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RESUMO

Esta pesquisa teve como objetivo principal estudar as influências que o entorno

construído provoca no microclima de praças de bairro litorâneo em cidade de clima urbano

tropical quente e úmido, buscando determinar subsídios que, respeitando os demais

requisitos de projeto, possam oferecer condições mínimas de conforto ambiental aos

usuários. Como suporte para o estudo, mediu e analisou três morfologias distintas e

complementares, no Bairro de Copacabana, na Cidade do Rio de Janeiro – Praça Irmãos

Bernardelli, Praça Serzedelo Corrêa e Praça Edmundo Bittencourt, em situação de verão e de

inverno.

O Bairro de Copacabana apresenta características climáticas, ambientais e sócio-

econômicas bastante semelhantes. No entanto, em cada praça é possível identificar, em

cada geometria analisada, as peculiaridades que modificam o microclima e interferem no uso

efetivo de suas diferentes áreas: fechamento, gabarito em altura das edificações, forma de

implantação da edificação no lote, distância do mar e localização (topografia e perfil do

litoral)

Durante o desenvolvimento do trabalho, foi possível verificar, ainda, as interferências

do  entorno  construído  no  microclima  de  cada  uma  das  áreas  consideradas,  as  variações

entre  os  pontos  observados  em cada  praça  e  a  praia  e  esboçar  uma  análise  sobre  o  uso

efetivo desses espaços, em função dessas intervenções.

Ao alcançar seus objetivos, o estudo confirmou a hipótese de que num mesmo

topoclima (de bairro) as variações do entorno construído alteram as condições de conforto

do ambiente, interferindo na qualidade do espaço projetado e, em conseqüência, no uso

efetivo desses espaços e permitiu apresentar uma proposta de roteiro metodológico para o

projeto dos espaços exteriores visando ao projeto bioclimático.
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ABSTRACT

The main objective of this research is the study of the constructed environment

influences upon the microclimate of squares in humid hot tropical climate urban city suburbs

by the sea, seeking the determination of subsides that can provide the essential

environmental conditions to its users, regarding all project requirements. Measures and

analyses on three distinct and complementary morphologies were done within the suburb of

Copacabana in Rio de Janeiro City – Irmãos Bernardelli Square, Serzedelo Corrêa Square and

Edmundo Bittencourt Square, under summer and winter conditions.

The suburb of Copacabana presents climatic, environmental and social-economic

features quite uniform. Nevertheless, in each square, it is possible identify: peculiarities of

the analyzed geometries in relation to the elements of its respective surroundings

(enclosures, height of the buildings and their implantation in the area) that modify the

microclimate and interfere in the effective use within its different areas.

It was possible to verify the influences of the building surroundings within the

microclimate of each area considered, the differences among observed spots in each square

and the beach and analyze the effective use of those spaces, in accordingly to those

interventions.

After reaching its objectives, the study confirmed the hypothesis about the fact that

under the same topoclimate (from suburb) the variations of the built environment affect the

ambiental comfort conditions regarding the effective use of those areas, and made it

possible propose a methodological guide attending the project of exterior areas under the

bioclimatic focus.
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CAPÍTULO 1: INTRODUÇÃO

O  contínuo  processo  de  urbanização  aliado,  na  maioria  das  vezes,  à  falta  de

planejamento integrado vem causando alterações climáticas significativas, sobretudo nas

cidades de médio e grande portes, dificultando o cumprimento das exigências humanas

principalmente em relação ao conforto ambiental e à saúde física e psicológica da população.

As alterações experimentadas pela urbanização modificam o clima urbano, pelas alterações

no relevo, pelas variações na rugosidade do solo, pela diminuição da cobertura vegetal, além

de muitos outros fatores, como:

a grande concentração de áreas construídas, parques industriais,
adensamento populacional, pavimentação asfáltica, associados à
concentração de poluentes, criam condições para alterar o comportamento
da baixa troposfera (camada limite), em ambientes urbanos. (LOMBARDO,
1995:23).

Enquanto a paisagem rural se caracteriza pela presença freqüente de vegetação,

permeabilidade do solo e baixa densidade populacional, a paisagem urbana é composta,

basicamente, por superfícies impermeáveis, pavimentadas por materiais como o concreto, o

asfalto, a pedra, que absorvem e armazenam mais rapidamente o calor, aumentando a

temperatura do ar e a sensação de desconforto térmico da população.

Monteiro (1976) destaca que, em função de estudos meteorológicos entre os

ambientes rural e urbano foi possível caracterizar os principais aspectos do clima urbano -

C.U., enunciados a partir da síntese de Landsberg:

a) o clima urbano é a modificação substancial  de um clima local, não
sendo possível ainda decidir sobre o ponto de concentração populacional ou
densidade de edificações em que essa notável mudança principia;
b) admite-se que o desenvolvimento urbano tende a acentuar ou
eliminar as diferenças causadas pela posição do sítio;
c) da comparação entre a cidade e o campo circundante, emergiram os
seguintes fatos fundamentais;

1) a cidade modifica o clima através de alterações em superfície;
2) a cidade produz um aumento de calor, complementada por

modificações na ventilação, na umidade e até nas precipitações, que
tendem a ser mais acentuadas;

3) a maior influência manifesta-se através da alteração na própria
composição da atmosfera, atingindo condições adversas na maioria
dos casos. A poluição atmosférica representa, no presente, o
problema básico da climatologia das modernas cidades
industrializadas. (LANDSBERG, 1962 apud. MONTEIRO, 1976: 57 e
58)

A  partir  dessa  caracterização,  Monteiro  (1976)  define  o  clima  urbano  como  “um

sistema  que  abrange  o  clima  de  um  dado  espaço  terrestre  e  sua  urbanização”...  onde  “o
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espaço urbanizado, que se identifica a partir do sítio, constitui o núcleo do sistema que

mantém relações íntimas com o ambiente regional imediato em que se insere” (MONTEIRO,

1976: 95 e 96). Destaca ainda o autor que, o conjunto-produto do Sistema Clima Urbano - S.

C. U. é variado e heterogêneo. Assim, por considerar “que o homem deve constituir sempre

o  referencial  dos  problemas  e  valores  dos  fatos  geográficos”  (MONTEIRO,  1976:  100),

propõe  ordená-lo  a  partir  de  canais  da  percepção  humana  (ANEXO  A).  A  cada  um desses

subsistemas corresponde, respectivamente, um canal de percepção do Homem: ao

subsistema termodinâmico (ANEXO B) corresponde o conforto térmico humano; ao

subsistema físico-químico, a qualidade do ar e, ao subsistema hidrometeórico, todas as

formas meteóricas, hídricas, mecânicas e elétricas.

A cidade, entendida como um sistema dinâmico e complexo é o lugar onde diversos

fenômenos interagem no espaço e no tempo. O clima urbano, por sua vez, também é

concebido como um sistema complexo formado pela relação entre o fato natural, descrito

pelos  fatores  climáticos  e  o  fato  urbano,  delineado pela  configuração espacial  da  cidade e

pelas atividades que o Homem desenvolve diariamente (MONTEIRO, 1976). Desta forma, o

planejamento dos espaços é, também, “uma tarefa complexa e deve envolver uma equipe

multidisciplinar”. (BUSTOS ROMERO, 2001: 25)

O tema desta Tese – o entorno construído e o microclima de praças em uma cidade

de clima tropical quente e úmido – trabalha buscando essa multidisciplinalidade. Está

embasado nos conceitos da climatologia urbana, com base na análise da Teoria do Sistema

Clima Urbano – S. C. U. - desenvolvida por Monteiro (1976).

No estudo, o Sistema Clima Urbano – S. C. U. é caracterizado pelas relações

estabelecidas entre suas partes (ou subsistemas) e seu conjunto e pelas relações entre as

partes, agrupadas ou separadamente. Pela complexidade dos fenômenos que atuam na

cidade, ela deve ser analisada de maneira sistêmica, levando em consideração as escalas de

análise,  os  subsistemas  nela  contidos  e  o  sistema  que  a  contém (MONTEIRO,  1976:  95  e

96).

A pesquisa se apóia, também, na Teoria da Figura e Fundo1 (TRANCIK, 1986), para a

análise do estudo do entorno construído, enquanto resultado do processo de urbanização e

definido  como  elemento  “modelador”  do  clima  urbano.  A  análise  do  entorno  construído  é

utilizada como suporte para a análise climática, visando à identificação e à caracterização

dos  espaços  externos,  a  partir  da  geometria  e  orientação da malha urbana,  das  tipologias

1 Ao desenvolver uma retrospectiva dos trabalhos sobre a morfologia urbana, Del Rio (1990) aponta o trabalho de
Nolli (1748) que já, em 1748, utilizava a técnica de projeção vertical desenhada como figura-fundo.
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edilícias, uso e ocupação do solo urbano, densidade habitacional, gabarito em altura e

orientação das edificações, materiais de superfície e arborização.

Embora as primeiras cidades tenham surgido há, aproximadamente, 5.500 anos, a

preocupação com a qualidade do ambiente urbano se inicia, efetivamente, durante a

Revolução Industrial, no final do século XIX, devido à precariedade dos aglomerados

“industriais” que se desenvolviam rapidamente, sobretudo na França, Inglaterra e Alemanha.

A partir do período assinalado e, sobretudo, ao longo do século XX, o rápido e desordenado

crescimento das cidades aliado à falta de planejamento integrado, o incremento do processo

de industrialização e o uso indiscriminado dos recursos naturais cresceram vertiginosamente,

interferindo de forma determinante na composição da atmosfera, gerando reflexos diretos

no clima urbano e, conseqüentemente no conforto ambiental.

Foi então, no final da primeira metade do século passado que os primeiros trabalhos

sobre o clima no Planeta e o clima nas cidades, tiveram início. Por isso, pode-se afirmar que

a  preocupação  com as  questões  ligadas  à  preservação  e  ao  conforto  do  meio  ambiente  é

relativamente recente e a legislação (ambiental e urbanística), ainda não resguarda todos os

aspectos relevantes e necessários à sua reformulação, aplicação e fiscalização.

De acordo com Brandão (1996),

nos países em desenvolvimento como o Brasil, onde a falta de planejamento
engendra formas de industrialização e de urbanização desordenadas,
estimulando o êxodo rural e a ‘inchação’ das cidades, principalmente a partir
da segunda metade deste século, os problemas ambientais passaram a
alcançar dimensões assustadoras (BRANDÃO,1996:2).

Os estudos sobre climatologia urbana vinham despertando maior interesse entre

geógrafos e meteorologistas, mas já se percebe que arquitetos e urbanistas começam a se

sensibilizar e a buscar soluções projetuais que melhor se adeqüem às condições climáticas

locais. Desta forma, pode-se assegurar, também, que embora a arquitetura bioclimática seja

uma  área  nova  e  ainda  pouco  desenvolvida  (BUSTOS  ROMERO,  2001:25),  os  conceitos

referentes ao bioclimatismo2 vêm sendo divulgados de forma mais sistemática, envolvendo,

sobretudo nas universidades pessoal cada vez mais interessado sobre o tema. Mas ainda é

muito pouco. Arquitetos, urbanistas e paisagistas ainda têm muitas dificuldades ao projetar

usando tais proposições e, muitas vezes, são utilizadas regras empíricas, desenvolvidas para

outros contextos climáticos, que nem sempre se adaptam às condições específicas dos

projetos para a região observada.

2 Concepção de desenho adequado ao lugar, que tem na Arquitetura vernácula, os antecedentes que servem
como exemplos de respostas adequadas do homem às exigências do meio ambiente (BUSTOS ROMERO, 2001:
25).
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Como destaca Monteiro (1976),

é de lamentar profundamente que nossos arquitetos e urbanistas não
possam  ainda  contar  com  informações  e  parâmetros  climáticos  úteis  à
criação dos nossos espaços urbanos. Não só no que concerne à tecnologia
do conforto térmico como em muitos outros aspectos técnicos de construção
e conservação, eles forçados a utilizar normas estabelecidas para outros
países de realidades bem diferentes das nossas.

Por outro lado, há uma tendência estética e técnica indisfarçável a igualar o
mundo  todo,  em detrimento  de  suas  diferenças  naturais  e  sociais.  Não  há
diferença arquitetônica entre o Quartier de la Défense, em Paris, o moderno
centro comercial de Estocolmo, certas áreas recentes de Nova Iorque, São
Paulo, Brasília etc.

De duas uma: ou essas edificações dispõem de uma tecnologia de conforto
tão especializada a ponto de anular completamente a realidade climática, ou
há lugares onde o grau de desconforto é enorme...

E  quanto  aos  padrões  de  urbanização?  Haverá  um  padrão  capaz  de
neutralizar todas as diferenças ecológicas, ou deverá haver estratégias
diferentes para realizações diferentes? (MONTEIRO, 1976: 133)

Dada a importância do tema considera-se restrito o número de pesquisas e trabalhos

de divulgação que atinge uma parcela significativa de profissionais, envolvendo tais

conceitos, embora já existam trabalhos importantes realizados sobre o tema, inclusive no

Brasil, conforme aponta Monteiro (1976 e 1984, apud. BRANDÃO, 1996)3.

As questões abordadas até o momento, beneficiam e estimulam novas pesquisas e

constituem um marco na história do bioclimatismo aplicado ao desenho urbano. O objetivo

básico  destes  trabalhos  se  volta  à  compreensão  dos  fatores  que  contribuem  para  as

alterações climáticas e para o desenvolvimento de métodos e técnicas de identificação dos

efeitos causados ao clima pelo processo de urbanização.

Observa-se que alguns estudos abordam o clima urbano e sua relação com a forma

da  cidade  de  um  modo  pontual,  restrito,  isto  é,  não  ousam  novos  padrões  de  análise

repetindo comparações determinadas por modelos estrangeiros ou observando a cidade

como objeto estático. Ponderar sobre teoria e prática, absorvendo conceitos e adaptando-os

à realidade local são decisões imprescindíveis em qualquer projeto, pois como aponta Bustos

Romero (2001) “o desenho dos espaços deve ser condicionado e adaptado às características

do meio... É impossível pensar a cidade independente de suas inter-relações históricas,

sócio-culturais, econômicas, políticas, climáticas...”. (BUSTOS ROMERO, 2001:11) Entende-

se, deste modo, que é necessário estabelecer a relação entre clima urbano e entorno

3 A autora destaca que “a contribuição brasileira foi mostrada por Monteiro (1984), que apresentou um balanço
do estágio atual do conceito de climatologia urbana no país, e sintetizou os resultados dos 28 estudos de clima
urbano até então realizados, para diversas cidades brasileiras” (BRANDÃO, 1996:12).
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construído, para a melhor compreensão dos fatores que interferem na forma e no grau de

utilização dos espaços externos.

“A  arquitetura  bioclimática  é  uma  área  nova  e  pouco  desenvolvida,  mas  tem  na

arquitetura vernácula, os antecedentes que servem como exemplos de respostas adequadas

do homem às exigências do meio ambiente” (BUSTOS ROMERO, 2001: 25). Assim, do ponto

de vista do bioclimatismo, a cidade deve ser tratada como a arquitetura, estudando-se cada

parte como única, observando-se cada um de seus elementos isolados e em conjunto, sem

que se esqueçam as peculiaridades de cada espaço. É fundamental que se relacionem e se

priorizem as áreas de intervenção e se estabeleçam métodos de ação apropriados a cada

uma dessas áreas. (BUSTOS ROMERO, 2001: 11 e 12).

No que tange ao conforto térmico, “as componentes termodinâmicas do clima não só

conduzem ao referencial básico para a noção do conforto térmico urbano como são, antes

de tudo, a constituição do nível fundamental de resolução climática para onde convergem e

se associam todas as outras componentes” (MONTEIRO, 1976: 126). Para o autor, o uso do

solo e a morfologia urbana, assim como suas funções, estão fortemente ligados ao processo

de transformação e produção do clima urbano e do conforto térmico.

O Brasil se encontra na faixa inter-tropical e, embora apresente características climáticas

bastantes distintas nos seus mais de 8 milhões de quilômetros quadrados é, de forma geral,

um País de clima quente. Observa-se, no entanto, que, nessas condições climáticas, aonde o

sombreamento, a manutenção da drenagem natural do solo e o aproveitamento do vento

são questões fundamentais para o conforto ambiental, as variáveis climáticas não vêm sendo

respeitadas na maioria dos projetos de espaços exteriores, sobretudo em praças e passeios.

Em cidades  de clima tropical,  como na Cidade do Rio  de  Janeiro,  a  opção por  praças  com

grandes superfícies pavimentadas e sem sombreamento, sobretudo nas áreas de estar e

circulação de pedestres, é um grande obstáculo ao conforto térmico (e lumínico),

interferindo na efetiva utilização dos espaços e atividades propostas4.

As praças são espaços extraordinários no dia a dia da cidade, seja do ponto de vista

climático ou social, entre tantos outros papéis importantes que desempenham5. Nas grandes

metrópoles, a praça passa a representar uma extensão da própria residência, em função da

redução  cada  vez  maior  da  área  útil  das  habitações:  local  de  “receber”  os  amigos,  de

descansar, de se recrear, de sonhar... As praças são os “pulmões da Cidade”, onde ainda se

4 Este fato pode ser constatado ao se analisarem praças em diversas cidades brasileiras. Muitas vezes os projetos
priorizam questões estéticas, políticas e econômicas em detrimento do conforto ambiental, tornando-as pouco
usadas pela população e deixando de cumprir seu papel social.
5 As praças desempenham muitos outros papéis na vida da cidade, abrigando funções como o comércio, feiras
culturais, atividades sócio-culturais, políticas e religiosas.
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pode  respirar  (um  ar  não  tão  mais  puro  assim),  porque  o  vento  circula  entre  mesas  e

canteiros  e  onde  o  sol  da  manhã  e  do  final  de  tarde  pode  ser  usufruído,  sobretudo  pelos

mais velhos e pelos pequeninos, que ali buscam saúde, entretenimento e descanso.

As praças são espaços (externos) construídos cujos limites são dados pelas fachadas

(paredes externas, que marcam o espaço livre da praça) e pelas vias (limites horizontais,

que determinam o seu espaço oficial, correspondendo ao quarteirão da praça propriamente

dito). Seus ambientes de uso múltiplo são determinados pelo traçado paisagístico, pelas

eventuais edificações nelas existentes e pela gestão dos usuários em relação às suas

necessidades e às necessidades do seu entorno construído.

O termo praça vem do grego plateîa e, apesar dos diferentes papéis que desempenhou na

cidade, ao longo da história, sua função social sempre foi sua principal característica. Para

Chiavari (1996: 381), a praça é o espelho de uma cultura. Ela representa “o lugar onde se

verificou a interação dos acontecimentos civis, momentos históricos e culturais”.

Na  Antigüidade,  a  praça  aparece  como  local  de  encontro  dos  cidadãos.  A  ágora

grega6 era o coração da cidade, onde o sentido de coletividade se desenvolvia. Ali,  o povo

reunido, desempenhava suas atividades comerciais, festivas, políticas etc. e, por isso, junto

com o teatro, a ágora era o local aberto da cidade de maior dimensão e que ainda dispunha

de arborização natural. No entanto, Chiavari (1996: 381) considera que “a matriz originária

dos  diferentes  modelos  de  praças  que  se  re-propõem  ao  longo  dos  séculos  é  o  fórum

romano”.

Na Idade Média, as praças adquiriram outras características, sobretudo morfológicas.

Em geral, passam a ser espaços irregulares, de proporções menores, fechados pelo casario

ao seu redor e sempre à frente de igrejas ou palácios feudais. Nesses espaços se

desenvolviam atividades religiosas, comerciais e reuniões da sociedade.

O plantio de árvores em praças não era usual na Idade Média, como não o
foi na prática no período imediatamente seguinte... A prática do plantio de
árvores em espaço público parece não se situar na esfera mais próxima das
idéias renascentistas (SEGAWA, 1996: 38).

No Barroco, as praças ampliam suas dimensões e adquirem maior destaque. “A partir

do  século  17,  toda  cidade  importante  na  Europa  construiu  o  seu  passeio  ajardinado”  (op.

cit., 1996: 44).

6 Para Chiavari (1996), a Ágora representa o primeiro vazio urbano que pode ser comparado às praças, pela sua
forma, função e valor estilístico-morfológico.
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No século XVIII e início do século XIX, a praça se impõe definitivamente na estrutura

urbana, como parte obrigatória do desenho da cidade, competindo com o parque público

que  começa  a  se  estruturar  no  contexto  urbano.  A  cidade  se  transforma  pela  sua  nova

composição,  devido  ao  êxodo  rural  e  inclui,  em  seu  desenho,  tanto  praças  ajardinadas

quanto grandes espaços verdes – os parques para recreação da população. Surgem, então,

as praças arborizadas, resultado da evolução do estilo de vida, que passam a configurar um

espaço especial na malha urbana. Além dos valores funcional, social e político, assumem

valores simbólicos e artísticos.

No final do século XIX, as praças são marcadas pelas conseqüências da

industrialização acelerada, deixando de representar um espaço reservado ao encontro e à

vida social, para se transformarem em espaços de passagem, sobretudo pela falta de

segurança.

O conceito de lazer foi uma premissa do urbanismo moderno do século XX. Parques e

praças passam a representar espaços importantes para o habitante da cidade, reunindo em

seus programas de atividades várias opções de lazer. A partir da década de 1940, começam

a surgir os primeiros sinais de mudança na concepção dos espaços livres das cidades

brasileiras e as praças passam a congregar o lazer ativo em seus programas, sobretudo

atividades esportivas e de recreação infantil  (ROBBA e MACEDO, 2002). Como resposta ao

processo acelerado de metropolização, a partir da década de 1970, os espaços livres

públicos  reafirmam  sua  função  como  área  de  lazer,  sobretudo  nas  grandes  cidades.  “Os

parques são  definitivamente  ratificados  como  pólos  de  lazer  urbano,  e  as  praças,  agora

espalhadas por todos os bairros, são elementos necessários para a vida na cidade, tornando-

se objeto de interesse político.” (ROBBA e MACEDO, 2002: 37).

As praças adquirem, então, diferentes funções, além das destinadas ao lazer (ativo e

passivo), como alternativa para a melhoria das condições ambientais e da saúde do Homem

e como espaço “articulador e centralizador” da circulação de pessoas. Da mesma forma, as

praças de bairro com suas atividades recreativas e esportivas começam a oferecer algumas

atividades culturais às quais se juntarão os passeios no fim de semana, as brincadeiras, os

namoros  e  os  encontros.  Seu  programa,  então,  dispõe  de  um  novo  mobiliário  e

equipamentos que viabilizam as novas atividades requeridas pelo Homem moderno: quadras

esportivas, playgrounds, anfiteatros, mesas de jogos etc. A modernização trouxe uma nova

leitura para esses espaços, ampliando as possibilidades de entretenimento da população.

Esses espaços são cada vez mais valorizados por projetistas e pela população, que demanda

por mais áreas de lazer e recreação na cidade.
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No entanto, ao se perder o caráter bucólico transmitido pelo traçado orgânico e pela

abundante vegetação, pode-se perder, muitas vezes, em qualidade climática. Isto porque,

muitos jardins são arrasados para darem lugar a quadras, pistas de skate,  anfiteatros  e

arquibancadas; árvores são cortadas para permitir a construção de estações ou postos de

atendimento público. Caminhos, antes sinuosos, sombreados por árvores frondosas e em

terra, que permitiam a drenagem natural do solo e garantiam uma maior absorção do calor,

reduzindo, conseqüentemente a temperatura do ar em volta das pessoas, são substituídos

por grandes extensões pavimentadas deixando desprotegidas as áreas de circulação de

pedestres.

As questões apresentadas motivaram o desenvolvimento desta Tese, cujo objetivo é

gerar subsídios que permitam estabelecer diretrizes para o projeto bioclimático que,

respeitando os demais requisitos projetuais, possam oferecer as condições mínimas de

conforto ambiental aos usuários, tanto no planejamento de novas áreas litorâneas, quanto

na reformulação dos espaços externos em áreas já consolidadas.

A  pesquisa  é  referendada pelo  estudo de três  praças  no Bairro  de  Copacabana,  na

Cidade do Rio de Janeiro. A análise de três geometrias distintas, mas comparáveis, garante

uma maior confiabilidade na aferição dos resultados obtidos nos levantamentos de campo.

A  Tese  se  destina  a  todos  que,  de  algum  modo,  atuam  na  cidade  e  defende  a

importância de os projetos urbanos guardarem uma estreita relação com o estudo do clima

para que estes possibilitem uma maior qualidade de vida à população. Neste sentido,

adverte  que  “a  própria  natureza  nos  ensina  a  assim  trabalhar  ao  construir  formas

absolutamente distintas em vista do clima e das características geomorfológicas locais”

(GOUVÊA, 2002: 9).

1.1 OBJETIVOS

O objetivo principal da pesquisa é estudar as influências que os diferentes arranjos

morfológicos do entorno construído provocam no microclima de praças de bairro litorâneo

em clima urbano tropical quente e úmido, buscando determinar subsídios que, respeitando

os demais requisitos de projeto, possam oferecer condições mínimas de conforto ambiental

aos usuários.

É sua intenção, também, sublinhar o potencial de utilização das praças em função

das peculiaridades de cada local, verificando os percentuais de área sombreada por

vegetação arbórea, por elemento construído ou pelas edificações do entorno imediato e de

área livre total, em cada praça estudada.
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Como objetivos específicos buscam-se

1. Verificar como o entorno construído interfere no microclima em cada uma das situações

analisadas;

2. Averiguar, se possível, a relação “espaços de uso intenso e espaços vazios”, em função do

estudo bioclimático (clima e entorno construído).

Ao atingir esses objetivos busca-se responder à hipótese de que sob as mesmas

condições climáticas (clima local), as especificidades do entorno construído modificam o

microclima alterando o conforto do ambiente, interferindo na qualidade térmica do espaço

projetado e, conseqüentemente, no seu uso efetivo.

Dada à  quantidade de variáveis  que atuam no Sistema Clima Urbano e  que devem

ser analisadas no desenvolvimento desta Tese e, dada à complexidade e dinâmica que o

próprio assunto induz, não se tem a pretensão de esgotar o assunto, mas introduzir um novo

olhar sobre os estudos referentes ao clima urbano e ao conforto térmico humano em praças.

Acredita-se  estar  contribuindo  para  uma  nova  conjugação  de  elementos  de  análise  e  de

projeto buscando a inter-relação dos aspectos estudados, abrindo uma nova discussão no

círculo acadêmico e, assim ampliando e divulgando conhecimento.

1.2 UNIVERSO DA PESQUISA

Para a realização dos experimentos de campo optou-se pelo Bairro de Copacabana,

na Cidade do Rio de Janeiro. Copacabana é um bairro litorâneo localizado na entrada da Baía

de Guanabara, que se configura em uma estreita faixa de terra (aproximadamente 4 km x 1

km)  entre  o  mar  e  os  Morros  da  Babilônia,  São  João,  da  Saudade,  dos  Cabritos,  do

Cantagalo e do Pavão. (FIGURA 1.1)

Fonte: http://portalgeo.rio.rj.gov.br
FIGURA 1.1 – Localização e Limite do Bairro de Copacabana - Cidade do Rio de Janeiro.

O Bairro surgiu e se desenvolveu ao longo do século XX e por um bom tempo, foi um

Bairro “nobre” da sociedade carioca. É recortado por uma malha urbana ortogonal, com

N

N
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pequenas variações devido à presença de morros, que são cortados por túneis para facilitar

a circulação. Apresenta quarteirões de tamanhos variados, com lotes mais ou menos

regulares e edificações de gabarito médio de 13 pavimentos (aproximadamente 50m de

altura, considerando um pé-direito de 4 m para os pavimentos térreos, mais cobertura),

praticamente sem afastamentos laterais, com uma das mais altas densidades habitacionais

da Cidade. O Bairro apresenta características bastante convenientes para o desenvolvimento

do  trabalho,  como  a  formação  de  grandes  barreiras  arquitetônicas  que  bloqueiam  a

penetração dos ventos marítimos nas suas quadras internas e criam verdadeiros cânions nas

ruas e avenidas paralelas ao mar.

Atualmente é um bairro de classe média (www.armazemdedados.rio.rj.gov.br:

03.04.06) e dispõe de muitos espaços destinados ao lazer, sobretudo noturno: dois parques

(da Chacrinha e Peter Pan), uma orla tratada paisagisticamente para ser um dos principais

cartões portais da Cidade, mas poucas praças7 (onze no total)8. As praças mais significativas

em área são: Serzedelo Corrêa, Cardeal Arco Verde, Irmãos Bernardelli e Edmundo

Bittencourt. (FIGURA 1.2).

LEGENDA:

FIGURA 1.2 – Principais áreas livres de uso público em Copacabana

As áreas escolhidas para os experimentos de campo foram determinadas, a partir de

quatro critérios básicos:

7 Praças Vereador Rocha Leão, Manuel Campos da Paz, Cardeal Arco Verde, Sarah Kubistschek, Eugênio Jardim,
Demétrio Ribeiro, Cardeal Arco Verde, Irmãos Bernardelli, Serzedelo Correia e Edmundo Bittencourt, Coronel
Eugênio Franco.
8 Este total foi obtido com base no total de logradouros nomeados pela Prefeitura, que considera praças,
inclusive, algumas áreas que representam “sobras” no desenho urbano (Ver sites do bairro e da Prefeitura e Guia
Rex).

N

1

2
3



Introdução

Virgínia Maria Nogueira de Vasconcellos 11

· Tipologia do espaço (praças urbanas, como espaço de interação social),

· Clima  (topoclima  de  bairro,  fechamento  em  relação  à  entrada  de  vento  e

arborização intensa),

· Características do entorno construído (traçado urbano, gabarito em altura,

densidade habitacional e uso do solo),

· Distância, orientação e “abertura” em relação ao mar.

Para trabalhar as características climáticas do Bairro de Copacabana (clima local) e

das  praças  (microclima),  o  clima urbano foi  tratado “como um sistema aberto  e  dinâmico”

(MONTEIRO, 1976). De acordo com o referido autor, o referencial básico para a abordagem

do Conforto Térmico Urbano – C.T.U. são as variáveis termodinâmicas do clima (temperatura

do  ar  e  radiação  solar).  Para  elas  convergem  e  se  associam  outros  tantos  componentes

como  a  umidade  do  ar,  a  ventilação,  a  nebulosidade.  Com  base  nessa  premissa,  foram

realizados experimentos de campo, onde foram coletadas as variáveis: temperatura do ar,

umidade  relativa  do  ar,  radiação  solar,  velocidade  e  direção  predominante  do  vento   e

temperatura de superfície dos materiais, além da observação do grau de nebulosidade e de

exposição ao sol e do índice de  luminosidade, sendo este último apenas para corroborar os

dados de radiação solar. O estudo contou, ainda com a verificação do fator visível do céu –

FVC, realizado com o auxílio do Programa Sketch up versão beta, desenvolvido pela UFRGS,

mas que ainda só permite o estudo do FVC sem as árvores.

