentação (PRF) 

PONTUAÇÃO PF CLASSIFICAÇÃO 
ÍNDICE DE FRAGMENTAÇÃO 

Faixa de If 

1 Muito Baixo if = ou < 0.10 

2 Baixo 0.10 > if = ou < 0.40 

3 Médio 0.40 > if = ou < 0.60 

4 Alto 0.60 > if = ou < 0.80 

5 Muito Alto 0.80 > if = ou < 1.00 

Fonte: Oliveira (1993), p. 6. 

 Seguindo o método de Oliveira (1993), a porosidade do tecido urbano pode ser 

medida por atributos relativos ao tipo de trama urbana, sua orientação, bem como sua 

continuidade. Estes parâmetros podem ser ponderados quanto ao tipo de clima e e 

dar oportunidade a uma pontuação, de acordo com a adequação bioclimática de cada 

situação estudada. 
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Utilizando-se deste método, Costa Filho et. al. (2014, 2015) desenvolveram 

dois estudos aplicados à cidade de Fortaleza. O primeiro estudo foi realizado na zona 

costeira, no bairro Meireles. A análise dos atributos bioclimatizantes foi realizada 

seguindo o método, sendo avaliadas a rugosidade e porosidade. Apesar de fácil 

realização o método se mostrou limitado pela falta de critérios para definir o tamanho 

das áreas analisadas.  

No caso do Meireles, alguns resultados, contingencialmente, não foram 

ratificados em campo. Foi recomendado pela equipe um aprofundamento dos estudos 

com a aplicação de medições de campo ou simulações computacionais. 

Outro ensaio desenvolvido na capital do Ceará estudou o comportamento dos 

ventos no conjunto habitacional Planalto Universo. O método qualitativo, neste caso, 

funcionou melhor. Um tamanho de área de estudo mais restrito e a padronização das 

construções, características de projetos como este, contribuíram para resultados bem 

representativos da realidade observada em campo (COSTA FILHO, 2015). 

Quadro 3: Atributos bioclimatizantes de porosidade  

ATRIBUTOS BIOCLIMATIZANTES POROSIDADE 

Porosidade - 
Tipo de 
Trama (PPTT) 

Porosidade - 
Orientação aos 
Ventos (Ppov) 

Porosidade - 
Continuidade da 

Trama (Ppct) 

PONTUAÇÃO - PARA CADA 
TIPO DE CLIMA 

TIPO DE 
TRAMA 

POSICIONAMENTO 
CONTINUIDADE DA 
TRAMA/% DA ÁREA 

URBANA 

Quente 
úmido 

Quente 
seco 

Tropical 
altitude Temperado Frio 

Em Xadrez 
A favor dos ventos 

frescos e brisas 
80 a 100% 5 1 3 2 1 

Em Tijolinho 
A favor dos ventos 

frescos/ contra 
ventos quentes 

60 a 79% 4 2 3 4 2 

Em Paralelas 
A favor dos ventos 

frescos/ contra 
ventos frios 

40 a 59% 3 3 4 5 5 

Em Radiais c/ 
Círculos 
Concêntricos 

Contra os ventos 
quentes 

20 a 39% 2 4 2 3 3 

Aleatória 
Contra os ventos 

frios 
00 a 19% 1 5 1 1 4 

Fonte: Oliveira (1998), p. 8. 

Romero (2001) desenvolveu um método com ênfase na leitura conjunta do 

espaço público mediante suas características físicas e ambientais. São analisados, 

simultaneamente, dados climáticos, tipologia arquitetônica, áreas verdes, superfícies 
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de água e materiais de construção, além das atividades realizadas nestes espaços. O 

resultado desta análise pode ser considerado como importante expediente de 

planejamento urbano, à medida que estabelece qualitativamente um perfil bioclimático 

dos espaços abertos (figura 21).  

Para a aplicação desta metodologia, Romero (2001) divide o espaço público 

em três categorias de análise - a base, fronteira e entorno. Os resultados das análises 

são agrupados em fichas bioclimática conforme o modelo da figura 21. 

Edward (2009) desenvolveu um sistema denominado air ventilation 

assessment (AVA), baseado nas recomendações científicas internacionais para o 

favorecimento da ventilação natural aos ambientes urbanos. Desta maneira ele 

possibilitou aos designers do espaço construído a indicação de estratégias adequadas 

à promoção dos ventos na cidade de Hong Kong. Para implementação deste sistema 

a Administração Pública criou um guia técnico mostrando qualitativamente opções de 

soluções de projeto urbanístico que promovam acesso aos ventos e facilitem o 

controle urbano.  

É interessante a ideia que esse método pode ser usado para a implementação 

de projetos urbanos quanto também, para a análise de áreas urbanas já consolidadas. 

A fim de orientar e controlar a atuação dos profissionais, a Administração Pública de 

Hong Kong define como critérios de avaliação da configuração urbana em relação aos 

ventos: a orientação da malha viária, caminhamento da ventilação, continuidade dos 

espaços abertos, áreas não edificadas, altura das construções e a disposição dos 

edifícios. 

Estes métodos de avaliar a ventilação natural foram aplicados em estudos 

bioclimáticos qualitativos em cidades brasileiras. 

Mendonça e Assis (2003) analisaram o bairro Floresta, em Belo Horizonte. 

Mapas temáticos foram desenvolvidos com suporte nas características locais, 

destacando áreas homogêneas, que ajudaram a formular um cenário de ventilação 

urbana local. Para interpretar as condições morfológicas da área estudada, os autores 

consideraram como critérios a topografia, a morfologia do terreno e a densidade de 

ocupação. O resultado final do trabalho foi exibido em um mapa-síntese, indicativo 

das áreas que devem ser protegidas e as que precisam ser modificadas, com vistas a 

amenizar a interferência da ocupação urbana sobre o clima local. 
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Figura 21: Modelo de ficha bioclimática de análise 
Fonte: Costa Filho (2010) p.83 
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Em estudo realizado no bairro de Petrópolis na cidade de Natal, Rio Grande do 

Norte, Costa (2003) analisou a influência da ocupação do solo no comportamento dos 

ventos locais a condição quente e úmida. Considerando o método de Katzschner 

(1997), foi definida uma série de pontos para a realização de medições ambientais de 

temperatura do ar, umidade relativa do ar e velocidade e direção dos ventos. Os dados 

medidos em sítio foram relacionados com as situações de ocupação do solo onde se 

detectou influência das configurações urbanas variadas. Foram utilizados como 

aspectos representativos da conformação urbana a ocupação do solo, a altura dos 

edifícios, as áreas verdes e a características superficiais urbanas. Na leitura da 

ventilação natural, a autora considerou sempre pontos a barlavento e a sotavento das 

glebas estudadas. O cruzamento das leituras de campo com a caracterização formal 

possibilitou a indicação de recomendações de ocupação do solo adequadas à 

situação estudada. 

Costa Filho (2010) utilizou-se de método semelhante para promover possível 

adequação bioclimática dos espaços abertos na região central da cidade de Fortaleza. 

A condição climática local quente e úmida, semelhante à cidade de Natal, foi abordada 

por medições ambientais de temperatura do ar, umidade relativa do ar e intensidade 

e orientação dos ventos. As características formais da ocupação do solo, da altura 

dos edifícios, da orientação e dimensão das vias, da existência de áreas verdes e da 

proximidade do oceano definiram as glebas analisadas. A ventilação natural sofreu 

influência direta das situações de ocupação do solo, sendo valorizada quando da 

ocorrência de áreas verdes e espaços mais abertos. Áreas mais verticalizadas 

influenciaram maior turbulência dos ventos locais bem como no efeito de canalização. 

Dois conjuntos habitacionais situados na cidade de Teresina foram avaliados 

qualitativa e quantitativamente quanto ao comportamento das variáveis climáticas de 

temperatura do ar, umidade relativa e ventilação natural. Utilizando-se inicialmente do 

método de Romero( 2001), a autora estudou escalas de abordagem, como o entorno 

urbano, edifícios e espaços abertos. Em cada recorte, foram qualificados topografia, 

a taxa de ocupação do solo, densidade construída, penetração dos ventos e 

orientação solar. Em afinidade aos espaços abertos foram considerados o 

revestimento do solo, as áreas verdes e a relação de altura e distância entre os 

edifícios. Interessante é destacar a relação da altura dos edifícios e respectivos 

afastamentos como aspectos muito influentes na ventilação natural.  
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2.3.2. Túnel de vento 

 

Este pode ser utilizado para fins didáticos ou de pesquisa, podendo ser aplicado 

em estudos para construção civil e estruturas, simulações da camada-limite 

atmosférica e modelagem das construções vizinhas. Koenigsberger (1977) e Saraiva 

(1994) denotam gradientes de vento com perfis típicos de velocidade média em altura 

para tipos de situações urbanas e rugosidades, determinadas com origem em 

medições de campo e que poderão auxiliar na calibração dos ensaios no túnel.  

Para Silva (1999, p. 3), “questões de clima urbano relativas aos níveis 

requeridos de conforto do vento, da ventilação e da higiene do ar podem, com o auxílio 

de experimentos em túneis aerodinâmicos, ser analisadas e permitir aos planejadores 

compará-las com situações existentes”. 

 

 

Figura 22: Túnel de vento IPT 

Fonte: Leite, 2010, p. 90 

Os ensaios em túnel de vento ficam limitados ao tamanho do modelo, já que, 

este depende do tamanho da seção do túnel. Podem, entretanto, ser realizados os 

mais diversos estudos, considerando o tipo de ensaio a ser realizado (estrutural, 

edifício, meio urbano) e dos critérios de semelhança e comparação. 

Para verificar as velocidades do fluxo de ar que simula a intensidade do vento 

sobre o modelo estudado em alturas específicas, utilizam-se o tubo de Pitot e a sonda 

de fio quente. O tubo de Pitot baseia-se nas diferenças de pressão total e estática 
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para obter o valor de velocidade. O recurso é eficiente, quando o fluxo incide 

diretamente sobre o tubo, sem interferências. 

Para visualizar os efeitos do escoamento do ar sobre modelos submetidos ao 

túnel de vento, a técnica mais utilizada é a das figuras de erosão. O procedimento do 

método ocorre com a distribuição de uma camada uniforme de partículas sobre uma 

superfície plana associada ao modelo. Quando submetida a uma velocidade de 

escoamento exterior suficientemente elevada, será objeto – em virtude da pressão, 

devido à distribuição de pressão sobre estas partículas - o fenômeno da “saltação”. 

Mantendo-se a velocidade constante, em um determinado período, as figuras de 

erosão formadas apresentarão contornos definidos (PEREGRINO; SILVA, 2007). 

 Outra maneira de visualizar a ação do vento sobre os modelos no túnel 

aerodinâmico encontra-se na geração de fumaça por bastões e no movimento de fios, 

tecidos e serpentinas. 

 Como método de análise da ventilação no tecido urbano, o túnel de vento se 

expressa bem eficiente. Todavia, existem algumas limitações ligadas ao seu emprego. 

Como regiões urbanas denotam, geralmente, grandes áreas, ficam limitados os 

estudos a grandes equipamentos de túnel de vento. Uma consequência disto é o alto 

custo para realização de estudo, o que inclui o funcionamento do equipamento e a 

confecção de modelos físicos. 

 

2.3.3 Simulação Computacional CFD 

 

A dinâmica de fluidos Computacional, mais conhecida pela sigla CFD 

(Computacional Fluid Dynamics), permite estudar o escoamento de fluidos, com 

transmissão de calor ou transporte de massa, mudança de fase, reações químicas, 

movimentos mecânicos e tensões, entre outros. Os programas são baseados na 

modelação matemática para simulação do comportamento térmico e do escoamento 

dos fluidos. 

 As simulações computacionais criam em uma situação virtual, um túnel de 

vento. A ferramenta produz resultados rápidos, se comparada a experimentos 

realizados no ambiente real. Com a evolução na capacidade de processamento dos 

computadores, as análises dos resultados tornaram-se mais simples, diminuindo o 

tempo para realização das simulações e o seu custo (CELINSKI; SANTOS; MENDES, 

2003). 
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Para Murakami et al (1999), a aplicação CFD para a análise dos efeitos do 

vento está ocorrendo rapidamente, e é possível a análise de vários processos físicos 

associados com as questões climáticas em áreas urbanas ou ao redor dos edifícios. 

A simulação computacional da ventilação natural possibilita, ainda, investigar 

alterações ocasionadas no ambiente urbano, permitindo analises pré e pós-projeto. 

 Ao contrário do ENVI-met, voltado exclusivamente para a simulação de 

ambientes urbanos, o CFX permite a simulação de virtualmente qualquer situação 

envolvendo a mecânica dos fluidos, em toda escala e com qualquer tipo de condição 

de contorno, desde que se tenha capacidade computacional para tanto (BRANDÃO, 

2009).  

O aplicativo é formado por módulos relacionados com a confecção do modelo 

até o tratamento dos resultados. A figura 23 detalha todas as fases apresentadas. 

 

Figura 23: Módulos do Programa CFX 
Fonte: Brandão, 2009, p. 123 
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3 ESTUDO DE CASO: CARACTERIZAÇÃO DO LITORAL DA CIDADE DE 

FORTALEZA  

 

O estudo de caso desta tese, será desenvolvido para parcelas urbanas situadas 

no litoral da cidade de Fortaleza (latitude 3º44’00’’, longitude 38º31’23’’), capital do 

Estado do Ceará e integrante do Nordeste brasileiro (figura 24). 

Segundo o atual Plano Diretor (2009) o Município possui cerca de 95% de seu 

espaço classificado como áreas urbanizadas, com população, de acordo com o Censo 

Demográfico de 2010, em torno dos 2.500.000 habitantes. 

Tem como limites, ao norte, o oceano Atlântico; ao sul com os Municípios de 

Maracanaú, Itaitinga e Pacatuba; a leste, com os Municípios de Eusébio e Aquiraz; e, 

ao oeste, com o Município de Caucaia. Possui em seu território total aproximadamente 

314 Km² e possui uma altitude média de 21m configurando em uma região plana. 

 

                    (a)                                                                         (b) 

Figura 24: (a) Estado do Ceará (b) Município de Fortaleza e limites 

Fonte: Adaptação própria 

O litoral de Fortaleza se estende ao longo de 15 praias, com uma extensão de 

34 km ao todo. Sua faixa praiana têm como limites a foz dos rios Ceará, ao norte, e 

Pacoti, ao sul. Outros rios riachos que desaguam no litoral são: riacho Pajeú, riacho 

Maceió e o rio Cocó. Seu relevo é composto de cordões litorâneos, dunas, planícies 

de marés e mangues (ROMCY, 2013). 

Assim como outras cidades do Nordeste brasileiro, a capital cearense expressa 

rápido crescimento populacional e espacial, desde os anos de 1970, expandindo-se 

rapidamente para as periferias de maneira quase descontrolada. 
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Hoje é a cidade com maior índice de adensamento populacional do Brasil, 

possuindo 7786,52 hab/km2, superando megacidades como São Paulo e metrópoles 

como Salvador (tabela 1). Este alto índice de densidade demográfica é acompanhado 

pelo adensamento das áreas construídas e consequente modificação da geometria e 

do solo urbano, com sensíveis alterações no clima da cidade.  

Tabela 1: Densidade demográfica de algumas cidades brasileiras 

Cidade Área População 
Densidade 

demográfica 

  Km2  Hab Hab/km2 

São Paulo 1523,27 11253,5 7387,69 

Salvador 693,29 2675,65 3859,35 

Fortaleza 314,92 2452,18 7786,52 

Fonte: IBGE, 2011 

A cidade de Fortaleza, atualmente, é afetada por sérios problemas decorrentes 

da falta de adaptabilidade do seu desenho urbano às condições climáticas locais. Os 

parâmetros urbanísticos de ocupação do solo, definidos para vias, edifícios e espaços 

abertos parecem ter muito mais relação com o modo de ocupação atual da cidade, 

decorrente da especulação imobiliária e com os atuais planos urbanísticos 

relacionados e baseados, muitas vezes equivocadamente, em outras realidades 

climáticas.  

O adensamento destas áreas litorâneas e a importância que elas têm no 

acesso ou saída da ventilação natural ao restante do tecido urbano definiram a 

escolha e a necessidade de estudar áreas com tais características. 

Em algumas capitais da costa do Nordeste do Brasil – como nos casos, por 

exemplo, de Fortaleza, Recife, Salvador e Maceió – a verticalização de avenidas 

litorâneas representa uma barreira em potencial contra a passagem da ventilação 

natural até as áreas posteriores a estes logradouros e ao interior desses aglomerados 

urbanos de grande porte. 

 

3.1 EVOLUÇÃO URBANA NA OCUPAÇÃO DO LITORAL 

 

 A região litorânea da cidade de Fortaleza teve um processo de ocupação bem 

curioso. A cidade foi alçada à condição de província, em 13 de abril de 1726, com a 

criação da vila do Ceará, em 1699. Todavia, o aglomerado urbano de Fortaleza, no 
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entanto desempenhava apenas função administrativa, não estabelecendo relações 

com outras vilas do Ceará, em decorrência da limitada comunicação por uso de 

estradas e vias férreas precárias e a inexistência de atividade pecuarista. 

 Esta condição permaneceu por muito tempo, e só em 1826 Fortaleza teve seu 

reconhecimento como cidade após processos econômicos e políticos acionados por 

agentes sociais por parte do próprio Estado. A exportação de algodão impulsionou 

novas atividades comerciais por meio do escoamento deste produto para o exterior 

por intermédio de seu porto. 

 A proximidade de Fortaleza com o litoral permanecia sem contar muito na 

organização socioespacial dos seus habitantes e a cultura interiorana continuava a 

legitimar-se por toda a cidade. Nesta época as zonas de praia na Capital cearense 

caracteriza-se, principalmente, por duas funções que contribuíam para sua 

desvalorização, que eram o escoamento dos esgotos e as atividades da incipiente 

zona portuária (MATOS, 2011).  

 A consolidação urbana ocorreu de 1850 a 1930, junto com os primeiros 

processos de povoamento e formação de Fortaleza, ocorridos dos séculos XVII ao 

XVIII. Sua concretização no entanto, como centro urbano só ocorreu em meados do 

século XIX. A estabilidade das funções administrativas, religiosas e culturais, bem 

como o crescimento da atividade comercial resultantes do aumento das atividades 

portuárias foram vitais para a consolidação urbana (CASTRO, 1977). 

 Nesta época, o desenho urbano da cidade começou a ser definido, adotando 

um traçado ortogonal em xadrez, com lotes estreitos e profundos, introduzidos como 

estrutura de parcelamento do solo. O primeiro plano urbanístico (1875) para a cidade 

foi desenhado por Adolfo Herbester, onde já se vislumbrava a organização do 

processo de expansão urbana (ver figura 25). 

O espalhamento citadino concretizou-se durante o período de 1930 a 1980 em 

consequência à crescente demanda por comércio e serviços decorrentes do 

desenvolvimento da Capital, implicando a necessidade de adaptação da cidade às 

novas transformações. O ambiente urbano de mudanças significativas, tanto das 

edificações, descaracterizadas e reformadas, quanto dos espaços públicos 

modificados perante as novas necessidades de circulação. 

Esta condição de mudança teve mais força desde os anos de 1970, quando a 

cidade cresceu e cresce Desde esta época a cidade vem crescendo em direção ao 

setor leste expandindo-se tanto horizontal como verticalmente. 
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Figura 25: Planta de 1875, de Adolfo Hebster/ Espaços públicos e equipamentos. 
Fonte: Adaptado a partir de Adolfo Hebster,1875. 