Ainda para Monteiro (1976), “a estrutura interna do S.C.U. não pode ser definida pela

simples superposição ou adição de suas partes (compartimentação ecológica, morfológica ou

funcional urbana), mas somente por meio da íntima conexão entre elas” (MONTEIRO, 1976:

99).

Desta forma, aos experimentos de campo, agregou-se o estudo das características do

entorno construído,  onde foram observadas  as  variáveis:  forma da malha e  do quarteirão,

forma do lote e da ocupação da edificação no lote, relação entre as dimensões da praça e a

altura  das  edificações  do entorno,  gabarito  em altura,  uso  do solo  e  presença de árvores.

Para complementar a pesquisa, foram realizadas observações de uso, anotando-se as

principais características dos usuários (sexo e faixa etária), em função do zoneamento de

usos e atividades desenvolvidas nas praças. O QUADRO 1.1 apresenta as variáveis que

devem ser avaliadas, segundo as categorias destacadas.
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QUADRO 1.1 – Categorias e variáveis de análise
Categoria de análise
(principal e de apoio) Variável

Climatologia urbana

Radiação solar direta e difusa;
Ventos;
Temperatura;
Umidade do ar;
Fator de visão do céu;
Temperatura da superfície dos materiais;
Nebulosidade;
Exposição ao sol;
Luminosidade

Entorno construído

Forma da malha urbana e do quarteirão;
Forma do lote e da ocupação da edificação no lote;
Distância do mar;
Relação entre a maior dimensão da praça e a maior altura
de edificação do entorno;
Gabarito em altura;
Densidade populacional;
Circulação viária e tamanho das vias;
Uso do solo;
Presença de vegetação (áreas sombreadas).

Usuário

Sexo por faixa etária;
Características culturais;
Atividades desenvolvidas (zoneamento, pontos de
encontro, áreas de uso intenso e áreas vazias etc.);
Mobiliário urbano.

Em função da escassez de tempo, dos recursos e do apoio operacional disponíveis

ficou determinado, ainda, que o estudo seria desenvolvido em apenas três praças do Bairro,

optando-se pelas três praças que apresentaram características morfológicas semelhantes e

localização diferenciada em relação à distância ao mar: praças Irmãos Bernardelli, Serzedelo

Correia  e  Praça  Edmundo  Bittencourt.  Estes  fatores  determinaram,  também,  o  número  de

amostras (número de dias, quantidade de turnos e horários das medições) e os períodos

para o desenvolvimento dos experimentos de campo: verão e inverno.

Cabe reforçar que, por questões de segurança, os experimentos de campo foram

desenvolvidos  em três  turnos  (manhã,  meio  do dia  e  tarde),  correspondendo aos  horários

das 9h, 12h h e 15h9.

1.3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

1.3.1 Clima urbano

Até o início do século XIX, os trabalhos sobre o clima urbano se detinham às análises

dos contrastes meteorológicos entre a cidade e os vários locais à sua volta. De acordo com

9 No verão, os horários de medição foram 10 h, 13 h e 16 h, por conta do horário de verão vigente para a Cidade
do Rio de Janeiro.
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Brandão (1996:9) esses trabalhos “não utilizavam dados de estações meteorológicas para

analisar as alterações climáticas produzidas na cidade pelo processo de urbanização”, mas

dessa data em diante, os estudos se multiplicaram, “inicialmente nas cidades industriais da

Europa Ocidental e, depois, nas cidades da América do Norte”. (MONTEIRO, 1976: 54).

Os estudos sobre o clima urbano iniciaram-se, efetivamente, a partir de estudos

comparativos entre o clima em ambientes rurais e urbanos, que permitiram a identificação

das principais transformações que provocam alterações climáticas nesses dois ambientes.

Entretanto, a continuidade dos estudos de observação, principalmente os
que aplicaram os métodos até então propostos, indica que os mesmos não
se aplicavam, nem explicavam todas as possibilidades de comportamento do
clima  urbano,  o  que  não  os  invalida  por  um  todo,  ao  contrário,  são
coerentes e representativos da realidade a partir da qual foram concebidos.

A  observação  e  a  própria  aplicação  dos  modelos,  como  em  todo  campo
científico, demandam métodos e instrumentos de observação e de análise,
que,  no  caso  do  estudo  do  clima  urbano,  passaram  por  diversas
modificações e aperfeiçoamentos, agregando técnicas e ferramentas
diversas, inclusive de outros campos do conhecimento, conferindo ao estudo
do clima urbano um caráter interdisciplinar. (CARVALHO, 2006:30)

Para sintetizar, o tema vem sendo tratado de forma diferenciada por autores que se

destacam seja pela originalidade com que o abordam, seja pela proposição de novos

conceitos ou modelos (teóricos e matemáticos). Entre os trabalhos estrangeiros que se

dedicaram ao tema, Bustos Romero (2001) destaca os de Davenport (1965), Dewtwyler

(1974), Chandler (1976), Gandemer e Guyot (1976 e 1981), Landsberg (1981), Oke (1982),

Brown e Gillespie (1995), entre outros.

Ainda são recentes e restritos os estudos referentes às cidades localizadas em regiões

tropicais;  todavia,  Brandão  (1996)  destaca  que,  em  1984,  Monteiro  apresentou  uma

importante contribuição teórica, ao publicar os resultados dos vinte e oito estudos realizados

até aquela data, sobre o tema, para cidades brasileiras.

No Brasil, as pesquisas referentes ao clima urbano surgiram a partir das décadas de

sessenta e setenta, tendo no próprio Geógrafo Carlos Augusto Monteiro (1976), um de seus

principais representantes. Nesse período, a Metodologia da Teoria Geral dos Sistemas –

T.G.S.  (BERTALANFFY,  1969,  apud.  MONTEIRO,  1976)  se  tornou pública  e  foi  considerada

fundamental para a renovação da abordagem geográfica por superar a dicotomia entre o

físico e o humano (MONTEIRO, 1976).

Em sua proposta metodológica, Monteiro (1976) optou pela utilização da T.G.S.
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como um quadro de referência teórica para o estudo do clima urbano, por
uma preferência paradigmática, imaginando-a capaz de revelar a essência
de um fenômeno de complexidade por demais saliente e, por isso mesmo,
demasiada importante a ser conhecido.
Com  toda  a  riqueza  associativa  e  dinâmica  que  caracteriza  o  fenômeno
urbano em geral, a investigação do clima urbano em particular não implica
uma transposição de axiomas e termos vinculados a um conjunto restrito de
fatos climáticos, mas também, e necessariamente, aos outros conjuntos
comprometidos na natureza urbana. (MONTEIRO, 1976: 93).

Apoiado no conceito de Sorre (1934), que evidencia o caráter dinâmico do clima e no

“dinamismo intrínseco do fenômeno urbano”, Monteiro (1976), defende, entre outros

aspectos que a T.G.S. oferece possibilidades de “revelar esse dinamismo em graus

diferentes, mas peculiares... seja pela indução ou dedução, seja pela abordagem tópica ou

global” (MONTEIRO, 1976: 94). Afirma ainda que a T.G.S. é capaz de atingir e enquadrar os

fatos mais amplos e complexos e os mais simples e restritos... pressupõe margem à

observação empírica tanto por via indutiva quanto por via hipotética-indutiva” (MONTEIRO,

1976: 94). Concluindo, ressalta que

a  T.G.S.,  fazendo  tônica  sobre  a  organização,  pressupõe  no  seu  contexto
ideativo,  abstrato,  a  norma  de  diagramação  ou  modelos  (no  sentido  de
expressão de idéias contidas na teoria), bem como de mapeamento ou
expressões formais de estrutura e do conjunto-produto. (MONTEIRO, 1976:
95)

No final do século XX, os estudos sobre o clima urbano se desenvolvem com maior

freqüência, ampliando, de forma significativa, a literatura especializada.

Ainda segundo Bustos  Romero (2001)  Fuggle  e  Oke (1970)  mostram que as  trocas

térmicas  do  campo  e  da  cidade  se  verificam  de  forma  diferente  durante  o  dia  e  à  noite,

devido à influência da urbanização.

Dewtwyler (1974, apud. BUSTOS ROMERO, 2001), estabelece três alterações que são

provocadas pelo processo de urbanização:

· A  mudança  da  superfície  física  da  terra  por  conta  do  crescimento  da  densidade

construtiva e da pavimentação, que aumenta a rugosidade, alterando o movimento

do vento e a superfície impermeável do solo, que aumenta sua capacidade térmica,

respectivamente;

· O aumento da absorção de energia solar pela diminuição do albedo;

· Aumento da emissão de contaminantes, que aumentam as precipitações e modificam

a transparência da atmosfera.
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Sezerino e Monteiro (1990, apud. ASSIS, 1995) definem o fenômeno “campo térmico

urbano”10, cuja aplicação, ainda é insuficiente, mas colabora na representação climática da

cidade  no  tempo  e  no  espaço,  permitindo  a  elaboração  de  mapas  que  auxiliam  o

planejamento urbano.

Ao longo desse período, outros estudos estabeleceram correlações entre a morfologia

urbana (suas principiais características) e as condições climáticas dela resultantes, que

variam de cidade para cidade.

Com base numa série de estudos, Oliveira (1988) resumiu os atributos da morfologia

urbana, que modificam o clima de um determinado local em sete categorias de análise:

· rugosidade e porosidade;

· densidade de construção;

· uso e ocupação do solo11;

· tamanho (dimensão horizontal e vertical);

· orientação e

· geometria da malha urbana12;

· permeabilidade do solo e

· propriedades óticas e termodinâmicas dos materiais constituintes.

Os estudos que relacionam a rugosidade e porosidade ao clima urbano podem ser

exemplificados pelos trabalhos realizados em Kussel, na Alemanha e em Rio Claro e Salvador

(KATZSCHENER et alli, 1999).

A  influência  da  densidade  de  construção  na  redução  da  velocidade  do  vento  foi

estudada por Zanella (1981, apud. LANDSBERG, 1981), para a Cidade de Parma, na Itália.

Por sua vez, os trabalhos de Sampaio (1981) e Duarte (2000), mostram que existe uma forte

relação entre a densidade e a temperatura do ar, o primeiro desenvolvido para a Cidade de

Salvador (BA) e, o segundo para a Cidade de Cuiabá (MT).

Outros trabalhos correlacionam a densidade de construção ao clima das cidades,

como  os  trabalhos  de  Chandler  (1976)  e  Lombardo  (1984),  para  a  Cidade  de  São  Paulo.

Estes estudos defendem que a ilha de calor em uma cidade está sempre localizada sobre sua

área de maior densidade de construção. Pazera (apud. DINES, 1991) evidencia que um dos

principais responsáveis pela elevação da temperatura na cidade é a densidade construtiva e

10 O conceito “campo térmico urbano” é útil para a percepção das alterações de temperatura do ar no interior da
cidade, em relação à forma urbana (estrutura e funções) em sua variação no tempo.
11 Estudos abordam a relação entre os diferentes padrões de uso e ocupação do solo e o clima urbano. Dines
(1991) sugeriu sua indicação para delimitar de unidades climáticas urbanas.
12 Destacam-se os trabalhos de Oke, 1978 e Sakamoto, 2001, Oliveira (1988) e Corbella e Yannas (2003).
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Spirn  (1995),  afirma  que  as  partes  mais  densas  da  cidade  são  as  mais  quentes  e  que  a

forma  e  a  densidade  da  cidade  influenciam  a  intensidade  da  ilha  de  calor  mais  do  que  o

tamanho da cidade.

O estudo da relação entre os diferentes padrões de uso e ocupação do solo e o clima

urbano  levou  Dines  (1991)  a  sugeri-lo  como  indicador  para  a  delimitação  de  unidades

climáticas urbanas.

O tamanho da área urbanizada é evidenciado em estudos sobre a magnitude das

ilhas de calor urbanas, como os de Oliveira (1988), que ao analisar vários autores, concluiu

que a relação entre a diferença de temperatura rural-urbana e o tamanho da cidade não é

linear.

As mudanças climáticas analisadas a partir da análise do processo de urbanização

foram analisadas, ainda, por Assis (1995), para a Cidade de Belo Horizonte – MG, Lombardo

(1984 e 1995), para a Cidade de São Paulo – SP e Brandão (1996), para a Cidade do Rio de

Janeiro assim, como outros trabalhos desenvolvidos para cidades mais populosas da Europa

e da América do Norte.

Para exemplificar os estudos que tratam as alterações do clima urbano em função da

orientação  e  da  geometria  da  malha  urbana,  destacam-se  os  trabalhos  de  Oke,  1978  e

Sakamoto, 2001, Oliveira (1988) e Corbella e Yannas (2003), estes últimos para o Bairro de

Copacabana, na Cidade do Rio de Janeiro.

Os trabalhos Landsberg (1981), Lombardo (1984), Dinis (1991), Gouvêa (2002) e

Tarifa e Armani (2001), entre outros, constatam a forte relação entre o percentual de área

pavimentada (impermeabilizada) e a temperatura do ar.

Gouvêa  (2002)  e  Corbella  e  Yannas  (2003),  também são  exemplos  importantes  no

estudo da relação entre clima urbano, as propriedades termodinâmicas dos materiais e as

características óticas das superfícies, tendo apresentado resultados colhidos nas cidades de

Brasília – DF e Rio de Janeiro, respectivamente.

A maioria dos trabalhos exemplificados é resultado de estudos experimentais. Oke

(1981) ressalta que do final da década de sessenta até o início da década de 1980 houve um

acréscimo de pesquisas sobre o clima urbano tanto em áreas tropicais quanto em cidades de

clima temperado. Além das pesquisas já citadas, incluem-se outros autores que partiram

para estudos experimentais. Em ordem cronológica tem-se: Oke (1978 e 1981), que, no

primeiro trabalho, testou dois modelos de ilha de calor urbano realizando medições durante

uma travessia de carro pela Cidade de Vancouver, no Canadá e, no segundo comparou um
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modelo (em escala) para a simulação de resfriamento noturno em ambientes rurais e

urbanos em situações distintas; Danni (1980), que verificou os elementos que originam a

ilha de calor para a Cidade de Porto Alegre (Brasil); Silva (2003) que realizou medições para

estabelecer critérios de aquisição e análise de dados microclimáticos em espaços abertos, em

Copacabana, Brasil e Carvalho (2006), que elaborou método para delimitação de unidades

climáticas urbanas, tomando por base a Cidade de João Pessoa – PB, também no Brasil.

1.3.2 Entorno construído

De acordo com o arquiteto japonês Yoshinobu Ashihara (1981) o conceito básico de

espaço exterior se exprime pela formação do próprio espaço, que pode ser consciente ou

inconsciente13.  “O  espaço  externo  é  criado  ao  se  delimitar  a  natureza”  (ASHIHARA,  1981:

3)14; é um espaço gerado, um fragmento da natureza, formado por dois planos: paredes e

piso15. Não se pode esquecer, no entanto, que os espaços externos também podem

apresentar o terceiro plano (teto). Inclusive e, sobretudo, em cidades de clima tropical

quente e úmido a presença do terceiro plano é fundamental, para o conforto ambiental.  Ele

é composto pelas coberturas naturais ou construídas (copas de árvores, pérgulas etc.) e, por

sua vez, permitem a criação de “sub-espaços” inconscientes, com maior freqüência. Assim,

neste Projeto utilizam-se alguns conceitos estabelecidos por Ashihara (1981), mas

substituem-se os termos arquitetura com teto e arquitetura sem teto por entorno construído

(edificado) e espaço externo (livre), respectivamente.

Ainda de acordo com Ashihara (1981) a relação do homem com o espaço exterior se

verifica “por meio de um conjunto de relações que vinculam um objeto com o ser humano

que o percebe” (1981:2).  Em harmonia com Gordon Cullen (1961), Ashihara (1981) destaca

que,  num  primeiro  momento  esta  relação  ocorre  pela  visão,  sendo  seguida  por  outros

sentidos como a audição, o olfato, o tato e que esta relação também é freqüentemente

alterada pelas mudanças climáticas, como as variações da temperatura e umidade do ar, a

chuva, o vento e a radiação solar. Observa-se, assim, uma preocupação inicial de Ashihara

(1981) com as influências do clima no projeto e na utilização dos espaços exteriores.

13 A formação inconsciente do espaço corresponde a um espaço “criado” temporariamente, isto é, um espaço que
deixa de existir ao fim de uma atividade específica. Como exemplos, o autor destaca a área delimitada por uma
toalha de piquenique, por um guarda-chuva ou por pregações religiosas ou políticas ao ar livre.
14 A natureza é apresentada como um espaço que se estende indefinidamente.
15 Ashihara (1982: 5) apresenta que ao contrário do espaço interior que apresenta três planos distintos (teto, piso
e paredes), os espaços externos são formados por dois planos: piso e paredes (fachadas, muros, cercas vivas
etc. que o envolvem). Para o autor, o Paisagismo é uma Arquitetura sem teto, considerando que esta concepção
permite um planejamento inteligente, ao contrário da concepção de natureza de extensão infinita.
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O espaço exterior é separado da natureza por um “marco”, definido como entorno

exterior construído pelo Homem, tem objetivos específicos e é repleto de significados. Este

espaço, cercado pelo entorno construído, desenvolve em si, uma ordem centrípeta,

formando um espaço positivo com funções e objetivos humanos.

Apesar de considerar o espaço exterior como “arquitetura sem teto”, que se desenha

a partir de duas únicas dimensões, Ashihara (1981) destaca que é imprescindível um

conhecimento profundo das relações entre os diferentes materiais e o efeito que seu design

produz na percepção do espaço, à distância.

Desta forma para o autor, a determinação dos elementos do entorno construído tem

grande relevância no projeto dos espaços exteriores, como a determinação de suas

dimensões. Do mesmo modo, alguns elementos são muito importantes no projeto dos

espaços  exteriores,  como as  árvores,  a  água,  as  pedras,  os  materiais  de  revestimento  e  o

mobiliário  que são capazes  de suportar  as  variações  climáticas,  como a  chuva,  o  vento,  a

orientação do sol e a radiação solar16.

O estudo e o projeto dos espaços exteriores devem verificar a reversibilidade do

espaço (interno e externo). Ao analisar o que denomina “espaço inverso”, Ashihara (1981)

propõe a leitura dos espaços que envolvem a arquitetura (espaços positivos), isto é ao se

estudar  o  entorno construído  como uma peça arquitetônica  total  e  as  partes  “livres”  como

espaço exterior, pode-se realmente compreende-lo e projetá-lo como tal. Desta forma, a

utilização da técnica da figura e fundo (TRANCIK, 1986), são instrumentos fundamentais e

complementares à proposta de Ashihara (1981).

A intencionalidade ou o planejamento criam uma positividade espacial, provando que,

num primeiro momento, se deu a delimitação do espaço para em seqüência ser construída a

sua “ordem interior”. Este espaço criado torna-se um espaço positivo (P) e é envolto por um

espaço  negativo  (N),  a  partir  do  qual  pode  se  estender.  Assim,  para  Ashihara  (1981),  o

espaço externo é  um espaço arquitetônico  e  seu projeto  se  fundamenta  na criação de um

espaço positivo (P) ou negativo (N), mediante a integração do entorno construído e o espaço

exterior. Para tanto, alguns elementos devem ser considerados no projeto dos espaços

exteriores, como a escala, a textura, o planejamento, a hierarquia espacial, entre outros.

16 Ashihara (1981) destaca ainda a iluminação como fator fundamental para utilização noturna dos espaços
exteriores mostrando que, em função da direção da incidência dos raios solares podem ser incorporadas novas
facetas ao espaço.
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Para estabelecer a escala, Ashihara (1981), parte da análise de conceitos tratados por

diferentes autores17 e estabelece parâmetros de análise, definindo a relação altura -

distância entre edificações e transportando tais conclusões para o dimensionamento dos

espaços visando à interação humana e, ao dimensionamento de praças18.

Para o dimensionamento de praças, Ashihara (1981) segue a teoria estabelecida por

Camilo Site (1945), afirmando que a dimensão mínima da praça deve corresponder a altura

da construção do entorno imediato de maior relevância e uma dimensão máxima que não

exceda o dobro dessa altura19.   Assim,  a  largura  de  uma  praça  deve  ser  expressa  pela

relação: 1≤D/H≤2 e se D/H < 1 o espaço externo não é uma praça e se D/H>2, as forças

circundantes que criam a sensação de praça, começam a se enfraquecer e perdem eficácia.

Para Ashihara (1981), o espaço exterior está em equilíbrio e oferece uma boa sensação de

proporção quando o valor D/H varia entre 1 e 2. Não se deve esquecer, no entanto, que os

estudos  de  Ashihara  (1981)  foram elaborados  com base  em praças  européias  e  que  seus

estudos privilegiam as relações estéticas, reconhecidas, fundamentalmente pela visão,

embora lembre que os outros sentidos atuam na percepção dos espaços. Da mesma forma,

não  se  pode  esquecer  que  sua  obra  foi  produzida  há  mais  de  quarenta  anos,  quando  as

primeiras pesquisas sobre o conforto ambiental eram iniciadas. No entanto, mesmo que o

enfoque principal do seu trabalho fosse a relação entre o clima e o desenho dos espaços

externos as questões referentes ao dimensionamento dos espaços externos deveriam ser

adaptadas  à  realidade das  cidades  de clima tropical,  onde a  variação do fator  de  visão do

céu é um forte indicador da qualidade do ambiente, garantindo uma maior ou menor

insolação  e,  igualmente,  das  perdas  por  radiação  infravermelha,  que  são  um  dos

responsáveis pela formação das ilhas de calor. (CORBELLA, 2003)

Na interpretação do trabalho de Ashihara (1981), não se observa uma indicação clara

para a análise e solução de questões climáticas, em função de necessidades diferenciadas,

como temperatura preponderante ou ocasional ou inverno frio ou neutro. No entanto, pode

constituir mais uma ferramenta de análise bioclimática dos espaços externos, a partir da

verificação da alteração das proporções entre as dimensões da praça e a altura média das

edificações do seu entorno imediato.

17 Ashihara (1981) parte do princípio de que para abarcar completamente o campo de visão de um observador
imóvel,  a  distância  entre  este  observador  e  o  edifício  deve  ser  igual  ao  dobro  da  altura  da  edificação  (visão
segundo um ângulo de 27o).  Apoiado  nos  critérios  do  arquiteto  alemão  H.  Märtens  (1884)  e  na  proposta  de
Werner Hegemann e Elbert  Peets (1922) e Paul  Zucker (1959),  o autor determina a relação entre as alturas e
distâncias entre edificações mostrando suas conseqüências na percepção do espaço exterior.
18 Para determinar a escala do espaço externo o autor usa os conceitos tratados por Camilo Site (1945).
19 Ashihara (1981) lembra que esta relação deve ser observada sempre e quando a forma, o destino e o projeto
da edificação em questão não justifiquem medidas maiores.
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Um  outro  importante  referencial  para  o  estudo  dos  espaços  externos  foi  a

redescoberta de trabalhos e mapas antigos como os Ildelfonso Cerdá, Camillo Site e

Raymond Unwin20 e  o  Mapa  de  Nolli21,  que  recebeu  do  Papa  Clemente  XII  a  tarefa  de

desenhar o mapa de Roma, que foi publicado em 1748. Nolli,

utilizou-se da técnica da figura-fundo, que veio a se revelar de grande valia
na identificação de relações entre domínios público, semi-público dos
grandes edifícios e privado, assim como suas relações morfológicas
importantes como distâncias e acessibilidade, ou relações entre cheios e
vazios...  Este  método,  aliás,  tornou-se  um  dos  mais  usuais  nas  análises
morfológicas por expor claramente diversas das relações entre os elementos
conformadores do tecido urbano. (DEL RIO, 1990: 74)

A técnica desenvolvida por Nolli foi trabalhada, posteriormente, num exercício

projetual intitulado Roma Interrota, por doze arquitetos famosos como Michel Graves, James

Stirling, Aldo Rossi, Robert Venturi, Colin Rowe, Paolo Portoghese e os irmãos Krier.

Ainda hoje a técnica da figura-fundo é muito usada na análise dos espaços externos,

auxiliando a identificação das relações entre domínios públicos, semi-público dos grandes

edifícios e privado, assim como outras informações fundamentais para o desenho dos

espaços exteriores como distâncias e acessibilidade.

Em 1986, o arquiteto americano Roger Trancik desenvolveu um estudo que propõe o

uso de três teorias complementares do espaço urbano: a figura-fundo (figure-ground), a das

conexões (linkage theory) e a do lugar (place theory), numa “proposta de enfoque integrado

através de princípios de desenho”, tais como “interligação de movimento seqüencial“ e

“fechamento lateral e continuidade de limites.” (DEL RIO, 1990: 68). Trancik (1986) acredita

que a integração das três teorias permite uma clara definição dos cheios e vazios urbanos,

organizando as conexões entre as diferentes partes da cidade e respondendo aos anseios

humanos. (FIGURA 1.3).

20 CERDA, Ildefonso (1867) Teoria general de la urbanización: Editions du Seul, paris, 1979. SITE, Camilo (1889).
Construccion de ciudades segun principios artísticos. In: COLLINS, G e COLLINS, C. Camilo Site y el nascimiento
del urbanismo moderno. GG,  Barcelona,  1980  e  UNWIN,  Raymond  (1909). La practica del urbanismo: una
introdución al arte de projectar ciudades y barrios. GG, Barcelona, 1984. In: DEL RIO, 1990: 172 e 180.
21 A  importância  do  mapa  de  Nolli  é  verificada  nas  inúmeras  citações  em  trabalhos  no  campo  da  morfologia
urbana, como o de Roger Trancik (1986).
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Fonte: TRANCIK, Roger. Finding lost space.
Theories of urban design. New York: Van
Nostrand Reinhold, 1986, p. 98

FIGURA 1.3 - Teorias de desenho urbano - Roger Trancik. Sobreposição de imagens

Na teoria da figura e fundo ressalta que a natureza dos vazios urbanos depende da

disposição das construções (elementos sólidos) no seu entorno, da escala desses elementos

e da dimensão horizontal  da  abertura  ou da superfície  entre  os  componentes  verticais.  Na

teoria dos links mostra a organização das diferentes partes da cidade e o desenho dos dados

espaciais que relacionam as edificações ao espaço. Sua terceira categoria de análise tem por

essência a compreensão das características culturais e humanas do espaço físico. Para

Trancik (1986) o espaço vazio é intencional ou não, com o sem potencial para ligar as partes

e só se torna um lugar se adquire significado.

Trancik  (1986)  defende  que,  na  forma  tradicional  da  cidade,  os  “blocos”22 urbanos

direcionam o movimento e estabelecem a orientação das pessoas. Embora sua posição

priorize a questão da identificação da área, considera-se que a técnica da figura e fundo

(figure-found) permite observar alguns elementos muito úteis ao estudo do bioclimatismo.

A  partir  da  sua  aplicação  é  possível  analisar  quatro  elementos  básicos  da  forma

urbana:  o  traçado  ou  malha,  o  quarteirão,  o  lote  e  a  ocupação  das  edificações  no  lote

(TRANCIK, 1986), que auxiliam, no reconhecimento dos canais de circulação do ar e da

orientação solar, que afetam diretamente o conforto térmico dos ambientes. A técnica

permite  analisar,  também,  a  relação  entre  a  massa  construída  e  o  espaço  ”livre”.  É  uma

ferramenta de identificação das texturas, dos padrões da malha urbana e dos problemas de

22  Trancik (1985) considera “blocos” urbanos as massas de edificações que compõem os quarteirões e as
quadras.
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sua organização espacial, entendendo o espaço construído como uma entidade positiva que

se relaciona e se integra aos espaços “abertos”.

A orientação espacial é definida pela configuração dos quarteirões que coletivamente

formam as vizinhanças e os bairros e, assim são identificados. Na análise dos espaços

exteriores,  o  quarteirão  da  praça  pode  ser  avaliado  segundo  o  seu  grau  de  fechamento

(aberta, fechada ou semi-aberta), determinando os elementos que dificultam o acesso ao

local (barreiras físicas) e que diminuem a percepção do espaço, interferindo no seu uso.

Pelo  mapeamento  do  gabarito  do  entorno  imediato,  pode-se  conhecer  a  linha  de

visão  do  céu  (skyline23). Este estudo, por  sua  vez,  auxilia  a  estabelecer  a  rugosidade  e  a

porosidade do espaço, assim como a identificar o percentual de área sombreada e

ensolarada, nas diferentes épocas do ano, em horários distintos, que auxiliam o projeto dos

espaços externos, sobretudo visando ao melhor uso desses espaços. Podem ser verificados,

ainda, verificar o fator de visão do céu - FVC, que corresponde ao percentual de área visível

que se tem do céu do centro da praça; as relações entre as dimensões da praça e a maior

altura das edificações do entorno imediato (ASHIHARA, 1981) e as relações entre o espaço

exterior (praça) e o entorno construído em três níveis: o espaço livre da praça (que passa

pelo limite das fachadas), o espaço oficial da praça (quarteirão da praça, propriamente dito)

e o espaço útil da praça (área sem os passeios).

No  estudo  dos  cheios  e  vazios  (figura  x  fundo)  as  questões  referentes  ao  conforto

ambiental também podem ser trabalhadas ao se demarcarem os espaços iluminados e

ensolarados em relação aos espaços sombrios e sombreados. Com esta análise, pode-se

estabelecer a  proporção  entre  as  áreas  verdes,  as  áreas  livres  e  as  áreas  cobertas

(construídas) no interior da praça, elementos importantíssimos para o estudo bioclimático

dos espaços exteriores, sobretudo em cidades de clima tropical quente e úmido.

Para complementar o estudo sobre o entorno construído e o microclima é importante

que se observe também, como os espaços estão sendo utilizados nos diferentes dias e

horários da semana, em situações climáticas distintas, buscando verificar o que lhes “mata”

e o que lhes “dá vida”. (WILLLIAM WHYTE, 1980).