Foi nesta época que a região litorânea começou a receber ocupação realmente 

significativa, substituindo as casas de pescadores e vazios por novas ocupações. A 

atividade turística e a especulação imobiliária incentivaram novos empreendimentos 

e o padrão dos novos edifícios transformaram aceleradamente a orla, verticalizando o 

perfil destas regiões. Edifícios de apartamento residenciais e de serviço hoteleiro 

passaram a predominar como atividades. A construção do calçadão da avenida Beira-

Mar, em 1979, em etapas, foi gradualmente ratificando a importância do lugar como 

espaço de lazer, criando condições favoráveis para novas ocupações. 

O crescimento acelerado em anéis periféricos e a conseguinte configuração 

metropolitana da cidade de Fortaleza nos anos de 1980 resultaram em significativa 

mudança na estruturação da cidade. O alto valor da terra urbana, influenciado pela 

especulação imobiliária, muitas vezes, em associação com a má gestão urbana, 

ocasionaram intensa pobreza (SILVA,2001). 

As áreas litorâneas menos povoadas e mais distantes do centro da cidade 

passaram a ser objeto de outro tipo de ocupação. Desde os anos de 1940, a ocupação 

litorânea por aglomerações espontâneas e precárias se acentuou, sendo alguns 

trechos do litoral incorporados para tal fim, como é o caso do Pirambu, na faixa 

litorânea oeste e, posteriormente, no Mucuripe, localizado no extremo leste, e no caso 

do bairro Serviluz. 
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Ao longo dos anos de 1980, outras áreas precárias se incorporaram ao correr 

da praia do Futuro, no litoral leste, e também em regiões próximas ao Pirambu, no 

litoral Oeste, em direção ao rio Ceará. 

De acordo com os levantamentos efetuados para a realização do Projeto Orla, 

em 2006, a orla do Município de Fortaleza é formada atualmente por trechos em 

grande parte alterados por intervenções antrópicas como ocupações urbanas 

irregulares e atividades de influxo ambiental intenso. 

Como decorrência da alteração promovida antropicamente o ambiente 

construído desencadeou a fixação artificial das dunas, obras de engenharia para 

conter a erosão, portos e demais construções relacionadas com vias de acesso, 

edifícios residenciais e comerciais e assentamentos subnormais. A maior parte das 

últimas áreas preservadas, com caraterísticas naturais predominantes, localiza-se na 

região sudoeste, na planície costeira da Sabiaguaba. 

 

3.2 DELIMITAÇÃO DA ÁREA OBJETO DE ESTUDO: ÁREA LITORÂNEA 

 

 A faixa litorânea do Município de Fortaleza tem extensão de 34,2 km de praias 

banhadas pelo oceano Atlântico. Incluindo a orla do rio Ceará, abrange uma extensão 

de 43,4km. Caracteriza-se por possuir duas direções preferenciais de orla marítima. 

A primeira, de sentido leste-oeste, é localizada entre o rio Ceará e o Porto do Mucuripe 

abarcando uma extensão de 19,4km (incluindo os 9,2km da margem do rio Ceará, 

esta faixa passa para 28,4km). A segunda, noroeste-sudeste, é situada entre o 

Serviluz e a foz do rio Pacoti, com extensão de aproximadamente 15 km. 

 Sujeita tanto à ventilação natural dominante como ao regime de brisas, estas 

ocupações urbanas costeiras tendem a ser muito importantes em relação ao acesso 

ao movimento da ventilação natural no interior do tecido urbano. Por estar situada em 

uma área de fronteira entre o espaço urbano e a água, as ocupações urbanas em 

áreas litorâneas podem potencializar transformações nas variáveis ambientais locais 

com destaque para a movimentação dos ventos.  

Para facilitar o trabalho de pesquisa e no intuito de reduzir as incertezas 

escolhemos o litoral norte como objeto deste estudo. Como será aplicada uma 

metodologia de análise do comportamento da ventilação relativamente à ocupação 

construída, verificamos maior diversidade de situações urbanas que podem 

enriquecer as análises quanto ao acesso aos ventos.  
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Figura 26: Litoral do município de Fortaleza 
Fonte: Elaboração própria 

 A orla norte exprime diferenciado padrão ocupacional do solo, onde podem ser 

observados edifícios de apartamento, ocupações precárias, praias, equipamentos 

portuários, rios e áreas de lazer( figura 27). 

 

Figura 27: Vista aérea do Litoral Norte de Fortaleza 
Fonte: PMF, 2006, p. 37 

 Segundo o Projeto Orla (2006), a região do litoral norte é dividida em duas 

unidades de planejamento, que depois foram subdivididas em dez trechos.  
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A primeira unidade do litoral se inicia na foz do rio Ceará e desde então, em um 

trecho (3) com uma sequência de 15 “espigões” de contenção de maré até o Hotel 

Marina Park (figura 28), trecho com elevado adensamento populacional, com áreas 

precárias e moradores de baixa renda. Ocorre uma orla com processos erosivos, em 

parte controlados pelas obras de engenharia costeira. São praias arenosas (em 

alguns trechos com faixa estreita de pós-praia), com a dinâmica das ondas e marés e 

o transporte de sedimentos sendo influenciada pela atividade antrópica. A ocorrência 

de dunas somente é notada pela topografia da área de estudo, pois foram tomadas 

pela expansão urbana. 

 

Figura 28: Unidade de planejamento I e respectivos trechos 
Fonte: PMF, 2006, p. 20 

No segmento entre a igreja de Santa Edwiges e a praia de Iracema (figura 29), 

a orla linear e exposta é praticamente desprovida de areia, com a antropização 

associada aos espigões da Marina de Iracema Park Ltda, e do estaleiro da Indústria 

Naval do Ceará (INACE). Logo após o estaleiro, em uma faixa de praia praticamente 

desprovida de areia, inicia-se a verticalização da orla de Fortaleza, com ocupações 

residenciais e comerciais e os calçadões. Em frente ao Ideal Clube, há uma faixa de 

praia com acúmulo de areia diferenciado (originado com o engordamento artificial) e 

uma larga faixa de pós-praia. 

Continuando em uma orla dos tipos arco (entre a rua Ildefonso Albano e o 

Mercado dos Peixes do Mucuripe) e semiabrigada (até o espigão do Titanzinho) 
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predomina uma orla com praia arenosa, associada a uma faixa praticamente contínua 

de pós-praia (entre o limite da preamar e o calçadão), interrompida por setores de 

praia rochosa baixa, em uma direção aproximadamente leste-oeste, seguindo com a 

verticalização da orla. 

 

Figura29: Unidade de planejamento II e respectivos trechos 
Fonte: PMF,2006, p.21 

 

3.3 LEGISLAÇÃO URBANÍSTICA 

 

A legislação urbana pode ser um instrumento importante para a incorporação 

das condições climáticas de um lugar ao desenho urbano. No caso da cidade de 

Fortaleza, dentre as diversas leis, decretos e outros dispositivos legais que regem a 

gestão e a evolução urbana, destaca-se a lei de parcelamento, uso e ocupação do 

solo como principal elo entre a ocupação humana do território urbano e seu clima. 

A aplicação de legislação urbanística para o controle urbano acontece em 

Fortaleza desde o século XIX. Elaborados inicialmente como planos urbanísticos, 

destacam-se os planos de Adolfo Herbster e Silva Paulet como primeiras indicações 

de um desenho urbano para a cidade e seu processo de expansão. Já no século XX, 

em 1932, foi desenvolvido pelo urbanista Nestor Figueiredo o Plano de Remodelação 
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e Extensão de Fortaleza, incorporando princípios racionalistas de zoneamento e 

higienismo. 

O primeiro Plano Diretor da cidade só foi realizado em 1963, organizado pelo 

urbanista Hélio Modesto e equipe, que implementou uma visão modernista para o 

planejamento da cidade. O plano foi pioneiro na incorporação de um zoneamento que 

dividiu a urbe em regiões para a aplicação de instrumentos de uso e ocupação do 

solo. 

O Plano de Desenvolvimento Integrado da Região Metropolitana de Fortaleza 

(PLANDIRF) foi realizado nos anos de 1970 e incorporou a área metropolitana como 

unidade de planejamento. Foram originados do PLANDIRF o Plano Diretor Físico, em 

1975 e a Lei de Uso e Ocupação do Solo, de 1979. 

Somente em 1992 outro plano diretor foi proposto. O PDDU – FOR, como ficou 

conhecido, organizou o Município em três macrozonas de planejamento, definidas por 

suas características de ocupação: zona urbanizada, zona adensável e zona de 

transição entre urbano e rural. 

Após revisão realizada na Lei de Uso e Ocupação do Solo, em 1996, mais um 

hiato se revelou na elaboração e revisão das leis urbanísticas de Fortaleza. Apenas 

em 2009 foi concluída outra revisão que ensejou a atual Lei do Plano Diretor 

Participativo de Fortaleza (PDPDFOR).  

Assim como o caráter inovador da participação popular no processo de revisão, 

ficou definida no Plano a necessidade de espacialmente distribuir a população e 

atividades sociais e econômicas para evitar distorções no crescimento da cidade, a 

retenção especulativa do imóvel urbano, os conflitos entre atividades incompatíveis e 

o uso inadequado das propriedades e espaços públicos em relação à infra-estrutura 

instalada, zoneamento, função social e influências negativas sobre o meio ambiente. 

O plano em vigor mudou, mais uma vez, a organização do território municipal, 

implementando duas macrozonas: a de ocupação urbana e a de preservação 

ambiental.  

A macrozona de preservação engloba todas as áreas consideradas de 

interesse ambiental atreladas a proteção, preservação e recuperação ambiental. 

As áreas urbanizadas e bastante alteradas pela predominância do ambiente 

construído constituem, de acordo com o PDPDFOR (figura 30), a macrozona de 

ocupação urbana. As características de ocupação estão expressas em seis zonas 

diferenciadas:  
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 Zonas de Ocupação Preferencial 1 e 2 (ZOP 1), (ZOP 2); 

 Zona de Ocupação Consolidada (ZOC); 

 Zonas de Requalificação Urbana 1 e 2 (ZRU 1); (ZRU 2) 

 Zonas de Ocupação Moderada 1 e 2 (ZOM 1), ZOM 2); 

 Zona de Ocupação Restrita (ZOR); 

 Zona da Orla (ZO) 

 

Figura 30: Mapa de uso e ocupação do solo 

Fonte: PDPDFor, 2009, p. 34 

Focando na área considerada como estudo de caso, o litoral da cidade de 

Fortaleza enquadra-se no zoneamento como área especial definida como zona de orla 
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(ZO). A orla, por sua vez, é subdividida em sete trechos posicionados de acordo com 

os dois sentidos dominantes do litoral do Município: a orla norte e a orla leste. 

Os índices urbanísticos que definem os critérios de ocupação urbana são, no 

caso da orla, diferenciados, de acordo com o respectivo trecho. A tabela 2 mostra que 

as variações dos índices são significativas. A altura máxima dos edifícios, por 

exemplo, pode variar de 12 metros na região da Sabiaguaba e chegar a até 72 metros, 

na região turística e de alta renda do trecho Meireles/Mucuripe.  

Não fica evidente na Lei de Uso e Ocupação quais critérios foram utilizados 

para a definição dos índices urbanísticos expostos na legislação. Recuos, taxa de 

ocupação, índices de aproveitamento e altura máxima dos edifícios foram definidos, 

muitas vezes, sem parâmetros científicos comprovados, não se sabendo claramente 

o motivo da adoção desses números. A abordagem bioclimática da ocupação do solo 

poderia indicar parâmetros urbanísticos relacionados ao clima do lugar e, no caso de 

Fortaleza favorecer o acesso a ventilação natural. Fica mais evidente, quanto aos 

valores dos índices, a relação com as próprias características atuais e de evolução da 

ocupação. 

Tabela 2: Indicadores urbanos de áreas especiais – área da orla marítima 

 

Fonte: PMF (1996) 

Esta falta de critério pode interferir diretamente no comportamento das 

variáveis climáticas. A ocupação do litoral, independentemente da condição climática, 

pode desfavorecer o aproveitamento da ventilação e favorecer o desconforto 

ambiental. É objetivo deste estudo, verificar os impactos que podem ser produzidos 

pela ocupação atual do litoral, considerando, também, os ambientes de ocupação 

futura podem influenciar o regime de ventos da cidade. 

Outro importante componente do planejamento urbano da cidade de Fortaleza 

ligado ao litoral foi o Plano de Gestão Integrada da Orla - Projeto Orla, desenvolvido 

em 2006. Iniciado por articulação federal do Ministério do Meio Ambiente, o projeto 
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visava a fortalecer a articulação de diferentes atores e compatibilizar as políticas 

ambiental e patrimonial dos agentes Governo Federal com as políticas locais.O projeto 

tem a característica de promover a descentralização da gestão da orla (PMF, 2006). 

 São objetivos do Projeto Orla identificar os problemas da orla marítima do 

Município de Fortaleza e estabelecer medidas de planejamento e gestão integradas, 

estratégicas e disciplinadoras de uso e ocupação da orla marítima, diretamente 

vinculadas a uma abordagem sustentável e participativa, considerando-se os 

aspectos socioeconômicos, ambientais e patrimoniais, mediante a articulação entre 

as quatro esferas de governo e a sociedade civil. 

 É valioso neste trabalho o diagnóstico realizado em todo o litoral do Município, 

considerando aspectos interdisciplinares. Foram produzidos mapas e matrizes de 

caracterização e planejamento que lograram refletir a realidade de ocupação destas 

áreas. Na sequência, podemos observar os limites da área considerada no Plano e 

sua respectiva divisão em trechos. 

 

Figura 31: Mapa de localização da área de intervenção Projeto Orla 

Fonte: PMF, 2006, p. 10 
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3.4 CARACTERIZAÇÃO CLIMÁTICA DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA 

O clima da cidade de Fortaleza é, segundo classificação de Köppen, do tipo 

AW, correspondente ao clima quente e úmido, com chuvas de verão e outono. Já 

Thornthwaite (1948) classifica como do tipo climático C2W2A’a’, por ser um clima 

úmido a subúmido, com grande deficiência no inverno, megatérmico, e a concentração 

dos três meses de verão responsável por 25,4% da evapotranspiração potencial 

normal. 

Por situar-se em uma Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), a cidade 

denota elevados índices de insolação e radiação solar, influenciando a temperatura, 

a evaporação e a intensa luminosidade. 

Podemos elaborar uma leitura dos dados climáticos de Fortaleza com suporte 

nas normais climatológicas obtidas pela média de dados medidos por 30 anos, de 

1961 a 1990, em estação meteorológica, acompanhada pelo Instituto Nacional de 

Meteorologia (INMET), situada no Aeroporto internacional Pinto Martins. 

Segundo as normais climatológicas apresentadas na tabela 1, a temperatura 

do ar, expressa média anual de 26,6º C, com máximas registrando, em média, 29,9º 

C e mínimas em torno de 23,5º C. Considerando as épocas do ano, os meses de 

outubro, novembro e dezembro representam o trimestre mais quente enquanto de 

julho a agosto ocorrem as temperaturas mais amenas. 

Tabela 3: Normais Climatológicas de Fortaleza. 

 

Fonte: Alucci (2003) apud Leite(2010) 
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A umidade relativa do ar exprime comportamento pouco variado, com pico em 

abril, em torno de 85%; e menor intensidade de agosto a dezembro, coincidindo com 

os períodos de maiores temperaturas do ar. Tal fato decorre, especialmente, da 

influência da proximidade marítima e sua alta taxa de evaporação, em média, 1469,2 

mm/ano. 

Em relação às precipitações, a média anual ao redor dos 1642,3mm por ano 

com aproximadamente 140 dias chuvosos. A maior ocorrência de chuvas acontece de 

janeiro a julho, com um volume pluviométrico de quase 90% do total anual. Já no 

segundo semestre, observamos maior escassez e irregularidade nas precipitações, 

com os meses de setembro a novembro sendo considerados os mais secos. 

 

Figura 32: Zoneamento bioclimático brasileiro 
Fonte: NBR – 15220, 2005 

Fortaleza, de acordo com a divisão bioclimática da NBR- 15220(2005), está 

inserida na zona bioclimática 8 onde predomina clima quente e úmido. Como podemos 

observar na figura 32 é a zona que está presente na maior parte do território brasileiro 

abrangendo desde a região norte até faixa litorânea ao leste. Segundo os aspectos 

bioclimáticas para o projeto de edifícios nesta região a ventilação natural aparece 

como estratégia recomendada em todas as épocas do ano. Esta condição reforça a 

importância da ventilação para a amenização do clima. 
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É interessante lembrar que o comportamento das variáveis climáticas é 

bastante influenciado pelo ambiente urbano. A alteração promovida para implantação 

do espaço construído já repercute, inclusive, no surgimento de fenômenos clássicos 

do clima urbano, como as ilhas de calor. No entendimento de Costa Filho (2010), a 

perda de cobertura vegetal, a impermeabilização do solo com materiais de alta 

capacidade térmica, a falta de ventilação natural e a intensa atividade humana indicam 

sintomas de ilha de calor diurna. 

 

3.4.1 Regime de ventos 

 

 Como este estudo cuida do comportamento da ventilação natural em meio 

urbano, dedicamos este tópico para caracterizarmos como funciona o regime de 

ventos na cidade de Fortaleza. 

A maior influência para a circulação atmosférica na cidade submete-se, 

predominantemente, à ZCIT (Zona de Convergência Intertropical), além de outros 

sistemas de menor escala que influenciam a região, tais como linhas de instabilidade 

formadas ao longo da costa, as brisas marítimas e o Sistema de Vorticidade Ciclônica 

(SOUZA, 2009). 

Predominam, na região, os ventos alísios de sudeste, além de brisas terra-mar 

ao longo da costa. Esta condição, segundo o Atlas do Potencial Eólico Brasileiro 

(ELETROBRÁS, 2001), prevalece em uma faixa costeira de aproximadamente 100km 

de largura, que se inicia ao norte do Amapá até o cabo de São Roque, no Rio Grande 

do Norte. Como estas regiões estão associadas a predominância superficial de baixo 

albedo, ocorre maior aquecimento das superfícies durante o dia, favorecendo o 

sistema de brisas, elevando as médias anuais de 6 m/s a 9 m/s medidos a uma cota 

vertical de 50 m. 

Grande dificuldade no estudo da ventilação em Fortaleza está na pouca 

disponibilidade de dados referentes à frequência e à intensidade dos ventos. Das 11 

estações meteorológicas que fazem a leitura das variáveis climáticas na cidade, 

apenas três coletam parâmetros de ventilação natural. 

 Nesta realidade precária, destaca-se o trabalho realizado por Leite (2010) que 

sistematizou dados relativos à ventilação natural em Fortaleza de 2002 a 2011, 

disponíveis no site do DoE (Department of Energy). Precisamente, o período 
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considerado no levantamento de dados abrangeu o período de 12 de fevereiro de 

2002 a 29 de dezembro de 2011, totalizando 86.544 horas monitoradas. 

 De acordo com a análise dos dados coletados, foi identificado o aumento da 

velocidade em virtude da elevação da temperatura do ar ao longo do dia, além de sua 

alteração em decorrência das diferentes épocas do ano, quando a maior intensidade 

ocorre de julho a dezembro. Esta condição é influenciada pela diminuição das 

precipitações e em decorrência da redução da umidade do ar. 

 Analisando a frequência de ocorrência quanto à orientação dos ventos, 

observamos, como pode ser visto na figura 33, a predominância da direção leste, com 

40% das ocorrências.  

Os dados coletados considerados como válidos (período de 2002 a 2009) foram 

tratados no programa WRPLOT View, que gerou uma série de rosa dos ventos 

referente a diversos horários do dia.  