1.4 CARACTERÍSTICAS CLIMÁTICAS DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

A Cidade do Rio de Janeiro está localizada na Região Sudeste do País, pouco acima

da Linha do Trópico de Capricórnio (22o 54’ de latitude sul e 43o 10’ de longitude oeste), que

23 Linha média imaginária de variação das alturas das edificações. No desenvolvimento da pesquisa será
verificada nas edificações do entorno imediato dos estudos de caso.
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a situa na “região transicional de conflito entre os sistemas atmosféricos polares e inte-

tropicais”.  (BRANDÃO,  1996:  92).  A  esta  latitude,  a  trajetória  solar  garante  à  Cidade,  uma

intensa insolação durante todo o ano.

Está  compreendida  numa  faixa  tropical  quente  e  úmida  e  sofre  o  domínio  do

Anticiclone Tropical do Atlântico, que atua com maior intensidade no inverno. No verão,

apresenta ventos de nordeste à noite. Devido à sua proximidade com o mar, durante o dia a

Cidade é afetada pelas brisas marinhas que sopram do mar para a terra e, à noite, pelas

brisas que vêm da terra para o mar, com maior intensidade no verão.

A  urbanização  e  o  relevo  têm  papel  relevante  no  clima  da  Cidade,  que  sofreu,  ao

longo dos anos, sobretudo a partir da segunda metade do século XX, um intenso processo

de urbanização. Com o seu crescimento acelerado, áreas florestadas foram derrubadas,

dando lugar a ocupações desordenadas, aumentando as áreas pavimentadas e a densidade

habitacional e, conseqüentemente, elevando o gabarito das edificações, fatos que

contribuíram para alterar o clima local.

O relevo da Cidade se caracteriza por dois domínios fisiogeográficos: um trecho

montanhoso (maciços litorâneos) e zonas de amplas baixadas (FIGURA 1.4). Os maciços

apresentam alturas variadas, chegando a 1021 m, no Pico da Tijuca, no maciço de mesmo

nome (op. cit. 54).

Fonte: http://portalgeo.rio.rj.gov.br
                        FIGURA 1.4 – Relevo da Cidade do Rio de Janeiro

A influência do processo de urbanização no clima da Cidade do Rio de Janeiro pode

ser assinalada quando se comparam as informações das “Normais Climatológicas” dos

períodos de 1901 a 1930 e de 1961 a 1990, onde os dados do segundo período apresentam

valores comparativos das temperaturas média, máxima e mínima superiores aos do primeiro

período analisado em até 1o C (CORBELLA e STANGENHAUS, 1996: 96)24.

 Para Brandão (1996), a Cidade do Rio de Janeiro,

24 De acordo com os autores, este valor é bastante expressivo por representar um valor médio. Destacam ainda,
que essas as variações climáticas não podem ser avaliadas devidamente na Cidade do Rio de Janeiro, pela
extinção da maior parte de suas estações meteorológicas.
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tem  na  posição  geográfica  um  dos  fatores  de  maior  significado  na  sua
definição climática. Nesta latitude, a trajetória do Sol resulta em intensa
insolação durante todo o ano. Por outro lado, posiciona o Rio de Janeiro na
região transicional de conflito entre os sistemas atmosféricos polares e
intertropicais.

O sítio em que se assenta a Cidade do Rio de Janeiro constitui outro fator,
igualmente  importante  ...  O  relevo  montanhoso  e  as  baixadas  constituem,
portanto, os principais domínios fisiográficos da Cidade do Rio de Janeiro,
que, aliados à presença da floresta e do mar, com o seu complicado quadro
litorâneo, pontilhado de ilhas, baías, lagoas restingas, interagem
continuamente, resultando numa singularidade climática peculiar.
(BRANDÃO, 1996: 92)

O IBGE classifica o clima na Cidade do Rio de Janeiro como quente e úmido. A Zona

Norte  da  Cidade  apresenta  em média  três  meses  secos  no  ano  e  as  zonas  Central,  Sul  e

Oeste, de quatro a cinco meses secos (FIGURA 1.5).

LEGENDA

Fonte: ftp.ibge.gov.br – Diagnóstico Brasil, 1990
FIGURA 1.5 – Mapa Climático do Rio de Janeiro (Estado e Cidade) - IBGE

Ao  analisar  o  clima  local  da  Cidade  do  Rio  de  Janeiro,  Brandão  (1996),  destaca  a

classificação de Serra e Ratisbona (1945)25, que dividem a Cidade em sete áreas distintas do

ponto de vista climático: Zona Sul, Zona Norte, Baixada da Guanabara, Baixada de

Jacarepaguá, Baixada de Sepetiba, maciços e ilhas.

Os  referidos  autores,  apontam a Zona Sul,  região  onde se  localizam os  estudos  de

caso desta Tese, como a de

25 Serra e Ratisbona (1945) descrevem as condições médias dos vários elementos climatológicos e suas variações
anuais, para os meses de janeiro, abril, julho e outubro (BRANDÃO, 1996).

Cidade do Rio de Janeiro

Estado do Rio de Janeiro

ftp://ftp.ibge.gov.br/
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clima  mais  ameno  da  Cidade,  por  ser  a  de  maior  ventilação,  com
temperatura média anual inferior a 22,7o C. Nela somam-se à influência das
brisas, marítima e terrestre, as brisas de vale e de montanha, além de ser a
zona da cidade mais atingida pelas penetrações das massas frias oriundas
do  sul,  resultando  em  elevada  pluviosidade  (1200  a  1600  mm),  bem
distribuída durante o ano. A proximidade do mar lhe confere baixa amplitude
diurna (5o a 8o C) do litoral para o interior, baixa freqüência de nevoeiros e
umidade relativa média superior a 78%. (BRANDÃO, 1996: 97).

É pela Zona Sul da Cidade que entram as frentes polares que atingem o Estado,

causando grandes variações térmicas e ventos de forte intensidade que chegam do Sul do

País.

Com base  no  trabalho  sobre  o  “Clima  da  Guanabara”,  elaborado  por  Serra  (1970),

Brandão (1996) extrai informações importantes sobre o clima da Cidade, que são transcritos

a seguir:

· Circulação – predomina, na região, o Anticiclone Subtropical do Atlântico, com
ventos de nordeste e norte. Esta circulação é, porém, perturbada com o
avanço  do  Anticiclone  Polar,  quando  a  circulação  de  norte  é  substituída
pelos ventos pré-frontais de noroeste e, em seguida, pelos polares de sul-
sudeste, de acordo com a trajetória (marítima ou continental) do anticiclone.
Com o avanço deste sistema para o norte,  há o retorno da circulação dos
ventos de norte-noroeste do anticiclone subtropical do Atlântico. Entretanto,
a  influência  a  proximidade  do  oceano  faz  com  que,  na  orla  marítima,
predominem  as  ‘brisas’.  A  ‘brisa  de  mar’,  das  13  horas  às  18  horas,  com
direção  sul-sudeste  e  velocidade  de  8  a  10  m/s  (mais  intensa  com
predomínio de circulação normal), e mais freqüente de setembro a abril. O
‘terral’, com velocidade inferior à da brisa marítima, sopra das 20 horas às 9
horas com direção norte-noroeste e sua freqüência é maior no inverno.

· Temperatura – a média anual de temperatura foi de 22,7o C, com valores
extremos em fevereiro (25,4 o C) e julho (20,1o C). Nos meses mais quentes
–  dezembro  a  março  –  a  média  é  superior  a  24,0o C, enquanto junho a
setembro, essa situa-se abaixo de 21,0o C.  As  temperaturas  são  mais
elevadas na baixada (região da Penha e Olaria com 23,5o C) do que na orla
marítima e baixada de Sepetiba (22,5o C), declinando para 22o C no maciço
da Tijuca, demonstrando um gradiente orientado da terra para o mar, mais
intenso em janeiro, e invertido (do mar para a terra) em julho. Nos meses
de abril a outubro registram-se posições intermediárias.

· Temperatura máxima – a média anual mais elevada corresponde à baixada da
Guanabara (29,0o C), sobretudo nas áreas mais secas e edificadas. No
litoral, este valor é de 27,5o C em Sepetiba; em Copacabana (refrescada pela
brisa) é de 25 o C (grifo nosso) e nas ilhas de Governador e Paquetá, pouco
afetadas pela brisa, sobe para 28,0 o C.  As  máximas  absolutas  revelam  o
maior aquecimento da zona norte (entre 40,8o C e 42, 2o C), com valor mais
alto registrado no Méier, em relação à zona sul (37,2o C  a  39,8o C),  com
maior  valor  registrado  no  Jardim  Botânico.  O  maior  aquecimento  se  dá  à
tarde, principalmente, na zona edificada e seca da baixada da Guanabara.

· Temperatura mínima – devido à maior radiação no continente, o gradiente é
orientado do mar para a terra, em todos os meses e o maior resfriamento se
dá durante a madrugada. A mínima pela madrugada desce a 20,5 o C,  na
zona  sul,  e  a  19,0o C,  no  litoral  de  Sepetiba,  enquanto  a  Baixada  da
Guanabara cai para 18,0 o C.



Introdução

Virgínia Maria Nogueira de Vasconcellos 26

· Ventos – tanto na média do ano como às 7 horas, os ventos sopram da terra
para o mar com direção norte na zona sul, oeste, na zona norte, e nordeste,
na baixada de Sepetiba. A freqüência de calmos é maior na zona norte (60 a
80 %) do que na zona sul da cidade (20 a 40%).
 Às  14  horas,  predomina  a  brisa  marítima  com  direção  sul  a  sudoeste  na
baixada de sepetiba, e sul-sudeste, na zona norte, ocorrendo 20% de calmo
no extremo norte.  Às 21 horas predominam, ainda,  as  brisas,  na sua fase
inicial, com 40% de calmo na zona norte e 60% na baixada da Guanabara.
As velocidades são mais elevadas no litoral e entrada da barra (3 m/s),
contra 2m/s na orla da Baía da Guanabara e vertente sul dos maciços, e 1
m/s na zona norte. Em janeiro, abril e outubro predominam as brisas do mar
com direção sul, sudeste ou sudoeste. As calmarias são menores em
outubro que em janeiro, em função da maior intensidade dos anticiclones
polares. Em julho, predomina a brisa de terra com direção norte em
sepetiba e sul-sudeste nas zonas norte e sul da cidade.

· Umidade relativa – é mais elevada nas zonas sul (84%), norte (86%) e litoral
de Sepetiba (80%), reduzindo-se para 76% ou 74% no interior das baixadas
da Guanabara e de Sepetiba, sendo também mais elevada no verão.

· Nebulosidade – declina de 7 no interior das baixadas da Guanabara e Sepetiba
para 5 na zona sul, sendo maior em janeiro e menor em julho.

· Pluviosidade  –  o  total  anual  varia  na  zona  sul  de  1200  a  1600  mm,  de
Copacabana ao Jardim Botânico (grifo  nosso)  e  áreas  a  barlavento  do
maciço  da  Tijuca,  resultante  da  ascensão  das  massas  frias  do  sul  na
montanha. A zona norte, a sotavento dessas massas, apresenta rápido
declínio,  com núcleos  mais  secos,  1100  mm a  1000  mm nos  subúrbios  da
Central (Engenho de Dentro e Méier) e da Leopoldina (Penha e Olaria).
Seguindo para o norte, há um retorno a maior pluviosidade, chegando a
1400 mm (normal da Baixada) e de 2000 mm a 2800 mm a barlavento do
relevo montanhosos da Serra do Mar. Em abril, as chuvas são sobretudo de
origem  frontal,  variando  de  100  mm  a  160  mm,  enquanto  em  julho  as
chuvas são raras e devidas exclusivamente às inversões de sistemas
frontais, com máximo na zona sul (60 mm) e mínimo ao norte, próximo ao
Mendanha (20 mm). A precipitação máxima, em 24 horas, registra maiores
na zona sul, junto aos maciços (235 mm no Jardim Botânico e 207 mm em
Ipanema)  e  menores  na  zona  norte  (115  mm  no  Encantado,  169  mm  no
Engenho de Dentro e 120 mm no Méier), porém na Tijuca o índice já chegou
a 235 mm. Na zona oeste,  o  índice máximo de chuva em 24 horas foi  de
145 mm em santa Cruz e 148 mm em Bangu... (BRANDÃO, 1996: 98 a 100).

Pode-se acrescentar à lista acima, a radiação solar, o mais importante elemento em

qualquer análise climática, sobretudo em zona tropical.

A Cidade do Rio de Janeiro apresenta, praticamente, duas estações: verão e inverno,

com pequena variação de temperatura entre elas e período de chuvas quase indefinido. As

precipitações são maiores no verão e a nebulosidade é maior em setembro, porém as

maiores precipitações diárias ocorrem no período de dezembro a março.

A variação térmica diária média mensal é pequena, mas, em geral, a umidade relativa

do ar é alta.
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Os  ventos,  de  um  modo  geral,  são  fracos,  com  predominância  de  direção  nos

quadrantes Sul/Norte. No entanto, de acordo com a orientação da estação meteorológica os

registros podem variar.

Os  GRÁFICOS  1.1  a  1.7  apresentados  a  seguir,  foram  elaboradas  pelo  INMET  e

destacam o  comportamento  das  variáveis  para  a  Cidade  do  Rio  de  Janeiro  observadas  no

período de 1961 a 1990.

GRÁFICO 1.1 - TEMPERATURA DO AR NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

TEMPERATURAS MÍNIMAS, MÉDIAS E MÁXIMAS (°C)

LEGENDA

TEMPERATURAS MÉDIAS (0o) TEMPERATURAS MÁXIMAS (0o)

TEMPERATURAS MÍNIMAS (0°) TEMPERATURAS MÁXIMAS E MÍNIMAS (0o)

TEMPERATURAS MÁXIMA ABSOLUTA (----) E MÍNIMA ABSOLUTA (----) (ºC)

Fonte: www.inmet.gov.br/climatologia/gráficos (Site acessado em: 26.07.2005)

http://www.inmet.gov.br/
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GRÁFICO 1.2 – UMIDADE DO AR NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO (%)

Fonte: www.inmet.gov.br/climatologia/gráficos (Site acessado em: 26.07.2005)

GRÁFICO 1.3 – INSOLAÇÃO E ENERGIA SOLAR NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO (H)

 INSOLAÇÃO (H)
ENERGIA SOLAR MÉDIA MENSAL NO RIO DE
JANEIRO (consolidada no período 1978 - 1989)
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Fonte: www.inmet.gov.br/climatologia/gráficos (Site
acessado em: 26.07.2005)

Fonte: CORBELLA E YANNAS, 2003: 258)

GRÁFICO  1.4  –  PRECIPITAÇÕES,  INSOLAÇÃO  E  NEBULOSIDADE  NA  CIDADE  DO  RIO  DE
JANEIRO

PRECIPITAÇÕES (mm) E PRECIPITAÇÃO MÁXIMA 24 HORAS (mm)

INSOLAÇÃO (H) NEBULOSIDADE (déc.)

Fonte: www.inmet.gov.br/climatologia/gráficos (Site acessado em: 26.07.2005)

http://www.inmet.gov.br/
http://www.inmet.gov.br/
http://www.inmet.gov.br/
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GRÁFICO 1.5 – PRESSÃO ATMOSFÉRICA E EVAPORAÇÃO NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

PRESSÃO ATMOSFÉRICA (hPa) EVAPORAÇÃO (mm)

Fonte: www.inmet.gov.br/climatologia/gráficos (Site acessado em: 26.07.2005)

GRÁFICO 1.626 – VARIAÇÃO ANUAL DO VENTO E VELOCIDADE DO AR MÉDIAS NA CIDADE
DO RIO DE JANEIRO

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
DIURNOS NO NO NO O NO NO NO O NO NO NO NO

NOTURNOS NO NO NO ONO NO ONO NO OSO NO NO NO NO
A velocidade média é de 1m /s, salvo nos meses de janeiro e outubro, nos quais sobe para 2 m / s durante o
período diurno.
(Primeira freqüência – Est. CEPEL – RJ) - in: CORBELLA E YANNAS, 2003: 258

GRÁFICO 1.7 – VELOCIDADE MÉDIA DO AR E DIREÇÃO DO VENTO NA CIDADE DO RIO DE
JANEIRO

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
Velocidade

m/s 2,9 3,2 3,3 3,4 3,1 2,0 3,0 3,5 3,5 3,7 3,3 3,1

Dir.
dom./sec. S/N S/N S/N S/NO S/N S/NO S/N S/N S/N S/N S/N S/N

Fonte: Indicadores climatológicos do Estado do Rio de Janeiro (período 1961 a 1990). Site acessado
em 26.07.2005

1.5 ESTRUTURA DA TESE

O capítulo introdutório é divido em cinco partes: na primeira são apresentados os

principais objetivos e justificativas do estudo; a segunda descreve o universo da pesquisa (o

Bairro  e  as  praças  estudadas);  o  terceiro  traça  uma  breve  revisão  bibliográfica  sobre  os

conceitos nela desenvolvidos; na quarta parte são apresentadas as principais características

climáticas da Cidade do Rio de Janeiro e na quinta a estrutura geral da Tese.

O segundo capítulo – clima urbano e conforto ambiental - trata a principal categoria

de análise da pesquisa e é composto por duas partes: a primeira, conceitua o termo clima

urbano, classifica as escalas climáticas, categoriza o clima e apresenta os diferentes

fenômenos climáticos que acometem as cidades; a segunda parte aborda o conforto térmico

nos espaços externos e as variáveis ambientais e humanas que o influenciam.

26 A  variação  dos  dados  apresentada  nos  GRÁFICOS  1.6  e  1.7  é  função  da  localização  das  estações
meteorológicas.

http://www.inmet.gov.br/
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O terceiro capítulo – entorno construído e microclima está dividido em duas partes: a

primeira  trata  a  categoria  de  análise  que  serve  de  apoio  ao  estudo  -  entorno  construído,

destacando os efeitos aerodinâmicos do vento nas edificações; a segunda aborda o

microclima e as características do entorno construído que o modificam e o papel da

vegetação no controle microclimático.

O  quarto  capítulo  –  metodologia  -  é  dividido  em três  partes.  A  primeira  destaca  o

roteiro metodológico adotado na pesquisa; a segunda descreve os materiais e métodos

utilizados nos experimentos de campo e os procedimentos adotados na pesquisa e a terceira

destaca como os pontos de medição foram definidos.

O quinto capítulo – Copacabana: caracterização do universo da pesquisa - está

dividido  em  duas  partes:  o  bairro  e  as  praças.  Na  primeira  parte,  traçam-se  os  perfis  da

evolução histórica do Bairro e de sua caracterização; na segunda, localizam-se as praças

analisadas.

O sexto capítulo – Experimentos de campo - também foi dividido em quatro partes: a

primeira caracteriza os pontos de medição, o segundo mostra os problemas e as soluções

encontradas durante os experimentos de campo desde os preparativos até as medições

propriamente ditas; a terceira destaca as condições do clima e o enquadramento do tempo

nos dias das medições e, finalmente a quarta especifica os valores levantados em cada

praça, no verão e no inverno.

No sétimo capítulo são desenvolvidas as análises do estudo, respeitando as duas

categorias propostas: entorno construído e microclima, nas estações de verão e inverno. O

capítulo  foi  dividido  em  quatro  partes:  a  primeira  parte  analisa  os  dados  referentes  ao

entorno construído; a segunda, os dados relativos ao microclima; a terceira parte aventa um

breve exame dos usos desenvolvidos nas praças no verão e no inverno e a quarta traça uma

breve discussão sobre os dados analisados.

No oitavo e último capítulo são apresentadas as conclusões do estudo e traçadas as

recomendações para o projeto bioclimático de praças em uma cidade de clima tropical

quente e úmido.
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CAPÍTULO 2: CLIMA URBANO E CONFORTO AMBIENTAL

2.1. CLIMA URBANO

2.1.1. Principais Conceitos

O conceito clima urbano é tratado, por diferentes autores, sob diversos enfoques. A

partir  da  definição  proposta  por  Sorre  (1934)  de  que  “o  clima  é  a  série  dos  estados

atmosféricos  acima  de  um  lugar,  em  sua  sucessão  habitual”,  Monteiro  (1976)  descreve  o

clima  urbano  como  “um sistema  que  abrange  o  clima  de  um dado  espaço  terrestre  e  sua

urbanização, implicando em uma mobilidade no tempo e no espaço”27 (MONTEIRO, 1976:

95), assumindo o caráter dinâmico defendido pelo seu precursor.

A idéia do dinamismo28 do clima urbano é corroborada por outros autores, como,

Brown  e  Gillespie  (1995),  que  também  defendem  a  idéia  de  que  o  clima  representa  as

condições da atmosfera29 que se alteram a qualquer tempo e espaço, sendo descrito a partir

de registros de temperatura, umidade, velocidade do vento, pressão e radiação solar.

(BROWN e GILLESPIE, 1995).

Ao entender o clima urbano como um sistema, Monteiro (1976), baseado na Teoria

Geral dos Sistemas (BERTHALANFFY30, 1969) assume a como toda organização complexa, o

clima da cidade admite uma visão sistêmica, com vários graus de hierarquia funcional e

diferentes níveis de resolução (MONTEIRO, 1976: 124).

A partir desta constatação, o autor propõe uma série de critérios e enunciados

básicos  para  o  estudo  do  Sistema  Clima  Urbano,  considerando-o  um  sistema  aberto  e

dinâmico e discute como as partes do sistema se articulam e são apreendidas pelo Homem,

em função de canais de percepção, destacando três subsistemas: o termodinâmico -

conforto térmico, o físico-químico - qualidade do ar e o hidrometeórico - impacto meteórico.

(ANEXOS A e B)

27 “o espaço terrestre corresponde à cidade, onde o comportamento da atmosfera determina a condição local,
dada pela observação meteorológica e pela definição climática; a urbanização está relacionada ao tipo do fato
urbano”. (MONTEIRO, 1976).
28 Ao conceito de dinamismo estão associados os conceitos de tempo atmosférico28 e ritmo. O conceito de ritmo
foi proposto por Sorre (1943) e utilizado e desenvolvido por Monteiro (1962, 1963, 1964, 1969, apud. TARIFA,
2001).
29 A atmosfera é caracterizada por fenômenos que ocorrem em escalas de tempo e espaço de grande extensão e,
esses fenômenos, não ocorrem isoladamente. De acordo com Oke (1978), a escala espacial é determinada pelas
dimensões típicas e a escala do tempo, pelo período de ocorrência do fenômeno, também chamado tempo de
duração típico.
30 Em  1969,  Berthalanffy  propõe  a General System Theory que, Segundo Monteiro (1976) “é uma ampla
concepção que transcende de muito os problemas e exigências tecnológicas, é uma reorientação que se tornou
necessária na ciência em geral e na gama das disciplinas que vão da Física e da Biologia às ciências sociais e do
comportamento à Filosofia...” (MONTEIRO, 1976: 90)
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Ressalta ainda o autor, que “num sistema, o número de níveis hierárquicos é muito

importante para a sua caracterização, revelando-lhe a profundidade. Eles são obtidos no

plano  vertical,  aquele  da  evolução  e  do  dinamismo  do  sistema”  (MONTEIRO,  1976:  112).

Para tanto, propõe um escalonamento das unidades climáticas, no qual identifica no espaço

geográfico, sete níveis climáticos que vão do zonal ao microclimático (ANEXO C), destacando

como extremamente importante a abertura a todas as escalas de tratamento espaço-tempo

e os diferentes graus de complexidade urbana, “uma vez que o espaço urbanizado mantém

relações íntimas com o ambiente regional imediato em que se insere” (MONTEIRO, 1976:

96).

2.1.2 Escalas do clima

Em nenhuma parte do Planeta existem dois locais de clima idêntico, mas

semelhanças climáticas permitem o agrupamento de regiões geográficas em grandes zonas

climáticas. As escalas climáticas permitem distinguir o comportamento do clima em função

de sua área de abrangência (distâncias horizontais), auxiliando o seu reconhecimento e

permitindo o estabelecimento de ações preventivas. No entanto, a dificuldade para se definir

e delimitar as escalas do clima é comprovada pela diversidade de propostas existentes, como

as de Tricart (1956, 1972), onde Monteiro (1976) se baseou.

De qualquer modo, “o espaço urbanizado, que se identifica a partir do sítio, constitui

o núcleo do sistema que mantém relações íntimas com o ambiente regional imediato em que

se insere”. (MONTEIRO, 1976: 96)

Em seu trabalho de 1976, Monteiro apresenta uma classificação para as escalas

climáticas. Embora esta classificação seja detalhada, deixa de sublinhar, em nível

microclimático, os espaços externos, como ruas, praças e parques urbanos, mesmo

destacando os espaços climáticos da habitação (ou setor da habitação31).

Por outro lado, Oke (1976) estabelece quatro escalas de aproximação, que variam de

acordo  com  o  interesse  do  estudo  e/ou  o  tipo  de  ação  de  controle  a  adotar:  a

macroclimática, a mesoclimática, a topoclimática e a microclimática32 (TABELA 2.1).

31 Em nível micro climático Monteiro (1976: 30) ressalta: “como última unidade, aparece o microclima, mais
próximo dos limites que lhe foram traçados por Geiger (1950), sem a rigidez dos dois metros, mas sem atingir
duas dezenas de metros”. E exemplifica com “o pequeno nicho formado pela nascente do córrego... conjunto
microclimático construído arquitetonicamente”.
32 a importância de uma classificação é apenas didática, pois cada categoria assim como seu respectivo raio de
influência não é estanque, havendo sobreposição de áreas e/ou interesse de análise de acordo com o objetivo a
ser alcançado, uma vez que, as características geográficas e climáticas interagem em todas as escalas em maior
ou menor grau.
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    TABELA 2.1 – Escalas climáticas e raios de influência

Escala climática Raio de influência

Macro 100 km em diante
Meso 10 km a 200 km
Topo 100 m a 50 km
Micro 0,01m a 1 km

Fonte: Adaptado de Oke (1978)

Esta Tese adota a classificação de Oke (1976), por acreditar que a abrangência

estabelecida na sua proposta “simplificada” de classificação climática, permite uma maior

flexibilidade no tratamento dos dados, uma vez que admite adaptações em função das

especificidades de cada estudo, sobretudo no que tange aos espaços externos urbanos.

Propõe, ainda, um novo modelo classificatório/didático para caracterizar como os diferentes

fatores e elementos climáticos permeiam e interagem em cada uma das escalas climáticas

propostas.

As escalas macro e mesoclimática se situam no nível dos planejamentos global e

regional e não serão estudadas nesta Tese, que trabalha o clima urbano, destacando,

portanto, as escalas topo e microclimática.

Acata-se a proposição de que a escala topoclimática designa o clima que depende

diretamente das características do substrato, como a topografia, o tipo de solo, a vegetação,

a presença ou proximidade de água, entre outros elementos33.

E define-se microclima como resultado das variações climáticas decorrentes do

entorno imediato, num mesmo topoclima considerado. Ao microclima corresponde o clima

restrito a um espaço de proporções mais ou menos reduzidas, onde as principais variáveis

climáticas (temperatura e umidade do ar, radiação, orientação e velocidade do vento) sofrem

influência direta do seu entorno: elementos geográficos (hidrografia e topografia),

edificações (forma, gabarito, ocupação etc.), malha urbana, revestimentos, vegetação entre

outros.

Acredita-se que esta “licença acadêmica” possa facilitar a apreensão, divulgação e

utilização efetiva de arquitetos e urbanistas que vêm se dedicando ao estudo das influências

dos espaços construídos no clima urbano, visando ao conforto ambiental humano.

Ao  adotar  a  proposta  de  Oke  (1976),  não  se  discute,  muito  menos  se  rejeita,  a

importância  da  proposta  de  Monteiro  (1976),  cuja  validade  é  inegável  e  se  mantém

33  Vários exemplos de topoclima podem ser citados como: topoclima de uma floresta, de uma pequena cidade,
de uma zona industrial, ou uma parte de uma grande cidade.
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essencial, sobretudo nos campos da Geografia e da Meteorologia, onde as pesquisas sobre o

clima urbano estão bem avançadas.

2.1.3 Caracterização do clima

O clima de um lugar depende das inter-relações de diversos fatores e essas inter-

relações dependem da seqüência climática a elas impresso, ao longo de um tempo

determinado34. Bustos Romero (2001), baseada em Gomes (1980) e Ferreira (1965), adota

princípios gerais que caracterizam o clima de regiões tropicais, em função da edificação

(entorno construído), determinando três categorias: fatores climáticos globais, os fatores

climáticos locais e elementos climáticos35.

Esta Tese propõe uma alteração à classificação proposta por Bustos Romero (2001).

Inicialmente, altera as denominações “fatores climáticos globais” e “fatores climáticos locais”

para “fatores geográficos e climáticos regionais” e “fatores geográficos, geomorfológicos e

climáticos locais”, respectivamente, e a denominação “elementos do clima” para “variáveis e

elementos do clima”.

Considera  a  radiação solar  como fator  climático  primário  (o  Sol  é  fonte  primária  de

energia  da  Terra)  e  influenciador  dos  demais  fatores,  elementos  e  variáveis  do clima,  que

interagem e  entre  si  e  com a  própria  radiação  solar.  Insere  o  Homem36,  como  o  principal

agente  modificador  da  paisagem  e  do  clima  e  a  hidrografia  como  importante  fator  na

determinação do clima, sobretudo na escala topoclimática. Por fim, acata a substituição

proposta por Carvalho (2004), que substitui o termo “ventos” por ‘circulação atmosférica’,

para  diferenciar  a  análise  do  vento  em  escala  planetária,  que  engloba  as  diferenças  de

pressão atmosférica e movimento de massas de ar, do vento em escala local. O QUADRO 2.1

apresenta, de forma didática, a caracterização do clima proposta nesta Tese.  Nas colunas

34 Para  a  análise  do  macroclima,  por  exemplo,  dentro  dos  padrões  da  OMM,  o  período  das  observações  deve
compreender períodos mínimos de 30 anos (normais climáticas).
35 Para a autora, os fatores climáticos globais são “aqueles que condicionam, determinam e dão origem ao clima
nos seus aspectos macro ou mais gerais, tais como a radiação solar, a latitude, a longitude, os ventos e as
massas de água e terra”. Os fatores climáticos locais são “aqueles que condicionam, determinam e dão origem ao
microclima  que  se  verifica  num  ponto  restrito  (cidade,  bairro,  rua  etc.),  como  a  topografia,  a  vegetação  e  a
superfície do solo natural ou construído”. ”Os elementos climáticos que, são aqueles que representam os valores
relativos a cada tipo de clima, tais como a temperatura, a umidade do ar, as precipitações e os movimentos do
ar.”
36 Ao tratar a questão da escala Monteiro (1976) destaca que “apesar da capacidade do homem em alterar
substancialmente os climas locais (clima urbano) e ‘criar ’microclimas, sua ação limita-se aos aspectos sub-
regionais.” (MONTEIRO, 1976, apud. BRANDÃO, 1996:24). Considera-se, no entanto, que à escala macro, ou
citando Monteiro (1976) “às escalas superiores (zonal e regional)”, o clima também sofre interferências da ação
do Homem. Se se levar em conta os desmatamentos de grandes áreas ou a criação de grandes represas, que
desviam o curso natural das águas e destroem parte de áreas naturais ou mesmo construídas, entre tantas
outras formas de interferência que acarretam “catastróficas” modificações do meio ambiente (paisagem e clima)
no Planeta ou na região onde a ação se desenvolveu diretamente.
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marcam-se com os graus de intensidade em que os fatores e /ou as variáveis predominam

e/ou influenciam em cada escala climática.

QUADRO 2.1 FATORES CLIMÁTICOS, GEOGRÁFICOS E GEOMORFOLÓGICOS E AS
VARIÁVEIS E ELEMENTOS CLIMÁTICOS QUE CONDICIONAM O CLIMA E SUAS PRINCIPAIS
INTER-RELAÇÕES NAS DIFERENTES ESCALAS CLIMÁTICAS – PROPOSTA.

Escalas e abrangência

Fatores e
Elementos

Macroclima
(Planetária e
Continental)
> 100 km

Mesoclima
(Regional)

10 km a 200
km

Topoclima
(Local)

100 m a 50 km

Microclima
(Pontual)

0,01m a 1 km

RADIAÇÃO SOLAR xxx xxx xxx xxx
Latitude xxx x x x

Longitude xxx - - -
Altitude xxx x - -
Massas de água e terra xxx x - -
Circulação atmosférica xxx - - -
Topografia - - xxx xx
Hidrografia - x xxx xx
Vegetação - x xxx xxxFa

to
re

s 
cl

im
át

ic
os

,
ge

og
rá

fi
co

s 
e

ge
om

or
fo

ló
gi

co
s

Superfície do solo - - xxx xx

Temperatura - - x xxx
Umidade - - x xxx
Precipitações - - x xxx
Vento - - x xxx

V
ar

iá
ve

is
 e

el
em

en
to

s
do

 c
lim

a

Nebulosidade - - xx xxx
HOMEM xx xx xxx xxx

Legenda: x – pouca interferência; xx - interferência mediana; xxx - forte interferência

A radiação solar é a principal força que regula o clima no Planeta, influenciando, de

forma determinante, todas as escalas climáticas, em áreas rurais e urbanas. Segundo Givoni

(1989),  a  radiação  incidente  sobre  uma  área  rural  é  distribuída  entre  a  vegetação  e  a

superfície da terra. Na “canopla” urbana, a quantidade de radiação solar é, essencialmente,

a  mesma  que  na  área  rural,  mas  devido  aos  altos  índices  de  poluição  do  ar,  parte  da

radiação incidente é absorvida pela própria atmosfera, dentro da sua “camada limite”.

Apesar de uma parcela menor da radiação solar direta incidir sobre as áreas construídas a

reflexão produzida pelas superfícies dos materiais é ampliada. Pode-se dizer, então, que a

radiação direta e a radiação difusa são bastante alteradas nas áreas urbanas. Por outro lado,

pode-se afirmar, também, que o equilíbrio entre a incidência de radiação solar e a radiação

emitida  por  onda  longa  depende  da  estação  do  ano,  o  que  gera  resultados  distintos,  em

função das características do entorno construído analisado.

Os fatores climáticos, geográficos e geomorfológicos são fundamentais para a

determinação do clima, mas não determinam as alterações do microclima. Obviamente, é



Clima urbano e conforto ambiental

Virgínia Maria Nogueira de Vasconcellos 36

importante verificar a latitude37, do lugar, pois esta influenciará o ângulo de incidência da

radiação solar, alterando a quantidade de energia solar recebida em cada local. Também é

importante considerar a altitude, pois, quanto maior for a altitude de um lugar, menor será

a sua temperatura38, mesmo recebendo uma maior incidência de energia solar. A longitude

não tem o mesmo destaque que a latitude do local, para o estudo do clima. Já a topografia

exerce grande influência sobre os fluxos de vento local. As regiões planas apresentam clima

diferente das regiões muito acidentadas, onde são observados microclimas distintos em

função da cota (altura) e da orientação do terreno. Os maciços atuam como barreiras à

passagem do ar que entra do oceano em direção à terra. É importante observar, ainda, que

o  grau  de  inclinação  das  superfícies  deve  ser  considerado,  por  conta  dos  mecanismos  de

drenagem do solo e de armazenamento das águas pluviais. (FIGURA 2.1)

Adotado de Bustos Romero, 2000
                                 FIGURA 2.1 – Influência do relevo no clima

Tanto  o manancial hídrico quanto  o fitogeográfico têm papel decisivo nas

características climáticas de um local. No entanto, a análise topoclimática pode considerar

estes dois elementos em sua totalidade ou em conjunto, isto é, a presença ou a ausência de

maciços vegetais significativos e do conjunto hídrico que interagem no local, funcionam

como elementos reguladores do clima local.

As superfícies têm importante papel na constituição de cada microclima, pela

diversidade de tipos e características dos diferentes materiais que as compõem. Os materiais

que formam as superfícies do solo apresentam diferentes graus de permeabilidade,

capacidade de difundir ou acumular energia térmica (difusividade e efusividade) e suas

características óticas peculiares, dadas pelos seus coeficientes de reflexão, absorção e

emissividade.

37 Termo usado para designar a distância angular entre um ponto qualquer na Terra e a Linha do Equador. As
linhas de latitude também são chamadas de “paralelos”. Pode ser definida também como o ângulo formado pela
prolongação da vertical do lugar e sua projeção sobre o plano do Equador terrestre. À medida que o local
considerado se afasta da Linha do Equador, seus valores aumentam até chegar aos 90°. As duas latitudes mais
importantes  são  as  que  determinam  os  trópicos  de  Câncer  e  de  Capricórnio,  que  ficam  a  23° 27’da Linha do
Equador, a primeira no Hemisfério Norte e, a segunda, no Hemisfério Sul, marcando as regiões (tropicais) onde o
sol pode incidir verticalmente sobre a superfície horizontal.
38 Este fato ocorre porque a massa específica do ar fica menor à medida que a altitude aumenta. Pode-se afirmar
que a temperatura do ar diminui cerca de 1° C a cada 200 m acima da linha do mar.
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O albedo, que corresponde à média dos coeficientes de reflexão das superfícies

usadas no entorno, estabelece a relação entre as energias recebidas do sol e refletidas pelas

superfícies do entorno, pois, para se compreender melhor como a energia solar atua no

microclima é necessário considerá-las concomitantemente. O resultado entre a diferença das

radiações incidente e refletida corresponde à energia absorvida, conforme a expressão:

E (absorvida) = E solar (incidente) - E (solar refletida)
E (refletida) = ALBEDO x E (incidente)
E (absorvida) = E (incidente) – ALBEDO x E (incidente) =
E (incidente) [1 - ALBEDO]

Desta forma, pelo seu albedo, as diferentes coberturas do solo podem alterar,

profundamente, o equilíbrio do microclima, provocando variações no ciclo térmico diário. Ao

se ponderar  que o  tecido  urbano absorve  energia  durante  o  dia  e  que a  irradia  durante  a

noite, verifica-se a importância da escolha adequada das superfícies dos materiais no

planejamento dos espaços urbanos.

Na  TABELA  2.2,  adaptada  de  Brown  e  Gillespie  (1995),  podem  ser  observadas

algumas características dos materiais mais usados para cobrir as superfícies urbanas (pisos,

paredes  e  mobiliário)  e  que  ajudam  ao  arquiteto  e  ao  urbanista  na  especificação  dos

revestimentos nos projetos dos espaços urbanos e na melhoria dos problemas impostos por

seu entorno, sobretudo seu entorno imediato.
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TABELA 2.2 – ELEMENTOS - ALBEDOS, EMISSIVIDADE
EL

EM
EN

TO

TIPO
REFLEXIVIDADE
E/OU ALBEDO

(%)

EMISSIVIDADE
(%)

ADMISSÃO
TÉRMICA OU
EFUSIVIDADE
J/M2- S1/2 – K

Areia seca, dunas 30 - 75
Arenoso molhado 20 - 30
Arenoso seco 25 - 35 84 - 91
Cinza úmido 20 - 20
Úmido 2500
Seco 600

So
lo

s

Variação total 20 - 75 90 - 98
Campina 10 - 30
Campo verde 3 - 15
Chaparral 15 - 20
Florestas 5 - 20
Floresta caducifólia 10 - 20
Floresta de coníferas 5 - 16 97 - 98
Grama 20 - 30 90 - 95
Pantanal 12 97 - 99
Pasto marrom 25 - 30
Trigo 15 - 25

V
eg

et
aç

ão

Variação total 5 - 30 90 - 99
Com ângulo de sol alto 5 92 - 97
Com ângulo de sol baixo 95 92 - 97
Neve fresca 70 - 95 99
Neve velha 40 - 70 82Á

g
ua

Variação total 5 - 95 92 - 97 1500
Asfalto 5 - 15 95
Concreto 10 - 50 71 - 90
Ferro ondulado 10 -16 13 - 28
Pedra 20 - 35 95 - 95
Telhado de ardósia 10 90
Telhado cerâmico 10 - 35 90
Telhado de palha 15 - 20
Telhado de pixe e pedra 8 - 18 92
Pintura branca 50 - 90 85 - 95
Pintura vermelha, marrom e verde 20 - 35 85 - 95
Pintura preta 2 - 15 90 - 98
Tijolo 20 - 50 90 - 92 950

Su
pe

rf
íc

ie
s

Variação total 2 - 95 13 - 95
Calmo 5
Turbulento 400A

r

Variação total
Fonte: modificado de Brown & Gillespie (1995)

Uma das conseqüências imediatas geradas pelo acúmulo de calor causado pela

urbanização é a variação da temperatura do ar, sobretudo nos grandes centros urbanos. A

concentração de edifícios (e áreas pavimentadas) é um dos principais responsáveis pelo

aumento da temperatura do ar na cidade. Spirn (1995) afirma que, “a cidade, especialmente

suas  densas  áreas  centrais,  é  mais  quente  e  menos  ventilada  do  que  as  áreas  rurais

periféricas.” (SPIRN, 1995: 56).
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O crescimento e o adensamento da malha urbana intensificam as mudanças

climatológicas e meteorológicas, elevando a “camada limite urbana39.” (CHANDLER, 1976,

apud. ASSIS, 1990: 17). A cidade apresenta altas temperaturas do ar, os maiores índices de

poluição por gases (veículos e indústrias) e extensas áreas pavimentadas, que dificultam a

drenagem dos solos, reduzindo a umidade, causando enchentes, desabamentos e muito

desconforto térmico.

Os efeitos negativos da urbanização se apresentam, de forma mais marcante, na

camada limite urbana. Oke e Moreno (1978, apud. BUSTOS ROMERO, 2001: 47) lembram

também, que, fora da influência da cidade, pode-se considerar uma camada que se estende

acima da chamada camada rural denominada pluma urbana (urban “plume”).  Para  os

autores, essa camada representa o prolongamento da camada limite urbana a sotavento da

cidade que antecede a área rural (FIGURA 2.2).

Fonte: Adotado de Oke (1976)
                               FIGURA 2.2 - Atmosfera sob influência urbana

2.1.4 Fenômenos Climáticos Urbanos40

Os  fenômenos  climáticos  urbanos  integram  o  S.C.U.  e,  segundo  Monteiro  (1976)

devem ser organizados segundo canais de percepção humana, uma vez que o Homem, uma

vez que este constituir o referencial dos problemas e valores dos fatos geográficos

(MONTEIRO, 1976: 100).

As modificações climáticas causadas pela urbanização geram fenômenos que são

prejudiciais ao funcionamento da cidade, causando o aumento do consumo de energia e

doenças, entre outros aspectos. No entanto, esses problemas podem ser evitados ou

39 Chandler (1976) define a camada limite atmosférica (ou planetária) como a camada de ar adjacente à
superfície da terra, que se caracteriza, principalmente, pelo fluxo turbulento gerado pela fricção entre as camadas
de ar e a superfície terrestre e pelo seu aquecimento, contribuindo para o transporte de calor e de vapor d’água.
A altura da camada é variável de acordo com as influências provenientes da superfície da Terra.
Para Oke e Moreno (1978 e 1993, apud. BUSTOS ROMERO, 2001: 47), na atmosfera podem-se distinguir duas
camadas, sob influência urbana: a camada limite urbana (urban boundary layer) e a camada de cobertura urbana
(canopy - urban canopy layer). A primeira camada é a mais próxima da superfície do solo e, conseqüentemente,
recebe toda a sua influência térmica. Ela é formada pelo deslocamento do ar numa superfície rugosa e rígida e
pela elevação convectiva das bolhas de ar. À segunda camada corresponde a área localizada no nível da
cobertura dos edifícios, equivalente à mistura dos microclimas das áreas de seu entorno imediato.
40 Neste item foram considerados, apenas, os fenômenos climáticos urbanos que apresentam significado para o
estudo, não sendo observadas, portanto, as inundações, tão freqüentes na Cidade.
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minimizados se considerados no planejamento e no projeto urbano. Os principais fenômenos

climáticos urbanos são: a ilha de calor e a poluição do ar e a eles podem-se associar, ainda,

a inversão térmica e a chuva ácida.

Conforme alerta Spirn (1995),

as características do clima urbano, suas causas e efeitos, são bem
conhecidos, mas este conhecimento raramente é aplicado.
Com muita freqüência, os construtores das cidades – o governo, a iniciativa
privada, os engenheiros, arquitetos, paisagistas e urbanistas – se esquecem
dos efeitos que causam ao clima urbano e à qualidade do ar. Poluição do ar,
desconforto e consumo de energia são tratados separadamente, quando são
considerados, e não como o todo relacionado que representam.
(SPIRN,1995: 56).

Portanto, é necessário que, também no processo de produção dos espaços

exteriores, todas as questões sejam tratadas de forma integrada, para que se apresentem

soluções apropriadas a cada situação, resguardando o meio ambiente, o conforto e o bem

estar do Homem.

2.1.4.1 Ilhas de calor urbano

Para Oke (1978), o efeito da ilha de calor é, possivelmente, o maior exemplo de

modificação indesejada do clima urbano. Em linhas gerais, o efeito se caracteriza por manter

a temperatura do ar freqüentemente mais alta na área urbana, que nas áreas vizinhas.

A superfície terrestre troca calor com a atmosfera (balanço energético) e este troca é

variável,  de  acordo com as  horas  do dia  e  as  estações  do ano.  O balanço energético  que

ocorre  em  função  da  transferência  de  calor  da  Terra  para  a  atmosfera  e  vice-versa  é

ocasionada pelos processos de radiação, condução e convecção do ar.

Nos centros urbanos, estes processos são alterados, significativamente, por três

fatores básicos:

· pelos efeitos causados pela transformação de energia solar em térmica no interior da

cidade, que resultam das formas e parâmetros físicos das superfícies e dos materiais;

· pelos efeitos causados pela redução (ou eliminação) da vegetação e

impermeabilização do solo, que diminui ou suprime a drenagem, reduzindo, por sua

vez o resfriamento causado pela menor evaporação;

· pelos efeitos causados pela produção de energia antropogênica (emissão de calor de

indústrias, veículos e moradias)
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Assim, as atividades humanas aliadas ao fluxo natural de energia geram um “balanço

energético próprio” na cidade, criando áreas mais quentes e propiciando uma circulação local

do ar característica – a ilha de calor urbano.

De uma forma geral, a temperatura do ar é maior nas partes mais densas da cidade,

decrescendo à medida que a densidade diminui, até cair abruptamente, nos limites da área

urbanizada. A diferença de temperatura do ar também é mais destacada entre o centro da

cidade e a sua periferia rural, em noites calmas e claras, algumas horas após o pôr-do-sol.

(SPIRN, 1995: 69).

2.1.4.2 Poluição do ar41

A  poluição  do  ar  é  outro  fenômeno  típico  das  grandes  cidades  e  que  pode  ser

observado além dos limites de sua origem, devido à ação do vento, seu grande auxiliar no

transporte de gases e partículas sólidas em suspensão.

Os  efeitos  da  poluição  interagem  sobre  o  meio,  transformando-o  no  seu  aspecto

estético, químico, físico ou biológico.  Os principais tipos de poluentes são os gases e

vapores de compostos minerais ou orgânicos e as partículas sólidas ou líquidas; as principais

vítimas da poluição atmosférica, encontram-se, em geral, longe das fontes poluidoras.

A  poluição  pode  se  apresentar  sob  duas  formas:  aguda,  ocorrendo  em  locais  e

épocas específicas, situação insuportável e que pode causar mortes; e crônica que causa

maior impacto, deixando a cidade em estado de poluição diária e provocando doenças e até

morte prematura.

Na superfície da Terra, os efeitos negativos da poluição do ar atingem os seres

humanos, os animais, e os recursos minerais e vegetais, de forma global, contribuindo para,

por exemplo, a destruição da camada de ozônio, expondo a vida no Planeta a sérios riscos42.

O uso e ocupação do solo urbano e a forma da cidade são os principais responsáveis

ao  mesmo  tempo  em  que  são  aliados  no  controle  do  problema,  pois  podem  viabilizar  a

insolação e a ventilação dos espaços externos, melhorando as condições do ar. Assim,

41A poluição do ar corresponde à presença na atmosfera de um ou mais contaminantes em quantidade e duração
tais que sejam ou tendam a ser prejudiciais ao ser humano, às plantas, à vida animal, às propriedades ou que
interfiram no conforto da vida ou no uso das propriedades.
42 A contaminação pode se verificar pela inalação do ar, ingestão da água ou de alimentos contaminados por
chuvas ácidas, pelo contato da pele com o ar, entre outros. Até mesmo os elementos construídos podem sofrer
vários desgastes por conta da poluição do ar de desvalorização, seja pela depreciação do valor do imóvel
propriamente dita, seja pela sua localização.
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ratifica-se a importância de um planejamento integrado da cidade, onde se possam buscar

soluções que permitam o maior conforto do ambiente43.

2.1.4.3.Inversão térmica

Os problemas mais graves gerados pela poluição atmosférica: alergias, irritações

cutâneas, problemas respiratórios são agravados pelas inversões térmicas. Para Oke (1978),

a inversão térmica se verifica quando o padrão normal de estratificação da temperatura do

ar é invertida, isto é, quando o ar quente fica estacionado sobre o ar frio. A inversão térmica

se  verifica  sob  três  condições:  quando  o  resfriamento  do  ar  se  dá  de  baixo  para  cima;

quando o aquecimento do ar vem de cima (usualmente adiabático44) ou pela transmissão do

calor por um movimento horizontal de uma massa de ar (advecção) do ar quente ou frio.

Em geral, as inversões térmicas são fenômenos ocasionais e rápidos. No entanto, em

cidades com predisposições climáticas ou topográficas podem ser freqüentes e longas. Isto

é, podem ser comuns em vales e cidades-vale, em noites calmas e claras, quando o ar frio

desce ao fundo do vale e suas temperaturas se mantêm mais frias que nos morros próximos.

Podem ocorrer em regiões metropolitanas inteiras ou na escala de uma rua-desfiladeiro

(SPIRN, 1995: 64).

Ao discutir as interações entre a forma urbana e a concentração/dispersão de

poluentes, Spirn (1995) conclui que:

as inversões térmicas são responsáveis pelas mais graves situações de
poluição do ar, invariavelmente; os ventos determinam se os poluentes são
dissipados rapidamente, dispersos ou se estacionam, concentrando-se em
níveis perigosos à saúde45,  no  nível  da  rua;  a  cidade  dissipa,  desvia,
intensifica e gera movimentos de ar, que, se conduzidos podem dispersar a
poluição; qualquer técnica para reduzir a velocidade do tráfego de veículos
nas  vias  principais  só  servirá  para  aumentar  a  poluição  do  ar;  na  base  de
uma rua-desfiladeiro (cânion) sombreada pode-se formar, pela manhã, uma
inversão térmica local e o aumento da descarga dos veículos, nas horas de
maior  movimento,  no  nível  do  usuário  pode  afetar  sua  respiração46 ;  a
relação entre a altura das edificações e a largura da rua deve permitir o
acesso  do  sol  no  meio  da  manhã,  a  fim  de  dissipar  as  inversões  térmicas

43 No planejamento integrado, os profissionais envolvidos no processo de desenho da cidade devem
compatibilizar as diferentes disciplinas envolvidas e viabilizar uma legislação que contemple os aspectos
ambientais e suas interferências no espaço urbano.  Em nível municipal, o zoneamento deve prever e determinar
os melhores locais para cada uso tirando partido dos elementos do clima, em especial do vento e da radiação
solar,  para  a  determinação  de  suas  diferentes  zonas  de  uso.  Na  escala  da  cidade,  a  legislação  deve  continuar
respeitando as características ambientais para minorar os problemas inerentes ao seu crescimento.
44 Que  resulta  de  um processo  de  transformação  de  um sistema em que  não  ocorrem trocas  térmicas  com o
exterior.
45 Para Spirn (1995), muitas das rajadas de vento sentidas pelos pedestres são redemoinhos de massas de ar
estacionário que aprisionam e concentram poluentes ao invés de dissipá-los.
46 De acordo com Spirn (1995), essa inversão permanecerá até que o sol de meio-dia atinja a rua e aqueça as
superfícies e o ar no nível do solo, salvo se for dissipada pelo vento.
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locais no nível do solo e permitir a entrada de brisas que dissipem e diluam
os poluentes (SPIRN, 1995:64).

2.2 CONFORTO AMBIENTAL

Falar de conforto ambiental requer, uma volta aos conceitos de Monteiro (1976),

inicialmente, descritos. Ao considerar o clima urbano um sistema complexo, dinâmico e

aberto (MONTEIRO, 1976), mostra que

embora esse sistema possa ser decomposto em diversos elementos, as
íntimas associações entre tais níveis permitem vincular os elementos em
conjuntos de maior afinidade e interação, conquanto nunca se possa, em
verdade, desincompatibilizá-los completamente uns dos outros. (MONTEIRO,
1976: 124 e 125)

A partir desta formulação, demonstra como as partes do sistema se inter-relacionam

e são apreendidas pelo Homem, em função dos três canais de percepção humana,

destacando os seguintes subsistemas: o termodinâmico (conforto térmico), o físico-químico

(qualidade do ar) e o hidrometeórico (impacto meteórico).

No primeiro subsistema (termodinâmico), o autor demonstra que,

as componentes termodinâmicas do clima não só conduzem ao referencial
básico  para  a  noção  do  conforto  térmico  como  são,  antes  de  tudo,  a
constituição do nível fundamental de resolução climática para onde
convergem e se associam todas as outras componentes.

Dentro do esquema do S.C.U., esse canal atravessa toda a sua estrutura,
pois  que  é  o  insumo  básico,  é  transformado  na  cidade  e  pressupõe  uma
produção fundamental no balanço de energia líqüida atuante no sistema. O
uso do solo, a morfologia urbana, bem como suas funções, estão
intimamente  implicadas  no  processo  de  transformação  e  produto.  É
impossível desvincular a componente térmica da barométrica, de ventilação,
condensação  e  precipitações  restritas  ao  núcleo  do  S.C.U. (grifo  nosso).  A
geração da ilha de calor é suficiente para desencadear uma ventilação
urbana, que se alterna com aquela local do quadro geológico e aquela mais
ampla  da  circulação  regional....  A  pesquisa  do  clima  da  cidade  implica
obrigatoriamente em observação complementar fixa permanente, bem como
trabalho de campo com observações móveis e episódicas. (grifo nosso)
(MONTEIRO, 1976:126)

Nos subsistemas qualidade do ar e impacto meteórico, Monteiro (1976) destaca: no

primeiro, a poluição do ar associada às outras formas de poluição (solo, por exemplo) como

um dos mais importantes e decisivos fatores da qualidade do ambiente urbano e, no

segundo, todas as forma meteóricas, hídricas, mecânicas e elétricas, que assumindo,

eventualmente, manifestações de intensidade podem causar impactos à vida urbana.
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2.2.1 Conforto térmico nos espaços externos

Com  a  evolução  dos  estudos  do  clima  urbano,  a  definição  das  variáveis  que

determinam o conforto ambiental sofreu modificações. O desempenho térmico urbano está

condicionado ao conforto térmico dos usuários. Pode-se afirmar que

uma pessoa está confortável com relação a um acontecimento ou fenômeno
quando pode observá-lo ou senti-lo sem preocupação ou incômodo. Então
diz-se que uma pessoa está em um ambiente físico confortável  quando se
sente em neutralidade com relação a ele. (CORBELLA e YANNAS, 2003: 30).

Desta forma, pode-se afirmar que o conforto térmico humano é um estado em que o

Homem não sente frio nem calor, estando satisfeito com o ambiente térmico que o cerca.

Brown e Gillespie (1995), também concordam com esta definição afirmando que o principal

instrumento para se medir o conforto térmico, em diferentes microclimas, é o próprio corpo

humano.

O equilíbrio térmico entre o corpo e o ambiente depende da combinação de uma

série de variáveis ambientais e humanas. Para Corbella e Yannas (2003) as variáveis físicas

(ambientais) que interessam ao conforto térmico humano são: a temperatura do ar e das

superfícies (em volta das pessoas); a umidade relativa do ar (água contida no ar); a radiação

infravermelha (das superfícies do entorno); a velocidade e a direção dos ventos; a radiação

solar.

Para Spirn (1995) “o conforto humano é resultado de muitos fatores: temperatura do

ar, movimentos do ar, umidade, taxa metabólica e vestimentas são os fundamentais”

(SPIRN, 1995: 81). Por outro lado, “o grau de poluição atmosférica ou de conforto ‘aceitável’

vai depender do modo como as pessoas usam um lugar, quando o usam, quanto tempo ali

permanecem e se podem evitá-lo.” (SPIRN, 1995: 82)

2.2.2 Variáveis ambientais que influenciam o conforto térmico

2.2.2.1 Radiação47

A radiação é o principal elemento a ser estudado para o planejamento dos espaços

visando ao conforto térmico. Quando incidem sobre o ser humano, tanto a radiação solar

47 A energia solar chega de forma desigual à superfície terrestre, dependendo da latitude (inclinação das
trajetórias solares), do período do ano e da hora do dia. Além disso, é também absorvida de forma diferenciada
pelas superfícies. Em conseqüência, gera uma distribuição de temperatura desigual, desencadeando movimentos
de ar (e de vapor d’água), que ocasionam as trocas de matéria e energia entre a terra, o ar e a água
(evaporação da água dos mares, lagos e rios, chuvas etc.). A maioria das superfícies naturais absorve quase toda
a radiação terrestre que recebe, mas reflete e transmite muito pouco. Os coeficientes de absorção e a emissão de
um corpo são iguais em relação à radiação terrestre; a intensidade da radiação emitida depende da emissividade
e da temperatura da superfície de cada corpo.
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quanto a radiação terrestre afetam fortemente seu conforto térmico. Ao incidir sobre as

superfícies urbanas, a radiação é absorvida em parte, aquecendo as superfícies, que, por sua

vez, aquecem o ar em contato, aumentando a temperatura do ar que rodeia as pessoas. A

intensidade desses efeitos pode ser altamente variável e pode ser alterada pelos elementos

da morfologia urbana.

2.2.2.2 Temperatura do ar48

De  acordo  com Corbella  e  Yannas  (2003),  a  temperatura  do  ar  é  um índice  usado

para indicar a transferência de energia térmica de um corpo com maior para outro com

menor temperatura. É determinada, basicamente, pelo aquecimento e pelo resfriamento da

superfície terrestre, porque o ar é quase transparente à radiação solar e, é influenciada pelos

fatores climáticos e pela morfologia urbana, que contribui para a formação de ilhas de calor

urbana e poluição do ar, afetando fortemente o conforto térmico.

2.2.2.3 Umidade do ar49

É a quantidade de vapor d’água existente nas camadas mais baixas da atmosfera, em

determinado instante e que se origina, principalmente, da evaporação. À medida que a

temperatura do ar aumenta, aumenta também a sua capacidade de conter o vapor d’água.

No entanto, a umidade não se mantém uniforme, porque sofre variações de acordo com a

variação da temperatura do ar e com os deslocamentos das massas de ar.

A umidade relativa do ar assume papel relevante no conforto térmico e em conjunto

com  a  temperatura  alteram  bastante  a  sensação  de  conforto  humano.  A  umidade  está

relacionada à evapotranspiração do corpo humano: quando ela é alta, dificulta a perda de

calor  do indivíduo;  quando é  baixa  (e  a  temperatura  do ar  é  alta),  permite  o  resfriamento

pela evaporação via transpiração da pele. Nas pesquisas tradicionais realizadas em climas

48 A temperatura do ar é comumente medida em três escalas: a centígrada (Celsius), a Fahrenheit e a
Kelvin.
Na análise dos espaços internos, a relação entre os parâmetros climáticos (temperatura e umidade relativa do ar)
mensais é apresentada, de forma simples, na Carta Bioclimática. Esta Carta é uma representação sobre o
Diagrama Psicrométrico de uma região de variação da temperatura e da umidade, onde a maioria das pessoas se
sente bem (zona de conforto). É necessário salientar que a Carta Bioclimática foi elaborada para espaços
interiores é seria conveniente que se estabeleça uma similar para espaços externos que seja capaz de
recomendar diretrizes para a intervenção em espaços externos.
49 A umidade do ar pode ser medida sob diversas formas, as mais usadas no estudo do conforto ambiental são a
umidade absoluta e a umidade relativa. A umidade absoluta corresponde à quantidade de água (em kg) contida
em uma porção de ar que contenha 1 kg de ar seco; a umidade relativa é a porcentagem de água que a mistura
“ar-água” contém em relação à máxima que pode conter nessa temperatura49. A umidade absoluta do ar varia de
acordo com a estação do ano (menor no na fria e maior na quente), enquanto que a umidade relativa diminui
com o  aumento  da  temperatura  do  ar,  pois  quando  o  ar  se  aquece,  seu  ponto  de  saturação  é  aumentado.  A
umidade relativa também varia nas diferentes horas do dia, mesmo que a umidade absoluta se mantenha
constante, devido às variações da temperatura do ar.
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predominantemente frios não se dava muita importância à UR, mas nos trópicos, seu estudo

é relevante. Nos espaços internos existe uma correlação total, inversamente proporcional,

entre  o  aumento  da  temperatura  e  a  diminuição  da  umidade  relativa;  mas  nos  espaços

externos, devido à transferência de umidade por advecção, essa correspondência pode não

existir.