 

Figura 33: Distribuição das ocorrências de direção 
Fonte: Leite (2010) p. 134 

Considerando a média dos dados de todo o período analisado, há uma leve 

predominância na ocorrência da direção leste, porém os ventos apresentam maior 

intensidade na segunda direção predominante sudeste, com máximas em torno de 

8m/s.  

Para avaliar se havia influência dos períodos do dia no comportamento da 

ventilação, Leite (2010) organizou as informações coletadas em quatro períodos 

distintos de seis horas cada qual: madrugada (00h – 05h), manhã (06h – 11h), tarde 

(12h – 17h) e noite (18h – 23h). 
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Figura 34: Rosa dos ventos e distribuição das velocidades do ar média um dia 
Fonte: Leite (2010) p. 135 

 Durante a madrugada, de acordo com a figura 35, prevalecem os ventos 

oriundos do leste, com aproximadamente 45% das ocorrências. Na sequência de 

maior ocorrência estão os ventos vindos do sul, com um pouco mais de 30% dos 

dados coletados.  

 

 

 

 

 

 

Figura 35: Rosa dos ventos e velocidades do ar - período da madrugada  
Fonte: Leite (2010) p. 136 
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Avaliando a intensidade da ventilação, os ventos do sudeste incorporam maior 

intensidade, chegando a 8m/s enquanto os de leste denotam intensidade um pouco 

menor, com máximas de 7m/s. 

 No período matinal, é possível identificar grande alteração na ventilação natural 

quanto às direções dominantes.  

 

 

 

 

Figura 36: Rosa dos ventos e distribuição das velocidades do ar - período matinal 
Fonte: Leite (2010) p. 137 

 

 

 

 

Figura 37: Rosa dos ventos e distribuição das velocidades do ar - período da tarde 

Fonte: Leite (2010) p.138 
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Passam a prevalecer os ventos do sul em primeiro lugar, seguidos da direção 

sudeste, com pequena diferença, e, por fim, ventos do leste. A maior intensidade da 

velocidade relaciona-se aos ventos do Sudeste com pequena margem em relação ao 

sul, 8m/s e 7m/s, respectivamente. 

Na parte da tarde ocorre mais uma vez significativa mudança na direção dos 

ventos (figura 37). Há uma predominância considerável dos ventos do sudeste com 

algo em torno de 50% da frequência, em comparação às outras direções. Em relação 

aos outros períodos do dia, observamos as maiores velocidades da ventilação, 

atingindo intensidades superiores a 8m/s em todas as direções predominantes.  

Avaliando na última parte do dia, os ventos mudam mais uma vez sua dinâmica. 

Passa a dominar a ventilação vinda de leste com cerca de 45% das ocorrências 

seguidos da direção sudeste. A velocidade do vento diminui um pouco em relação ao 

período vespertino ficando a maior intensidade rebatida no vento leste. 

Para esta tese, foi adotada a ventilação predominante leste como referência 

para as análises. A maior frequência de ocorrência na direção dos ventos neste 

sentido foi o critério de escolha, embora ocorra frequência considerável dos ventos de 

origem sudeste. A velocidade do vento predominante adotada de 4,9m/s foi originada 

da média anual da intensidade do vento de origem leste.  

 

 

 

 

 
Figura 38: Rosa dos ventos e distribuição das velocidades do ar - período da noite 

Fonte: Leite (2010) p. 139 
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 Apesar da proximidade do litoral, não foram identificadas ocorrências do 

fenômeno das brisas. Um dos possíveis motivos pode ser influenciado pela ventilação 

dominante, mais intensa, que se sobrepõe as fracas brisas. 
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4. MATERIAIS E MÉTODO 

 

A análise do comportamento da ventilação natural no meio urbano pode ensejar 

parâmetros de ocupação do solo adequados ao aproveitamento deste recurso. 

Cidades situadas em regiões quentes e úmidas dependem do vento para amenizar as 

condições climáticas e favorecer o conforto ambiental em seus espaços urbanos. 

Segundo Romero (2000), nesta situação climática, o desenho dos espaços 

urbanos deve favorecer a diminuição da temperatura do ar, promover e incrementar o 

movimento do ar e ajudar a proteger da chuva. 

A compreensão da interferência dos elementos urbanos na ventilação natural 

é condição básica para a definição de projetos urbanísticos. Apesar da existência de 

alguns métodos de análise desta variável climática, na maioria das vezes, 

encontramos metodologias que envolvem experimentos muito específicos e de 

logística difícil, como o túnel de vento, distantes da prática profissional cotidiana do 

arquiteto e urbanista. 

Outro fator importante é a lacuna produzida na formação dos profissionais 

envolvidos no projeto do espaço construído. A falta de ferramentas mais acessíveis 

dificulta a compreensão, por parte dos estudantes e profissionais, sobre o 

comportamento dos ventos em ambiente urbano. Existem muitos modelos de 

comportamento da ventilação definidos para os ambientes internos e para o entorno 

dos edifícios (OLGYAY,1963; ROBINETTE, 1972 apud BROWN, 2004), mas muita 

carência de referências que estabeleçam relação entre espaços internos, o entorno 

dos edifícios e glebas urbanas. 

Martins et al (2009) explicam que, por definição, toda simulação computacional 

representa uma simplificação da realidade em seus níveis de complexidade. As novas 

ferramentas computacionais, no entanto, representam mecanismos que ganham força 

na avaliação de um projeto ou mesmo de uma edificação. Permite, ainda, contornar 

obstáculos e questões consideradas quanto à interferência do usuário num 

monitoramento de campo. 

A simplificação dos procedimentos experimentais por via do ambiente virtual, 

define novos caminhos no estudo da ventilação nas cidades. Ferramentas 

computacionais, representadas em programas do tipo CFD, contribuem 

positivamente, nos últimos anos, para maior acessibilidade dos profissionais de 
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projeto arquitetônico e desenho urbano, aos estudos de ventilação natural em 

ambiência urbana. 

A avaliação das características aerodinâmicas das áreas urbanas é muito 

significativa para entender e prever o comportamento do vento em ambiente urbano 

(GRIMMOND e OKE, 1999). A ocupação do solo urbano, conjuntamente, a morfologia 

de seus elementos naturais, como topografia e recursos hídricos, são fatores 

importantes na leitura e entendimento da ventilação natural nas cidades. 

Como o vento se propaga por via dos espaços livres, entender a relação de 

afastamento entre os edifícios e a possível variação de alturas parece razoável para 

estudar o regime de ventos urbanos. 

Os métodos adotados nesta pesquisa seguiram procedimentos que pretendem 

incorporar a variável climática ventilação natural no processo de planejamento e 

desenho urbano com base em análises qualitativas, visando a um modelo de 

ocupação do solo adequado ao clima local.  

Para avaliar a ocupação do solo, foram usados como critérios o afastamento 

entre os edifícios ou porosidade de afastamento e a relação de altura entre eles ou 

rugosidade de alturas. Esta condição morfológica permitiu apreciação do movimento 

dos ventos e avaliação da adequação destas áreas urbanas à condição climática do 

lugar, quente e úmida. 

Para o modo como o vento se desloca em uma região urbana e litorânea, esta 

tese desenvolveu um método de análise qualitativa, que envolveu três escalas 

diferenciadas de abordagem, denominadas contexto urbano, entorno imediato e 

quadra. Esta condição de estudo, envolvendo escalas, demonstra condição inédita 

em estudos como este. Esta escolha promoveu aproximação dos estudos da 

ventilação natural ao entorno das edificações, produzindo uma possível interseção 

das análises urbanísticas e edilícias desde a escala da quadra.  

Após a delimitação do referencial teórico, a primeira fase dos procedimentos 

metodológicos consiste em uma avaliação físico-ambiental do litoral norte do 

Município de Fortaleza, macro área de estudo. Para este procedimento foram usados 

os critérios de Katzschner(2005), que definiram as áreas mais adequadas para 

realização das leituras qualitativas da ventilação natural(COSTA FILHO, 2010; 

COSTA, 2003). A escolha foi feita com apoio no cruzamento das informações contidas 

em mapas temáticos elaborados em levantamentos documentais e de campo. Foram 
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confeccionados, em uma mesma base cartográfica, mapas de topografia, malha 

viária, ocupação do solo e altura das edificações.  

 

Figura 39: Fluxograma das fases experimentais desta pesquisa 
Fonte: Elaboração própria 

Na fase seguinte, as áreas escolhidas, assentadas na análise físico-ambiental, 

foram estudadas segundo as propriedades bioclimatizantes de rugosidade e 

porosidade (OLIVEIRA, 1998). Os entornos imediatos das áreas foram avaliados 

quanto à rugosidade: a diversidade de altura, a fragmentação e o diferencial de 

alturas. Já quanto à porosidade, esses atributos são: o tipo de trama, a orientação aos 

ventos e a continuidade da trama.  

Na última fase da análise qualitativa, a quadra passou a ser a unidade de 

estudo, porém, nunca descontextualizada da situação de entorno imediato e contexto 

urbano já analisados. Para tanto, estas análises foram materializadas em fichas 

compostas de três partes associadas às três escalas de abordagem do trabalho. Cada 

parte da ficha exprime diversos critérios qualitativos para a avaliação da rugosidade e 

da porosidade do tecido urbano a ventilação natural. Constaram como material de 

análise, também nas fichas, mapas urbanos, perfis de ocupação do solo, fotos aéreas 

e modelos volumétricos. 

Os resultados, associados a cada escala analisada, foram considerados pela 

relação dos parâmetros de desenho urbano adequados ao clima quente e úmido e o 

acesso a ventilação natural, qualificado pelos critérios de rugosidade de altura e 

porosidade de afastamento do tecido urbano. 

Os atributos levantados na leitura das áreas, definidas na fase anterior, foram 

realizados com encosto na elaboração de quadros comparativos relativos a 
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rugosidade e porosidade entre os índices coletados e os recomendados para o 

desenho urbano no clima quente e úmido. Foram explicitadas ainda, de maneira 

espacial em mapas, a rugosidade e a porosidade medida que irá considerar a quadra 

como célula básica de análise. Assim, foi possível compreender espacialmente o 

movimento da ventilação natural, considerando a unidade mínima de ocupação de 

uma cidade (quadra), e contribuiu para possível aprimoramento de legislações de uso 

e ocupação do solo. 

Foram indicados possíveis corredores de vento na fronteira do litoral ensejando 

possibilidades de comparações entre áreas analisadas, com os parâmetros de 

ocupação do solo recomendados pela literatura para o clima quente e úmido, assim 

como com a legislação urbana local.  

Para verificar a eficiência da leitura dos atributos bioclimatizantes, a última fase 

experimental desta pesquisa realizou simulações ambientais computacionais, de 

ventilação natural para comparação dos resultados alcançados com os mapas de 

rugosidade e porosidade, considerando o modelo de ocupação urbana das áreas 

estudadas. A incorporação de ferramentas de análise ambiental, como o caso das 

simulações computacionais de ventilação natural aprimorou, em termos quantitativos, 

os parâmetros qualitativos de medição para rugosidade e porosidade do tecido urbano 

realizados na fase anterior.  

O procedimento adotado na realização das simulações ambientais seguirá 

como referência os trabalhos realizados por Prata(2005), Brandão(2009), Leite (2010) 

e (2015), incluindo os parâmetros de rugosidade adotados. Incoerências e desvios 

observados nos resultados das simulações ensejaram revisões do método. 

A seguir, mostramos o detalhamento dos procedimentos metodológicos 

perfilhados, seguindo no primeiro momento as análises qualitativas, nas várias 

escalas de abordagem. Em segundo instante, serão expressas as análises 

quantitativas e seus procedimentos com amparo nas simulações ambientais 

computacionais de ventilação natural, para avaliação, aprimoramento e possível 

validação dos materiais e métodos adotados nesta investigação. 

 

4.1. ANÁLISES QUALITATIVAS DA VENTILAÇÃO NATURAL 

 

 Desenvolver e aplicar um método qualitativo de estudo da ventilação natural 

em meio urbano compreende o cerne principal desta pesquisa. Com apoio em 
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experiências e estudos anteriores tentou-se aprimorar a leitura do comportamento do 

vento, considerando a influência de diferentes escalas urbanas de abordagem. Desta 

maneira, diminuem os possíveis erros de avaliação da ventilação, muitas vezes, 

estudada de modo estanque num só recorte de escala.  

 Os procedimentos a seguir estão organizados em três escalas - contexto 

urbano, entorno imediato e quadra - que estudadas de maneira consecutiva, de 

acordo com a aproximação do recorte da quadra ou quarteirão. O conjunto de todas 

as análises foi agrupado em uma ficha de análise e possíveis recomendações de 

ocupação do solo. 

 

4.1.1. Análise físico-ambiental: contexto urbano 

 

No caso desta pesquisa, o litoral norte da cidade de Fortaleza foi usado como 

aspecto ambiental definidor da macroárea de estudo, ou seja, do contexto urbano. 

Esta região também está associada à bacia hidrográfica da vertente litorânea, 

formada pelos riachos gerados pela declividade da topografia. Para isso, foi levantada 

uma faixa urbana em torno de 600 metros de largura a partir da linha de maré máxima 

limitada pelo rio Ceará, ao Oeste, e o porto do Mucuripe, ao leste.  

Os limites da área de contexto urbano também foram definidos pela influência 

das condições ambientais e urbanísticas comuns em toda a gleba. A proximidade do 

mar, o perfil topográfico semelhante e a pouca variação da orientação geográfica da 

costa (exceto porto do Mucuripe) definem condições físico-ambientais comuns à 

macroárea de contexto urbano, ou a orla norte do Município de Fortaleza. Estas 

características criaram similaridades espaciais que diminuíram possíveis 

interferências ao “comportamento” da ventilação natural, facilitando possíveis 

comparações entre as áreas. 

Desde a definição do recorte urbano estudado, foram realizados os estudos 

físico-ambientais que definiram as áreas a serem levantadas quanto aos atributos 

bioclimatizantes de rugosidade e porosidade.  

Seguindo o método de análise de Katzschner (2005), a área do litoral norte foi 

analisada com início na topografia, e base na ocupação do solo, nas áreas verdes e 

no traçado urbano. Estes mapas temáticos foram superpostos, a fim de serem 

identificados qualitativamente, características físico-ambientais que diferenciam as 

áreas da costa. 
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Figura 40: Aspectos físico-ambientais 
 Fonte: Elaboração própria 

 

A seguir foram apresentadas as análises de cada elemento físico-ambiental e 

os mapas temáticos específicos.  

 

4.1.1.1 Ocupação do solo 

 

 Para compreender a ocupação urbana foi confeccionado um mapa, com apoio 

na base cartográfica, indicando a projeção dos edifícios que compoem a zona 

costeira. Estabelecemos um contraste entre cheios, representando os edifícios, e 

vazios, referentes às vias e demais espaços abertos.  
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Este fator físico-ambiental tem relação íntima com a formação e 

comportamento dos ventos em ambiente urbano. As maneiras de ocupação podem 

produzir maior ou menor permeabilidade aos ventos. 

Analisando o mapa elaborado (figura 41), observa-se que a ocupação urbana 

da faixa litorânea norte, na cidade de Fortaleza, se processa de várias maneiras. De 

modo geral notamos diferença clara quanto ao desenho da ocupação influenciada por 

fatores históricos, geográficos e econômicos. Apesar das diferenças, podemos 

identificar regiões maiores da faixa litorânea que exprimem algumas semelhanças 

quanto ao tipo de ocupação. Para facilitar as análises o contexto urbano foi dividido 

em quatro faixas. 

A faixa oeste é ocupada de maneira mais adensada, com edifícios de baixa 

altura oriundos de processos de ocupação precários. A maior parte da ocupação desta 

região decorre de invasões, mutirões e conjuntos habitacionais promovidos pelo 

Estado. É notório o desenho irregular na implantação dos edifícios que demonstram 

pequenas dimensões. As construções formam massa edificada única, sem recuos, 

alinhando-se diretamente ao sistema viário. Existem poucas áreas abertas, além do 

espaço das vias. Em alguns casos, são observados vazios urbanos no interior das 

quadras, formando áreas de quintais. 

As glebas do extremo oeste, limitadas pelo rio Ceará, ainda se dispõem 

espaçadamente, como resquícios de antigas formações de dunas. As praias ao longo 

desta região foram palco, recentemente, de grande intervenção. Foram criados 

milhares de metros quadrados de calçadões que modificaram o perfil topográfico da 

área e a permeabilidade do solo. 

A faixa central da orla norte expressa desenho urbano mais antigo; sendo 

objeto de algumas modificações nos padrões de ocupação do solo ao longo da 

evolução urbana da cidade. Os edifícios situados mais próximos do litoral seguem a 

estrutura da antiga área portuária, formada por galpões e armazéns. As construções 

limitam-se a três pavimentos, sendo de médio e grande portes, dispostas geralmente 

sem recuos.  

Em direção ao sul, a ocupação segue um padrão mais regular, acompanhando 

o desenho da topografia e um traçado em xadrez. Edifícios de mais de três pavimentos 

aparecem circunstancialmente com maior concentração nas proximidades do riacho 

Pajeú. Apesar de passar por intensa transformação e alteração ao longo do tempo, 

continua com as construções dispostas, sem afastamentos aos limites do lote com 
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altura predominante até três pavimentos. Ao contrário do outro trecho apresentado, 

possui uma série de espaços abertos, representados por praças e o parque Pajeú. 

Na faixa intermediaria leste, zona de ocupação mais recente, foi processada a 

alteração no tipo de ocupação original. Antigas casas unifamiliares, recuadas em 

relação aos limites do lote, foram substituídas por unidades habitacionais 

multifamiliares, compostas por apartamentos. Atualmente, é uma das regiões mais 

verticalizadas da cidade, onde os edifícios podem chegar a uma altura máxima de 72 

metros. Apesar de ainda manter recuos, os afastamentos entre os edifícios, muitas 

vezes, se tornam insatisfatórios pela relação desequilibrada com a altura exacerbada 

das novas construções. 

A faixa leste compõe a área do porto do Mucuripe e denota uma ocupação 

particular. Situado no extremo leste da área de estudo, é formado por galpões, silos e 

tanques que estão diretamente associados à logística portuária. Outra característica 

da ocupação do solo da área são diversos assentamentos precários situados tanto a 

beira-mar quanto no topo de antigas dunas locais. Como está localizado no momento 

de maior mudança da orientação do litoral, pode receber influência direta da ventilação 

leste e sudeste maneira quase direta, cruzando a área de mar para mar. Essa 

condição descarta a utilização desta gleba como objeto de estudo. 

 

Figura 41: Mapa de ocupação do solo do litoral norte da cidade de Fortaleza 
Fonte: Elaboração própria 
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 A altura dos edifícios demanda maior intensidade na região centro-leste do 

litoral no bairro do Meireles, com até 72 metros de altura, sendo nas demais áreas, 

em média de até quatro pavimentos. Na dinâmica de mudança na ocupação do litoral, 

a verticalização é expressa como tendência para o futuro, e a maior parte do litoral 

estudado, segundo a legislação local, ainda pode ser muito modificada.  

 

4.1.1.2 Áreas verdes 

 

 Para avaliar a condição das áreas verdes foi considerada, a projeção da 

arborização expressa na base cartográfica cadastral e em levantamentos de campo 

registrados em fotografia. Não foi relevante, no contexto urbano, a vegetação rasteira, 

tanto natural, quanto em canteiros e jardins, já que não se harmonizavam à escala de 

abordagem adotada. 

 No contexto geral, a cobertura vegetal da área estudada é estabelecida de 

maneira pulverizada sem grandes concentrações. A formação vegetal original da 

costa, formada pelo complexo vegetacional litorâneo, foi praticamente extinta, 

sobrando pequenos enclaves de dunas e respectivas espécies vegetais. 