2.2.2.4 Precipitações

As  precipitações  são  fenômenos  que  ocorrem  quando  o  vapor  d’água  retorna  à

superfície terrestre, após sua condensação, seja sob a forma de chuva, neve, granizo, etc.

No  ciclo  da  água,  o  ar  ganha  ou  perde  calor  latente  absorvido  ou  liberado  e  a  energia

requerida para a troca entre o estado líquido (água) e seu estado gasoso (vapor d’água) é

7,5 vezes maior que a energia necessária para a mudança de seu estado sólido (gelo) para o

líquido (água).

A chuva é a forma de precipitação mais comum nos trópicos. No sistema hidrológico,

as  nuvens  se  formam pela  evaporação das  águas  de superfície  aquáticas  e  terrestres,  que

retornam à terra, aos rios, mares, lagos e lagos etc. e ao oceano (FIGURA 2.3).

Fonte: Adaptado de OKE, 1978

LEGENDA

P = precipitações
E = evaporação (perda de água para o ar:
rios, mares, lagos etc., solos, vegetação
etc.)
Valores = quantidades percentuais da
média global de precipitações (± 1040 mm)

FIGURA 2.3 - Esquema do ciclo hidrológico médio anual (Sistema Terra-atmosfera)

As precipitações sob a forma de chuva podem ser de três tipos: convectivas

(convencionais ou de vento), frontais (convergentes) e orográficas. As chuvas convectivas

(ou de vento) se caracterizam como chuvas fortes, que caem, geralmente à tarde, em áreas

não muito extensas, onde o aquecimento do ar é maior após o meio-dia. Elas são típicas de

regiões equatoriais, são intermitentes e são acompanhadas de relâmpagos e trovões, com

muita freqüência. Acontecem quando, em dias quentes, o ar próximo à superfície fica leve e,

subindo para camadas mais altas da atmosfera, carrega umidade. Nas altitudes superiores, a

temperatura diminui e o vapor se condensa em pequenas gotículas que ficam em suspensão

no ar e caem quando maiores.
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 As  chuvas  frontais  acontecem  pelo  encontro  frontal  de  duas  massas  de  ar  de

características diferentes (quente e fria). Sua área de abrangência (medida em km2) e o seu

volume variam em relação às massas, que por sua vez, variam durante o ano.

As chuvas orográficas são associadas a áreas acidentadas ou montanhosas, onde as

“barreiras” formadas pelo relevo abrigam massas de ar que obrigam as massas de ar a subir,

atingindo altitudes superiores, reduzindo a temperatura e condensando o vapor. Essa chuva

é intermitente e fina, como acontece na Cidade de São Paulo. No Rio de Janeiro, as chuvas

mais comuns são do tipo frontal, pois em geral, são o resultado do encontro de massas de ar

diferentes.

2.2.2.5 Nebulosidade

Para  a  análise  da  quantidade  de  radiação  solar  que  chega  à  Terra,  conhecer  o

percentual de nebulosidade também é importante. O grau de nebulosidade interfere na

radiação solar incidente (durante o dia, no que se refere ao aquecimento do ar e, à noite, no

seu resfriamento), no que tange à quantidade de radiação infravermelha que escapa em

direção ao céu. Ela é caracterizada por um sistema de décimas partes de céu coberto por

nuvens, conforme pode ser verificado na TABELA 2.3.

TABELA 2.3 – Classificação de nebulosidade para o Rio de Janeiro – ano 2000
         Nebulosidade         Condição do céu
         10 ≤ n < 9,5        Totalmente nublado
         9,5 ≤ n < 8                Nublado
           8 ≤ n < 3         Medianamente claro
           3 ≤ n < 1                  Claro
           1 ≤ n < 0           Totalmente claro

Fonte: Adaptado de Corbella (1997)

2.2.2.6 Vento

O vento e o conforto térmico estão estreitamente associados ao entorno edificado,

uma vez que a morfologia urbana altera as características do próprio vento. Deste modo, o

vento e os padrões de implantação das edificações no espaço urbano são abordados no item

3.1.2 – edificações e efeitos aerodinâmicos do vento.

2.2.3. Variáveis humanas que influenciam o conforto térmico

2.2.3.1 Influência das características pessoais

Os  elementos  climáticos  (radiação  solar,  temperatura  do  ar,  umidade  do  ar,

nebulosidade, precipitações e vento) atuam sobre a percepção humana, alterando sua

sensação de conforto ou desconforto térmico. Para estabelecer o equilíbrio térmico entre o
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Homem e o ambiente, mantendo a temperatura do seu corpo por volta dos 370 é necessário

que ocorram algumas trocas térmicas. Essas trocas se dão pelos processos de radiação,

condução, convecção e evaporação, dependendo das condições ambientais. (FIGURA 2.4)

Fonte: Adotado de BUSTOS ROMERO (2000)
                       FIGURA 2.4 - Equilíbrio térmico humano

Os processos de ganho de calor acontecem, essencialmente pela radiação, pelo

metabolismo e pela atividade física que o Homem está desenvolvendo; os processos de

perda de calor ocorrem, basicamente, pela evaporação (suor), mas também por irradiação

de calor, e pela convecção do ar e, em menor escala, por condução.

Essas trocas de calor se verificam em certas condições climáticas e devem atender a

uma quantidade adequada ao Homem, num tempo determinado e observar a atividade que

estiver sendo desenvolvida. Para garantir que o processo se dê em consonância com as

variações  do  meio,  é  necessário  o  uso  de  mecanismos  de  controle.  (BUSTOS  ROMERO,

2000). De acordo com Toledo (1973, apud. BUSTOS ROMERO, 2000: 50), “existem três

meios de controle: o sistema termo-regulador do organismo, o uso adequado de vestimenta

e a criação de um invólucro, o edifício”.

A evaporação da transpiração é um fenômeno muito importante nos trópicos para a

perda de calor do Homem. O corpo humano pode perder grandes quantidades de calor

mesmo quando as temperaturas radiante e do ar forem mais altas que a da sua pele, uma

vez que cada grama de água evaporada retira cerca de 540 calorias da superfície da pele.

Para os espaços externos, os mecanismos de controle mais usados são: o

sombreamento (por vegetação ou elementos de cobertura), o uso de materiais que

absorvem e refletem menos calor e a permissão à passagem dos ventos.
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2.2.3.2 Influência da roupa e da atividade

Dentre os elementos envolvidos no conforto térmico, existem duas variáveis inerentes

ao  ser  humano  que  interferem  mais  diretamente,  e  que  atuam  tanto  para  os  espaços

internos quanto externos: a atividade e a vestimenta.

As trocas térmicas entre o Homem e o ambiente são modificadas pelas propriedades

da vestimenta que estiver usando, pois criam um ambiente secundário que diminui a troca

de calor  entre  o  corpo e  o  ambiente  primário.  A  cada atividade desenvolvida  pelo  Homem

corresponde uma taxa metabólica e, por conseguinte, a uma quantidade de energia térmica

que precisa dissipar. Outro forte elemento a ser considerado no conforto térmico é o

metabolismo. A especificidade de cada atividade desenvolvida altera a taxa de metabolismo

de modo a gerar energia suficiente para o desenvolvimento humano. (CORBELLA e YANNAS,

2003: 30 a 34).

2.2.3.3 Combinação das variáveis ambientais e humanas

Para se determinar a quantidade de calor produzida pelo organismo humano num

dado ambiente é necessário que se conheçam o tipo e a intensidade da atividade física do

indivíduo, assim como sua estrutura física (faixa etária, sexo e adaptabilidade ao clima local).

No entanto, outros fatores interagem no processo. Para começar é importante conhecer os

processos de troca térmica para distinguir que outras variáveis (radiação, temperatura,

umidade  do  ar  e  vento)  vão  interferir  na  percepção  térmica  humana.  Por  outro  lado,  a

combinação de variáveis pode traduzir sensações distintas de frio ou calor, de acordo com as

combinações de temperatura e condições do vento. Em uma área com temperatura elevada,

mas com vento, pode-se obter um valor de temperatura equivalente ou correspondente a

uma temperatura do ar mais amena, gerando ao indivíduo uma maior sensação de conforto

térmico.

A partir de gráficos comparativos, Olgyay (1963) apresenta algumas tendências que

podem  manter  o  conforto  térmico  humano.  Nos  diagramas,  Olgyay  (1963)  combina  as

variáveis temperatura radiante e umidade relativa, definindo zonas de conforto e destacando

como estas zonas podem ser modificadas pela velocidade do ar.

Outros autores atribuíram relações de causa e efeito, após relacionarem as medições

das variáveis ambientais e das reações humanas. O resultado foi a apresentação de alguns

modelos como a Carta Bioclimática de Givoni (1969), os diagramas de conforto térmico de

Fanger (1970) e a Carta apresentada por Corbella (2003), para o Rio de Janeiro. (FIGURA

2.5)
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Fonte: CORBELLA e YANNAS (2003)
                               FIGURA 2.5 - Carta Bioclimática – Rio de Janeiro

De qualquer modo, na percepção do conforto térmico, os modelos formulados

envolvem as trocas térmicas que se verificam no ambiente interno: radiação, condução,

convecção e evaporação. Esses processos de troca são fundamentais para garantir a

temperatura interna do corpo humano em torno de 37° C e a da superfície da pele a 35° C.

(TABELA 2.4)

TABELA 2.4 – Fatores envolvidos no balanço térmico humano
Fatores envolvidos no balanço térmico humano

Absorção de energia radiante Radiação emitida
Proveniente do sol ou refletida Para o céu

Proveniente de objetos Para superfícies mais frias
Condução de calor para o corpo Condução de calor do corpo
Contato com objetos mais quentes Contato com objetos mais frios

Convecção Convecção
Ação do ar com temperatura > a da pele Ação do ar com temperatura < a da pele

Calor produzido Evaporação
Processos basais · Na respiração
Atividades físicas · Na transpiração da pele

G
an

h
o 

de
 c

al
or

Tensão muscular e calafrios

P
er

da
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e 
ca

lo
r

Fonte: Modificado de Olgyay (1963)

Também com base em relações de causa e efeito e após terem relacionado medições

das variáveis ambientais e das reações humanas, Brown e Gillespie (1995) elaboraram uma

fórmula de conforto. Nela os autores calculam o fluxo de energia entre o corpo humano e o

ambiente, que caracteriza se o corpo ganhou ou perdeu energia para o ambiente.50 O

“balanço energético” é avaliado a partir da expressão:

Balanço = ganhos – perdas = M + Rabs – C – E – Remit, onde:
M = energia metabólica usada no aquecimento do corpo humano;
Rabs = radiação absorvida (solar e terrestre)
C = Calor sensível perdido ou ganho através da convecção;
E = Calor evaporativo perdido;
Remit = radiação infravermelha (terrestre emitida pelo Homem)

50 A pele do corpo humano aumenta sua temperatura quando ganha energia ou quando não pode dissipar
suficientemente a energia produzida. Conseqüentemente, se esfria quando perde energia.
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O  valor  final  obtido  na  equação  de  “balanço  térmico”  é  expresso  em  W/m2 na

(TABELA 2.5) e o valor da radiação (solar e terrestre) absorvida pode ser calculada:

a) medindo-se no local, através de estações climáticas próximas ou em tabelas de

dados médios, e calculando-se a quantidade absorvida pelo corpo;

b) estimando-se a radiação absorvida pelo corpo, mediante equações pelo uso de um

termômetro de radiação e estimando-se a radiação recebida sob as árvores (considerando a

permeabilidade das copas).

TABELA 2.5 – Interpretação do conceito de conforto térmico
              Resultado do balanço
                energético (w/m2)

            Interpretação do conceito
                        de conforto

Balanço < -150           O local deve ser muito aquecido
-150 < balanço < -50    O local deve ser aquecido
-50 < balanço < 50 O local não deve ser alterado
50 < balanço < 150    O local deve ser resfriado

150 < balanço          O local deve ser muito resfriado
Fonte: adotado de Brown e Gillespie (1995)

Quando o “balanço energético” é próximo de zero, diz-se que uma pessoa está em

conforto  térmico  (pele  em  torno  de  350);  quando  o  resultado  é  amplamente  positivo,  a

pessoa está recebendo mais energia do que perdendo e, conseqüentemente sentindo mais

calor; se o resultado é largamente negativo, o desconforto é de frio. O índice de conforto

térmico foi simplificado por Fanger (1970), para espaços internos, conforme mostrado na

TABELA 2.6.

TABELA 2.6 – Conceituação sensorial de calor
Sensação térmica Grau

Muito quente + 3
Quente + 2

Morno ou pouco quente + 1
Neutro 0

Fresco ou pouco frio - 1
Frio - 2

Muito frio - 3
Fonte: Adaptado de Fanger (1970), apud. Nagara, Shimoda e Mizuno (1995)

A maioria dos conceitos aqui apontados foi estabelecida para estudos em espaços

internos. Para a análise do conforto térmico em espaços externos, convém destacar o papel

decisivo que o entorno construído exerce no microclima para que se estabeleçam novos

parâmetros de análise.
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CAPÍTULO 3: ENTORNO CONSTRUÍDO E MICROCLIMA

3.1 ENTORNO CONSTRUÍDO

Para se entender como o entorno construído interfere no microclima de espaços

exteriores é necessário que se retomem alguns conceitos que orientam esta pesquisa. Para

Ashihara (1990: 10), “o espaço exterior é um espaço criado ao delimitar a natureza” e “para

a sua materialização, esse espaço utiliza materiais naturais e artificiais que se acomodam ao

clima exterior com uma ordem plena de intenções”. (BUSTOS ROMERO, 2001: 32)

Esta ordenação, repleta de intenções e significados se “estrutura”, com base em uma

série de elementos que compõem a forma da cidade. Para identificá-los é preciso que se

“entenda a cidade como uma arquitetura... lugar onde se manifestam os fatos urbanos”

(ROSSI, 2001, 62). Ao tratar a cidade como lugar, Rossi (2001) destaca que “no interior da

estrutura urbana há alguns elementos de natureza particular que têm o poder de retardar ou

acelerar o processo urbano,” (ROSSI, 2001, 62) sublinhando o papel do solo urbano51 nessa

ação.

Ao  definir  entorno  urbano,  Rossi  (2001:63)  introduz  o  conceito  de  área-estudo,

mostrando que esta

pode ser considerada uma abstração com respeito ao espaço da cidade; ela
serve para definir melhor determinado fenômeno. Portanto, dávamos, de um
lado,  uma  definição  da  área-estudo  como  método  de  trabalho  e  uma
definição da área-estudo mais complexa, entendida como elemento
qualitativo da cidade. (ROSSI, 2001: 63)

Ainda para o autor, “é tarefa da geografia humana estudar as estruturas da cidade

em conexão com a forma do lugar em que se manifestam... Mas para proceder à análise do

lugar é necessário estabelecer a priori, os limites dentro dos quais esta analise é definida”

(ROSSI, 2001: 34). Para estabelecer esses limites, Rossi (2001)52 destaca as três escalas de

análise da cidade estabelecidas por Tricart (1963):

a) a escala da rua, que compreende as construções e os espaços
construídos que a circundam;

51 Rossi  (2001) considera o solo urbano, um dado natural,  mas também uma obra civil  e parte substancial  da
arquitetura da cidade. Para o autor, o solo urbano constitui a projeção da forma da cidade num plano horizontal
ou partes específicas (ROSSI, 2001, 62)
52 Rossi (2001: 34) ressalta “não sustentamos simplesmente que não existem diversas escalas de estudo, mas
que é inconcebível pensar que os fatos urbanos mudam, de certa forma, por causa da sua dimensão”. Esta Tese
opta pela classificação de Tricart (1963) por considerar que ela se ajusta perfeitamente aos seus propósitos.
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b) a escala do bairro, que é constituído por um conjunto de quarteirões com
características comuns;
c) a escala de toda a cidade, considerada como um conjunto de bairros.
(ROSSI, 2001:63)

Da mesma forma que o urbanismo delimita a cidade para analisá-la, a climatologia

busca classificar o clima no Planeta, buscando agrupar os elementos que interagem nas suas

diferentes escalas de abrangência e características fitogeográficas.

À escala da cidade, devem ser observadas as características do clima local

(topoclima) e as especificidades de cada microclima, que se origina a partir de uma série de

fatores do ambiente construído. Para conceituar microclima, Monteiro (1976:100), descreve

que,

como  última  unidade,  aparece  o  microclima,  mais  próximo  dos  limites  que
lhe  foram  traçados  por  Geiger,  sem  a  rigidez  do  dois  metros,  mas  sem
atingir muitas dezenas de metros ... trata-se, nitidamente, de uma
combinação especial que se revela sensorial a qualquer visitante, pois que,
em poucos metros de penetração, vai-se percebendo, com suficiente
clareza, a variação microclimática.  (MONTEIRO, 1976: 100)

3.1.1 Entorno construído e análise climática

No Sistema Clima urbano - S.C.U. preconizado por Monteiro (1976), é importante

destacar que se deve-analisar, inicialmente, a energia que chega à cidade e que é dirigida

diretamente à atmosfera que a envolve; em seguida, devem ser avaliados os efeitos que a

própria atmosfera produz entre o Sol e a superfície terrestre53.

E, é necessário sublinhar, a importância da radiação solar no estudo do microclima

urbano e, também, o papel do Homem, como principal agente modificador do espaço e do

clima. Assim, o estudo do clima urbano pressupõe “uma conduta de investigação que veja

nela não um antagonismo entre o homem e a natureza, mas uma co-participação.”

(MONTEIRO, 1976: 88)

Considera-se significante, destacar ainda, os principais elementos do entorno que

devem ser estudados na análise bioclimática dos espaços exteriores. Após analisar algumas

contribuições  de desenho adaptado ao lugar,  Bustos  Romero (2001)  apresenta  um quadro

resumo dos principais elementos de análise do espaço urbano, agrupando-os em quatro

grandes categorias: entorno, forma, traçado e atributos da superfície do urbano. Destaca a

autora,  que  o  quadro  continua  abrangente,  e  a  utilização  ou  não  de  cada  uma  ou  da

53 Para Bustos Romero (2001) “A evolução dessa entrada de energia deve ser observada tanto em relação aos
seus aspectos quantitativos como em relação à sua forma de transmissão. Somente assim se descobrem os
padrões de desempenho que levam ao conhecimento do ritmo do clima.” (BUSTOS ROMERO, 2001: 48 e 49).
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totalidade dessas categorias temáticas dependerá das necessidades específicas do projeto

(BUSTOS ROMERO, 2001: 151).

Entre as principais categorias do espaço urbano para o tratamento bioclimático dos

espaços externos, Busto Romero (2001), propõe, então:

o tamanho, a densidade e a orientação do construído na área urbana, as
rugosidades aerodinâmicas, o anteparo das emissões de radiações de onda
larga,  os  relacionamentos  entre  o  tamanho  do  edifício  e  a  distâncias
existentes entre eles e a distribuição dos edifícios altos entre os mais baixos.
(BUSTOS ROMERO, 2001: 151)

Após a releitura dos elementos propostos por Bustos Romero (2001), buscou-se uma

re-oredenação dos elementos que compõem os espaços externos e que interferem

diretamente no clima urbano classificando-os em: naturais (ou do ambiente natural), que

podem ser geográficos ou geomorfológicos e construídos (ou culturais), que podem ser

arquitetônicos ou urbanísticos. Incluem-se, também, na ordenação dos elementos, os

principais índices urbanísticos utilizados na análise. (TABELA 3.1)54

TABELA 3.1 – Elementos do entorno construído para análise climática
ELEMENTOS DO ENTORNO (área estudo)

ELEMENTOS NATURAIS ELEMENTOS CONSTRUÍDOS

GEOGRÁFICOS E
GEOMORFOLÓGICOS

ARQUITETÔNICOS E
URBANÍSTICOS

MEDIDAS E ÍNDICES
URBANÍSTICOS

Radiação solar
Solo

Topografia
Hidrografia
Vegetação

Orientação Solar
Ventos

Nebulosidade

Edificação
Lote e quarteirão
Traçado urbano

Circulação
Praça

Pavimento
Mobiliário

Arborização
Cor

Gabarito (em altura)
Densidade habitacional

Uso do solo
Tamanho das vias
Relações (praça e

edificação)55

Fator de visão do céu
Distância em relação ao

mar

Todos os elementos aqui relacionados são fundamentais na análise e no tratamento

bioclimático dos espaços externos. O papel dos elementos naturais no processo foi

destacado no capítulo anterior. Porém é importante frisar, como mostra Bustos Romero

(2001), o papel que o entorno construído, no qual se incluem os elementos arquitetônicos e

54 Excluem-se nesta ordenação, aspectos igualmente importantes na formação dos espaços exteriores como:
aspectos econômicos e culturais, entre outros.
55 Este parâmetro informa a relação entre a maior extensão da praça e a maior altura das edificações do entorno.
Segundo Ashihara (1981), a dimensão mínima da praça deve corresponder à altura da construção do entorno
imediato de maior relevância e uma dimensão máxima que não exceda o dobro dessa altura.
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urbanísticos (compreendendo seus índices e medidas), desempenha na análise bioclimática

dos espaços externos.

Este entorno - “invólucro” urbano, responde por cada espaço exterior,  funcionando

como a célula responsável pelas especificidades de cada microclima estabelecido na cidade.

De uma forma geral, os elementos arquitetônicos e urbanísticos interagem entre si e

perpassam ou são perpassados pelos índices e medidas urbanísticos que os regulam e

complementam.

Sem enevoar a importância dos demais elementos que atuam no microclima, a forma

e  a  orientação  do  traçado  urbano,  a  edificação  (e  sua  forma  de  implantação  no  lote)  e  a

vegetação são destacados nesta pesquisa, como os mais significativos elementos de análise

do entorno construído para o projeto bioclimático dos espaços exteriores.

3.1.2 Edificações e efeitos aerodinâmicos do vento

A  direção  e  a  intensidade  do  vento  são  alteradas  pela  edificação  (gabarito,  forma,

texturas, afastamentos etc.). As áreas densamente construídas se destacam pela diminuição

do vento e pelos efeitos nocivos por ela causados, como a poluição do ar, ilhas de calor e

inversões térmicas.

Gandemer e Guyot (1976) destacam os efeitos aerodinâmicos do vento causados pela

urbanização.  Entre os efeitos aerodinâmicos do vento mais estudados, abordam-se neste

estudo aqueles que ocorrem na junto às áreas onde se desenvolveram os experimentos de

campo.

a) Efeito de “esquina”

Este efeito cria uma corrente de ar nos vértices das edificações, que é proporcional à

altura  do  edifício.  E  pode  gerar  uma  situação  particularmente  desconfortável  para  o

pedestre. Gandemer e Guyot (1976: 56 e 57) exemplificam, apontando uma situação

comumente encontrada no desenho urbano.   Os prédios tipo “caixote” com arestas vivas,

que geram o efeito, tornando as esquinas áreas onde o vento pode ser bastante incômodo.

A situação pode ser amenizada pelo arredondamento da forma arquitetônica, que diminui o

gradiente horizontal da velocidade média do vento ou pelo agrupamento de espécies

arbóreas nos passeios junto às esquinas.   (FIGURA 3.1)
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Fonte: Gandemer e Guyot (1976: 55 e 56)

                         FIGURA 3.1 – Efeito “de esquina”

Para atenuar os problemas causados pelo “efeito esquina”, Gandemer e Guyot (1976:

57 e 58) sugerem outras soluções: contornar a edificação com outros elementos, ao nível do

solo; escalonar a edificação, no seu planejamento ou prever elementos porosos próximos às

esquinas.

b) Efeito canalização

Este efeito é comumente encontrado, especialmente em cidades ou bairros de

traçado urbano ortogonal. Ele se forma quando os espaços edificados apresentam “paredes”

poucos permeáveis ao vento e um espaçamento igual ou inferior ao dos edifícios, gerando

“corredores”  de  vento.  Sua  intensidade  varia  em função  do  grau  de  inclinação  do  traçado

urbano em relação à entrada dos ventos dominantes.  (FIGURA 3.2)

Fonte: Gandemer e Guyot (1976)
FIGURA. 3.2 – Efeito canalização

Para Gandemer e Guyot (1976: 78 e 79), o efeito de canalização pode ser evitado ou

minimizado em traçados com inclinação entre 45o e 90o; ao serem criadas porosidades entre

as edificações para gerar perdas de carga ou quando são previstos espaçamentos com

larguras superiores a duas vezes a altura das construções. Em espaços urbanos consolidados

o problema é  de difícil  solução.  No entanto,  a  arborização também é um recurso  útil  para

amenizar o desconforto dos pedestres, criando barreiras, que desviam e amortecem a

intensidade do vento.
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c) Efeito barreira

Também  é  um  efeito  muito  comum  em  áreas  de  traçados  ortogonais.   Para

Gandemer  e  Guyot  (1976),  o  efeito  corresponde  a  um desvio  em espiral  da  passagem do

vento, quando encontra uma “barreira” formada pelas edificações altas e sem afastamentos.

(FIGURA 3.3)

  Fonte: Gandemer e Guyot (1976: 65)
                              FIGURA 3.3 – Efeito barreira

Em Copacabana,  área  onde  se  encontram os  estudos  de  caso,  o  efeito  é  bastante

comum. O Bairro apresenta alta taxa de densidade habitacional, edificações sem

afastamentos e gabarito alto e uniforme (FIGURA 3.4).

FIGURA 3.4 – Barreiras criadas pelas edificações no Bairro de Copacabana

O efeito pode ser evitado ou amenizado com a abertura de passagens nas edificações

ou entre elas ou quando são previstos escalonamentos que gerem uma maior porosidade.

(GANDEMER e GUYOT, 1976:65). Quando os prédios são posicionados perpendicularmente à

direção do vento, recebem 100% da massa de ar, mas os que estão inclinados a 45o dessa

mesma direção passam a receber apenas 50%, amenizando seus efeitos. (GANDEMER e

GUYOT, 1976: 66 e 67)
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d) Efeito Venturi

O fenômeno tem origem quando as edificações formam um ângulo aberto ao vento e

sua zona crítica ocorre na “área de estrangulamento” entre as edificações. (GANDEMER E

GUYOT, 1976: 71). (FIGURA 3.5)

Fonte: Gandemer e Guyot (1976: 65)
                                       FIGURA 3.5 – Efeito Venturi

e) Outros fenômenos

Os outros efeitos que não foram citados são: “pilotis”, “de esteira”, “redemoinho”,

“de malha”, “das zonas de diferente pressão” e “de pirâmide” (FIGURA 3.6)

             Pilotis                                 Esteira                             Redemoinho

            Malha                 Zonas de diferente pressão                  Pirâmide

Fonte: Gandemer e Guyot (1976)
FIGURA 3.6 – Outros efeitos aerodinâmicos do vento no meio urbano
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Não se pode esquecer, no entanto que, em áreas urbanas solidificadas qualquer

proposta de solução torna-se extremamente difícil nas circunstâncias econômicas atuais e

que em cidades de clima tropical, o vento é um excelente aliado no controle bioclimático dos

espaços externos (e internos), melhorando a sensação de conforto térmico.

3.2 MICROCLIMA

3.2.1 Características do entorno construído que modificam o microclima

O desenho urbano orientado pela concepção bioclimática corresponde à interação de

diferentes elementos do clima, da forma urbana e da cultura locais, com o objetivo de criar

ou recriar espaços urbanos confortáveis do ponto de vista climático. Desta forma, o conforto

ambiental está diretamente relacionado aos fatores que condicionam o clima urbano, que,

por sua vez, têm ligação direta com a morfologia da cidade56.

A definição de Corbella e Yannas (2003:30) para conforto mostra que uma pessoa se

sente confortável em relação a um acontecimento ou fenômeno quando pode observá-lo ou

senti-lo sem preocupação ou incômodo também se aplica aos espaços externos. Assim, do

ponto vista bioclimático a expressão “estar em conforto” num espaço externo significa não

se preocupar com as sensações de sentir frio ou calor e poder usufruir integralmente deste

espaço, durante todas as horas do dia.

Ao se projetar o espaço urbano, com base nos conceitos do bioclimatismo, é

importante considerar as características da forma urbana que são condicionantes climáticos,

os principais elementos climáticos que devem ser controlados no desenho urbano e os

métodos que aplicados a cada situação geram conforto térmico e reduzem o consumo

energético.

Segundo Corbella e Yannas (2003), o microclima depende da energia solar absorvida

pelas superfícies dos objetos, da energia envolvida na evaporação e da energia absorvida na

convecção pelo ar. Para os autores, as características morfológicas do sítio são muito

importantes no estudo do microclima urbano e os elementos que devem ser controlados no

desenho da cidade são:

· rugosidade e porosidade;

· densidade habitacional;

· uso e ocupação do solo;

· área (relação entre larguras e alturas);

56 Não se pode esquecer o papel da legislação urbana no conforto ambiental, pois é ela que traça as diretrizes
para a ocupação, crescimento e desenvolvimento da cidade.
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· orientação da malha urbana;

· permeabilidade do solo e

· propriedades termodinâmicas dos materiais.

3.2.1.1 Rugosidade e porosidade57

As  cidades  sempre  apresentam  superfícies  rugosas  ao  vento,  uma  vez  que  as

diferentes alturas e formatos das edificações produzem fricção nas camadas de ar mais

próximas ao solo, por isso, a rugosidade altera a direção e a velocidade dos ventos 58.

O aumento da rugosidade gera uma ampliação da camada limite urbana, espessura

na qual a superfície da Terra deixa de exercer influência sobre o vento pela força de atrito,

reduzindo a sua velocidade nas camadas mais próximas à superfície. (FIGURA 3.7).