A maior parte das áreas verdes encontram-se na arborização das vias e praças, 

quando em espaço público, e em áreas privadas, no interior dos lotes. Foram 

identificadas, na sua maioria, árvores de pequeno e médio porte, com pouca idade. 

Nas visitas de campo, foram flagradas, em toda a faixa levantada, diversas situações 

de derrubada e remoção de árvores sem motivo aparente. Esta condição pode 

influenciar na redução ainda maior da rarefeita arborização atual. 

É lamentável verificar o fato de que não existe nenhuma área verde expressiva 

na escala de um parque ou área de preservação, que possa ter influência positiva 

significativa no comportamento das variáveis climáticas. Recursos hídricos da vertente 

litorânea poderiam ser explorados para o estabelecimento de áreas verdes lineares já 

que, hoje, estão degradados e muitas vezes canalizados. Apesar da precariedade 

ambiental, as margens do riacho Pajeú na região central, e do riacho Maceió ainda 

preservam cobertura vegetal representativa na avaliação do mapa-base. 

 As áreas de praia poderiam, também, configurar mais arborização em seus 

espaços. Já que abrigam disposição espacial, o ordenamento e a urbanização destas 

regiões poderiam contribuir para o aumento de áreas verdes e parques urbanos.  
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Figura 42: Mapa de áreas verdes litoral norte – Fortaleza – CE 
Fonte: Elaboração própria 

A implementação do trecho oeste do Projeto Orla, composto de calçadões, 

mobiliários urbanos e áreas esportivas, não contribuiu para melhoria da situação. É 

visível a falta de um planejamento paisagístico, incluindo a falta de inserção de outras 

áreas verdes, trazendo um aspecto árido para a recente intervenção. 

Na avaliação geral das áreas verdes e de acordo com a situação atual é difícil 

distinguir variação significativa desta condição ambiental em toda a faixa sob estudo. 

Os pontos verdes estão espalhados de forma irregular e em pouca quantidade, não 

existindo manchas verdes significativas. Por conseguinte, possíveis efeitos gerados à 

ventilação natural ficam vinculados a microescala. Esta condição influenciou a decisão 

de não considerar os espaços verdes como um critério importante na definição das 

áreas para as análises seguintes, quanto a sua rugosidade e porosidade à ventilação 

natural.  

 

4.1.1.3 Traçado urbano 

 

 As vias compõem boa parte dos espaços abertos de uma cidade e, assim, são 

importantes caminhos para a penetração dos ventos no espaço urbano. 
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A organização do traçado urbano do litoral norte de Fortaleza foi avaliada em 

origem na base cartográfica anteriormente. As vias, independentemente da 

configuração, tamanho, continuidade e orientação, foram evidenciadas em relação 

aos outros elementos que compõem o espaço urbano. Levantamento 

aerofotogramétrico disponível no Google Earth e visitas de campo complementaram 

os elementos para as avaliações físico-ambientais. Para facilitar os estudos, seguimos 

a mesma divisão em quatro faixas utilizadas no entendimento da ocupação do solo. 

O fator traçado urbano estabeleceu-se de modo muito diferenciado ao longo da 

área de estudo, porém, como variações de dois tipos predominantes de desenho - os 

traçados mais orgânicos e variados e modelos ortogonais e em xadrez. 

Os traçados mais orgânicos, em geral decorrentes de ocupações irregulares e 

precárias, concentram-se na faixa oeste. As ruas assumem padrão variado, 

destacando-se as vielas e os becos. Excluindo a região do Pirambu, que possui 

traçado particular, as demais áreas são carentes de continuidade do sistema viário, 

sendo comuns ruas sem saídas e descontinuidade da trama viária (ver figura 44 e 47). 

Já na faixa central, o sistema viário se mostra, predominantemente, de maneira 

ortogonal, influenciado pelo desenho histórico do bairro original de Fortaleza. A rigidez 

do traçado xadrez é interrompida pela influência da topografia e do desenho dos 

recursos hídricos, incluindo o mar. A trama viária denota pequenas variações na 

orientação das vias, preponderando a orientação aproximada norte-sul e leste-oeste. 

Na faixa intermediária leste, também prevalece traçado em xadrez com 

pequenas variações decorrentes de interferência de elementos naturais e geográficos. 

A direção de implantação da malha viária segue o igual padrão da faixa central. 

 A última região abordada tem o padrão de desenho diferenciado. O traçado 

urbano prevalece de duas maneiras. No bairro do Mucuripe, temos um traçado 

orgânico influenciado pelo desenho topográfico mais acidentado da região litorânea, 

e por ocupações irregulares e precárias, sem desenho urbano preestabelecido. A 

segunda conformação de traçado foi influenciada por atividades portuárias. Galpões 

de armazenamento, tanques e silos se organizam em grandes glebas diminuindo a 

quantidade de vias, ficando em sua maior parte os espaços abertos concentrados no 

interior dos lotes. 

 É interessante observar que ao sobrepor o mapa de divisão administrativa e do 

sistema viário verifica-se que os traçados urbanos têm repercussão direta na divisão 

dos bairros constituídos da região norte do litoral. 
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Figura 43: Mapa de traçado urbano litoral norte – Fortaleza – CE 
Fonte: Elaboração própria 

Considerando o estudo da influência do traçado urbano no regime de ventos, 

está região do litoral demonstra grande potencial para pesquisa deste tema. Vários 

pormenores podem ser abordados e comparados, identificando as melhores situações 

de traçado urbano para favorecimento da ventilação. 

Nas áreas levantadas, os bairros Centro e Meireles exibem similaridade de 

traçado e podem ser matéria para estudos mais aprofundados. Como possuem tipos 

de ocupação do solo diferenciados, a condição do traçado semelhante pode ensejar 

comparações nos resultados da avaliação da ventilação natural. O Pirambu é outra 

região que merece destaque nas análises físico-ambientais. Seu traçado particular, 

irregular, mas com certa continuidade, possibilita um estado de ocupação pouco 

estudada. 

 

4.1.1.4 Identificação das áreas objeto de estudo 

 

 As análises físico-ambientais realizadas foram sobrepostas, com origem nos 

mapas produzidos, onde foram definidas as áreas mais relevantes para as leituras 

qualitativas de rugosidade e porosidade à ventilação natural.  
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 Cruzando as informações levantadas nos mapas físico ambientais 

descartamos, em primeira mão, a influência da vegetação no “comportamento” da 

ventilação natural. A distribuição das áreas verdes, homogênea e contingencialmente, 

em todo o litoral inviabilizou contrastes significativos para futuras comparações 

ambientais. A influência dos vegetais fica restrita apenas à escala microclimática, 

estando condicionado as ruas e áreas privadas. Na segunda escala de análise ou 

entorno imediato, pode haver significância maior do fator áreas verdes no 

deslocamento eólico. 

 Abordando as condições da ocupação do solo e do traçado urbano, foi evidente 

o destaque de três áreas distintas e que se repetem como modelo de ocupação no 

litoral norte da cidade de Fortaleza. Cada uma das áreas escolhidas foi delimitada na 

unidade quadra, prevalecendo um tamanho aproximado de cinco por cinco quadras, 

como será detalhado.  

A primeira é a região do Pirambu, situada ao oeste da zona central, considerada 

o bairro com maior adensamento populacional da cidade de Fortaleza. Seu traçado 

orgânico bem definido possibilitou uma situação única dentre todas as demais faixas 

estudadas. Outro fator interessante é que não existem muitas referências na literatura 

a estudos de ventilação natural aplicados a assentamentos com estas características 

formais.  

Os critérios para definição das outras duas áreas escolhidas foram baseados 

na similaridade de traçado e na diferença na ocupação do solo. Esta condição pode 

ser interessante do ponto de vista de estudos comparativos quanto à influência de 

modelos de ocupação do solo à ventilação natural.  

Ficaram, então, escolhidas as regiões do bairro Centro e do bairro Meireles, 

características por seu traçado xadrez e por ocupação do solo diferenciadas. A 

primeira tem configuração urbana adensada, sem recuos e com pouca variação de 

altura, ao passo que a outra possui edifícios mais afastados, porém, mais 

verticalizados, com até 72 metros de altura. 

Concluindo a primeira parte do contexto urbano, resta o fato de que o método 

adotado para análise físico-ambiental possibilitou boa ferramenta para a escolha das 

áreas a serem estudadas quanto à rugosidade e porosidade aos ventos 
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Figura 44: Demarcação da área do Pirambu para levantamento de rugosidade e 
porosidade 

Fonte: Elaboração própria 

 

Figura 45: Área do Centro para levantamento de rugosidade e porosidade 
Fonte: Elaboração própria 
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Figura 46: Área do Meireles para levantamento de rugosidade e porosidade 
Fonte: Elaboração própria 

. A análise em maior escala ajuda na compreensão das possíveis influências 

nos ventos locais. 

 
Figura 47: Áreas escolhidas para levantamento de rugosidade e porosidade 

Fonte: Elaboração própria 

Pirambu 

Centro 

Meireles 
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Interessante é ter uma abordagem mais ampla, inicialmente, para fortalecer os 

critérios de escolha e a compreensão das condições morfológicas urbanas gerais do 

contexto urbano. 

 

4.1.2. Análise dos atributos bioclimatizantes: rugosidade e porosidade 

 

As três áreas escolhidas, resultantes da análise físico-ambiental denotaram 

desiguais tipologias de ocupação do solo e foram avaliadas segundo os critérios de 

rugosidade e porosidade do tecido urbano para ventilação natural, considerando o 

entorno imediato. 

Com início nesta escala, as análises qualitativas focaram-se na relação direta 

da ventilação natural com o ambiente urbano, já que os estudos envolvendo o contexto 

urbano tiveram uma abordagem físico-ambiental mais ampla com atenção na escolha 

das áreas. 

Cada área designada como entorno imediato foi estudada separadamente, 

desde de uma base cartográfica de escala ampliada, fotos aéreas e visitas de campo. 

Para inserção da variável ventilação natural, empregamos os indicadores climáticos 

contidos no tópico caracterização da ventilação natural na cidade de Fortaleza (LEITE, 

2015). 

As regiões do Pirambu, Centro e Meireles; também, foram examinadas de 

maneira mais refinada. O terceiro recorte urbano delimitado pela quadra 

complementou as análises da ventilação.  

A seguir serão indicados todos os procedimentos e critérios adotados para 

analisar qualitativamente o comportamento da ventilação natural, seguindo uma 

ordem crescente de escala, envolvendo o entorno imediato e a quadra. 

 

4.1.2 1 Atributos bioclimatizantes: entorno imediato 

 

4.1.2.1.1 Delimitação da área de estudo  

 

As três áreas escolhidas foram delimitadas, visando a um aprimoramento do 

método adotado. Para facilitar os levantamentos, cada área foi definida com o 

tamanho equivalente a nove quadras, organizadas três por três, além de mais uma 

quadra periférica a toda a área, definindo uma modulação total de cinco por cinco 
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quadras. Esta escolha possibilitou a consideração da influência direta ensejada pelo 

entorno no comportamento dos ventos.  

Todas as áreas estudadas tiveram como limite, aproximado, ao norte a faixa de 

praia definindo uma condição em comum. As regiões do Centro e Meireles exprimem 

traçado urbano semelhante, em xadrez, incluindo aproximação nos tamanhos das 

quadras, possibilitando dimensões similares para as duas áreas. Como o entorno 

imediato do Pirambu ofereceu condição de trama urbana diferenciada, mais orgânica 

e irregular, adotamos mesmos parâmetros a dimensão das outras duas áreas, embora 

suas quadras ofereçam padrões diferenciados. 

Os três recortes definiram os limites da base cartográfica perfilhada a fim de 

elaborar os mapas temáticos para as análises qualitativas da ventilação natural. 

 

4.1.2.1.2. Critérios de análise da rugosidade de altura e porosidade de afastamento 

 

Para realização das análises dos atributos bioclimatizantes, usamos como 

referência uma visão crítica ao método de Oliveira (1993), mostrado no referencial 

teórico. Apesar de interessante e didática, a metodologia de Oliveira (1993) deixa 

algumas lacunas e necessidades de aprimoramento que nesta tese demandamos 

realizar. 

O primeiro ponto importante ao método se deu pela definição dos atributos de 

rugosidade e porosidade do tecido urbano. Os dois têm associação direta com as 

características superficiais urbanas, porém, se confundem com o conceito mais amplo 

de rugosidade, que já englobaria relação quanto à variação de alturas e ao 

afastamento dos edifícios. Para evitar conflitos, aplicamos uma denominação mais 

clara, definida como rugosidade de altura e porosidade de afastamento. 

O outro fator que não ficou evidente no método de Oliveira (1998) foi a 

delimitação das áreas a serem analisadas. Existem critérios bem definidos para 

aplicação das avaliações qualitativas, mas nenhuma referência dos limites máximos 

e mínimos das possíveis áreas objeto de estudos. 

Associado aos limites das áreas estudadas, está o aprimoramento dos estudos, 

com vistas a aproximar as avaliações do entorno dos edifícios. Como não há definição 

das escalas de abordagem, este experimento propôs uma abordagem mais ampla em 

três escalas de aproximação - contexto urbano, entorno imediato e quadra. 



99 

 

  

Considerada como atributo bioclimatizante, a rugosidade de altura é delineada 

pelas saliências e reentrâncias retratadas pela superfície urbana que entra em contato 

direto com à ventilação natural. Está associada ao espaçamento e a variação de 

alturas dos elementos construídos. Já a porosidade de afastamento é oriunda dos 

afastamentos entre edifícios, dos tipos e da continuidade da malha urbana. Esta 

condição define um atributo do perfil urbano que pode determinar maior ou menor 

penetração dos ventos na estrutura urbana (OLIVEIRA, 1993). 

Como este estudo se concentrou no movimento da ventilação natural em 

cidades, os atributos bioclimatizantes urbanos foram definidos por terem maior 

influência e interferência direta na variável climática vento. 

A rugosidade de altura foi avaliada pela orientação aos ventos da topografia, 

pela diversidade de alturas dos edifícios e pelo diferencial de alturas. 

Já a porosidade de afastamento foi analisada considerando a taxa de ocupação 

do solo, o índice de fragmentação dos edifícios, o tipo de malha urbana e a orientação 

desta malha aos ventos; a continuidade da malha e a existência de áreas verdes. 

Cada um destes atributos suscitados foi classificado quanto a maior adaptação 

aos tipos de clima. Quanto mais adequado ao clima local, maior a pontuação de 

avaliação. Como a aplicação deste método de análise se procedeu no litoral do 

Município de Fortaleza, assumimos como referência o clima local quente e úmido.  

A seguir são apontados os critérios, o processo de avaliação e cálculos dos 

atributos bioclimatizantes escolhidos. Para apresentação dos resultados usamos os 

quadros para organização das informações coletadas e estudadas.  

 

Rugosidade de altura 

 

O número de pavimentos foi a unidade de análise utilizada para a compreensão 

da influência do perfil urbano no “comportamento” dos ventos. Para facilitar os 

levantamentos e padronizar as dimensões, escolhemos altura única de três metros 

como referência de elevação de cada pavimento das edificações (DANNI-OLIVEIRA, 

2003). 

Além da variação de altura dos edifícios, também foram abordados os perfis 

topográficos dos terrenos estudados e suas respectivas curvas de nível. 

 

Perfil topográfico aos ventos dominantes 
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O desenho topográfico de uma área tem interferência no comportamento dos 

ventos. Na perspectiva de Carlo (1999), as curvas de nível oferecem maior resistência 

para a ventilação quando perpendiculares à direção do vento. Os terrenos planos ou 

descendentes pouco interferem na direção dos ventos. As curvas de nível paralelas à 

direção do vento tendem a conduzir a ventilação, enquantos as perpendiculares são 

tendentes a oferecer maior resistência ao vento e as inclinadas denotam um fator 

intermediário às paralelas e perpendiculares. 

Terrenos com topografia côncava ou em depressão inclinam-se dificultar a 

incidência da ventilação. Dependendo e das dimensões as áreas rebaixadas podem 

se distanciar verticalmente do fluxo de vento natural de um lugar urbano. 

 

Figura 48: Perfis topográficos classificados neste estudo 
Fonte: Elaboração própria 

O tipo de perfil do terreno e a orientação aos ventos podem favorecer maior ou 

menor acesso aos ventos. Para avaliar este atributo, utilizamos o sentido da ventilação 

dominante e o perfil do terreno paralelo a ela como referência. No caso deste estudo 

o perfil aproximado leste-oeste foi utilizado para o estudo da rugosidade. Os perfis 

foram avaliados como plano e, quando acima, positivo e muito positivo, e, quando 

abaixo, como depressão média e grande depressão de acordo com o quadro 4. 
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Quadro 4: Pontuação do perfil topográfico aos ventos 

Rugosidade de altura - Perfil topográfico aos ventos 

ALTURAS RELATIVAS DO SOLO PONTUAÇÃO 

Grande altura positiva 3 

Altura média positiva 4 

Plano horizontal 5 

Depressão média 2 

Grande depressão 1 

Fonte: Elaboração própria 

Diversidade de alturas 

 

A variação de altura dos edifícios de uma cidade pode promover 

aprofundamento do vento em seus espaços. Quanto menor a diversidade de alturas, 

o nível das cobertas dos edifícios funciona como se fosse a superfície do solo, 

dificultando a penetração dos ventos (ROGERS; GUMUCHDJIAN, 1997). 

Para avaliar este atributo bioclimatizante, foi levantada a quantidade de alturas 

em cada entorno imediato analisado. Quanto maior for o número de alturas 

diferenciadas entre os edifícios, maior também é a possibilidade de inserir a 

ventilação.  

 

Figura 49: Perfis topográficos classificados neste estudo 
Fonte: Elaboração própria 

O resultado da análise da altura dos edifícios foi classificado de acordo com os 

valores do encontrados no quadro 5: 
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Quadro 5: Pontuação diversidade de altura dos edifícios por pavimentos. 

Rugosidade de altura – Diversidade de alturas  

PONTUAÇÃO CLASSIFICAÇÃO Nº DE ALTURAS ECONTRADAS 

1 Muito baixa 00 a 01 

2 Baixa 02 a 04 

3 Média 05 a 10 

4 Alta 11 a 22 

Fonte: Oliveira(1998) 
 

Diferencial de alturas 

 

As diferenças entre as alturas da massa edificada e seu respectivo índice de 

repetição caracterizam o tipo de rugosidade de uma configuração urbana. Para uma 

condição climática quente-úmida, Givoni (1998) defende maior variação de alturas 

entre as construções. Esta situação facilita o desvio parcial do fluxo de ar, que entra 

em contato com os edifícios para baixo, contribuindo para a circulação do vento em 

alturas próximas à do pedestre.  

Para encontrar o diferencial de alturas da conformação urbana de cada uma 

das três áreas analisadas, se estabelecemos o procedimento delineado na sequência, 

adaptado de Oliveira (1998). 

a) Primeiro encontramos o índice de repetição ( ir ) de todas as alturas (h) 

detectadas, exceto do nível do solo; 

b) No segundo passo, identificou-se as alturas que tiveram ir > 0,30; 

c) As unidades de alturas que tiveram ir > 30 foram somadas para definição do 

número médio de pavimentos; 

d) O resultado da média de pavimentos foi situado no quadro 6, coluna de 

média de pavimentos mais altos e estão a respectiva classificação a pontuação. 

O índice de repetição (ir) de uma determinada altura (dentro de uma forma 

urbana), ou parcela urbana é encontrado com a seguinte equação: 

                  Ir = Somatório de todas as áreas de h 

                                                     A                                                 Fórmula 01 
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 A realização dos cálculos possibilitou uma média de altura, desconsiderando 

edifícios isolados e pouco representativos. 