Fonte: Gandemer e Guyot (1981: 20 e 1976: 13)

FIGUA 3.7 – Gradiente do vento em relação à rugosidade do solo

Assim, quanto maior é a rugosidade de um local, menor será a velocidade do vento

nas camadas mais próximas do solo. Do mesmo modo, o vento atingirá maiores velocidades

à medida que se aproximar da camada limite atmosférica, quando passará a se manter à

velocidade constante (ventos geostróficos).

Gandemer e Guyot (1981:16) definem cinco classes (graus) de rugosidade: oceano,

campo aberto, área precedida por bosque ou pequena aglomeração, zona urbana e centro

de grandes cidades (FIGURA 3.8). No campo, onde os atritos são menores ou inexistentes,

devido às  grandes  planícies,  a  velocidade do vento  é  maior;  já  os  bairros  de  casas  baixas

apresentam rugosidade média e os grandes centros urbanos, alta rugosidade, devido às

grandes barreiras criadas pelas altas edificações.

57 A rugosidade “é um parâmetro adimensional utilizado para distinguir diferentes categorias de terrenos, que
influenciarão diretamente no comportamento do vento”. O seu valor é tipicamente 3% da dimensão média dos
obstáculos dispostos sobre a superfície da terra. (SARAIVA, sem referência)”, (CARVALHO, 2006: 64).
58 Este princípio se aplica tanto para uma edificação quanto para um conjunto de edifícios ou uma cidade. As
dimensões, a densidade, a forma e a orientação do obstáculo, assim como a posição e o tamanho de suas
aberturas modificam a velocidade dos ventos e a sua direção.
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Fonte: Gandemer e Guyot (1981)
FIGURA 3.8 – Classes de rugosidade

A porosidade, por sua vez, corresponde ao grau de permeabilidade que a estrutura

urbana oferece aos ventos. A orientação da malha viária urbana e a forma de implantação

do edifício no lote apresentam forte relação com a porosidade, uma vez que permitem ou

dificultam a penetração dos ventos, definem o grau de exposição das ruas e edifícios à

radiação solar e as perdas de radiação infravermelha, que estão associadas ao fator de visão

do céu. O controle da rugosidade e da porosidade deve ser feito, principalmente, pelo

controle do gabarito, pelo afastamento entre edificações e pela forma e orientação dos

edifícios.

3.2.1.2 Densidade habitacional

De  acordo  com  Oliveira  (1988,  apud.  VIEIRA,  1994:  66),  estudos  de  muitos

pesquisadores mostram que as maiores temperaturas são registradas em áreas mais

densamente ocupadas, onde a redução da ventilação e o aumento da produção de energia

antropogênica agravam os problemas ligados às ilhas de calor. Da mesma forma, áreas onde

a densidade habitacional é mais baixa e /ou apresentam grandes proporções de áreas verdes

são consideradas mais confortáveis.

Para  Spirn  (1995),  a  grande  concentração  de  edifícios  é  um  dos  principais

responsáveis pelo aumento da temperatura na cidade, afirmando que “a cidade é mais

quente que a área rural circunvizinha durante parte do dia e a maior parte da noite”. Afirma

ainda que as áreas mais adensadas da cidade são as mais quentes e que, à medida que esta

densidade diminui, a temperatura também decresce. (SPIRN, 1995: 67).

A forma da cidade e a densidade habitacional aliadas às características do sítio e ao

uso do solo são mais importantes na formação e na intensidade das ilhas de calor do que o

tamanho  da  cidade  (SPIRN,  1995:  69).  A  autora  alerta,  ainda,  para  o  fato  de  que  a

densidade populacional (ou de construção) e a ocupação do solo estão diretamente

relacionadas à formação de ilhas de calor urbano. Destaca que “a área central da cidade,

com seus edifícios altos e próximos uns dos outros, em ruas estreitas com pátios confinados,

forma  tipicamente  o  centro  da  ilha  de  calor”.  A  poluição  do  ar  aumenta  a  absorção  de
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energia  solar,  gerando  o  efeito  estufa,  além  de  causar  doenças  e  transtornos  à  vida  da

cidade.

Em geral, a densidade habitacional é controlada pela taxa de ocupação urbana e pelo

coeficiente de aproveitamento do solo, estabelecidos na legislação urbanística.

3.2.1.3 Uso e ocupação do solo

O zoneamento urbano define as diferentes áreas de uso (residencial, comercial,

industrial etc.) e os tipos de atividades permitidas nas diferentes áreas da cidade

estabelecendo  as  formas  de  ocupação  e  organização  dos  espaços  na  cidade.   Assim,  a

determinação  dos  padrões  de  uso  e  ocupação  do  solo  é  muito  importante  para  o  clima

urbano, pois além de se constituir no principal instrumento de controle do solo urbano,

também é um dos principais indicadores de delimitação de unidades climáticas urbanas.

3.2.1.4 Relação altura e largura ou tamanho (área)

Embora os estudos que vêm sendo realizados não comprovem que exista correlação

entre o tamanho da cidade e as mudanças climáticas no local, alguns fatos já foram

identificados. Oliveira (1988, apud. DINES, 1991), conclui que a relação entre o tamanho da

cidade e a diferença de temperatura entre o campo e a cidade é linear, mesmo sendo certo

que  quanto  maior  for  a  cidade,  maiores  são  as  alterações  de  superfície  e  quantidades  de

fontes produtora de calor.

A ventilação de uma rua desfiladeiro “depende da largura dessa via, da altura e da

forma dos edifícios circundantes, de sua orientação em relação aos ventos dominantes e do

padrão geral dos ventos da cidade ao redor”. (SPIRN, 1995: 72).

A  velocidade  do  vento  pode  renovar  o  ar  no  nível  de  rua,  desviando  a  poeira  e  a

poluição se for paralela à direção ao vento dominante. Já as ruas transversais aos ventos

dominantes recebem pouca ou nenhuma ventilação, a turbulência não desvia os poluentes,

ao contrário, só faz girar esses poluentes que se depositam novamente, devido ao ar parado

no centro das quadras.

3.2.1.5 Orientação da malha urbana

A orientação da malha urbana é muito importante para a ventilação e a insolação da

cidade. A orientação da malha urbana corresponde, no caso de trama “xadrez”, ao

posicionamento do traçado viário em relação aos pontos cardeais. A orientação pode



Entorno construído e microclima

Virgínia Maria Nogueira de Vasconcellos 63

considerar ainda outros elementos como referência: a direção predominante ou secundária

do vento, as trajetórias solares, a presença do mar, montanhas, lagos, rios etc.

A orientação das ruas e vias de comunicação altera a penetração dos ventos e dos

raios solares, podendo causar prejuízos ao ambiente, como o aumento da poluição do ar e

as ilhas de calor urbano. (TABELA 3.2)

TABELA 3.2 – Principais modelos de forma urbana e sua influência no clima da cidade

Modelo Características principais Influência no clima

Rádio-
concêntrico

Um único centro dominante de elevada densidade e
uso misto, de onde se irradiam quatro a oito vias
principais, que contém o sistema de transporte de
massas; nas interseções encontram-se centros
secundários; as áreas verdes ocupam os espaços
entre as áreas em desenvolvimento.

Permite  a  melhor  distribuição  dos
ventos que a grelha regular ou
xadrez.

Linear

Estruturada a partir de uma linha de transportes
contínua, onde os usos “menores” ou indesejados
ficam localizados entre essa faixa e os espaços
rurais.

Se  em  forma  de  cânions
apresenta os inconvenientes já
descritos.

Ortogonal
(Grelha)

A forma mais comum; onde o solo urbano é dividido
em blocos idênticos que crescem em qualquer
direção.

Herança românica; em superfícies
inclinadas permite o acesso à
energia  solar;  se  em plano  e  N-S
apresenta zonas secas e úmidas,
e ofuscamento.

3.2.1.6 Permeabilidade do solo

A urbanização acarreta mudanças, na maioria das vezes, desastrosas para o clima

urbano. A  pavimentação  de  solos  naturais  e  a  retirada  de  árvores  geram um processo  de

impermeabilização do solo muito grave, que impede a absorção das águas das chuvas, não

realimentando os lençóis freáticos. A aceleração do escoamento das águas contribui,

também, para o ressecamento do ar e, conseqüentemente, para a diminuição das perdas de

calor pela evaporação.

A  superfície  do  solo  urbano  é  muito  mais  impermeável  que  o  solo  rural.  A

urbanização provoca o aumento de superfícies impermeáveis na cidade, em diferentes graus

devido à quantidade de solo recoberto por construções 59 (edificações e pavimentos), malha

viária (vias e passeios) e solo descoberto e compactado.

A redução da cobertura vegetal e o conseqüente aumento das superfícies

pavimentadas na cidade reduzindo os recursos hídricos, diminui o resfriamento natural por

consumo de calor latente (IZARD e GUYOT, 1984) e, conseqüentemente, contribui para o

aumento da temperatura média da cidade em todas as estações do ano.

59 Incluem-se aqui os espaços livres urbanos de uso público.
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Para Oliveira (1988, apud. VIEIRA, 1994), os principais efeitos provocados pela

impermeabilização do solo urbano são:

· Redução da umidade do ar e da evaporação na área urbana, pela diminuição da

absorção das águas pluviais (solo) e pela ausência de vegetação;

· Aumento da energia térmica, que se acumula na cidade mantendo aquecidas as

construções e as pessoas, pela diminuição da evaporação;

· Aumento da concentração de massas úmidas que provocam precipitações sobre as

áreas mais impermeabilizadas, oriundas das baixas pressões atmosféricas causadas

pelas altas temperaturas registradas nestas áreas;

· Aumento do número de inundações em áreas mais impermeabilizadas, por chuvas

ocasionais intensas.

3.2.1.7 Propriedades físicas dos materiais e superfícies

A superfície terrestre não se aquece ou se resfria uniformemente, porque a própria

natureza da superfície dos materiais explica as diferenças de comportamento de cada uma

em relação à radiação solar e às perdas por emissão da radiação, apresentando os materiais

uma maior ou menor transmissão e acumulação da energia absorvida. Cada material exposto

à radiação solar apresentará características e comportamentos variáveis. As superfícies dos

materiais interagem com a radiação solar de três formas básicas: por absorção de energia,

por reflexão e por transmissão, no caso dos materiais transparentes.

A absorção corresponde à capacidade da superfície do material em absorver parte da

energia radiante. O coeficiente de absorção é dado pela relação entre o fluxo de energia

absorvida e o fluxo recebido60. A reflexão é o processo que permite à superfície do material

rejeitar parte da energia radiante61.

À  razão  entre  a  quantidade  de  radiação  refletida  pelo  entorno  de  uma  região  e  a

radiação que incide sobre ele, dá-se o nome de albedo62. Esta relação é expressa em

porcentagem. Nas superfícies ásperas, molhadas ou de cor escura, o albedo tende a ser

mais baixo, que nas superfícies claras, lisas ou mais secas. O uso de superfícies mais escuras

garante uma melhor absorção; as superfícies mais claras podem ser usadas para refletir a

radiação onde for conveniente.

60 Essa relação é inferior ou igual a um, valor só atingido pelo corpo negro.
61 A reflexão se caracteriza por um fator sempre inferior a um; num corpo negro esse fator é zero (relação entre
o fluxo refletido e o incidente).
62 O conceito não deve ser confundido com o conceito de refletividade (ou coeficiente de reflexão), que se refere
a uma superfície específica.
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A relação entre fluxo de radiação solar transmitido e o recebido é dada pelo

coeficiente de transmissão. Este índice é inferior a um e caracteriza, por exemplo, as

diferenças entre as transmissões de vidros distintos e ainda quanta energia solar passa

através  da  copa  das  árvores.  Todo  material  é  capaz  de  emitir  radiação.  A  quantidade  de

emissão de cada material é dada pela sua temperatura e natureza de sua superfície e se

caracteriza por um coeficiente que a relaciona à emissão de um corpo negro ideal63 e  é

sempre inferior a “um”64.

Grandes áreas pavimentadas sem vegetação podem aumentar a temperatura do ar.

Materiais com alta refletividade e baixa condutividade geram microclimas que apresentam

mudanças extremas ou abruptas de temperatura. Assim, em cidades tropicais, sempre que

possível deve-se revestir as superfícies com elementos vegetais em substituição a qualquer

outro tipo de revestimento. A cobertura natural do terreno tende a minorar as temperaturas

extremas e estabilizar as condições climáticas (TABELAS 3.3 e 3.4)

TABELA 3.3 – Propriedades térmicas dos materiais

Material

Massa
específica
(ρ)

Kg/m3

Condutividade
(λ)

Calor
específico

(c)
j/kg/oC

Difusividade
(a) 10-7

m2/s

Efusividade
(b)

J/oC/s1/2

Areia seca 1350 0,270 750 2,67 520
Areia abrigada chuva 1500 0,580 800 4,83 830

Brita ou seixo 1000/1500 0,700 800 5,8/8,7 750/920
Asfalto 2100 0,700 1700 1,96 1580

Concreto comum 1800 0,970 1000 5,39 1320
Lajotas de cimento 2000 1,050

Granito 2500/3000 3,500 840 15,30 2800
Blocos concreto 1700 0,520 840 3,65 860

Terra argilosa seca 1600/1900 0,280/2,800
Terra compactada 1700/1900 1,100 840 6,9/7,7 1300

Terra úmida 1800 0,580 1460 2,21 1230
Ferro 7850/7900 58/73 452/460 160/200 14500/16100

Madeira 400/600 0,110/0,150 1900 1,32/1,44 290/410
Obs. Nesta tabela são apresentados, apenas, os principais materiais usados em espaços livres
urbanos de uso público.
Fonte: Adaptada e adotada de CORBELLA e STANGENHAUS, 1999

63 É o corpo que serve de referência para definir o coeficiente de emissão das superfícies; o corpo negro ideal
absorve toda a energia que chega até a sua superfície, não transmite e não reflete nada.
64 Pela Lei de Kirchoff a emissividade é igual a absorvidade para os mesmos comprimentos de onda. (CORBELLA
e YANNAS, 2003: 227)
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TABELA 3.4 – Propriedades óticas de superfícies (frente à radiação dos acabamentos ou
tintas)

Material Absortância solar (α) Emitância
infravermelha (ε)

Branco, caiação ou mate 0,20 - 0,40
Cinza claro para escuro 0,40 – 0,50
Verde, vermelho e marrom 0,50 – 0,70
Marron escuro até azul 0,70 – 0,80
Azul escuro até preto 0,80 – 0,90
Tijolo vermelho aparente 0,70 – 0,80 0,85 – 0,95
Concreto aparente limpo 0,55 0,90
Pedra escura aparente 0,65 – 0,80 0,85 – 0,95
Pedra calcária clara 0,57 0,95
Mármore claro 0,46 0,95
Reboco claro 0,30 – 0,50 0,85 – 0,95
Madeira de pinho 0,60 0,95A
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Madeira de carvalho 0,90
Asfalto 0,93 0,93
Terra 0,75 0,75
Borracha, preta, dura 0,90 – 0,95
Grama 0,67
Lajotas e azulejos, claros 0,25 – 0,40 0,90 – 0,95
Lajotas e azulejos, escuros 0,80 0,90
Areia seca 0,82
Areia molhada 0,91
Superfície da água (incid. Solar 80o – 90o) 0,53
Superfície da água (incid. Solar 50o) 0,90
Absorção da floresta (verde claro) 0,85

P
av

im
en

to
s 

e 
ch

ão

Absorção da floresta (verde escuro) 0,95
Preta 0,85 – 0,95 0,90 – 0,98
Branca 0,30 0,90
Branco de chumbo 0,29 0,89
Verde claro brilhante (óleo) 0,50 0,95
Cinza e verde escuro (óleo) 0,75 0,95P

in
tu

ra

Alumínio 0,55 0,55
Telhas de barro, vermelhas 0,65 – 0,80 0,85 – 0,95
Telhas de barro, bege 0,30 – 0,50 0,40 – 0,60
Concreto pintado de preto 0,90 0,90
Impermeabilização 0,90 0,95

C
ob

er
tu

ra

Fibrocimento 0,70 0,95
Ferro galvanizado 0,40 – 0,65 0,11

Chapa de ferro galvanizada 0,90 0,28
Alumínio e cromo, polidos 0,10 – 0,40 0,02 0,04

R
ev

.
m

et
ál

ic
o

Aço polido 0,40 – 0,65 0,20 – 0,30
Obs. Nesta tabela são apresentados, apenas, os principais materiais usados em espaços livres urbanos de uso
público.
Fonte: Adotada de CORBELLA e STANGENHAUS, 1999

Em geral, materiais porosos são bons absorventes térmicos e acústicos; materiais

aplicados com juntas, quando assentados sobre material permeável, permitem uma melhor

drenagem do solo; superfícies pintadas com tons médios diminuem o ofuscamento e

possuem menor emissividade que os tons claros, por exemplo.  (FIGURA 3.9).
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Concreto, paralelepípedo, asfalto, madeira, grama, tijolo, intertravado, ladrilho hidráulico, pedra
portuguesa.

FIGURA 3.9 – Exemplos de revestimentos usados em áreas externas

Ao se incorporarem os conceitos do bioclimatismo ao desenho urbano deve-se ter em

mente que o condicionamento térmico dos espaços construídos não é função exclusiva da

tecnologia  das  construções,  mas  também  do  padrão  volumétrico  da  cidade,  que  inclui  a

árvore em sua composição.

3.2.2 Propriedades urbanas da vegetação.

O Homem sempre buscou abrigo contra as alterações do clima, resguardando-se

contra o sol, a chuva e o vento indesejados.  Mesmo de forma assistemática, observava as

trajetórias solares, as modificações atmosféricas e da paisagem à sua volta. Com o passar do

tempo, foi aperfeiçoando seus abrigos, mas paralelamente esquecendo de garantir a

sobrevivência do Planeta.

Olgyay (1962) destaca que o costume de se cercar as edificações com árvores é mais

antigo do que o uso da vegetação com fins estéticos, de proteção ou de entretenimento. Nos

dias atuais, a vegetação urbana é tratada como um dos principais elementos de ligação

entre o Homem e a Natureza, garantindo-lhe melhores condições de conforto ambiental,

físico e psicológico.

O  principal  representante  da  vegetação  urbana  é  a  árvore,  por  se  constituir  um

elemento da própria morfologia urbana, identificando e organizando os espaços. Ela é,

também, um dos principais representantes da natureza, uma vez que a sua presença

reaproxima o Homem do ambiente natural. A árvore desempenha uma série de funções no

dia  a  dia  da  cidade e  de sues  habitantes,  com papel  de  destaque no controle  bioclimático

dos  espaços,  uma  vez  que  tem  sido  apontada  como  elemento  fundamental  para  a

minimização dos efeitos que alteram o clima, provocados pelo processo de urbanização.
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Sua importância vem sendo muito destacada em muitos trabalhos em função dos

benefícios que representam para a cidade e seus habitantes. A arborização urbana definida

como

o conjunto da vegetação arbórea natural ou cultivada que uma cidade
apresenta, tem influência decisiva nas condições do meio urbano,
promovendo benefícios como:

· estabilidade microclimática;
· melhoria das condições do solo;
· redução da poluição atmosférica;
· redução das despesas com condicionamento térmico;
· melhoria das condições de conforto térmico e lumínico;
· promoção na diversidade de espécies;
· qualidade ambiental e paisagística dos imóveis valorizando-os

monetariamente;
· aproximação com o meio natural contribuindo para o equilíbrio

psico-social do homem.
Além disso, as árvores urbanas constituem valores culturais da memória
histórica das cidades. (SANCHOTENE et alli, 2000)

A árvore desempenha uma série de funções no metabolismo da cidade e representa

um dos principais fatores de integração entre as construções e o meio ambiente,

proporcionando inúmeros benefícios à qualidade de vida. Seu papel sobre o microclima ainda

é objeto de muitas pesquisas, no entanto já é possível comprovar seus efeitos benéficos na

diminuição  da  temperatura  e  da  umidade  do  ar,  nos  efeitos  da  radiação  solar  e  no

redirecionamento dos ventos.

Ao destacar a importância das árvores urbanas, Farah (1997:10) mostra que desde

que o Homem passou a viver em aglomerados urbanos foi  se afastando da natureza. Essa

distância se tornou maior à medida que as cidades cresceram. No entanto, a necessidade de

contato com os elementos naturais para garantir o bem estar que eles proporcionam faz com

que o Homem urbano reate este elo, buscando re-introduzir o elemento vegetal nos espaços

construídos.

Citando  o  pensamento  de  Gutkind  (1952),  desenvolvido  por  Laurie  (1975),  lembra

ainda  a  autora  que  atualmente  se  ingressa  num quarto  estágio  de  relacionamento  com a

natureza65, que surge como uma época de responsabilidade e compreensão do

funcionamento da natureza, buscando se adaptar às condições do ambiente.

O Homem moderno procura uma melhor interação entre o ambiente urbano e suas

necessidades de consumo com os elementos naturais, buscando a melhoria da qualidade e

65 Segundo os autores citados, os estágios anteriores compreendem: o medo e respeito às forças da natureza, o
aumento da confiança em si, com respeito aos seus desígnios e limites, mas já tirando partido de seus benefícios
e, finalmente, a fase de agressão e conquista da natureza, sem considerar as conseqüências futuras.
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da preservação no Planeta. Sua presença, no entanto, deve estar respaldada num

planejamento adequado e não apenas na distribuição aleatória das espécies e sim na

especificação e plantio coerentes em relação à localização e às necessidades bioclimáticas de

cada local.

Ao  citar  Felderer  (1980),  Furtado  (1994)  lembra  que  o  efeito  mais  óbvio  que  uma

árvore causa ao microclima é o sombreamento, mas a utilização de árvores gera resultados

bastante significativos no controle do vento, da umidade relativa do ar e da temperatura do

ambiente.

Furtado (1994) mostra que a vegetação, em especial a árvore, auxilia no controle da

radiação solar por obstrução, reflexão, por irradiação do calor e por filtração. No controle do

vento,  a  árvore  pode  ser  usada  para  canalizar  os  ventos  desejáveis  ou  para  obstruir  a

passagem dos ventos indesejáveis, aumentando ou reduzindo o seu fluxo natural e, até

mesmo provocando alterações na sua direção. No controle da umidade, as árvores

modificam  os  níveis  de  conforto  ao  absorverem  as  águas  da  chuva  e  devolvê-las  à

atmosfera, sendo percebida como

uma estação intermediária para a umidade quando esta se transfere da
atmosfera para o solo e do solo para a atmosfera. Por outro lado, as árvores
reduzem a evaporação, conservando-a e retendo-a ali. Através da adição de
sua matéria orgânica, as plantas mantêm a porosidade do solo, ajudando-o,
assim, na retenção de água. (FURTADO, 1994: 40).

Ao controlar a radiação solar,  o vento e a umidade, o uso da vegetação vai alterar

também  as  temperaturas  próximas  do  solo.  Por  conta  da  dispersão  ou  da  absorção  da

radiação solar e pelo processo de evapotranspiração, a utilização de um gramado ou de uma

árvore, mesmo que não tenha atingido sua idade adulta, pode reduzir a temperatura do ar,

junto ao solo. (FURTADO, 1994: 40).

A vegetação, assim como o clima, é um sistema complexo e dinâmico, enquanto suas

características físicas e biológicas se desenvolvem e alteram em função do ambiente em que

vivem. Da mesma forma,

a cobertura vegetal  fechada funciona como um sistema de assimilação,  no
qual as camadas de folhas estão sobrepostas e se sombreiam mutuamente.
A cada profundidade da cobertura vegetal, a radiação que penetra é
interceptada e utilizada gradualmente, estando quase totalmente absorvida
próximo à superfície do solo. (LARCHER, 2002)

A  vegetação,  em  todos  os  seus  estratos,  contribui  de  forma  significante  para  o

conforto ambiental. A distribuição de maciços arbóreos ou arbustivos no controle do vento e
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da insolação (sombreamento) e/ou a especificação de gramados e forrações, isoladas ou em

conjunto, modificam o microclima e auxiliam no controle do conforto térmico humano: seja

favorecendo a retenção da umidade natural e a permeabilidade do solo seja atuando na

redução da temperatura das superfícies ou absorvendo a radiação solar etc.

A vegetação cria, ainda, uma ambientação harmoniosa entre o natural e o construído,

entre os cheios e vazios, entre altos e baixos.  Nesse contexto, as árvores, os arbustos e as

forrações apresentam características de uso distintas, mas semelhantes no controle

bioclimático dos espaços.

Por  outro  lado,  a  vegetação  nativa  de  uma  região  é  um  indicador  climático

importante. As espécies identificam o clima local e vice-versa, pois sua forma é condicionada

pelas características do clima local e do solo.

3.2.2.1 A vegetação no controle microclimático

A qualidade ambiental e, por extensão a qualidade de vida vêm preocupando

cientistas e pesquisadores, o que evidencia a importância de se estudar os efeitos gerados

pelas ações antrópicas na estruturação da paisagem. A distribuição aleatória de árvores nos

espaços externos tem sido uma característica do paisagismo urbano. Para que a vegetação,

sobretudo a de porte arbóreo, cumpra seu papel termo-regulador, é necessário que os

profissionais envolvidos no projeto conheçam, além das características climáticas,

ambientais, legais, sócio-econômicas etc. que envolvem a área de atuação e, saibam

identificar as principais características de cada espécie para uma especificação apropriada.

A adequação da espécie ao projeto consiste em promover o uso das diferentes áreas,

em situações climáticas distintas, garantindo o seu conforto térmico e lumínico. Embora uma

área densamente arborizada seja benéfica no verão, pode trazer sérios riscos à saúde das

pessoas e à higienização do ambiente, por reduzir a penetração dos raios solares, no

inverno.

O grau de permeabilidade à radiação solar (densidade foliar) deve ser um dos

principais fatores considerados na especificação das espécies visando ao conforto térmico e

visual dos espaços.

É importante considerar que a radiação solar atinge o interior da cobertura vegetal de

formas variadas, seja pelas bordas e espaços abertos que se formam seja pela radiação

difusa derivada da reflexão das folhas e da superfície do solo.
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Para Larcher (2000), “a atenuação da radiação na cobertura vegetal depende

principalmente da densidade da folhagem, do arranjo das folhas no interior da vegetação e

do ângulo existente entre a folha e a radiação incidente”. (LARCHER, 2000: 44)

O índice de área foliar – IAF fornece, quantitativamente, o valor da densidade foliar.

E  o  IAF acumulado,  que expressa  o  valor  de  toda superfície  de  área  foliar  por  unidade de

superfície de solo é dada pela fórmula (WATSON, 1947, apud. LARCHER, 2000):

IAF = soma de toda a superfície foliar
                  Área de solo

Larcher (2000) demonstra, ainda que a radiação solar atravessa várias camadas de

folhas justapostas e sua intensidade decresce exponencialmente de acordo com o grau de

cobertura vegetal, segundo a Lei de Lambert-Beer, para a extinção da luz. (LARCHER,

2000:44). Com base nesta mesma Lei, modificada por Monsi e Saeki (1953), Larcher (2000)

evidencia que

em uma camada foliar razoavelmente homogênea, a atenuação da radiação
pode ser calculada por meio da equação:

Iz = Io . e –k.IAF, onde:
Iz = intensidade da radiação a uma determinada altura dentro da cobertura
vegetal;
Io = intensidade da radiação no topo da cobertura vegetal;
K = coeficiente de atenuação para uma dada cobertura vegetal;
IAF = soma total da superfície foliar acima de Iz por unidade de área de solo
IAF acumulado) (op. cit.: 45)

Ainda de acordo com Larcher (2000), “o coeficiente de atenuação revela o grau de

diminuição da luz dentro da cobertura vegetal por, por absorção e espalhamento...

controlando o espaçamento entre as plantas. É possível obter uma melhor e mais uniforme

absorção da radiação”66. Assim, ao se controlar o espaçamento entre as espécies é possível

alcançar uma melhor uniformização da absorção da radiação solar e, conseqüentemente, da

adequação dos espaços ao uso a eles destinado, conhecido o coeficiente de atenuação da

espécie.

Desta forma, é importante destacar a importância da vegetação urbana na formação

dos espaços exteriores. No entanto, a vegetação, assim como todos os demais elementos do

entorno  construído,  variam  em  função  das  condições  do  tempo,  para  atender  às

66 Larcher  (2000:  46)  exemplifica  que,  “em florestas  com copas  fechadas  e  folhagem densa,  a  radiação  é  tão
fortemente absorvida na parte superior da copa que chega somente uma pequena parte à altura do tronco e ao
solo... Florestas compostas por espécies arbóreas com copas pouco densas... apresentam, por outro lado, uma
atenuação da radiação semelhante à comunidade de gramíneas. Na agricultura e horticultura, a distância entre as
plantas e a densidade de cobertura vegetal determina a atenuação da radiação”. (LARCHER, 2000: 46)
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necessidades de uso do solo urbano, alterando o microclima e, consequentemente, mudando

as características de uso dos espaços exteriores.

Copacabana, bairro escolhido como suporte para as análises microclimáticas desta

pesquisa, é um exemplo marcante de alteração do entorno construído, cuja influência no

microclima e no conforto dos cidadãos é percebida no seu dia a dia.
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CAPÍTULO 4 - METODOLOGIA

4.1 ESTRUTURA METODOLÓGICA

No desenvolvimento global da pesquisa, utiliza-se o método teórico-experimental,

freqüentemente empregado em estudos que abordam as variações climáticas em áreas

urbanas consolidadas, permitindo a coleta, a conjugação e a interpretação dos dados obtidos

em bibliografia especializada e in loco.

Ao entender que a pesquisa requer uma ordenação didática para a compreensão dos

diferentes estágios de seu desenvolvimento, esta Tese propõe um roteiro metodológico

(FIGURA 4.1), onde são destacadas as categorias de análise estudadas, organizadas

segundo  as  etapas  de  desenvolvimento  do  estudo.  Na  proposta,  as  categorias  de  análise,

que são independentes e complementares são trabalhadas de acordo com a escala de

intervenção: cidade e bairro (características urbanísticas, climáticas e sócio-culturais) e

praças (características do entorno construído, experimentos microclimáticos de campo e

observações de uso).

A partir do embasamento teórico e da definição do subsistema de análise o roteiro é

estruturado em três etapas consecutivas e interdependentes (FERRARI, 1977 e CHACEL,

1995): inventário, que abrange toda a fase de coleta de dados; análise e diagnóstico. Esta

ordenação permite a confirmação e a re-alimentação e/ou correção das informações, a partir

do mecanismo de feed-back proposto por FERRARI, em 1977.