Quadro 6: Pontuação diferencial de altura dos edifícios por média dos pavimentos 

Rugosidade de altura – Diferencial de alturas  

PONTUAÇÃO CLASSIFICAÇÃO 
MÉDIA DOS PAVIMENTOS MAIS 

ALTOS 

1 Muito baixo 00 a 01 

2 Baixo 02 a 04 

3 Médio 05 a 10 

4 Alto 11 a 22 

5 Muito alto  = ou > 23 

Fonte: Oliveira (1998) 
 

Taxa de ocupação do solo 

 

Quanto maior é a ocupação do solo em uma cidade, maior é a resistência 

encontrada na passagem do vento, pelo aumento no número de obstáculos e 

composições superficiais (MENDONÇA; ASSIS, 2003). 

Sempre que possível, em cidades de clima quente e úmido, é interessante 

favorecer espaços entre os edifícios para maximizar a permeabilidade do ar nos 

recintos urbanos. As aberturas no espaço construído devem ser, de preferência, 

situadas na face perpendicular aos ventos dominantes, para possibilitar maior 

penetração do ar. 

Como foram estudadas várias situações de ocupação do solo, optamos por 

avaliar a taxa de ocupação e classificá-la considerando sua porcentagem de 

preenchimento do solo na malha urbana. A maior pontuação deste atributo está 

associada a menor ocupação do solo enquanto as áreas mais ocupadas obtiveram 

menor pontuação. 
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Quadro 7: Pontuação para a taxa de ocupação do solo 

Rugosidade de altura – Taxa de ocupação do solo 

PONTUAÇÃO Ph CLASSIFICAÇÃO Porcentagem ocupação do solo 

5 Muito baixa 0 até 20% 

4 Baixa 21 até 40% 

3 Média 41 até 60% 

2 Alta 61 até 80% 

1 Muito Alta 81 até 100% 

Fonte: Elaboração própria 

 

Porosidade de afastamento 

 

Tipo de traçado urbano 

 

O traçado urbano corresponde ao desenho de ocupação de uma cidade e é 

estruturado pelo sistema viário e lotes urbanos geralmente organizadas em quadras.  

 

Figura 50: Tipos de traçado urbano 
Fonte: Adaptado de Oliveira (1998) 
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Como as vias compõem uma rede de espaços abertos, podem conduzir o ar ao 

interior das cidades, dependendo do desenho da malha urbana. Para a adaptação ao 

clima quente e úmido, a malha urbana deve favorecer a entrada de ventos para 

retirada do calor e poluentes dos espaços urbanos. 

Os traçados em xadrez e tijolinho, mais usuais, são mais adaptados ao clima 

quente e úmido enquanto os formatos paralelos, radiais e aleatórios são mais 

indicados aos climas quente e seco e clima frio (ver quadro 8). 

Para avaliar este atributo bioclimatizante identificamos o tipo de malha de cada 

área de estudo e, com base no quadro abaixo, fizemos de acordo com o grau de 

adaptabilidade ao clima quente e úmido. 

Quadro 8: Pontuação para a taxa de ocupação do solo 

Porosidade de afastamento – Tipo de traçado urbano  

TIPO DE MALHA PONTUAÇÃO 

Em Xadrez 5 

Em Tijolinho 4 

Em Paralelas 3 

Em Radiais c/ Círculos concêntricos 2 

Aleatória 1 

Fonte: Elaboração própria 

 

Orientação do traçado urbano aos ventos 

 

A ventilação natural é um importante meio de controle do clima em um recinto 

urbano. A dinâmica dos ventos é influenciada pela relação da estrutura da malha 

urbana e a orientação de origem dos ventos dominantes (CARLO,1999).  

Para uma área urbana situada em um clima quente e úmido, a orientação 

relativas às maiores ruas e de que estas devem ser alinhadas em paralelo ou em no 

máximo 30° em relação à ventilação dominante, maximizando a penetração desta 

variável climática. 

 No clima frio e em clima quente e seco, há que se evitar perdas e ganhos 

térmicos extremos por convecção. Desta maneira, o desenho da malha urbana deve 

evitar a orientação do vento dominante. 
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Figura 51: Orientação do traçado urbano aos ventos 
Fonte: Elaboração própria 

Para clima frio e para clima quente-seco, evita-se ou minimiza-se trama 

orientada para direção do vento, elidindo-se, com efeito, perdas térmicas e ganhos 

térmicos – além de poeira – por convecção, respectivamente. 

Quadro 9: Pontuação para a orientação aos ventos dominantes 

Porosidade de afastamento – Orientação aos ventos dominantes 

POSICIONAMENTO PONTUAÇÃO 

A favor dos ventos frescos e brisas 5 

A favor dos ventos frescos / contra os ventos quentes 5 

A favor dos ventos frescos / contra os ventos frios 4 

Contra os ventos quentes 1 

Contra os ventos frios 1 

Fonte: Elaboração própria 

A avaliação deste atributo seguiu a classificação definida por Oliveira (1998) e 

considerou o posicionamento da malha urbana em relação aos ventos frescos, brisas, 

ventos quentes e ventos frios. 

 

Continuidade do traçado urbano 

 

O caminhamento dos ventos no espaço urbano segue pelos vazios entre os 

edifícios.  
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Dentre estes espaços, as ruas podem ser importantes para conduzir a 

ventilação nas cidades. 

 

 

Figura 52: Diferentes situações de continuidade do traçado urbano 
Fonte: Elaboração própria 

A malha urbana pode ser contínua ou exibir descontinuidades. Ruas paralelas 

à direção dos ventos dominantes favorecem a penetração do ar e aumentam a 

velocidade dos ventos nas calçadas e demais espaços abertos. Quanto maiores o 

tamanho e a continuidade da via, maior possibilidade de entrada da circulação do ar 

no espaço urbano. A descontinuidade da malha urbana, por outro lado, cria obstáculos 

à ventilação e pode reduzir em torno de 30% a velocidade do ar. 

. Esta valoração refere-se à porcentagem das vias a barlavento, que estão 

orientadas paralelas aos ventos dominantes, e que possuem continuidade a 

sotavento. Segundo Oliveira (1993) a continuidade da malha em porcentagem de 

continuidade é classificada de acordo com o quadro 10. 
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Quadro 10: Pontuação para a continuidade da malha urbana 

Porosidade de afastamento - Continuidade da malha urbana 

CONTINUIDADE DA MALHA % DA ÁREA URBANA PONTUAÇÃO 

80 a 100% 5 

60 a 79 4 

40 a 59 3 

20 a 39 2 

00 a 19 1 

Fonte: Elaboração própria 

 

Áreas verdes 

 

A vegetação influencia diversos efeitos positivos sobre as cidades. Árvores e 

demais  modalidades de vegetações são atributos bioclimatizantes que contribuem 

para a manutenção do ecossistema urbano equilibrado, por meio da melhoria da 

qualidade da composição do ar, favorecendo o aumento da umidade.  

Apesar de poder reduzir a velocidade do vento dominante ao nível do solo as 

áreas verdes podem, pelo sombreamento, criar áreas de pressão do ar (convecção), 

ensejando brisas locais. Pode ser utilizada como estratégia de desenho urbano para 

qualquer tipo de clima desde que se utilize de espécies adaptadas ao ecossistema 

local (ROMERO, 2001). 

Para medir este atributo consideramos a quantidade de área verde disponível 

em relação à área total estudada. Como a legislação urbanística de Fortaleza estipula 

uma quantidade mínima de área verde de 15% para as glebas dos novos loteamentos 

e desmembramentos, usamos este parâmetro como área possível. Acreditando que a 

vegetação também pode ser incorporada ao sistema viário e como sua área mínima 

definida por lei corresponde a 20% das glebas urbanas, segundo a legislação 

urbanística local, incrementamos área verde máxima para 35% da gleba estudada. 

Como são importantes para todos os climas, não foram valoradas na análise 

deste atributo, as influências dos tipos de clima. 

A análise deste parâmetro foi classificada de acordo com a área verde mínima 

permitida e o total da área estudada. A pontuação deste atributo foi feita de acordo 

com o quadro a seguir.  
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Quadro 11: Pontuação para a continuidade da malha urbana 

Porosidade de afastamento – Áreas verdes 

PONTUAÇÃO Pf CLASSIFICAÇÃO Porcentagem de área verde 

1 Baixa 0 a 8% 

2 Média 9 a 15% 

3 Alta 16% a 35% 

4 Muito Alta Acima de 35% 

Fonte: Elaboração própria 

 

4.1.2.2. Análise qualitativa da ventilação natural: Quadra  

 

A análise qualitativa da ventilação natural baseada na quadra passou a ser uma 

contribuição desta pesquisa. O recorte urbano envolvendo a célula básica de 

ocupação de muitas cidades incorporou o entorno dos edifícios e os seus respectivos 

lotes na avaliação do comportamento da ventilação natural. A quadra ainda pode ser 

utilizada como referência mínima ao desenho urbano, aumentando as possibilidades 

de projeto urbano desde a interação da área construída, com o perfil arquitetônico e 

espaços livres (GONÇALVES et. Al, 2015) 

Assim, aproximar os estudos aos índices urbanísticos em vigor, favorecendo 

simulações de situações de ocupação futura. Para avaliação do comportamento da 

ventilação natural, foram definidos outros atributos bioclimatizantes específicos e 

adequados a esta escala de abordagem do estudo da ventilação natural. 

 

4.1.2.2.1 Atributos bioclimatizantes de rugosidade de altura e porosidade de 

afastamento 

 

O estudo qualitativo da ventilação natural em ambiente urbano é o objetivo 

principal desta tese. Aprimorar este tipo de exame pode aumentar a compreensão do 

deslocamento dos ventos e ajudar a proporcionar um desenho urbano adequado as 

situações climáticas diversas.  
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 Adotar a quadra como célula básica de análise foi o refinamento implantado 

para aproximação do estudo da escala microclimática e, consequentemente, do 

entorno dos edifícios. 

Para avaliar a influência da conformação urbana nos ventos, foram servidos 

alguns atributos bioclimatizantes adequados a esta escala de abordagem da análise. 

Para cada quadra estudada foram consideradas, como rugosidade de altura, a linha 

do perfil de ocupação, a variação de alturas dos edifícios e a relação H/W altura dos 

edifícios e largura da via.  

Na observação da porosidade de afastamento, foram abordados a densidade 

de ocupação do solo, orientação da quadra a ventilação dominante e o caminhamento 

dos ventos. 

 

Rugosidade de altura 

 

Perfil de ocupação do solo 

 A elevação de uma quadra no sentido paralelo aos ventos dominantes pode ser 

importante ferramenta para o estudo de ventilação natural. A variação de altura dos 

edifícios pode favorecer o acesso à ventilação natural.  

Tomando como referência os estudos de Oke(1987) verifico a possibilidade de 

estudar a variação de altura dos edifícios pelo desenho da camada intraurbana. A 

linha formada pela ligação dos pontos médios do topo dos edifícios foi utilizada como 

parâmetro para aferir este atributo bioclimatizante. 

Empregamos três classificações de acordo com o perfil da linha da camada 

intraurbana. Linhas com formato serrilhado agudo indicam maior rugosidade de altura, 

enquanto um serrilhado suave, com ângulos mais abertos, retrata variação de altura 

com pequena rugosidade. Linhas próximas à reta entre a cobertura das construções 

foram consideradas como indicadores de rugosidade baixa, inexpressiva à penetração 

dos ventos.  
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Figura 53: Tipos de perfil de ocupação e desenho da camada limite urbana 
Fonte: Elaborado pelo autor 

A pontuação para a classificação do perfil de ocupação do solo obedeceu o 

quadro 12.  

Quadro 12: Pontuação para a o perfil de ocupação do solo 

Rugosidade de altura - Perfil de ocupação do solo  

PONTUAÇÃO Pf CLASSIFICAÇÃO Desenho camada limite urbana  

3 Alta Perfil serrilhado agudo 

2 Média Perfil serrilhado raso 

1 Baixa Perfil reto 

Fonte: Elaborado pelo autor 
 

Diversidade de altura dos edifícios 

 

 A configuração urbana pode ensejar maior acesso a ventilação natural, e a 

variação de alturas entre edifícios próximos contribui para penetração dos ventos no 

tecido urbano (MIANA, 2015). Quanto maior a diversidade de alturas das construções, 

maior a possiblidade de incremento da ventilação natural no espaço urbano. 
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Figura 54: Variação de alturas dos edifícios 
Fonte: Elaborado pelo autor 

Para avaliação deste atributo bioclimático, usamos os mesmos critérios da 

análise do entorno imediato. A única mudança se deu pela aproximação da escala da 

quadra como recorte urbano de estudo. 

 Analisando o mapa de ocupação do solo com a projeção dos edifícios e o perfil 

de altura da quadra foi possível identificar a quantidade de diferentes alturas das 

edificações. 

 De acordo com as diferentes alturas encontradas foi utilizado o quadro 13 como 

referência para os estudos aplicados na quadra. 

Quadro 13: Pontuação diversidade de altura dos edifícios por pavimentos 

Rugosidade de altura – Diversidade de alturas  

PONTUAÇÃO CLASSIFICAÇÃO Nº DE ALTURAS ENCONTRADAS 

1 Muito baixa 00 a 01 

2 Baixa 02 a 04 

3 Média 05 a 10 

4 Alta 11 a 22 

Fonte: Oliveira (1998). 
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Relação altura dos edifícios e largura das vias – H/W 

 

A relação H/W corresponde a duas superfícies, uma vertical H e uma superfície 

horizontal W, expostas por um perfil retangular de uma via urbana. Esses planos 

perpendiculares são formados pelas fachadas das edificações e pela pavimentação 

das vias de circulação (SOUZA, 1997). Quanto maior esta relação, menor a 

disponibilidade de espaços abertos, aumentando a possibilidade de canalização dos 

ventos. 

Nesta pesquisa, foram considerados como parâmetros desta relação o 

tamanho médio da altura dos edifícios em relação à largura do sistema viário 

adjacente. Resultados iguais a um apresentaram acesso moderado à ventilação, 

enquanto valores maiores do que um definem área restrita aos ventos. Quando a 

relação for menor do que um, teremos possibilidade de maior penetração dos ventos.  

 

Figura 55: Tipos de ocupação do solo e pontuação de porosidade de afastamento 
Fonte: Elaboração própria 

Para a análise deste atributo, foram considerados o posicionamento das vias 

em relação à quadra avaliada e o sentido da ventilação dominante. Foram 

consideradas, somente as vias que estavam a barlavento, já que as demais teriam 

maior repercussão com o processo de saída dos ventos. 

Para o clima quente e úmido, a relação deve ser, sempre que possível, menor 

do que um, favorecendo ruas maiores e a maior possibilidade de entrada dos ventos. 

Os valores adotados para a avaliação qualitativa da ventilação natural 

receberam a seguinte pontuação: W<H – 1 ponto, W=H – 3 pontos e W>H – 5 pontos. 
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Porosidade de afastamento  

 

Taxa de ocupação do solo 

 

 A penetração dos ventos no ambiente urbano depende da configuração da 

cidade e do respectivo adensamento construído. Áreas mais adensadas tendem à 

diminuição dos espaçamentos entre os edifícios, reduzindo a intensidade e o alcance 

da ventilação natural. 

 Para cálculo da ocupação do solo, empregou-se os mesmos critérios definidos 

nas análises do entorno imediato. A área de cálculo total foi estabelecida pela projeção 

dos limites da quadra mais a projeção do sistema viário adjacente. Assim como na 

análise do entorno imediato, calculamos todas as áreas dos edifícios, de acordo com 

a planta cadastral utilizada como base cartográfica.  

Como foi analisado em cada área de estudo o equivalente a nove quadras, a 

densidade de ocupação pode ser expressa em um mapa temático de acordo com a 

influência deste atributo. As quadras que possuírem maior densidade de ocupação 

receberam menor peso do que as menos adensadas.  

Quadro 14: Pontuação diversidade de altura dos edifícios por pavimentos 

Rugosidade de altura – Taxa de ocupação do solo 

PONTUAÇÃO  CLASSIFICAÇÃO Porcentagem da área ocupada 

5 Muito baixa 0 até 20% 

4 Baixa 21 até 40% 

3 Média 41 até 60% 

2 Alta 61 até 80% 

1 Muito Alta 81 até 100% 

Fonte: Elaboração própria 
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Tipo de ocupação do solo 

 

 Existem muitas possibilidades de ocupação do solo urbano. Muitas destas 

situações se repetem com mais frequência definindo modelos de ocupação do solo 

recorrentes. Foram utilizados 9 tipos de ocupações como referência para este estudo: 

quadra sem ocupação, edifícios isolados, ocupações aleatórias, dentre outras. Para 

cada caso, foi estabelecida uma pontuação ajustada ao grau de porosidade adequada 

para promoção da ventilação natural em clima quente e úmido. 

 Os padrões de ocupação e sua respectiva pontuação são apresentados na 

figura abaixo. 

 

Figura 56: Tipos de ocupação do solo e pontuação de porosidade de afastamento 
Fonte: Elaboração própria 

 

Orientação da quadra a ventilação dominante 

 

 A área de uma quadra situada a barlavento pode influenciar o regime de ventos 

neste recinto urbano. Ponderando o perímetro da quadra com referência ao fluxo do 

ar, podemos identificar as intensidades de pressão exercida pelo vento. 

 Arestas da quadra posicionadas perpendicularmente, ou no máximo em 30º 

aos ventos dominantes, foram definidas como áreas de alta pressão. Incidência da 

ventilação com ângulos de 30º a 89º indica áreas de média pressão, enquanto a 

angulação de 90º significa perímetro de subpressão aos ventos. 

 Para indicar o tipo de pressão exercida em cada face da quadra, usamos os 

símbolos positivo duas vezes para alta pressão, positivo uma vez para média pressão 

e o sinal de menos para regiões de subpressão. 
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 Esta análise ajudou na compreensão das áreas de entrada e saída dos ventos 

na quadra qualificando uma pré-análise dos possíveis caminhamentos dos ventos. 

 A pontuação de classificação deste atributo bioclimatizante de porosidade 

segue a figura 57. 

 

Figura 57: Orientação da quadra a ventilação dominante e áreas de pressão 
Fonte: Elaboração própria 

 

Caminhamento dos ventos 

 

 O ar tende a continuar seu movimento mesmo depois de encontrar um 

obstáculo. A inércia do deslocamento das massas de ar promove a retomada da 

direção original da ventilação em vez de redirecioná-la aleatoriamente após os 

obstáculos. Este movimento, no entanto, traduz uma região desfavorável ao acesso à 

ventilação natural, chamada de esteira de vento ou sombra de vento. 

 Nestas áreas a sotavento do edifício, a circulação de ar como redemoinhos é 

influenciada pelas diferentes zonas de pressão e pelo ar turbulento mais afastado do 

prédio, criando movimentos de ar do tipo esteiras (MASCARÓ, 1986). 

Para este estudo, os edifícios foram os elementos urbanos considerados como 

barreira aos ventos. Com suporte numa planta de ocupação de cada quadra estudada, 

foram desenhados os possíveis caminhamentos do ar e as áreas de esteira 

desfavorecidas no acesso a ventilação natural.  
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Como esta pesquisa tem caráter qualitativo, o tamanho da área de esteira foi 

estabelecido simplificadamente em função da largura e da altura do edifício, 

respectivamente, conforme a figura seguinte.  

 

Figura 58: Caminhamento dos ventos e áreas de esteira – superior e lateral 
Fonte: Elaboração própria 

Apesar de haver influência relativa à orientação e à forma do edifício, as regiões 

de sombra de vento foram delimitadas com a mesma largura do edifício e 

profundidade com igual dimensão da sua altura. 

O resultado da análise deste atributo bioclimatizante foi expresso sobre a planta 

de ocupação da quadra, onde o caminhamento do vento foi indicado por setas e as 

áreas de esteiras por manchas pontilhadas. 

 

4.2. SIMULAÇÕES COMPUTACIONAIS 

 

Martins et al (2009) explicam que as complexidades envolvidas no ambiente 

real são simplificadas em uma simulação ambiental computacional. Apesar disso, 

podem ser ferramentas muito úteis para arquitetos e urbanistas, desde o processo de 

projeto, até a avaliação ambiental de edifícios. Simplificam a logística de operação das 

análises, inclusive diminuindo as possibilidades de interferência dos usuários na 

realização de monitoramentos e medições ambientais. 

A simplificação no processo de análise ainda carece de maior conhecimento 

sobre o desempenho ambiental. Estudos de simulação no espaço construído, apesar 

das facilidades promovidas, necessitam de uma visão crítica na interpretação dos 

resultados, ainda limitada para arquitetos e urbanistas (YANNAS, 2015). 

O emprego da simulação computacional nesta pesquisa ficou vinculado à 

avaliação do movimento da ventilação natural das três glebas estudadas. Tem o intuito 
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de verificar, de maneira dinâmica, o método de análise qualitativo empregado. Com 

base nos resultados, demandou validar a rugosidade de altura e a porosidade de 

afastamento como critérios apropriados para a compreensão do desempenho do 

vento no espaço urbano. 

Como o objetivo principal desta tese é desenvolver o aprimoramento da análise 

qualitativa da ventilação natural, não houve aprofundamento nos procedimentos 

computacionais adotados. Com suporte numa pesquisa, identificaram-se alguns 

estudos de simulação ambiental como referência. As etapas seguidas nas simulações 

realizadas neste trabalho foram baseadas nos métodos de Prata (2005), Leite (2008), 

Brandão (2009) e Leite (2010, 2015). Importante destacar que os autores 

desenvolveram seus trabalhos no laboratório de conforto ambiental e eficiência 

energética da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. 

 Prata (2005) aplicou as simulações de ventilação natural para verificar a 

influência da altura das edificações na movimentação dos ventos na região litorânea 

da cidade de Santos. Para avaliar a ventilação, a autora utilizou, além da ferramenta 

computacional, o túnel de vento. Os resultados comprovaram a validade do programa 

CFX, à medida que houve correspondência entre dados promovidos em ambiente 

digital e analógico. A análise dos resultados destacou, ainda, o fato de que houve 

influência da configuração urbana do lugar, comprovando sua hipótese inicial. 

 A influência da verticalização no deslocamento da ventilação natural foi 

estudada por Leite (2008) na região litorânea da cidade de São Luís, Maranhão. Para 

tanto, a autora se utilizou da ferramenta CFX para simular cenários de ocupação do 

solo em uma área situada no bairro de Calhau. A variação de altura e o afastamento 

entre os edifícios foram considerados como variáveis de análise. O programa mostrou 

boa versatilidade para a simulação de realidades de ocupação e os resultados 

indicaram interferência significativa na ventilação do lugar. 

 Estabelecer relação entre as condições térmicas do ambiente urbano com os 

índices de ocupação do solo mais usuais nas cidades brasileiras é o objetivo principal 

do trabalho realizado por Brandão (2009). Dentro do balanço térmico, a ventilação 

natural foi considerada como variável climática de grande influência. A taxa de 

ocupação do solo, o coeficiente de aproveitamento edificado e os recuos são os 

parâmetros verificados no ambiente virtual em dois programas computacionais, como 

as ferramentas EMI-MET e o CFX. Apesar da especificidade da ferramenta EMI-Met 

para ser utilizada no ambiente urbano, houve certas limitações de sua aplicação. O 
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programa CFX, apesar de desenvolvido para estudos dos mais variáveis, envolvendo 

a simulação fluidodinâmica, teve mais possibilidades de adaptação à realidade 

estudada, no caso, a cidade de São Paulo. Os resultados refutaram a hipótese 

recomendando a incorporação de outras variáveis de ocupação para integração da 

gestão e planejamento urbano das condições ambientais locais. 

 A simulação em ambiente CFD com utilização do programa CFX foi utilizada 

por Leite (2010,2015) para estudar como o adensamento urbano influencia o 

desempenho da ventilação natural. O procedimento de utilização da ferramenta 

computacional feito sequencialmente, fase por fase, é apresentado de modo muito 

detalhado e ajudou na utilização da ferramenta nesta tese.  

Outro fator importante do trabalho de Leite (2015) é que ele também foi aplicado 

na cidade de Fortaleza. A mesma ambiência climática e a proximidade das áreas 

estudadas possibilitaram o aproveitamento dos parâmetros de rugosidade utilizados 

nas simulações computacionais pelo autor. 

A aproximação metodológica entre os cinco trabalhos referenciais facilitou a 

compreensão dos estágios envolvidos no processo das simulações. A utilização de 

programa do tipo CFD, precisamente, do programa CFX, foi o primeiro fator em 

comum dos trabalhos de referência incorporados a este estudo. 

Com efeito, as simulações computacionais foram feitas no programa CFX, a 

plataforma mais utilizada de softwares CFD, em pesquisas cientificas semelhantes 

levantadas no Brasil. É produzido pela empresa ANSYS, e este trabalho utilizou 

licença acadêmica disponível para estudantes.  

A simulação virtual realizada pelo programa CFX permite analisar qualquer 

situação envolvendo fluidos, independentemente da escala e do tipo de contorno, 

desde que haja computadores com capacidade de cálculo para tanto. 

Avaliando os trabalhos utilizados como modelo no processo de simulações de 

ventilação natural, notamos uma estruturação de procedimentos semelhantes. A 

maior parte dos trabalhos aplicou as simulações seguindo seis etapas distintas e 

consecutivas: confecção do modelo e definição do domínio, geração da malha, 

definição das condições iniciais e de contorno e a simulações propriamente ditas 

organizadas em três etapas Pre-processing, Solver e Post-processing. 

A seguir, serão mostrados os procedimentos adotados em cada uma das 

etapas das simulações ambientais.  
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4.2.1. Confecção do modelo e definição do domínio 

 

Nesta fase, efetuamos um levantamento arquitetônico da área a ser simulada 

para a elaboração de uma maquete volumétrica em CAD. Foram utilizados como 

bases, para confecção do modelo os mapas de ocupação do solo e os perfis das áreas 

analisadas. 

A base da modelagem é em arquivo de ambiente CAD, importado com 

extensão .sat (Acis) para o ICEM. O ANSYS Icem CFD, ou apenas Icem, é um pré-

processador que possibilita a importação de geometria realizada em outros 

programas, permite a criação e edição de malhas e gera dados para o processamento 

da simulação em Computational Fluid Dynamics (CFD) (ANSYS, 2003). 

Gerado o modelo prévio, nos baseamos nas ferramentas “substract” para 

inserção no domínio fluido. Este elemento tridimensional deve ser fechado, sem 

aberturas, e a projeção dos edifícios deve ser subtraída do domínio. Definir, assim, o 

volume fluido que representa os espaços por onde o ar pode circular no processo de 

simulação (BRANDÃO, 2009). 

Abordando as simulações de ventilação natural nas cidades, é fundamental a 

simplificação da geometria analisada. Faces e arestas de pequenas dimensões 

podem ser desconsideradas, bem como afastamentos menores do que cinco metros 

entre os edifícios. Essas dimensões mínimas, comparadas ao tamanho das áreas de 

estudo, pouco interferem no resultado das simulações, recomendando-se, inclusive, 

a unificação para extrusão dos elementos edificados mais próximos. Este 

procedimento favorece maior eficiência na realização das simulações, à medida que 

reduz o tempo de processamento e a capacidade computacional necessária 

(LEITE,2015). 

As projeções dos elementos tridimensionais serviram de referência para a 

delimitação do domínio. Segundo Cost (2004), o domínio deve representar cinco 

vezes a altura do maior elemento a barlavento e, nas laterais, 15 vezes este valor a 

sotavento e a altura até o topo, correspondendo a seis vezes esta dimensão. 

Além do tamanho, o domínio fluido pode ter variadas configurações, de acordo 

com o tipo de simulação que se pretende realizar. Domínios retangulares produzem 

malhas mais simples, mas são indicados apenas para estudos com uma só 

predominância dos ventos. Já os domínios circulares possibilitam, com a mesma 

malha, simular cenários de ventilação dominante. A desvantagem das composições 
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circulares está associada às dimensões necessárias para o domínio a sotavento. 

Como podem ser simuladas distintas direções do vento, o domínio passa a ter um 

grande volume, aumentando a complexidade da sua malha estrutural; aumentam o 

número de elementos da malha e o respectivo tempo para realização das simulações 

(COSTÓLA, 2006). 

 

Figura 59: Modelo tridimensional do Centro e respectivo domínio 
Fonte: Elaboração própria 

Cada área teve um modelo confeccionado especificamente e os seus domínios 

variaram de acordo com o tamanho do modelo (ver figura 59 e 60). 

 

Figura 60: Modelo tridimensional do Meireles e respectivo domínio 
Fonte: Elaboração própria 
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Cada parte do domínio, que corresponde ao todo, tem função específica. O 

prisma gerado pelo domínio funciona como a camada de ar sobre a cidade e é 

organizado pelas partes a seguir listados. 

-Top: Face superior do paralelepípedo de domínio ao redor do modelo 

-Ground: piso da caixa onde está inserido o modelo; 

-Prédios: todo o conjunto de edifícios do modelo; 

-Southin: parte onde atribuiu-se valores de entrada para o modelo – velocidade 

e direção iniciais; 

-Westout e eastout: partes laterais da caixa; 

-Northout: parte posterior a southin. As partes westout, eastout e northout 

funcionam como paredes, mas permitem que o fluxo de ar possa sair e voltar 

ao domínio de simulação se necessário; 

-Body: espaço para geração de malha. 

 

4.2.2 Geração de malha (Mesh) 

 

O domínio foi então exportado em ACIS (.sat) para ser submetido ao software 

Meshing ambiente onde é possível gerar a malha. 

O detalhamento do espaço fluido interior ao domínio é representado pela malha 

ou “mesh”. Pode possuir duas ou três dimensões e sua composição tem relação direta 

com os obstáculos (edifícios) e suas áreas adjacentes.  

A modalidade dos elementos que compõem a malha segue os parâmetros 

adotados nos métodos de referência para os estudos de ventilação em ambiente 

urbano. A agilidade para realização das simulações, bem como o refinamento da sua 

composição, indicaram adequados o desenho da malha por tetraedros organizados 

de forma desestruturada. Leite (2015) adotou esta estruturação para a malha, por 

facilitar sua confecção, adequando-se com maior facilidade às conformações mais 

complexas, aprimorando o desenho nas regiões próximas aos obstáculos. 

Na realização das simulações, os cálculos de massa e momento, que 

representam o movimento do ar, são estabelecidos pela malha feita de volumes 

menores ao redor dos edifícios. Quanto maior o grau de refinamento da malha, maior 

a precisão dos resultados, embora maiores, também, sejam a capacidade 

computacional necessária e o tempo para realização das simulações. 
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Figura 61: Malha utilizada na simulação do Centro 
Fonte: Elaboração própria 

Um bom desempenho da malha depende da sua independência dos resultados 

em relação à sua densidade da malha. Para avaliar o seu comportamento, foi 

realizado um teste de refinamento da malha que pode ser compreendida pelo número 

de elementos (tetraedros) que a compõem.  

 

Figura 62: Malha utilizada na simulação do Meireles 
Fonte: Elaboração própria 
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Malhas grosseiras e sem detalhamento repercutem na falta de convergência 

da simulação. Para cada 1.000.000 de elementos que compõem a malha, é 

necessário aproximadamente, 1GB de RAM de capacidade computacional de 

processamento (CÓSTOLA; ALUCCI, 2011). 

 

Figura 63: Malha utilizada na simulação do Pirambu 
Fonte: Elaboração própria 

O refinamento da malha é uma das fases mais complexas da simulação 

computacional. No caso das três áreas estudadas houve maior dificuldade para o 

fechamento da malha do Meireles pela variação da forma e alturas dos edifícios (ver 

figuras 61, 62 e 63).  

 

4.2.3 CFX-Pre 

 

Concluídas a geometria do modelo (Geometry) e a geração da malha (Mesh), 

inicia-se a fase de preparação para as simulações. No ambiente CFX-Pre, foram 

inseridos todos os parâmetros necessários para a indicação dos modelos físicos, das 

propriedades dos materiais e das condições de contorno.  
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Como, nesta pesquisa, as simulações têm papel de averiguar o método 

qualitativo de leitura da ventilação natural, adotou-se nesta fase os critérios utilizados 

por Prata (2005), Leite (2008), Brandão(2009) e Leite (2010, 2015) mostrados no 

quadro 15. 

Outro momento importante na adoção de parâmetros adequados para a 

realização das simulações é a definição das condições de contorno. Estas 

correspondem a um conjunto de parâmetros restritivos aplicados às partes do domínio 

e que influem no escoamento do fluido (LEITE, 2008). 

As partes podem ter quatro funções quanto às condições de contorno e sua 

influência no escoamento do fluido simulado. Foram classificadas como:  

- Entradas (inlets) – Face de entrada do fluido no domínio; 

- Saídas (outlets) – Superfície de saída do fluido no domínio; 

- Aberturas (openings) – Plano de passagem do fluido no domínio; 

- Paredes (walls) – Fronteira sólida que não permite entrada ou saída do fluido; 

- Paredes (wall) -Piso e os edifícios. 

 

4.2.4 CFX-Solver 

 

O módulo CFX-Solver processa todos os parâmetros e condições adotados 

anteriormente, não só realizando os cálculos, mas também verificando os valores 

calculados nas simulações. 

É esta considerada como a parte mais importante do processo e pode ser 

definida como a simulação propriamente dita. 

Como envolve imensa quantidade de cálculos, é um procedimento que pode 

ser demorado, sendo às vezes necessário, para agilitar, trabalhar com vários 

computadores em paralelo. A possibilidade de acompanhamento dos cálculos, à 

medida que eles são realizados, contribui para melhor eficiência do nível de 

convergência das simulações.  

Para conseguir convergência, Cóstola (2006) indica os parâmetros de 5 x 10-4 

e 1 x 10-4 como aceitáveis e aplicáveis. Convergências maiores do que 10-4 não são 

recomendadas para estudos detalhados permitindo apenas análises gerais. 
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Quadro 15: Parâmetros adotados nas simulações 

Parâmetros adotados nas simulações 

Simulation type (Regime adotado para simulação) 

Option Steady State (Regime Permanente 

Domain (Características do domínio) 

Location Assembly 

Domais type Fluid Domais (Domínio fluìdo) 

Fluids list Air at 25ºC 

Coord Frame Coord 0 

Reference Pressure 1 Atm 

Buoyancy option Non Buoyant 

Domais motion - Option None 

Turbulence model - Option K-epsilon 

Output control (Forma de apresentação dos resultados) 

Result - Option Full 

File compression level Default 

Solver control (Determinação dos parâmetros para cálculo do módulo solver) 

Advection scheme - option High solution 

Convergence control - timescale control Auto time-scale 

Max number of interations (número de máximo de interações) 
visando a convergência da simulação) 

200 

Lengh scale option Conservative 

Convergence criteria - Resudual type RMS 

Residual Target (meta principal de convergencia) 10¯¹ 

Solution units (Unidades de grandeza aplicadas aos cálculos da simulação) 

Mass units (unidade de massa) Kg 

Lengh units (unidade de comprimento) M 

Time units (unidade de tempo) S 

Temperature units (unidade de temperatura) K 

Angle units (unidade de angulo) Rad 

Solid angle units (unidade de angulo solido) Sr 

Expressions (Expressões aplicadas) 

ak = 0.41 []   

cmu = 0.09 []   

cmuhalf = cmu^0.5   

denref = prefa/(rgas*tamb)   

ed1 = (ustara^3)/ak*(zmod-zref))   

pamb = pref*(exp(-g*z/rgas*tamb))-1.0)   

prefa = 101325. [pa]   

Fonte: Elaborado pelo autor 
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4.2.5 CFX- Post 

 

O módulo CFX-Post possibilitou a visualização e a quantificação das 

simulações realizadas com suporte em objetos de referência, como pontos, linhas e 

planos. Os resultados podem ser obtidos graficamente, indicando o campo de ventos, 

pressões ou temperaturas, dependendo das variáveis escolhidas para análise. 

No caso deste estudo, escolhemos a análise do campo dos ventos com a 

utilização de planos de referência estabelecidos em sentido horizontal e vertical. Foi 

gerado um plano horizontal de referência situado a 1,5 m do solo (ver as figuras 64, 

65 e 66).  

 
 Figura 64: Fluxo de ar simulado para o Centro – Leste –4, 5 m/s 

Fonte: Elaborado pelo autor 

A opção foi justificada pelo foco do estudo no comportamento da ventilação 

natural próximo ao usuário do ambiente urbano.  

Para compreensão da velocidade dos ventos em relação as alturas, foi gerado 

um plano vertical situado em paralelo à ventilação dominante e cortando toda a área 

de estudo em um eixo centralizado. Este corte ajuda a compreender a influência dos 

elementos construídos aos ventos incluindo regiões a sotavento.  
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Figura 65: Fluxo de ar simulado para o Meireles – Leste –4, 5 m/s 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Figura 66: Fluxo de ar simulado para o Pirambu – Leste –4, 5 m/s 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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5 RESULTADOS  

 

5.1 RESULTADOS DAS ANÁLISES QUALITATIVAS DE RUGOSIDADE DE ALTURA 

E POROSIDADE DE AFASTAMENTO 

 

 Os resultados das análises do comportamento da ventilação, a partir dos 

elementos bioclimatizantes da forma urbana, foram divididos em duas partes, 

seguindo as escalas estudadas - o entorno imediato e a quadra. Os mapas temáticos 

de ocupação do solo, traçado urbano, topografia e altura das edificações, além dos 

perfis de cada área, foram os materiais básicos utilizados para fundamentar as 

análises. Nas duas escalas, analisamos os parâmetros de rugosidade e porosidade e 

os resultados foram organizados em quadros de classificação quanto aos atributos 

bioclimatizantes, já apresentados nos materiais e método. Assim, cada atributo foi 

estudado em separado, mas simultaneamente nas três áreas avaliadas. 

Para facilitar as análises, no final, os dados coletados foram organizados em 

fichas que permitem estabelecer relações entre os resultados dos parâmetros de 

rugosidade de altura e porosidade de afastamento. 

A pontuação obtida em cada critério foi somada e o total classificado em não 

rugoso, rugoso e muito rugoso; e em não poroso, poroso e muito poroso. A pontuação 

varia entre a mínima de 3 e máxima de 15 pontos. De 3 até 7 pontos temos uma 

situação não porosa ou não rugosa. Acima de 7 pontos e abaixo de 11, temos as áreas 

classificadas como rugosas ou porosas. Por fim, a pontuação acima de 11 até 15 

pontos gerou as regiões muito porosas e rugosas.  

 Em primeiro lugar seguem os resultados dos três entorno imediatos e seus 

respectivos atributos bioclimatizantes. No segundo momento foram indicadas as 

análises das 27 quadras estudadas das três áreas, sendo avaliadas 9 quadras em 

cada entorno imediato. Nas quadras, os resultados foram apresentados em fichas de 

avaliação referentes a cada uma das 27 quadras. Os critérios de pontuação quanto a 

rugosidade de altura e porosidade de afastamento seguiram as condições já 

apresentadas. A diferença em relação ao entorno imediato é que foram produzidos 

mapas que especializou os resultados obtidos nas análises. 
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5.1.1 Rugosidade de altura: entorno imediato 

 

5.1.1.1. Perfil topográfico aos ventos dominantes 

 

 A topografia das três glebas estudadas recebe influência da proximidade do 

oceano. Apesar de parecidos, os perfis topográficos exprimem pequenas 

particularidades que podem ter interferência no comportamento dos ventos.  