Em função do grau de aprofundamento das informações nas três escalas abordadas

(cidade, bairro e praças), propõe-se a subdivisão das etapas inventário e análise dos dados,

onde, no caso da coleta e avaliação em nível de cidade e bairro, os dados são coletados a

partir de informações bibliográficas (livros, revistas especializadas, mapas, sites etc.). Esta

subdivisão foi chamada de inventário e análise bibliográfica. Os dados coletados à escala das

praças,  integram  o  inventário  e  a  análise  de  campo,  onde  são  levantados  e  avaliados  os

levantamentos in loco do entorno construído (caracterização do espaço), do microclima

(experimentos de campo) e do uso (observações).
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INVENTÁRIO

FIGURA 4.1 - Roteiro metodológico proposto – etapas da pesquisa
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4.1.1 Embasamento teórico

A primeira etapa - embasamento teórico - corresponde à fase inicial da pesquisa,

onde se procede à seleção, leitura e fichamento das principais aspectos abordados no

estudo: clima, clima urbano, características do entorno construído e medições em espaços

externos, em bibliografia especializada (livros, revistas e sites especializados, dissertações e

teses, entre outros).

4.1.2 Definição do subsistema

Esta Tese adota o conceito de Sistema Clima Urbano defendido por Monteiro (1976),

por concordar que, “como toda organização complexa, o clima da cidade admite uma visão

sistêmica, com vários graus de hierarquia funcional e diferentes níveis de resolução”

(MONTEIRO, 1976: 124), que caracterizam os subsistemas nele contidos. A definição do

subsistema requer o conhecimento prévio da cidade e/ou do objetivo da pesquisa. Assim, ao

se buscar, nos objetivos da Tese, subsídios para a determinação do subsistema a ser

analisado, definiu-se, a priori, o subsistema termodinâmico.

4.1.3 Inventário

O inventário bibliográfico englobou dois levantamentos que abrangeram as escalas da

Cidade  do  Rio  de  Janeiro  e  do  Bairro  de  Copacabana  (urbanístico  e  climático)  e  dois

levantamentos específicos na escala do Bairro (sócio-econômico e histórico). Ao inventário

de campo corresponderam três levantamentos à escala das praças (entorno imediato,

microclimático e de usos e atividades).

O levantamento urbanístico coletou os dados referentes à localização e à delimitação

administrativa do Bairro ao uso do solo, à orientação da malha urbana e circulação viária e à

forma das quadras (TRANCIK, 1986).

O levantamento climático reuniu gráficos referentes às normais climatológicas (1960-

1990), para categorizar o clima regional; tabelas e gráficos referentes às variações mínimas,

médias e máximas da temperatura e da umidade relativa do ar, precipitações, radiação solar,

pressão atmosférica, evaporação, insolação, nebulosidade; e gráficos da variação anual do

vento  e  velocidades  e  direção  média  do  vento,  no  Rio  de  Janeiro  e/ou  no  Bairro  de

Copacabana.

O levantamento sócio-econômico agrupou as tabelas e gráficos referentes à

densidade habitacional e dados populacionais (% de habitantes/m2 e % de habitantes/faixa

etária), do Bairro de Copacabana.
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Por  fim,  o  levantamento  histórico  traçou  um  breve  perfil  da  evolução  urbana  do

Bairro de Copacabana.

Os levantamentos de campo se detiveram à coleta de informações referentes às

praças  propriamente  ditas  e  ao  seu  entorno  imediato.  No  estudo  do  entorno  (imediato)

construído foram registrados o uso do solo, o gabarito em altura das edificações, a forma

dos lotes e a forma de ocupação da edificação no lote – afastamentos frontais, laterais e de

fundos (TRANCIK, 1986); no estudo microclimático foram realizados experimentos de

campo,  com  o  objetivo  de  registrar  a  temperatura  do  ar,  a  umidade  relativa  do  ar,  a

velocidade e  a  direção do vento,  a  radiação solar  direta  e  a  temperatura  dos  materiais  de

superfície.  Neste  contexto  foram  observados,  ainda,  o  grau  de  nebulosidade  e  o  grau  de

exposição do ponto de medição em relação ao sol. Para finalizar foram anotados os usos e

as principais atividades desenvolvidas nas praças, em diferentes horas e dias da semana,

durante o ano, os principais fluxos de pedestres e os pontos de atração internos e externos

às praças.

4.1.4 Análise

À terceira etapa correspondeu a análise dos levantamentos efetuados no inventário e

sua transformação, sempre que possível, em gráficos, tabelas, desenhos e imagens

(fotografias digitais).

A partir da análise dos mapas do uso do solo urbano, do gabarito e da figura e fundo

(TRANCIK, 1986) do entorno (imediato) construído foram verificados: os principais usos

locais (identificação dos pontos de atração e principais fluxos); as manchas solares para os

equinócios e solstícios de inverno e verão, que permitiram avaliar as condições de

sombreamento  em  cada  praça  e  os  principais  canais  de  ventilação  (vias)  e  as  mais

significativas  barreiras  à  entrada  do  vento  (edificações),  que  podem  alterar  a  direção  e  a

intensidade do vento influenciando o uso das praças.

Como resultados, foram elaborados cortes esquemáticos, para conferir a relação

entre o tamanho das vias e dimensões das praças (ASHIHARA, 1982); tabelas de proporção

entre os espaços construídos, livres ao sol e livres sombreados por vegetação de porte

arbóreo no interior das praças; zoneamento dos usos e principais atividades desenvolvidas

nas praças com os principais pontos de congestionamento, principais fluxos de pedestres,

pontos de encontro, áreas consideradas positivas e negativas, mobiliário, áreas usadas para

sentar, comer etc. (WHITE, 1986)
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Os dados microclimáticos foram registrados em tabelas previamente preparadas para

os experimentos de campo. O tratamento estatístico desses dados (praças e praia) obedeceu

a duas subfases:

a) análise dos dados climatológicos e meteorológicos obtidos no site do  INPE

(imagens de satélite e cartas sinópticas), para verificar as condições do tempo e

as possíveis variações da circulação atmosférica, nos três dias de medição (verão

e inverno);

b) análise qualitativa das variáveis levantadas nos experimentos de campo, que

utilizou os valores médios registrados nos pontos de medição (em cada praça),

nos três turnos (manhã, meio do dia e tarde), considerando, sempre que possível

os valores registrados na praia, para efeito de comparação dos resultados;

4.1.5 Diagnóstico

No  diagnóstico,  que  corresponde  à  quinta  e  última  etapa  do  processo,  são

apresentadas as conclusões e considerações finais do estudo.

4.2 MATERIAIS E MÉTODOS

4.2.1 Materiais e métodos do inventário bibliográfico

No inventário bibliográfico, os dados urbanísticos foram disponibilizados a partir dos

sites da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro (IPP – Instituto Pereira Passos e Portal Rio -

Armazém de Dados). Utilizaram-se imagens de satélite (Ortofotos), plantas cadastrais, no

Programa Autocad, e o Código de Obras do Município do Rio de Janeiro, além de material

iconográfico, livros e revistas especializadas sobre a Cidade do Rio de Janeiro.

Os dados climáticos foram coletados nos sites do Instituto Nacional de Meteorologia

(INMET, Ministério da Agricultura e Reforma Agrária) e do Instituto Nacional de Pesquisas

Espaciais – INPE (imagens de satélite) e da Diretoria de Navegação e Hidrografia – DNH, do

Ministério da Marinha (cartas sinópticas).

As informações sócio-econômicas (evolução da população residente, densidade

habitacional, crescimento da população residente, demanda por áreas livres etc.) foram

obtidas no site do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. As referências

históricas do Bairro de Copacabana foram selecionadas em bibliografia especializada e sites

sobre a história do Bairro.
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4.2.2 Materiais e métodos do inventário de campo

Para  a  coleta  de  dados  do  entorno  construído,  o  inventário  de  campo  utilizou  o

método da observação direta não participativa com medições (dimensionamento do espaço)

com anotações em planta; o método teórico-experimental para as medições microclimáticas

e o método da observação direta não participativa pata determinar o uso e as atividades

desenvolvidas nas praças.

Durante os levantamentos (in loco) do entorno (imediato) construído, os dados

referentes ao uso do solo, gabarito, afastamentos, tamanhos das vias etc. foram tomados,

conferidos  e  anotados  em  plantas  cadastrais  (Prefeitura  do  Rio  de  Janeiro)  e,

posteriormente,  registrados  com  auxílio  dos  programas  AUTOCAD  2006  e  PHOTOSHOP,

versão CS2. Foram efetuadas, ainda, elevações transversais e longitudinais das fachadas,

para facilitar a visualização das diferentes alturas (skyline ou “movimento” das fachadas)

Para o levantamento dos dados climatológicos foi utilizado o método das medidas

móveis. O método é freqüentemente usado em pesquisas ambientais, sendo conveniente,

sobretudo quando não se dispõem de equipamentos e/ou estações climatológicas

distribuídas pela cidade. Ele permite que se desenvolva um transecto pela área de estudo

com um único conjunto de equipamentos, realizando medições instantâneas das diversas

variáveis climáticas em pontos pré-definidos. No entanto, para sua utilização devem ser

tomados alguns cuidados:

· o tempo de percurso do transecto inteiro:  não exceder a uma hora (devido a

possíveis alterações do tempo (climático));

· devem ser evitados instrumentos que precisam de um longo tempo de

estabilização, sobretudo em medições instantâneas; os aparelhos de leitura

rápida são mais indicados;

· os aparelhos devem ser leves, portáteis, de fácil manuseio e leitura dos dados

e serem protegidos;

· transportar  os  aparelhos  com  cuidado,  a  pé,  ou  com  o  auxílio  de  veículos

adaptados (carrinhos de limpeza, mercado etc.);

· não esquecer cadernetas e/ou planilhas pré-confeccionadas para anotações

(de fácil leitura e preenchimento), pilhas e baterias sobressalentes;

· trabalhar, sempre que possível, com a mesma equipe, evitando mudanças no

meio dos trabalhos, que deve ser informada dos propósitos das pesquisa,

treinada  para  o  manuseio  dos  aparelhos,   preenchimento  das  planilhas  e
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observação das variáveis que não são registradas nos aparelhos (direção do

vento, exposição e condição do céu ;

· aferir os instrumentos.

Os resultados das medições de campo foram processados em planilhas do EXCEL,

versão 2003. Para a confecção dos mapas de sombra foram utilizados dois instrumentos: o

Programa SKETCH UP, versão 4.0 tomando como base a Planta Cadastral  da Prefeitura da

Cidade do Rio de Janeiro, elaborada no Programa AUTOCAD 2006. Foram ainda usadas as

Ortofotos das praças para conferência das áreas e o Programa CITY ZOOM, versão beta, que

também elabora os mapas de sombra e permite a confecção das máscaras solares.

4.2.2.1 Instrumentos de medição

Para alcançar os resultados pretendidos em cada levantamento foram usados os

materiais e instrumentos disponíveis e mais adequados a cada situação:

· levantamento do entorno construído – foram usados pranchetas e material de

desenho, máquinas fotográficas e plantas cadastrais da Prefeitura da Cidade

do Rio de Janeiro;

· zoneamento  dos  usos  e  atividades  desenvolvidas  nas  praças  -   foram

realizadas observações diretas não participativas, com os dados registrados

em plantas e usadas máquinas fotográficas digitais;

· levantamento microclimático – foram usados aparelhos de precisão e memória

de armazenamento das informações obtidas nas medições, a saber:

a) Temperatura do ar e umidade relativa do ar

Para a tomada da temperatura e da umidade relativa do ar foram utilizados quatro

aparelhos registradores (dataloggers).  Para  a  proteção  dos  aparelhos,  que  não  são

adequados a medições em espaços externos foram confeccionadas caixas de proteção67 para

evitar a incidência direta da radiação solar, providas de aberturas laterais para permitir a

entrada de ar.

Foram confeccionadas duas caixas para medições simultâneas nos pontos móveis em

cada praça (uma em cada dia) e em um ponto fixo na praia num ponto médio em relação à

praça correspondente e o mais próximo possível do mar (respeitada a linha da maré).

67 As caixas de proteção foram confeccionadas com caixas plásticas de sorvete (cor branco), onde foram abertas
aletas nas paredes laterais para facilitar a ventilação no seu interior.
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Em cada caixa foram dispostos dois dataloggers68 (um para medir a temperatura do

ar e o segundo para registrar a temperatura e a umidade relativa do ar). Para a instalação

dos instrumentos foram confeccionados, artesanalmente, ainda, dois mastros (1,5m de

altura),  em tubo de PVC,  para  a  fixação das  caixas  de  proteção dos  sensores dataloggers.

Estas hastes foram amarradas a um carrinho, que serviu como sustentação e para

deslocamento no interior das praça (FIGURA 4.2).

FIGURA  4.2  – Dataloggers de temperatura e umidade relativa do ar em
caixas de proteção para os aparelhos e carrinho para transporte das caixas.

Os dataloggers foram programados para registrar a temperatura e/ou umidade

relativa do ar a cada 30 segundos. Para efeito de análise foram anotados os valores

registrados nos horários respectivos às medições nos pontos69.   A  cada  minuto,  portanto,

obtinham-se três valores para cada variável. Ao transferir os dados para as tabelas do Excel,

foram consideradas as médias70 de cada um desses valores. Este procedimento foi realizado

tanto para os valores coletados nos pontos fixos (praia) quanto nos pontos móveis (praças).

Nos praças, todos os instrumentos foram posicionados nos pontos móveis, a cada 5

minutos  (exemplo:  10:00  h;  10:05  h;  ...;  10:45  h).  Os  valores  eram,  então,  tomados  e

registrados em planilhas, durante o primeiro minuto; os minutos restantes eram utilizados

68 Os aparelhos têm capacidade para registrar variações de umidade relativa de 25 % a 95%, a 25o, com precisão
de ± 5% e sensor operando em ambientes com temperaturas entre + 5o C e + 50o C.
Os sensores “dataloggers” têm capacidade de registro de dados, sensores (posicionados na parte externa dos
aparelhos) que possibilitam um tempo mínimo de resposta (≈ 1 minuto) e capacidade para registrar
temperaturas entre - 40 o C e + 75 o C.
1. Sensor de temperatura com datalogger, marca HOBO, modelo RH/Temp (H08-03-02);
2. Sensor de umidade relativa do ar com datalogger, marca HOBO, modelo RH/Temp (H08-003-02).
Os aparelhos têm capacidade para registrar variações de umidade relativa de 25 % a 95%, a 25o, com precisão
de ± 5% e sensor operando em ambientes com temperaturas entre + 5o C e + 50o C.
69 Para atender à proposta de coleta de informações nos pontos móveis e nos pontos fixos na praia, os dados
foram  trabalhados  da  seguinte  forma:  a  cada  cinco  minutos,  destacaram-se  3  registros  (intervalos  de  30
segundos), desprezando-se os valores dos quatro minutos entre cada medição. Exemplo: Ponto 1 – às 10:00 h,
registraram-se  a temperatura e a umidade relativa do ar às 10:00:00 h, às 10:00:30 e às 10:01:00 h, utilizando-
se a média dos valores encontrados e, assim, sucessivamente, às 10:05 h, 10:10 h... 10:45 h.
70 Essas médias foram transferidas, posteriormente, para as tabelas definitivas.
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para  o  deslocamento  do  grupo  (ponto  a  ponto)  e  inércia  dos  aparelhos.  Na  praia,  os

dataloggers permaneceram fixos no mesmo ponto71.

Ainda para o estudo dos experimentos de campo de verão, foram confeccionadas

duas planilhas para anotação dos valores registrados nos aparelhos que medem a

temperatura do ar, a saber:

· comparativo entre caixas (onde foram comparados os dados de temperatura dos

dataloggers semelhantes, isto é, os que medem temperatura e os que medem

temperatura e umidade do ar.

· comparativo entre aparelhos (onde foram comparados os dados de temperatura dos

dataloggers da mesma caixa, nas praças. (ANEXOS D, E, e F)

b) outros aparelhos que registram a temperatura do ar

Nos experimentos  de campo do período de verão,  foram usados,  ainda,  um termo-

higrômetro  e  um  anemômetro  térmico,  para  o  registro  da  temperatura  do  ar.  Os  dados

registrados nesses aparelhos serviram para confirmar os registros dos dataloggers (FIGURA

4.3)

                                        FIGURA 4.3 – Termo-higrômetro

c) Velocidade do ar

A intensidade e a direção do vento foram medidas com o auxílio de anemômetros de

operação manual, sendo: um térmico72 (fio quente) e um com “ventoinha”73. O anemômetro

de fio quente foi utilizado nos experimentos nas praças, enquanto o de ventoinha foi utlizado

71 A caixa com os dataloggers da praia foi disposta na areia, com o cuidado de mantê-la de costas para a
incidência direta do sol.
72 O anemômetro térmico possui um sensor (haste telescópica), memória para armazenar as velocidades mínimas
e máximas registradas num período determinado, que tenha umidade relativa máxima de 80% e temperatura de
operação variando entre 0oC e 50o C. Os dados são armazenados e recuperados (re-chamada em visor de cristal
líquido). Sua capacidade de registro (em m/s) varia de 0,2 a 20 m/s e sua resolução é de 0,27 m/s (com exatidão
de ±5% + 1 dígito).
73 O anemômetro de ventoinha registra velocidades entre 0,4 a 30 m/s, com resolução de 0,27 m/s e precisão de
± 2% + 1 dígito.  No entanto,  trabalha a uma temperatura de 0o C a 35o C e pode ser usado com até 90 de
umidade relativa do ar.
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na praia. Nas praças, para o registro da direção do vento, foi amarrado um fio de lã à haste

do sensor (FIGURA 4.4)

Anemômetro térmico Anemômetro de ventoinha

FIGURA 4.4 - Anemômetros

d) Temperatura de superfície

A temperatura das superfícies dos materiais foi aferida por um termômetro de “não-

contato” (infravermelho)74, que registra a temperatura superficial dos objetos a partir de um

sistema ótico que capta as energias emitida, refletida e transmitida pelo objeto mirado.

(FIGURA 4.5).

                         FIGURA 4.5 – Termômetro de “não-contato”

e) Radiação solar

A radiação solar global foi medida por um solarímetro com sensor fotovoltaico75

(FIGURA 4.6).

74 O aparelho possui uma mira a laser circular, com emissividade ajustável (entre 0,1 a 1,0), com capacidade de
armazenamento de dados. É capaz de medir temperaturas que vaiam entre – 32o C a 600o C, com resolução
expressa no painel de 0,1o C.
75 O solarímetro apresenta resolução de 1W/ m2 e foi desenvolvido GESTE/PROMEC/UFRGS - Grupo de Estudos
em Energias Alternativas, Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica, Universidade Federal do Rio
Grande do Sul.
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                                  FIGURA 4.6 – Solarímetro

f) Luminosidade

Para corroborar os dados registrados no solarímetro foram coletados, também, os

índices de luminosidade nos pontos, com um luxímetro. (FIGURA 4.7)

                                 FIGURA 4.7 – Luxímetro

4.2.2.2 Procedimentos

Para o início dos trabalhos de campo foram confeccionadas planilhas para anotação

dos  dados  de  cada  instrumento  nas  praças  e  na  praia  (ANEXOS  G  e  H).  Ao  final  das

medições de verão, os valores foram transcritos das fichas de campo para sete tabelas do

EXCEL: velocidade e direção do vento na praia (anemômetro de ventoinha); velocidade e

direção do vento nas praças (anemômetro térmico); comparativo dos aparelhos que medem

a temperatura do ar; luminosidade; radiação solar (praia e praças) e temperatura dos

materiais  de  superfície  (praia  e  praças).  Depois  de  conferidos  os  resultados  e  tiradas  as

médias, foram elaboradas tabelas-resumo, onde as informações foram reestruturadas,

resultando numa tabela única denominada Descrição climática dos pontos. Esta tabela serviu

de  base  para  os  trabalhos  de  campo  de  inverno  e  registro  final  dos  levantamentos

microclimáticos (verão e inverno). (ANEXOS I e J)
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Para a validação dos experimentos de campo é necessário que se proceda,

inicialmente, à aferição76 dos instrumentos. Devido a vários fatores (formação acadêmica da

equipe envolvida e a conseqüente inexperiência para levantamentos dessa magnitude, além

da falta de instrumentos calibrados e urgência de tempo), os aparelhos não foram aferidos

no início dos trabalhos. Inicialmente, a intenção era solucionar o problema confeccionando

uma planilha com o resultado médio de variáveis iguais registradas em aparelhos distintos

(exemplo: temperatura do ar) e trabalhar com as médias finais de cada variável. No entanto,

verificou-se  que  ao  se  trabalhar  com  as  médias  corria-se  o  risco  de  propagar  erros  que

algum aparelho apresentasse. O problema foi solucionado com a aferição posterior dos

instrumentos e a correção dos dados das medições.

4.3 DETERMINAÇÃO DOS PONTOS E HORÁRIOS DE MEDIÇÃO

Para  verificar  a  relação  entre  o  entorno  construído  e  o  microclima  em  praças  de

cidades litorâneas de clima quente e úmido foram estudadas três situações distintas, que

favorecem a comparação dos resultados. Esta escolha se verificou, a priori,  em função da

proximidade  com  o  mar  e  conseqüente  entrada  de  vento  em  relação  à  rugosidade  e  à

porosidade da área de estudo (ver capítulo 1). Para determinar o total  de amostras foram

estudadas as sombras projetadas em cada praça, pelas edificações do entorno imediato, nos

horários previstos para as medições: 9h, 12 h e 15 h77, nos equinócios e nos solstícios de e

verão e inverno78. Durante as medições os pontos foram visitados a cada cinco minutos,

mantendo-se os instrumentos durante um minuto no ponto em questão79, tendo sido

realizadas  duas  medições  em cada  ponto,  em  três  período  de  tempo  (10:00   às  10:45  h;

13:00 às 13:45 h e 16:00 e 16:45 h),  totalizando dez conjuntos de medições para cada hora

considerada.

Foi estudada, também, a configuração do céu em cada uma das praças, com o

auxílio do Programa CITY ZOOM. O fator de visão do céu indica que quanto maior a área de

céu visível na imagem (da fotografia ou do desenho), maior a capacidade daquele ambiente

76 A aferição dos instrumentos é realizada colocando-se os instrumentos agrupados, num mesmo local, sob as
mesmas condições de temperatura e umidade relativa do ar, vento, radiação solar e luminosidade. Os
instrumentos devem ser mantidos no local pelo menos por 24h a uma temperatura de 25o C. Junto aos aparelhos
deve ser colocado um aparelho padrão calibrado por um laboratório autorizado (calibração que tem validade de
seis meses), que vai servir de referência aos demais. A aferição é necessária para que se possa correlacionar as
medidas registradas para cada variável, em aparelhos distintos.
77 Na situação de verão as medições foram realizadas nos horários de 10, 13 e 16 h, respeitando o horário de
verão vigente para a Cidade do Rio de Janeiro.
78 Devido à falta de recursos e mão-de-obra necessários para os trabalhos de campo, optou-se por realizar
apenas as medições de verão e inverno.
79 Os instrumentos sem registro automático eram acionados a cada cinco minutos, permanecendo por um minuto
em cada ponto. Deste modo, os quatro minutos intermediários foram gastos com o deslocamento entre os pontos
e adequação dos instrumentos às condições encontradas no novo ponto percorrido.



Metodologia

Virgínia Maria Nogueira de Vasconcellos 85

de  dispersar  a  energia  térmica  para  a  atmosfera.  Será  maior,  também,  a  exposição  deste

ambiente à radiação solar.

4.3.1 Estudo das sombras projetadas pelo entorno imediato

O estudo das sombras geradas pelo entorno construído foi elaborado com o auxílio

do Programa Sketch up, desenvolvido pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul.

Foram desenhadas as sombras projetadas nos solstícios (inverno e verão) e nos equinócios

(primavera e outono), nos horários correspondentes aos experimentos de campo (9 h, 12 h

e 15 h – solstício de inverno e equinócios e 10 h, 13 h e 16 h – solstício de verão80)

Este programa, no entanto não permite a simulação das sombras projetadas pelas

árvores.

4.3.2 Zoneamento de usos

A quantidade e a localização dos pontos de medição foram determinadas, finalmente,

após o cruzamento dos dados referentes às sombras projetadas pelas edificações do entorno

e  situação  da  arborização,  fator  de  visualização  do  céu  -  FVC  e  ao  uso  e  atividades

desenvolvidas, nas três praças. Foram selecionadas áreas totalmente sombreadas,

parcialmente sombreadas e/ou ensolaradas, com ou sem vento, em áreas de uso distinto

(playground, área de estar ou área de mesas de jogos, com uso intenso, médio e/ou fraco).

(FIGURA 4.8)

Irmãos Bernardelli Serzedelo Corrêa Edmundo Bittencourt

LEGENDA

Áreas de estar Musculação/ginástica

Playground Pic-nic
Jogos de mesa Desativada/em obras

Quadra Fluxo principal

FIGURA 4.8 – Zoneamento de usos

80 Por conta do horário de verão vigente para a Cidade do Rio de Janeiro.

N N
N
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4.3.3 Pontos de referência

Foram determinados três pontos de medição, na praia (areia, próximo à água), para

servir de referência às medições da intensidade e direção do vento, radiação solar e

temperatura da superfície (areia). Os pontos foram localizados entre as ruas Belfort Roxo e

Ronald de Carvalho (ponto A - Praça Irmãos Bernardelli);  entre as ruas Siqueira Campos e

Hilário de Gouvêa (ponto B - Praça Serzedelo Corrêa) e entre as ruas Figueiredo Magalhães e

Santa Clara (ponto C - Praça Edmundo Bittencourt – Bairro Peixoto). (FIGURA 4.9)

FIGURA 4.9 – Indicação dos pontos de medição de referência (na areia próximo à água)

N

A
B

C



Copacabana: caracterização do universo da pesquisa

Virgínia Maria Nogueira de Vasconcellos 87

CAPÍTULO 5: COPACABANA: CARACTERIZAÇÃO DO UNIVERSO DA PESQUISA

5.1 O BAIRRO

5.1.1 Origem e evolução

Copacabana é um bairro da Zona Sul da Cidade do Rio de Janeiro, que surgiu e se

desenvolveu, rapidamente, do final do século XIX até meados do século XX, quando atingiu

uma das mais altas taxas de densidade habitacional da Cidade. Inicialmente, um enorme

areal, uma praia chamada Sacopenapan81. Com a construção da Igrejinha dedicada à Nossa

Senhora de Copacabana, onde hoje se encontra o Forte do Posto 6, passou a ser conhecida

por Copacabana82. (FIGURA 5.1)

Fonte: CARDOSO, E. D., VAZ, L. F., ALBERNAZ. M. P., AIZAN, M. e PECHMAN, R. M.
História dos Bairros. Memória urbana. Copacabana. J. Fortes Engenharia -
IPPUR/UFRJ. Ed. Index.  RJ, 1986.

FIGURA 5.1 – Planta topográfica do Bairro e Igreja de N. S. de Copacabana, 1819, IHGB.

Não  se  possuem muitas  imagens  do  bairro,  antes  do  século  XX,  porque  a  área  foi

muito pouco retratada no período,

diferentemente de outros bairros – como Tijuca e Botafogo, por exemplo –
que  surgiram  ainda  no  século  XIX  e  atravessaram  longas  etapas  de
formação, Copacabana já nasceu com a configuração de um bairro. Em
menos  de  trinta  anos  já  estava  ocupado  e  dotado  de  todos  os  serviços
urbanos. Copacabana nasceu moderna porque não trazia em si marcos da
cidade do passado e sim da cidade moderna; foi fruto do empreendimento
imobiliário de cunho capitalista, onde rapidamente foi absorvido tudo o que
havia  de  novidade,  seja  nas  formas  arquitetônicas,  nos  materiais  de

81 De  acordo  com Cardoso  et  alli  (1986),  esta  designação  era  encontrada  nos  mapas  até  a  metade  do  século
XVIII e correspondida, também, à região da Lagoa Rodrigo de Freitas e seus arredores. O nome vem do Tupi e
significa “o barulho e o bater dos socós”. Afirmam, ainda, que o nome foi mudado para Copacabana em
homenagem à Nossa Senhora de Copacabana, venerada no Lago Titiaca, no Peru, cuja imagem, trazida para o
Brasil por comerciantes vindos do Peru, no início do século XVII, foi encontrada na praia.
82 Após a invasão francesa, que se verificou, sobretudo pelas praias da Zona Sul, Copacabana passou a integrar o
sistema defensivo da Cidade do Rio de Janeiro. Assim, foram construídos dois pontos de defesa na área: o Forte
do Vigia (do Leme), onde se construiria mais tarde a Igrejinha e as “baterias do Inhangá”, na Pedra de mesmo
nome, no centro da praia e o “reduto do Leme”, na Ladeira do Leme (CARDOSO et alli, 1986: 22).

Copacabana

Vigia do
Leme

Pedra do
Inhangá

Igreja de N. S.
de Copacabana
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construção ou nos hábitos e costumes. Em Copacabana se forjou o novo
modo de viver do carioca...
Nas sucessivas demolições que se processaram, Copacabana foi perdendo
os vestígios de seu passado. A Igrejinha foi demolida quando Copacabana
despontava  como  bairro.  Quase  ao  mesmo  tempo,  por  exigência  da
“modernização”,  o  morro  do  Castelo  –  berço  histórico  da  cidade  –  foi
arrasado. Copacabana deu exemplo à própria cidade, apagando os marcos
de suas origens.
Com as constantes demolições / reconstruções, os moradores se viram
privados dos referenciais concretos de sua história. O próprio exercício da
lembrança é dificultado pela quase total ausência de suportes materiais que
permitam o esforço evocativo da memória. E as levas de novos moradores
quase nenhum sinal encontram do passado (CARDOSO et alli, 1986: 5 e 13).

Até a segunda metade do século XIX, a área foi mantida quase intocada.  A praia era

uma imensa planície, coberta por cactáceas, plantação de ananases, pequenas hortas e

exemplares de pitangueiras e cajueiros. A interferência do Homem, também atestada pela

presença de cabanas de pescadores e escravos83, marcava a área com uma paisagem

eminentemente agrícola.