 A região do Meireles apresenta altitudes que variam do nível do mar à 

cota de 30 metros. Dentro desta variação, as curvas de nível situam-se paralelamente 

aos ventos dominantes de leste, ensejando poucas barreiras ao movimento do ar. 

 No entorno imediato do Centro, já pode ocorrer maior interação do desenho 

das declividades do terreno com os ventos. Nas proximidades do seu limite leste, 

influenciadas pelo riacho Pajeú, estão cotas mais baixas que produzem poucos 

obstáculos a barlavento, permitindo maior acesso aos ventos. A maior parte da área 

está situada em um platô quase plano, com pouca variação de altura. A região 

sudoeste da gleba proporciona a maior cota de altura do terreno, porém, com pouca 

interferência nos ventos pela suave declividade. Além de ser o ponto mais alto as 

curvas de nível, neste setor, mudam a direção, ficando perpendiculares ao sentido do 

vento dominante. 

A região do Meireles apresenta altitudes que variam do nível do mar a cota 30 

metros. Dentro desta variação, as curvas de nível situam-se de forma paralela aos 

ventos dominantes de leste, gerando poucas barreiras ao movimento do ar.  

 A última área avaliada, o Pirambu, possui topografia semelhante à da região 

central, porém, com maior variação de cotas, com alturas de até 25m. A maior altitude 

da porção sudoeste da área é acompanhada por maior inclinação, situada 

perpendicularmente aos ventos dominantes. 
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Figura 67: Mapa da topografia Centro  
Fonte: Elaborado pelo autor 
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Figura 68: Mapa da topografia Meireles 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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Figura 69: Mapa da topografia Pirambu 
Fonte: Elaborado pelo autor  
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Esta formação topográfica pode influenciar na canalização do ar, beirando a 

área da encosta, influenciado pela resistência produzida pelo pequeno morro. Assim, 

o movimento do ar pode ser direcionado no sentido da praia. 

 Considerando esta situação geral da topografia, o perfil de ocupação relatada 

a ventilação dominante foi classificado de acordo com o quadro abaixo. Observando 

os resultados, fica evidente uma resistência um pouco maior aos ventos pelo desenho 

da topografia na região do Pirambu, considerada de altura média, em relação ao 

Meireles e ao Centro, que, como planos horizontais, não ensejou obstáculos à 

ventilação natural. 

Quadro 16: Pontuação quanto ao perfil topográfico aos ventos 

Rugosidade de altura - Perfil Topográfico aos ventos 

Área estudada Classificação Pontuação 

Meireles Plano horizontal 5 

Centro Plano Horizontal 5 

Pirambu Altura média  4 

Fonte: Elaboração própria 
 

5.1.1.2. Diversidade de altura dos edifícios 

 

Este atributo bioclimatizante, comportou-se de modo diferenciado em todos os 

entornos urbanos estudados. O Meireles exprime a maior variedade de elevações, 

sendo encontradas cerca de quinze alturas nos edifícios. A diferenciação de alturas 

acontece homogeneamente e enseja espaços verticais que podem facilitar a 

penetração da ventilação natural.  

 Na área do Centro, há significativa queda na variação da altura das 

construções. Considerando os levantamentos, foram identificadas nove alturas 

distintas, que se espalham na região central, porém, com predominância de edifícios 

de dois e três pavimentos. Os edifícios mais altos situam-se pontualmente na região 

leste, a barlavento, e podem produzir impactos locais na ventilação no restante da 

área a sota-vento. 

 O entorno do Pirambu exibiu a ocupação mais homogênea, com pouca 

variação de altura entre os edifícios, predominando prédios de até dois pavimentos. A 
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pouca diversidade de altura, em conjunto com o pouco afastamento entre as 

construções, compromete o acesso aos ventos na região.  

Quadro 17: Pontuação quanto a diversidade de altura dos edifícios 

Rugosidade de altura – Diversidade de altura dos edifícios 

Área estudada Classificação Pontuação 

Meireles Alta: 11 a 22 alturas diferentes 5 

Centro Média: 05-10 alturas diferentes 4 

Pirambú Baixa: 02–04 alturas diferentes 2 

Fonte: Elaboração própria 
 

De acordo com as realidades levantadas, está no a seguir a pontuação relativa 

a este atributo de rugosidade de altura investigado nos três entornos urbanos. 

 

Figura 70: Vista das três áreas: Meireles, Centro e Pirambu 
Fonte: Elaborado pelo autor  
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Figura 71: Altura dos edifícios área do Meireles – Vento leste 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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Figura 72: Altura dos edifícios área do Centro – Vento leste 
Fonte: Elaboração própria 
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Figura 73: Altura dos edifícios área do Pirambu – Vento leste 
Fonte: Elaboração própria 
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5.1.1.3. Diferencial de alturas  

 As alturas diferenciadas dos edifícios e a sua repetição, caracterizam o tipo de 

rugosidade urbana. A média das elevações que se repetem, foi utilizada para os 

cálculos do diferencial de altura. 

 

Figura 74: Perfil Pirambu aproximado norte-sul e leste-oeste  
Fonte: Elaboração própria 

 

Como esperado, a região do Meireles apresentou uma maior pontuação. 

Apesar dos edifícios mais altos, com até 72 m começarem a dominar a paisagem, a 

maior parte da área ainda exibe variações de alturas.  

 

Figura 75: Perfil Meireles aproximado norte-sul e leste-oeste  
Fonte: Elaboração própria 

 

A média de alturas do Centro foi categorizado como baixa, posicionada entre 2 

e 4 pavimentos. Alguns edifícios pontualmente divergem do padrão de ocupação 

dominante.  
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Figura 76: Perfil Centro aproximado norte-sul e leste-oeste  
Fonte: Elaboração própria 

 

A composição espacial dos elementos construídos no Pirambu é constituída 

por edifícios pequenos, sem afastamentos e pouca variação de altura. As médias 

foram muito baixas e a variação de altura média ficou até um pavimento. 

Quadro 18: Pontuação quanto a diversidade de altura dos edifícios 

Rugosidade de altura – Diferencial de altura dos edifícios 

Área estudada Classificação Pontuação 

Meireles Médio: 05 a 10 pavimentos em média 3 

Centro Baixa: 02–04 pavimentos em média 2 

Pirambú Muito baixa: 0 – 01 pavimentos em média 1 

Fonte: Elaboração própria 
 

5.1.1.4. Taxa de ocupação do solo 

 

 A taxa de ocupação do solo foi diferenciada nas três áreas estudadas. O 

Meireles obteve a menor ocupação entre 41 à 60% da área total, apesar dos edifícios 

possuírem uma maior altura. A tendência observada nos levantamentos indica que a 

área esta em processo de transformações e pode aumentar sua taxa de ocupação 

rapidamente. 

No Centro, a falta de espaços entre as construções foi refletida em uma taxa 

de ocupação entre 61 à 80%. A dificuldade de espaços para a penetração dos ventos, 
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influenciados pela ocupação do solo, também foi a realidade da área do Pirambu, 

onde os edifícios ocupam de 61 à 80% do solo. 

 

Quadro 19: Pontuação quanto a taxa de ocupação do solo 

Rugosidade de altura – Taxa de ocupação do solo 

Área estudada Classificação Pontuação 

Meireles 41 a 60% 3 

Centro 61 a 80% 2 

Pirambú 61 a 80% 2 

Fonte: Elaborado pelo autor 
 

5.1.2. Porosidade de afastamento: entorno imediato 

 

5.1.2.1. Tipo de traçado urbano  

 

 O desenho do traçado urbano pode favorecer, conforme o clima local, a uma 

menor ou maior resistência aos ventos.  

As glebas do Meireles e Centro apresentam traçado xadrez, sendo as quadras 

do primeiro, mais próximas do formato quadrado. No Centro, também predomina a 

malha quadricular, porém com algumas distorções pontuais no traçado. Considerando 

o clima local, quente e úmido, estas duas regiões possuem um traçado muito 

adequado as condições climáticas, favorecendo a ventilação natural. 

 Como foi originada por ocupações irregulares, a região do Pirambu não possuiu 

planejamento de ocupação inicial ou projeto de parcelamento. Esta condição gerou 

uma ocupação irregular com grande variação no tamanho das ruas e quadras. Apesar 

de existirem ruas sinuosas mais ou menos orientadas no sentido da ventilação 

dominante (leste), esta condição não contribui para o acesso pleno aos ventos, sendo 

este tipo de malha, adequado a outras realidades climáticas. 

 A classificação e respectiva pontuação deste atributo em cada área seguiu os 

modelos de cinco traçados mais recorrentes adotados neste estudo e apresentados 

no quadro abaixo. 
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Quadro 20: Pontuação quanto ao tipo de traçado urbano 

Rugosidade de altura – Tipo de traçado urbano 

Área estudada Classificação Pontuação 

Meireles Xadrez 5 

Centro Xadrez 5 

Pirambú Aleatório 1 

Fonte: Elaboração própria 
 

5.1.2.2. Orientação da malha urbana aos ventos 

 

 Tão importante quanto o tipo de malha adotada em um espaço urbano é a 

orientação desta malha aos ventos. Distintos posicionamentos de uma mesma malha 

podem repercutir no comportamento da ventilação natural, tornando o seu acesso 

mais eficiente. 

 Nas áreas do Centro e Meireles, o traçado xadrez orienta-se em ruas no 

sentido, aproximadamente, norte-sul e no sentido leste-oeste. Existe pequena 

deflexão do alinhamento do traçado xadrez em relação ao norte, que varia de 12º a 

14º.  Esta situação é muito adequada à penetração da ventilação, favorecendo a 

entrada dos ventos dominantes de leste. A proximidade do mar possibilita a 

penetração das brisas desde as ruas próximas da orientação norte-sul e, desta 

maneira, possibilita inserir a ventilação natural nos dois eixos do traçado quadriculado. 

 No Pirambu, o traçado quase aleatório orienta as vias em duas direções 

aproximadas - norte-sul e leste-oeste. Apesar de orientação da malha parcialmente 

favorável aos ventos, a irregularidade do sistema viário contribui para a desaceleração 

dos ventos no lugar. Ruas muito estreitas, becos e vielas complementam o sistema 

viário local e colaboram como barreiras ao acesso à ventilação natural. 

 A orientação da malha foi analisada pelos critérios definidos anteriormente 

como a favor dos ventos e brisas e contra os ventos quentes e frios. A classificação 

de cada área para este atributo está expressa no quadro 21. 
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Quadro 21: Pontuação quanto a orientação aos ventos  

Porosidade de afastamento – Orientação da malha urbana aos ventos 

Área estudada Classificação Pontuação 

Meireles A favor dos ventos e brisas 5 

Centro A favor dos ventos e brisas 5 

Pirambú Aleatório 1 

Fonte: Elaboração própria 
 

5.1.2.3. Continuidade da malha urbana 

 

 Para favorecer a entrada da ventilação natural no ambiente urbano, devemos 

ter malhas extensas e contínuas. Avaliando este fator nas três áreas objeto de estudo, 

notamos uma alteração progressiva no tipo de continuidade. O Meireles possui maior 

continuidade da malha, variando em torno de 80 a 100%. Na região central, há 

pequena queda no seguimento da malha influenciada por variações pontuais no 

traçado, com destaque para sua parcela norte, pela proximidade do mar.  

 No entorno do Pirambu, a situação é diferenciada. Apesar de existir certa 

continuidade no sentido leste-oeste, a alteração do tamanho e largura das vias e a 

descontinuidade do alinhamento não favorecem a maior penetração dos ventos. A 

complementação do sistema viário consiste em pequenas ruas, vielas e becos, 

posicionados perto do eixo norte-sul. Relativamente à classificação, este atributo foi 

avaliado de 20 a 39% de continuidade do traçado. O quadro 22 traz os resultados e 

respectivas pontuações de cada uma das três áreas estudadas.  

Quadro 22: Pontuação quanto a continuidade da malha urbana aos ventos 

Porosidade de afastamento – Continuidade da malha urbana aos ventos 

Área estudada Classificação Pontuação 

Meireles 80 a 100%  5 

Centro 80 a 100% 5 

Pirambú 20 a 39% 2 

Fonte: Elaboração própria 
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5.1.2.4. Áreas verdes 

 

 A existência de áreas verdes em situações urbanas pode contribuir com o 

incremento da intensidade da ventilação natural. Além disso, elas melhoram a 

qualidade do ar, reduzindo sua temperatura e incrementando a umidade relativa. 

No caso deste atributo, a situação das três glebas abordadas ocorre de modo 

semelhante. A ocorrência de áreas verdes é mínima e acontece ao longo das vias. 

Foram observadas poucas áreas verdes de maior extensão, como praças, e a quase 

inexistência de parques urbanos. No caso desse atributo bioclimático, o Pirambu e o 

Centro têm situação agravada pelo maior adensamento construtivo e menor 

possibilidade de implantação de áreas verdes no interior dos lotes. 

A região do Meireles possui situação semelhante, porém, os recuos entre os 

edifícios permitem a inserção de jardins nos terrenos privados. Em campo, é 

observável o fato de que muito deste potencial amenizador do clima fica 

impossibilitado pela impermeabilização do solo, gerada principalmente, pelos 

estacionamentos de veículos em subsolo.  

Apesar desta pequena diferença em relação ao Meireles, todos os entornos 

estudados foram classificados com até 8% de áreas verdes em relação à área total 

das glebas levantadas, como podemos observar no quadro 23. 

Quadro 23: Pontuação quanto a continuidade da malha urbana aos ventos 

Porosidade de afastamento – Áreas verdes 

Área estudada Classificação Pontuação 

Meireles 0 a 8%  1 

Centro 0 a 8% 1 

Pirambú 0 a 8% 1 

Fonte: Elaboração própria 
 

 Para facilitar a compreensão dos resultados finais, todos os atributos 

bioclimatizantes foram agrupados em fichas, onde o somatório final da pontuação 

variou entre o mínimo de 4 e o máximo de 20 de acordo com o quadro a seguir. 
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Figura 77: Ficha de resultados qualitativos da avaliação da rugosidade e porosidade 
a ventilação natural - Meireles 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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Figura 78: Ficha de resultados qualitativos da avaliação da rugosidade e porosidade 
a ventilação natural - Centro 
Fonte: Elaboração própria 
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Figura 79: Ficha de resultados qualitativos da avaliação da rugosidade e porosidade 
a ventilação natural - Pirambu 

Fonte: Elaboração própria 
 



148 

 

  

Quadro 24: Pontuação de classificação final da rugosidade de altura e porosidade de 

afastamento em relação ao entorno imediato. 

Classificação final da Rugosidade e da Porosidade  

PONTUAÇÃO FINAL CLASSIFICAÇÃO 

4 a 9 Não rugoso e poroso 

10 a 15 Rugoso e Poroso 

12 a 15 Muito rugoso e muito poroso 

 

 Os resultados finais indicam que houve correspondência com a situação da 

rugosidade e porosidade observada em campo. O Meireles, Centro e Pirambu 

seguiram em ordem decrescente a intensidade da rugosidade de afastamento 

pontuando respectivamente 16, 13 e 9. 

Quadro 25: Pontuação final da rugosidade de altura e porosidade de afastamento  

Porosidade de afastamento – Áreas verdes 

Área estudada 
Pontuação total rugosidade de 

altura 

Pontuação total de 
porosidade de 
afastamento 

Meireles 16  16 

Centro 13 16 

Pirambú 9 5 

Fonte: Elaboração própria 
 No caso da análise da porosidade não houve total correspondência com os 

resultados esperados. O entorno do Centro recebeu a mesma pontuação do Meireles. 

Ao comparar as duas áreas, ressaltamos o maior adensamento construído e menor 

afastamento entre os edifícios na área central, e situação inversa no Meireles. A 

inserção de atributos bioclimatizantes de porosidade vinculados somente ao traçado 

urbano, pode ter comprometido este dado. Novos parâmetros de porosidade ligados 

a ocupação e adensamento dos edifícios podem diminuir disparidades de futuros 

estudos. 
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5.1.3. Rugosidade de altura e porosidade de afastamento: quadra 

 

 Junto com a aproximação das análises qualitativas referentes ao 

comportamento dos ventos, foram definidos novos atributos bioclimatizantes, de 

acordo com a nova escala de análise.  

 Diferente do entorno imediato, foram avaliadas 27 quadras ao todo, e os 

resultados foram expressos diretamente nas fichas de análise, de modo que teremos 

uma ficha para cada quadra. Os critérios de identificação da rugosidade de altura e 

da porosidade de afastamento possuem seus espaços específicos na ficha, sendo 

complementados por um mapa de ocupação do solo e um perfil da quadra 

perpendicular aos ventos dominantes. 

 Cada ficha de avaliação também contou com um texto que descreve pradões 

de ocupação do solo de acordo com o somatório da pontuação dos atributos 

bioclimatizantes avaliados. A pontuação da rugosidade e porosidade que varia entre 

o mínimo de 3 e máximo de 15 e segue os parâmetros do quadro abaixo. 

Quadro 26: Pontuação final da rugosidade de altura e porosidade de afastamento  

Quadro 11 – Classificação final da Rugosidade e da Porosidade  

PONTUAÇÃO FINAL CLASSIFICAÇÃO 

3 a 7 Não rugoso e poroso 

8 a 11 Rugoso e Poroso 

12 a 15 Muito rugoso e muito poroso 

Fonte: Elaboração própria 
 No final das análises dos resultados, foi elaborado um mapa de classificação 

por quadra, de acordo com a intensidade da rugosidade de altura e da porosidade de 

afastamento, resultantes dos estudos aplicados. 

 A seguir, estão as fichas produzidas, em número de nove para cada entorno 

urbano analisado, seguindo a ordem: Meireles, Centro e Pirambu. 
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5.1.3.1. Meireles 

 

 No entorno do Meireles foram levantadas nove quadras de acordo com 

o mapa de delimitação dos quarteirões estudados.  

A ordem de numeração e avaliação de cada quadra segue da direita para a 

esquerda, partindo do litoral em direção ao sul. No primeiro momento foram 

apresentadas as fichas de análise qualitativa de cada quadra avaliada. Os atributos 

bioclimatizantes de rugosidade e porosidade levantados receberam a devida 

pontuação de classificação. 
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Figura 80: Ficha de resultados qualitativos da avaliação da rugosidade e porosidade 
a ventilação natural – Meireles quadra 1 

Fonte: Elaboração própria 
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Figura 81: Ficha de resultados qualitativos da avaliação da rugosidade e porosidade 
a ventilação natural – Meireles quadra 2 

Fonte: Elaboração própria 
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Figura 82: Ficha de resultados qualitativos da avaliação da rugosidade e porosidade 
a ventilação natural – Meireles quadra 3 

Fonte: Elaboração própria 
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Figura 83: Ficha de resultados qualitativos da avaliação da rugosidade e porosidade 
a ventilação natural – Meireles quadra 4 

Fonte: Elaboração própria 
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Figura 84: Ficha de resultados qualitativos da avaliação da rugosidade e porosidade 

a ventilação natural – Meireles quadra 5 
Fonte: Elaboração própria 
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Figura 85: Ficha de resultados qualitativos da avaliação da rugosidade e porosidade 
a ventilação natural – Meireles quadra 6 

Fonte: Elaboração própria 
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Figura 86: Ficha de resultados qualitativos da avaliação da rugosidade e porosidade 
a ventilação natural – Meireles quadra 7 

Fonte: Elaboração própria 
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Figura 87: Ficha de resultados qualitativos da avaliação da rugosidade e porosidade 
a ventilação natural – Meireles quadra 8 

Fonte: Elaboração própria 
 



159 

 

  

 

Figura 88: Ficha de resultados qualitativos da avaliação da rugosidade e porosidade 
a ventilação natural – Meireles quadra 9 

Fonte: Elaboração própria 
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Os resultados foram especializados em um mapa de rugosidade de altura e 

porosidade de afastamento com a respectiva classificação de cada quadra, 

comentados adiante. 

 

 

Figura 89: Mapa da classificação espacial de rugosidade e porosidade Meireles 
Fonte: Elaboração própria 

 

 Os mapas finais indicaram que as quadras avaliadas no Meireles foram 

categorizadas de rugosa à muito rugosa, quanto as alturas, e muito porosa quanto 

aos afastamentos entre os edifícios. As quadras 1,2,3,8 e 9 obtiveram maior variação 

de altura e maior possibilidade de penetração dos ventos. As quadras 4,5,6 e 7 foram 

indicadas como rugosas e, portanto, já devem ser observadas com critério rigoroso 

para novas ocupações. No caso das quadras muito rugosas ainda existem potencial 

de adensamento construído, desde que, controlado. 

 

5.1.3.2. Centro 

 

 As fichas de avaliação qualitativas da ventilação natural seguiram o mesmos 

critérios e processo de medição aplicados ao Meireles. Depois da apresentação das  
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Figura 90: Ficha de resultados qualitativos da avaliação da rugosidade e porosidade 
a ventilação natural – Centro quadra 1 

Fonte: Elaboração própria 
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Figura 91: Ficha de resultados qualitativos da avaliação da rugosidade e porosidade 
a ventilação natural – Centro quadra 2 

Fonte: Elaboração própria 
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Figura 92: Ficha de resultados qualitativos da avaliação da rugosidade e porosidade 
a ventilação natural – Centro quadra 3 

Fonte: Elaboração própria 
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Figura 93: Ficha de resultados qualitativos da avaliação da rugosidade e porosidade 
a ventilação natural – Centro quadra 4 

Fonte: Elaboração própria 
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Figura 94: Ficha de resultados qualitativos da avaliação da rugosidade e porosidade 
a ventilação natural – Centro quadra 5 

Fonte: Elaboração própria 
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Figura 95: Ficha de resultados qualitativos da avaliação da rugosidade e porosidade 
a ventilação natural – Centro quadra 6 

Fonte: Elaboração própria 
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Figura 96: Ficha de resultados qualitativos da avaliação da rugosidade e porosidade 
a ventilação natural – Centro quadra 7 

Fonte: Elaboração própria 
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Figura 97: Ficha de resultados qualitativos da avaliação da rugosidade e porosidade 
a ventilação natural – Centro quadra 8 

Fonte: Elaboração própria 
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Figura 98: Ficha de resultados qualitativos da avaliação da rugosidade e porosidade 
a ventilação natural – Centro quadra 9 

Fonte: Elaboração própria 
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fichas de análise, seguem os comentários sobre a classificação, por quadra, da 

rugosidade e porosidade do tecido urbano avaliado. 

 O resultado espacial dos estudos dividiu a gleba do Centro em duas zonas. A 

primeira, quadras 1, 2 e 3, possuem uma ocupação urbana muito rugosa e muito 

porosa em relação aos ventos. As demais quadras, que compõe a segunda zona, não 

criam condições para inserção dos ventos. A pouca variação de altura e a falta de 

espaçamento horizontal entre as construções, deferiram para esta zona a condição 

não rugosa e não porosa. 

 

 

 

Figura 99: Mapa da classificação espacial de rugosidade e porosidade Centro 
Fonte: Elaboração própria 

 Os resultados indicam cuidados para as transformações de ocupação do solo 

que venham a acontecer. O padrão de ocupação do solo histórico, sem recuos, está 

saturado, não promove ventilação adequada e deve ser melhorado. 

Existe potencial de verticalização desde que, abrindo afastamentos laterais. 

Outra possibilidade pode ser a utilização de vazios urbanos no interior das quadras 

como espaços abertos. 
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5.1.3.3. Pirambu 

 A única adaptação realizada para a medição qualitativa do movimento do ar, 

aconteceu na delimitação das quadras de estudo. O formato mais alongado e irregular 

das quadras no sentido leste-oeste e a menor largura, organizou os resultados em 8 

quadras, organizadas duas a duas. 

 Todas as quadras do entorno do Pirambu não apresentaram rugosidade de 

altura e nem porosidade de afastamento.  

 

 

Figura 100: Mapa da classificação espacial de rugosidade e porosidade Pirambu 
Fonte: Elaboração própria 

 

A ocupação se revela inadequada ao clima quente e úmido e ficam indicadas a 

necessidade de modificações para a melhoria da área. 

A mesma estratégia sugerida na área central poderia ser estimulada para a 

abertura de novos espaços entre os edifícios. Os becos e vielas perpendiculares ao 

mar poderiam ser ampliados e transformados em ruas de maior porte. Novas ruas 

também poderiam ser inseridas para diminuir a dimensão das quadras e favorecer 

novas espaços na massa construída. As aberturas de espaços de maior dimensão 

como praças e largos, complementariam possíveis alterações na ocupação do solo. 
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Figura 101: Ficha de resultados qualitativos da avaliação da rugosidade e 
porosidade a ventilação natural – Pirambu quadra 1 

Fonte: Elaboração própria 
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Figura 102: Ficha de resultados qualitativos da avaliação da rugosidade e 
porosidade a ventilação natural – Pirambu quadra 2 

Fonte: Elaboração própria 
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Figura 103: Ficha de resultados qualitativos da avaliação da rugosidade e 
porosidade a ventilação natural – Pirambu quadra 3 

Fonte: Elaboração própria 
 



175 

 

  

 

Figura 104: Ficha de resultados qualitativos da avaliação da rugosidade e 
porosidade a ventilação natural – Pirambu quadra 4 

Fonte: Elaboração própria 
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Figura 105: Ficha de resultados qualitativos da avaliação da rugosidade e 
porosidade a ventilação natural – Pirambu quadra 5 

Fonte: Elaboração própria 
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Figura 106: Ficha de resultados qualitativos da avaliação da rugosidade e 

porosidade a ventilação natural – Pirambu quadra 6 
Fonte: Elaboração própria 
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Figura 107: Ficha de resultados qualitativos da avaliação da rugosidade e 
porosidade a ventilação natural – Pirambu quadra 7 

Fonte: Elaboração própria 
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Figura 108: Ficha de resultados qualitativos da avaliação da rugosidade e 
porosidade a ventilação natural – Pirambu quadra 8 

Fonte: Elaboração própria 
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5.2. RESULTADO DAS SIMULAÇÕES AMBIENTAIS DE VENTILAÇÃO NATURAL 

 

 Os resultados das simulações ambientais nas três áreas estudadas foram 

apresentados em imagens que retratam a intensidade e o caminhamento dos ventos. 

A ventilação leste foi adotada como ventilação dominante, e sua velocidade de 

entrada foi estabelecida pela sua média anual, ou seja, 4,5 m/s. Em cada entorno foi 

definido um plano horizontal de interseção ao modelo tridimensional situado a 1,50m 

do solo, próximo a altura média das pessoas. Outro recorte utilizado foi um perfil 

vertical paralelo aos ventos dominantes, localizado aproximadamente na metade da 

área. 

 Os resultados levaram em consideração os efeitos no vento gerado pelos 

edifícios, observados na sua visualização digital, como a canalização, os vórtices, as 

barreiras e sua aceleração. Em paralelo, foi feita uma comparação com os resultados 

apresentados pela análise qualitativa dos atributos bioclimatizantes. Foi comparada a 

condição do comportamento dos ventos e de rugosidade de altura e porosidade de 

afastamento levantadas anteriormente. 

A seguir seguem os resultados das simulações de ventilação natural das três 

áreas estudadas: Meireles, Centro e Pirambu. 

 

5.2.1 Meireles 

 

No plano horizontal a 1,5 m do solo é evidente a permeabilidade ao vento leste 

entre as edificações nas primeiras quadras. 

Avaliando a imagem resultado das simulações computacionais ficam evidentes 

maior interferência aos ventos nas proximidades das quadras 3, 4 e 5. A presença de 

edifícios mais altos, posicionados em sequência e alinhados como obstáculos ao 

vento, criaram grandes áreas de estagnação dos ventos em azul escuro, apesar da 

presença de espaços entre os edifícios. Esta condição interfere na inexistência do 

efeito de canalização do vento na via adjacente. As demais áreas de esteira de ventos 

ficam espalhadas no restante da gleba, quase sempre a sotavento dos edifícios. A 

despeito desta condição inicial, os afastamentos laterais entre os edifícios 

possibilitaram maior penetração dos ventos nas demais áreas, mesmo que em 

pequenas velocidades. Nos edifícios mais isolados, observamos o efeito dos cantos 
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na ventilação e a diminuição dos afastamentos entre os edifícios promoveu aceleração 

do fluxo pelo efeito Venturi. 

 

 

Figura 109: Fluxo do ar plano horizontal a 1,50 m do solo - Meireles 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

O efeito de canalização do vento foi identificado nas vias orientadas 

aproximadamente no sentido norte-sul. A inclinação em torno de 18º em relação ao 

leste, não cria obstáculos consideráveis e a pressão exercida pelos ventos nos 

edifícios alinhados, aceleram o caminhamento do ar nestas ruas. A maior evidência 

do fenômeno de canalização do ar e as maiores velocidades, acontecem na Avenida 

da Abolição, ao norte, influenciadas pela maior largura da via. 

Colocando lado a lado os dados da simulação ambiental com os levantamentos 

qualitativos, houve uma aproximação dos resultados. As quadras que não possuem 

rugosidade corresponderam as zonas de menor velocidade do vento. Classificada 

qualitativamente como porosa ou muito porosa, a região do Meireles apresentou 

similaridades com as simulações. As quadras 3, 6, e 9 classificadas como muito 

porosas, exibiram maiores velocidades da ventilação e maior permeabilidade à sua 

penetração na altura do pedestre. 
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O perfil vertical do Meireles aos ventos dominantes, promoveu uma zona de 

vórtices que equivale a uma vez e meia a largura do modelo tridimensional, afetando 

o acesso da ventilação natural a sotavento. A grande altura dos edifícios, com até 72 

metros, influenciou esta condição e a tendência de adensamento futuro pode 

aumentar a dimensão da esteira de vento.  

 
Figura 110: Fluxo do ar plano vertical - Meireles 

Fonte: Elaborado pelo autor 
 

5.2.2 Centro 

 Avaliando o plano horizontal dos ventos a 1,50m do solo, os elementos 

construídos no entorno do Centro tiveram uma interferência significativa no movimento 

dos ventos. A pouca variação de altura e a ausência de recuos entre os edifícios 

caracterizam a massa construída como um bloco único, dificultando a entrada dos 

ventos na altura das pessoas. No entorno das quadras 1, 2 e 3 foram registradas as 

maiores velocidades da ventilação natural influenciadas pelo tipo de ocupação do solo 

com poucos obstáculos, diferente do restante da área.  

A grande densidade construída com pouca altura transforma as ruas como 

principais canais de entrada dos ventos. 
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Figura 111: Fluxo do ar plano horizontal a 1,50 m do solo - Centro 
Fonte: Elaborado pelo autor 

A inclinação de 19º em relação ao norte ainda favorece a ventilação mais 

intensa nas ruas próximas ao sentido leste-oeste, contudo, a medida que adentram 

as vias, diminuem sua velocidade. As ruas perpendiculares no traçado xadrez, 

apresentam velocidade do vento moderada e muitas manchas de estagnação. A 

possibilidade da existência de um regime de brisas influenciadas pela proximidade do 

oceano, pode vir a modificar o comportamento da ventilação nestas ruas.  

 A área dos vórtices promovidas a sotavento obtiveram menor alcance em 

relação ao Meireles. A interferência direta na esteira de vento se prolonga até o 

equivalente à metade da largura do modelo simulado.  

 Mais uma vez, existiram similaridades entre a leitura qualitativa e as simulações 

ambientais. As quadras indicadas como rugosa, porosa e muito porosa aconteceram 

na região de maior intensidade do vento, estabelecendo uma conexão entre as 

análises.  
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Nas demais áreas, a falta de espaço para penetração dos ventos, repercutiram 

em velocidades baixas, de até 2 m/s, coincidindo com a classificação qualitativa de 

pouco poroso e pouco rugoso. 

 

 

Figura 112: Fluxo do ar plano vertical - Centro 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 
5.2.3 Pirambu 

 

 Edifícios de pequeno porte, dispostos sem afastamentos ao longo de ruas 

irregulares e longas quadras; contribuíram para a redução da intensidade dos ventos 

na região do Pirambu. 

Considerando um plano a 1,5 metros do solo o efeito de canalização é 

facilmente observado. As ruas paralelas ao sentido dominante dos ventos apresentam 

maiores velocidades enquanto nas vias transversais a intensidade é reduzida. A 

orientação das vias principais promovem a penetração da ventilação, porém, estas 

não alcançam diretamente os edifícios pela pouca pressão exercida na fachada 

frontal, paralelas a direção dominante dos ventos. 



185 

 

  

O desenho sinuoso do traçado urbano e a pequena dimensão da largura das 

vias reduziram a velocidade da ventilação. A medida que o vento segue canalizado 

vai perdendo velocidade chegando no máximo a 1,3 m/s. No sentido perpendicular à 

costa, a barreira promovida pelos edifícios e o sistema viário composto por becos e 

vielas se tornam menos importantes no regime de ventos locais. 

 

Figura 113: Fluxo do ar plano horizontal a 1,50 m do solo - Centro 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 
A pouca variação de altura entre os edifícios e a inexistência de afastamentos 

entre eles, configuram a camada de cobertura das construções como uma superfície 

plana. As zonas de vórtices possuem menor dimensão quando comparadas as 

esteiras de vento do Meireles e Centro. Média de alturas menores significam menores 

regiões de sombra de vento e menos interferência no movimento do ar a sotavento.  

O fluxo de ar, representado nas simulações ambientais, convergiram com a 

leitura qualitativa dos ventos. A condição não porosa e não rugosa estabeleceu 

correlação com menores velocidades do ar e a falta de acesso aos ventos no plano 

horizontal a 1,50m em diversos trechos.  
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Figura 114: Fluxo do ar plano vertical - Centro 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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6. CONCLUSÕES 

 

 Avaliar o comportamento da ventilação natural em meio urbano pode ajudar no 

desenho de cidades e edifícios ambientalmente mais equilibrados. O aproveitamento 

deste recurso em regiões tropicais pode mitigar o clima local com a retirada do calor 

e de poluentes do ar, tornando o ambiente mais confortável. 

 A aplicação do método utilizado nesta tese mostrou-se eficiente para a leitura 

qualitativa da ventilação natural na cidade. Os resultados alcançados, incluindo 

comparações entre as áreas estudadas, revelaram que os atributos bioclimatizantes 

da conformação urbana interferem diretamente no regime de ventos. 

A avaliação da rugosidade de altura e da porosidade de afastamento, se 

mostrou válida como critério para análise qualitativa da ventilação natural. As 

situações de ocupação do solo estudadas repercutiram nos resultados e, os atributos 

formais levantados, revelaram-se eficientes para análise do movimento dos ventos. 

A diversidade de atributos analisados contribuiu para o aumento das certezas 

do estudo. As leituras ambientais da rugosidade e da porosidade se complementam, 

promovendo maior conexão com a realidade local. Avaliar somente um dos critérios, 

rugosidade ou porosidade, pode comprometer a precisão e limitar os estudos. As 

fichas de análise, tanto na escala do entorno imediato, quanto da quadra, contribuíram 

para a aglutinação dos resultados dos levantamentos, permitindo associações entre 

eles.  

Considerando os parâmetros de análise, ficou evidente a importância dos 

afastamentos entre os edifícios. Geralmente se deposita uma preocupação maior com 

a verticalização dos prédios, mas, na prática, a variação de alturas é tão importante 

quanto os recuos entre as construções. 

Apesar de defendida por muitos autores, a ampliação do adensamento 

construído e populacional como estratégia de planejamento urbano tem limites. 

Considerando o acesso a ventilação natural fica evidente a necessidade de 

parâmetros de ocupação do solo que respeitem esta condição básica para promover 

o conforto ambiental em cidades de clima quente e úmido.  

A região do Meireles, embora seja a mais verticalizada, denotou maior 

porosidade aos ventos. Já as áreas do Centro e Pirambu, limitadas a edifícios com 

média de três pavimentos, obtiveram menos disponibilidade da penetração dos 

ventos, pela inexistência de afastamentos entre os edifícios. 
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 O método pode ser aplicado como estudo preliminar para simulações 

ambientais que envolvam o estudo da ventilação natural. Os levantamentos realizados 

promovem uma prévia dos possíveis resultados das simulações, contribuindo para a 

escolha das áreas a serem simuladas, bem como os efeitos do comportamento dos 

ventos, que podem ser antecipados. 

Os levantamentos e análises promovidos ensejam a possibilidade do uso deste 

estudo para complementar a formulação das leis urbanísticas de uma cidade. A 

indicação das áreas que devem ser melhoradas, observadas e preservadas, quanto 

ao acesso a ventilação natural, podem promover estratégias de planejamento urbano 

diferenciadas para aproveitamento desta variável climática. 

A sequência crescente dos recortes urbanos utilizados como limitadores das 

áreas analisadas foi importante e deram maior consistência aos estudos. Porém, esta 

aproximação de abordagem pode ser diferenciada dependendo do objetivo do estudo. 

Exames mais abrangentes da ventilação natural como um bairro ou uma região de 

uma cidade, não precisam da aproximação de escala até a quadra. Já estudos mais 

detalhados, incluindo o projeto arquitetônico, devem abordar a quadra como unidade 

de avaliação. Ficou claro que a quadra não deve ser analisada isoladamente e sempre 

deve se considerar as quadras em volta. 

A logística para desenvolvimento das análises se mostrou de fácil compreensão 

e aplicabilidade. Ferramentas como google Earth facilitaram os levantamentos de 

campo e promoveram maior agilidade. Os cálculos utilizados para avaliação dos 

atributos bioclimatizantes estudados também se promoveram de maneira simples não 

exigindo grande esforço do pesquisador. A partir da base cartográfica, levantaram-se 

as áreas construídas, áreas das quadras e a altura dos edifícios. 

Ficam recomendações para estudos futuros o desenvolvimento de uma 

ferramenta computacional que poderá tornar ainda mais rápida a aplicação do método 

de leitura da ventilação natural. A agilidade dos cálculos pode contribuir também, para 

facilitar o estudo de glebas ainda maiores ampliando o alcance do método. 

Como trata-se de um estudo de ventilação concentrado na altura do pedestre, 

fica como sugestão a inserção dos muros e outros obstáculos na avaliação da 

porosidade e rugosidade na escala da quadra.  

Este estudo fica limitado inicialmente a realidade do litoral norte da cidade de 

Fortaleza. É indicada a necessidade de aplicação do método em outras situações 

urbanas, incluindo outras realidades climáticas, para seu maior aprimoramento. 



189 

 

  

Outro fator interessante para abordagens futuras é a ampliação de estudos 

quantitativos, tanto elaborados por simulações computacionais como em túnel de 

vento, para promover o aperfeiçoamento dos procedimentos metodológicos 

qualitativos adotados nesta pesquisa.  

Ficam como recomendações para o aprimoramento do método: sua aplicação 

em outras situações urbanas e climáticas, a inserção de outras variáveis ambientais 

nas análises como a geometria da insolação e outros possíveis atributos 

bioclimatizantes relacionados a ventilação natural. 
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