O acesso ao local se dava, apenas, por três caminhos: um que começava na Rua Real

Grandeza, em Botafogo, passando pelo Morro da Saudade e descendo pela Rua e pela

Ladeira do Barrozo84; o outro tinha início na Rua de Copacabana85 e seguia pela Ladeira do

Leme, junto ao antigo Forte; o terceiro era feito pela Lagoa Rodrigo de Freitas, passando por

Ipanema e Arpoador.86

Em 1894, a Empresa de Construções Civis construiu uma série de novos logradouros,

entre  a  Rua  do  Barrozo  (Siqueira  Campos)  e  o  Morro  do  Vigia,  no  Leme,  além  de

loteamentos87 (FIGURA 5.2). São desse período as praças do Vigia (atual Almirante Júlio de

Noronha, no Leme), Suzano (atual Cardeal Arco Verde), 26 de Janeiro (atual Irmãos

Bernardelli – Lido) e Malvino Reis (atual Serzedelo Correa).

83 Cardoso et alli indicam a presença de cabanas para romeiros, junto à Igrejinha. (CARDOSO et al, 1986: 22)
84 À  Rua  e  à  Ladeira  do  Barrozo  correspondem,  respectivamente,  à  Rua  Siqueira  Campos  e  à  Ladeira  dos
Tabajaras.
85 Atual Rua da Passagem, em Botafogo.
86 Ainda de acordo com Cardoso et alli (1986), o primeiro caminho, apesar de mal conservado era o favorito, pois
o segundo era muito íngreme e o terceiro muito longo.
87 Esta planta apresenta dois novos projetos de loteamento na segunda metade do século XIX. De acordo com
Cardoso et alli (1986), pode levar a uma idéia errônea da situação, uma vez que vinte anos mais tarde as ruas
ainda não estavam abertas.
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Nova  planta  da  Cidade  do  Rio  de  Janeiro  e  seus
subúrbios, 1877, BN.
Fonte: CARDOSO, E. D., VAZ, L. F., ALBERNAZ. M. P.,
AIZAN,  M.  e  PECHMAN,  R.  M. História dos Bairros.
Memória urbana. Copacabana. J. Fortes Engenharia –
IPPUR/UFRJ. Ed. Index.  RJ, 1986.

FIGURA 5.2 – Loteamento de Copacabana (2a metade do século XIX)

O início do século XX foi marcado pelas reformas do Prefeito Pereira Passos e se

verifica  a  primeira  preocupação  com a  ocupação  com o  Bairro,  a  partir  da  “revogação  do

decreto que permitia a ‘liberdade de construção’ em Copacabana.” (CARDOSO et alli,

1986)88.  O aumento das construções e a ascensão do Bairro como área residencial  nobre89

levaram muitas melhorias ao Bairro: implantação de redes de abastecimento de água,

esgotamento sanitário, iluminação a gás e o calçamento de ruas.

Em 1911, a Praça Malvino Reis90 (FIGURA  5.3)  foi  ajardinada  e,  no  seu  entorno,

foram edificados hotéis e áreas de recreação da população. Até os anos 20, foram realizadas

inúmeras obras de regularização do sistema viário do Bairro, pela Prefeitura 91.

88 É de 1908, o decreto que estimula a construção na orla marítima, com a isenção de taxas para as construções,
embora estabelecesse normas para as edificações. De acordo com Cardoso et alli (1986), o decreto foi revogado
para evitar a construção de moradias precárias e cortiços, moradias das classes pobres (CARDOSO et alli, 1986:
46).
89 Antes a elite carioca residia, prioritariamente, no Bairro vizinho de Botafogo.
90 A Praça Malvino Reis é a atual Serzedelo Corrêa, que recebeu esta denominação em homenagem ao Prefeito à
época de seu ajardinamento.
91 Neste período a Rua Barata Ribeiro foi prolongada até a Rua Santa Clara; a Avenida Nossa Senhora de
Copacabana foi interligada na altura do Morro Inhangá, onde se dividia em duas partes e a Avenida Atlântica, que
era constantemente destruída por ressacas, por conta do avanço das construções em direção ao mar, foi
duplicada, em 1919, no Governo Paulo de Frontin, recebendo novo sistema de iluminação e calçadas que
dividiam duas pistas de rolamento.

Novos
loteamentos

Copacabana

Vila Isabel
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Fonte: CARDOSO, E. D., VAZ, L. F., ALBERNAZ. M. P., AIZAN, M. e PECHMAN, R. M. História dos
Bairros. Memória urbana. Copacabana. João Fortes Eng. – IPPUR/UFRJ. Ed. Index.  R. J. 1986.

FIGURA 5.3 – Cinco momentos da Praça Malvino Reis (Serzedelo Corrêa).

Por ocasião do Centenário da Independência, o Prefeito Carlos Sampaio construiu o

balneário-restaurante Lido, na Praça 26 de Janeiro (FIGURA 5.4), que ainda abrigava um

posto de pronto-socorro, jardim e rinque de patinação92.  Em 1923, foi construído o

Hotel Copacabana Palace, na Avenida Atlântica, local de convergência da sociedade nacional

e internacional.

Fonte: CARDOSO, E. D., VAZ, L. F., ALBERNAZ. M. P., AIZAN, M. e PECHMAN, R. M. História dos
Bairros. Memória urbana. Copacabana. João Fortes Eng. – IPPUR/UFRJ. Ed. Index. R.J. 1986.

FIGURA 5.4 – Quatro momentos da Praça 26 de Janeiro (Irmãos Bernardelli).

Em 1930, com a vertiginosa valorização da área, a Empresa de Construções Civis

estabeleceu um zoneamento de uso do solo para alguns quarteirões próximos ao hotel. O

zoneamento determinava que os lotes deveriam ser mais largos e menos profundos; proibia

edifícios comerciais em alguns trechos e restringia a construção de novos edifícios de

apartamentos a certas quadras, incluindo a do Copacabana Palace”. (CARDOSO et alli, 1986:

92 Em 1928, o Prefeito Prado Jr. construiu um pavilhão normando, no Restaurante Lido, que até
1960 foi ponto elegante da cidade e onde se jantava e dançava ao som da Orquestra Colman. O
restaurante permaneceu na praça até 1960, quando deu lugar à Escola Municipal Roma.
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52).93 Neste período, Copacabana já era um bairro consolidado. Sua malha urbana estava

praticamente toda desenhada e seus lotes praticamente ocupados, restando apenas a

abertura de poucas ruas e o loteamento de suas encostas. Porém, a abertura de novas ruas

e o crescimento da população demandava novas praças públicas e áreas sombreadas no

Bairro. Em 1935, os moradores solicitaram o ajardinamento da Praça Cardeal Arcoverde94 e o

plantio de amendoeiras para garantir o sombreamento da praia, no Posto 6. E, em 1941, a

Praça Eugênio Jardim já estava ajardinada apresentando um entorno com edificações baixas

(FIGURA 5.5).

Fonte: CARDOSO, E. D., VAZ, L. F., ALBERNAZ. M. P., AIZAN, M. e PECHMAN, R. M. História dos
Bairros. Memória urbana. Copacabana. João Fortes Engenharia – IPPUR/UFRJ. Ed. Index.  RJ, 1986.

FIGURA 5.5 – Praças Cardeal Arco Verde (A) e Eugenio Jardim (B)

Em  1939,  um  novo  projeto  de  urbanização  para  o  Bairro  deu  origem  ao  Bairro

Peixoto. A área correspondia às terras que ficavam entre a casa do Comendador Felisberto

Peixoto da Fonseca e o morro. (FIGURA 5.6).

Fonte: CARDOSO, E. D., VAZ, L. F., ALBERNAZ. M. P., AIZAN,
M. e  PECHMAN, R.  M. História dos Bairros. Memória urbana.
Copacabana. J.  Fortes  Engenharia  –  IPPUR/UFRJ. Ed. Index.
RJ, 1986.

                              FIGURA 5.6 - Bairro Peixoto

93 CARDOSO et alli (1986) lembram que o trecho entre o Copacabana Palace e o Lido se destacava do restante do
Bairro, porque “restaurantes, bares, hotéis, arranha-céus, tudo isso que o progresso do grande bairro reuniu ali,
contribuiu para um deslocamento do dinamismo vital para o trecho que fora justamente o mais deserto e que
mais custara a se povoar”.
94 A Praça Cardeal Arco Verde servia de pasto para burros.
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Apesar de tantas melhorias,

o bairro conseguiu a triste proeza de não aumentar suas áreas livres e
verdes e ainda vê-las diminuir. Fato que se agravaria mais ainda no futuro,
pela ação da Prefeitura, que reduziu as áreas de praças, ocupando-as com
escolas e transformando outras em ilhas quase inacessíveis, cercadas de
tráfego intenso. (CARDOSO et alli, 1986).

Ainda nesta época,

foram arrasadas as duas pequenas pedras do Inhangá, apagando os últimos
vestígios do relevo original da antiga Sacopenapan. Uma pedra foi retirada,
em 1935, sendo construída em seu lugar a piscina do Copacabana Palace; a
outra, ao seu lado, considerada uma verruga na paisagem, foi destruída, nos
anos 50,  sendo substituída por  um conjunto de edifícios  (CARDOSO et  alli,
1986: 59).

Copacabana crescia. As décadas de sessenta e setenta impulsionaram a indústria

automobilística  no País.  E,  o  Bairro  repleto  de automóveis  e  já  sem o bonde precisava de

espaço para atender a demanda cada vez maior da população. Com a falta de controle,

Copacabana passou de 17.823 habitantes, em 1920, para 228.252 na década de 80. De

acordo com Cardoso et alli (1986),

tão grande foi o seu crescimento que no seu pico – durante os anos 70 – a
densidade populacional chegou a atingir a patética cifra de 700 hab/ha, bem
diferente daqueles 45 hab/ha de 1920. Tamanho afluxo de população
resultou em que 98% de suas construções se constituíssem de edifícios.
(CARDOSO et alli,1986: 64).

Com a necessidade de circulação, outros túneis foram abertos e ruas foram

alargadas. A Avenida Atlântica foi modernizada, ostentando duas pistas de rolamento, recuo

para estacionamento e um amplo calçadão. (FIGURA 5.7).

Fonte: CARDOSO, E. D., VAZ, L. F., ALBERNAZ. M. P., AIZAN, M., PECHMAN, R. M.
História dos Bairros.  Memória urbana. Copacabana. J. Fortes Engenharia – IPPUR/UFRJ.
Ed. Index.  RJ, 1986.

FIGURA 5.7 - Mapas da evolução urbana do Bairro de Copacabana

1894 1980



Copacabana: caracterização do universo da pesquisa

Virgínia Maria Nogueira de Vasconcellos 93

No final do século XX e no início do século XXI, não mudou muita coisa em relação à

forma de ocupação do Bairro ou aos problemas dela decorrentes. A densidade populacional é

extremamente alta em Copacabana, existem grandes conflitos e problemas decorrentes do

excesso de veículos, das barreiras de prédios impedindo a penetração dos ventos ou da falta

de  áreas  livres  de  uso  público  para  atender  à  população  residente  apesar  da  proximidade

com o mar.

5.1.2 Caracterização do Bairro

5.1.2.1 Localização e divisão administrativa

 O Bairro de Copacabana, que pertence à Va RA, está localizado à entrada da Baía de

Guanabara, ocupando uma faixa de aproximadamente, 4 km de extensão por 1 k m de

profundidade (FIGURA 5.8).

Fonte: Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
FIGURA 5.8 - Mapa da divisão dos bairros da Cidade do Rio de Janeiro

Seu limite administrativo passa pela Avenida Princesa Isabel, subindo pela cumeeira

do Morro da Babilônia (cota 235m) e de lá, passa pelas cumeeiras dos Morros São João (cota

241m), Saudade (246m), dos Cabritos (384m), do Cantagalo (cota 202m) e do Pavão (98m)

e  segue  até  o  final  do  Posto  6  -  Rua  Francisco  Otaviano,  quando  retorna  em  direção  ao

Leme, pelo limite do mar, na Avenida Atlântica (FIGURA 5.9)

N

BAÍA   DE
GUANABARA

COPACABANA
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LEGENDA:

Fonte: Prefeitura do Rio de Janeiro – Planta cadastral - redesenhada
FIGURA 5.9 – Limites do Bairro de Copacabana

5.1.2.2 Uso do solo

De acordo com o Decreto no 322,  de  03  de  março  de  1976,  que  aprovou  o

regulamento de Zoneamento do Município do Rio de Janeiro, O Bairro pertence à AP-2 (Área

de Planejamento 2) e foi dividido nas seguintes zonas: residencial (ZR), zona turística (ZT)

(FIGURA 5.10) e três centros de bairro (CBs): CB-1, CB-2 e CB-395 (FIGURA 5.11)

Fonte: Prefeitura do Rio de Janeiro – Planta cadastral - redesenhada
FIGURA 5.10 - Mapa do uso do solo - Zonas residencial e turística

95 Os Centros de Bairros (CBs) são os instrumentos legais que determinam o tipo de comércio permitido em cada
uma das áreas.
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Fonte: Prefeitura do Rio de Janeiro – Planta Cadastral - redesenhada
        FIGURA 5.11 – Mapa do uso do solo - Centros de Bairro (CB-1, CB-2 e CB-3)

5.1.2.3 Traçado urbano

O Bairro é recortado por uma malha urbana, predominantemente ortogonal, com a

maior dimensão dos quarteirões paralela à praia (devido à própria configuração do Bairro),

alta densidade habitacional, prédios altos (média 12 pavimentos, com gabarito em altura

aproximado de 40 m),  colados  nas  divisas  dos  lotes,  formando barreiras  à  penetração dos

ventos marítimos e criando verdadeiros “desfiladeiros”, nos quarteirões internos (FIGURAS

5.12 e 5.13).

MAPA: Fonte Prefeitura do Rio de Janeiro – Planta cadastral – redesenhada
FOTOS: Edificações de Copacabana (A/B - Leila Kukullka e C - da autora)

                       FIGURA 5.12 – Figura e fundo

N

N
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FIGURA 5.13 - Edificações – barreiras à entrada do vento

5.1.2.4 População

A população residente total  é composta, em sua maioria por mulheres (58,15%). A

população de 0 a 14 anos corresponde a um total de 16.225 habitantes (11%), de 15 a 24

anos  a  20.181  habitantes  (13,7%),  a  população  na  faixa  produtiva,  de  25  a  64  anos,

corresponde a 78.919 habitantes (53,7%) e a população com mais de 65 anos, corresponde

a 31.705 habitantes (21,6%). (TABELA 5.1)

         TABELA 5.1 - População Residente Total (2000)
COPACABANA

Homens - 61.515 e Mulheres - 85.506
Total =147.021 hab. (2000)

Faixa etária Habitantes
0 – 4 5.181
5 - 9 5.219

10 -14 5.825
15 – 19 8.562
20 -24 11.619
25 -29 10.811
30 – 34 9.710
35 – 39 10.483
40 -44 10.225
45 -49 10.149
50 – 54 9.965
55 – 59 8.802
60 – 64 8.774
65 – 69 8.602
70 – 74 8.646
75 - 79 6.610
+ 80 7.847

Fonte: www.ibge.gov.br

É,  basicamente,  a  população nas  faixas  de  0  a  19 anos  e  a  partir  de  65 anos,  que

usa, com mais freqüência, as praças do Bairro.

De  acordo  com  o  Instituto  Pereira  Passos  –  IPP,  o  crescimento  da  população  de

Copacabana  que  se  mantinha  praticamente  estável  entre  o  período  de  1991  a  1996,
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decresceu no período de 1996 a 2000, fato que se reflete na densidade habitacional do

Bairro.  Embora  a  taxa  de  densidade  habitacional  tenha  diminuído  no  período  de  1996  a

2000, ainda é uma das mais altas da Zona Sul e da Cidade. (GRÁFICOS 5.1 e 5.2 e TABELA

5.2).

TABELA 5.2 – Bairros com maiores densidades habitacionais da Cidade
Bairro Densidade habitacional – hab/ha

Copacabana 340,3
Ipanema 280,7
Centro 66,0
Rocinha 326,0

Jacarezinho 389,66
Fonte: Anuário Estatístico da Cidade do Rio de Janeiro. 1998-1999

                      GRÁFICO 5.1 – Evolução da população - RJ

FONTE: www.rio.rj.gov.br/planoestrategico/



Copacabana: caracterização do universo da pesquisa

Virgínia Maria Nogueira de Vasconcellos 98

GRÁFICO 5.2 - Evolução da densidade habitacional por bairro (Zona Sul)

FONTE: www.rio.rj.gov.br/planoestrategico/

5.1.2.5 Dados ambientais

Nos percursos de medições analisados por Silva (2003)96, foram verificadas pequenas

variações de temperatura. A máxima variação obtida foi de 3,3 o C, no percurso mediano,

sob a influência dos ventos. Porém, Corbella e Yannas (2003) registram uma diferença de

até 7º C, entre pontos ao sol e à sombra em estudo no mesmo Bairro.

O Bairro de Copacabana é composto, basicamente, por ruas tipo cânion (desfiladeiro)

e apresenta valores muito próximos (às vezes superiores) ao valor padrão de emissões

poluentes permitido para sustentar a saúde da população, que é de 80 µ/m3, de acordo com

a Resolução 03/90 do CONAMA97. (TABELA 5.3)

TABELA  5.3  -  Concentração  média  anual  de  partículas  totais  em  suspensão  (µg/m3) em
algumas das estações de mediação na Cidade do Rio de Janeiro.

AnoEstação98

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Sumaré - - 37 40 43 54 50 34 35 37
Centro 102 - - 106 122 136 121 97 93 91
Copacabana 70 84 - 70 74 82 77 67 71 -
FONTE: FEEMA / DETRAN – RJ (2001)

96 O percurso analisado por Silva (2003) é iniciado na Av. Atlântica,seguindo pelas ruas Figueiredo Magalhães,
Domingos Ferreira, Siqueira Campos (até a Praça serzedelo Corrêa), retornando à Av. Atlântica, num total de oito
estações de medição.
97 CONAMA – Conselho Nacional de Meio Ambiente.
98 A Estação de Medição do Bairro de Copacabana está situada na Rua Joseph Bloch (Bairro Peixoto). A estação
coleta os parâmetros PTS (partícula total em suspensão) e PI (partículas instáveis), sendo esta última desde
1998. De acordo com Abrantes (2003), não existem dados sobre as ruas mais movimentadas do bairro, como a
Avenida N. S. de Copacabana e a Rua Barata Ribeiro, por onde circula a maioria dos veículos, levando a
prognósticos mais pessimistas quanto à qualidade do ar em áreas de grande movimento.
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5.2 AS PRAÇAS

Copacabana dispõe de muitos espaços destinados ao lazer, sobretudo noturno: dois

parques (da Chacrinha e Peter Pan), uma orla tratada paisagisticamente para ser um dos

principais cartões portais da Cidade, mas poucas praças99 (dez no total, considerando-se,

também, as “sobras” da malha urbana).  As praças mais significativas em área são:

Serzedelo Corrêa, Cardeal Arco Verde, Irmãos Bernardelli (do Lido), Edmundo Bittencourt

(Bairro Peixoto). (FIGURA 5.14)

LEGENDA:

FIGURA 5.14 – Principais áreas livres de uso público em Copacabana.

5.2.1 Localização das praças analisadas

Em um bairro de clima tropical úmido com as características de adensamento como o

de  Copacabana,  a  análise  de  três  geometrias  distintas,  mas  comparáveis,  permite  o

estabelecimento de subsídios importantes para a metodologia de elaboração de praças,

tanto no planejamento de novas áreas litorâneas, quanto na intervenção em caso de

reabilitação dos espaços construídos das cidades edificadas. As praças selecionadas para o

desenvolvimento do estudo são: Praça Irmãos Bernardelli (Lido), Praça Serzedelo Corrêa e

Praça Edmundo Bittencourt (Bairro Peixoto).

A Praça Irmãos Bernardelli está localizada entre as avenidas Atlântica e Nossa

Senhora de Copacabana e as ruas Belfort Roxo e Ronald de Carvalho, em Copacabana – RJ,

na 1a quadra em relação ao mar (distância aproximada de 167 m), de frente para o Oceano.

A praça é cercada por edificações de até 42 m de altura sem afastamentos laterais.

99 Praças Vereador Rocha Leão, Cardeal Arco Verde, Sarah Kubistschek, Eugênio Jardim, Demétrio Ribeiro,
Manuel Campos da Paz, Irmãos Bernardelli, Serzedelo Corrêa e Edmundo Bittencourt.
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A Praça Serzedelo Corrêa fica na segunda quadra da praia (aproximadamente 260

m), entre a Avenida Nossa Senhora de Copacabana e as ruas Siqueira Campos, Hilário de

Gouvêa.  É  cercada  nos  seus  quatro  lados  por  edificações  de  até  42  m  de  altura  sem

afastamentos laterais, apresentando grande fluxo de veículos.

A Praça Edmundo Bittencourt, localiza-se na sexta quadra da praia

(aproximadamente 860m do mar), no Bairro Peixoto, entre as ruas Maestro Francisco Braga,

Décio Vilares e Tenente Marones de Gusmão. Apresenta entorno edificado de até 22m,

porém cercado por edificações de até 42 m de altura, também sem afastamentos laterais

(FIGURA 5.15).

LEGENDA:

 Localização das Praças

           Delimitação do Bairro
Peixoto

                       FIGURA 5.15 – Localização das praças analisadas

Num mesmo topoclima, as condições de conforto térmico podem ser alteradas em

função  do  entorno  construído.  Assim,  a  localização  das  praças  em  relação  ao  mar,  as

características do entorno construído, que modificam as condições de entrada de vento e a

presença de árvores são elementos importantes para a análise microclimática. E é, a partir

de experimentos de campo, que essas alterações podem ser estudadas com maior acuidade.

NN N

N

Praça
Edmundo
Bittencourt

Praça Irmãos
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CAPÍTULO 6: EXPERIMENTOS DE CAMPO

O encaminhamento dos experimentos de campo (determinação das áreas de estudo)

foi orientado pelas condições descritas anteriormente, como localização das praças em

função da distância em relação ao mar e às características do entorno construído: traçado

urbano,  uso  do  solo,  gabarito  em altura  das  edificações,  tamanho  das  vias  etc.,  do  uso  e

atividades desenvolvidas nas praças, do sombreamento e, finalmente, em função da

disponibilidade de equipamentos e recursos humanos. As variáveis trabalhadas na pesquisa

foram aferidas nos mesmos pontos tanto nas medições de verão quanto nas de inverno100.

6.1. CARACTERIZAÇÃO DOS PONTOS DE MEDIÇÃO

a) Praça Irmãos Bernardelli – 07.02.2006 e 05.07.2006

Na  Praça  Irmãos  Bernardelli  foram  selecionados  cinco  pontos  (FIGURA  6.1).  O

primeiro está localizado junto ao playground, em área sombreada por vegetação de porte

arbóreo  e  pela  Escola  Municipal  Roma;  o  segundo,  na  área  de  jogos,  é  sombreado  pelo

pergulado (mesas para jogos); os pontos 3 e 4 foram situados nas áreas de maior incidência

de  sol,  no  extremo  oposto,  de  frente  para  a  praia  (áreas  de  estar  1  e  2,  pontos  3  e  4,

respectivamente).

Estas duas últimas áreas apresentam graus de utilização divergentes, no verão. O

quinto ponto foi determinado no centro geométrico do quarteirão da praça.

                  FIGURA 6.1 – Praça Irmãos Bernardellli
                     Localização dos pontos de medição

100 Para garantir a medição nos mesmos pontos, nas duas etapas (verão e inverno), os instrumentos foram
posicionados junto a referências pré-estabelecidas em cada local.
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b) Praça Serzedelo Corrêa- 08.02.2006 e 06.07.2006

Na Praça Serzedelo Corrêa (FIGURA 6.2), observa-se certa uniformidade de medidas,

devido ao extremo sombreamento causado pelas copas das árvores existentes. Os cinco

pontos mais significativos foram extraídos pelo estudo de sombras, zoneamento de usos,

possível  entrada  de  vento  na  praça  (fechamento  das  edificações  do  entorno  imediato)  e

revestimento de piso. Os quatro primeiros pontos estão localizados nas áreas de uso mais

intenso, sendo: os dois primeiros no playground (piso em EVA) e na área de ginástica (piso

em  terra  batida),  áreas  parcialmente  sombreadas;  o  terceiro  ponto  na  área  de  jogos,

totalmente  sombreada  pelas  árvores  e  pelo  pergulado  (policarbonato);  o  quarto  ponto  no

principal eixo de circulação da praça, totalmente ensolarada; o quinto ponto foi determinado,

próximo à esquina da Rua Hilário de Gouvêa (lado oposto à Av. N. S. de Copacabana), em

local parcialmente sombreado, atualmente em obras.

                     FIGURA 6.2 – Praça Serzedelo Corrêa
                       Localização dos pontos de medição.

c) Edmundo Bittencourt – 09.02.2006 e 07.07.2006

Na Praça Edmundo Bittencourt (FIGURA 6.3) também foram estabelecidos cinco

pontos sensíveis. Os dois primeiros estão alinhados pelo eixo da Rua Anita Garibaldi, sendo o

primeiro em frente à saída desta rua, à sombra, aproveitando o vento que  chega  à praça,

canalizado  pela  Rua Anita  Garibaldi  e o  segundo  no  seu   extremo oposto (próximo  à

esquina  da   Rua  Ten.  Marones  de  Gusmão),  na  área  destinada  às  mesas  de  jogos,  sob  a

copa rala de flamboyants  (Delonix regia), que apresentam baixa densidade de copa (sombra

rala) e onde é média a intensa a freqüência de usuários;   o   terceiro    ponto encontra-se

no centro geométrico da praça, em local de passagem e bastante ensolarado;   o quarto   e

o   quinto   pontos foram rebatidos em relação ao eixo longitudinal da praça, e são paralelos
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à Rua Maestro Francisco Braga, estando o quarto ponto localizado no playground,  sob  a

sombra de árvores e o quinto ponto próximo ao chafariz, também à sombra.

                              FIGURA 6.3 – Praça Edmundo Bittencourt
                                 Localização dos pontos de medição

Com o objetivo de facilitar a visualização da situação dos pontos, o QUADRO 6.1

resume as principais características de cada um deles, nas praças estudadas.

QUADRO 6.1 – CARACTERÍSTICAS DOS PONTOS DE MEDIÇÃO POR PRAÇA

PONTO SITUAÇÃO DO PONTO MATERIAL DO PISO
1,1' à sombra de árvore terra
2,2' à sombra de edificação (pérgula) concreto
3,3' ao sol ppv / ppb
4,4' à sombra de edificação (entorno) paralelepípedo
5,5' ao sol concreto
1,1' ao sol EVA (azul)
2,2' ao sol terra
3,3' à sombra de árvore e edificação (pérgula) ppb
4,4' ao sol ppb
5,5' ao sol concreto
1,1' à sombra de árvore terra
2,2' à sombra de árvore terra
3,3' ao sol terra
4,4' à sombra de árvore terra
5,5' à sombra de árvore terra
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LEGENDA:
EVA = etil vinil acetato, ppb = pedra portuguesa branca; ppv = pedra portuguesa vermelha
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6.2 ENTRE PROPOSTA E REALIDADE – PROBLEMAS E SOLUÇÕES ADOTADAS

6.2.1 Os preparativos

A proposta  original  da  pesquisa  era  medir  as  três  praças  e  um ponto  de referência

(fixo na praia), localizado a uma distância média às três praças, em períodos simultâneos

(mesmo  dia  e  horários),  nas  quatro  estações  do  ano101. No entanto, por questões

operacionais, os experimentos foram efetuados apenas, em duas etapas: perto dos solstícios

de verão e de inverno. Essas duas etapas foram desenvolvidas em três dias consecutivos

(um  dia  para  cada  praça,  sempre  com  um  ponto  de  referência  na  praia),  em  três  turnos

(meio da manhã – 9 h, meio do dia – 12 h e meio da tarde – 15 h). Como resultado, obteve-

se um total de seis conjuntos de medições para cada praça.

O  levantamento  microclimático  foi  iniciado  no  período  de  verão.  A  data  prevista

originalmente para o início dos experimentos de campo sofreu várias alterações102.

Contornados os problemas, as medições de verão foram realizadas nos dias 07.02.2006

(Praça Irmãos Bernardelli); 08.02.2006 (Praça Serzedelo Corrêa) e 09.02.2006 (Praça

Edmundo Bittencourt), entre duas frentes frias que se instalaram na Cidade.

Outra questão que teve que ser solucionada foi a seleção e o treinamento da equipe.

Além  da  pesquisadora  e  de  seu  orientador,  os  trabalhos  de  campo  contaram  com  a

participação de quatro bolsistas de Iniciação Científica, uma aluna do Curso de Composição

Paisagística, da Escola de Belas Artes – UFRJ e uma mestranda em Geografia, do Instituto de

Geociências – UFRJ. O treinamento da equipe, à exceção da Geógrafa, ocorreu em apenas

dois dias103.

Nas medições de inverno os contratempos a vencer ficaram por conta da substituição

de dois bolsistas e de duas baixas significativas na equipe (paisagista e geógrafa),

requerendo nova apresentação dos propósitos da pesquisa e dos instrumentos aos novos

bolsistas. Por outro lado, as condições meteorológicas ajudaram.

101 Embora esta indicação fosse a mais apropriada aos objetivos do trabalho, foi logo descartada devido ao
número insuficiente de aparelhos e pessoal para manuseá-los, à falta de recursos financeiros para aquisição de
novos instrumentos e à falta de segurança.
102 O  maior  problema foi  definir  a  data  de  início  dos  trabalhos  de  campo,  uma vez  que  a  entrada  do  verão  é
marcada pelo término do período letivo e pelo recesso de Natal, que se estende pela primeira semana de janeiro.
A intenção da pesquisa era iniciar os experimentos de campo a partir do dia vinte e um de janeiro, quando uma
frente fria, que chegou da região Sul, mudou totalmente as características da estação. As medições foram
remarcadas para o dia 31 de janeiro de 2006, mas teve que ser cancelada, novamente, devido a novas alterações
meteorológicas.
103 O  treinamento  da  equipe  foi  considerado  satisfatório,  uma  vez  que  parte  dos  alunos  envolvidos  estava
familiarizada com os instrumentos e com o tipo de trabalho, por integrar o Grupo de Pesquisa do Orientador da
Tese.
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6.2.2 Medições de verão

Para os experimentos de campo foram confeccionadas planilhas específicas para

anotação dos dados de cada instrumento. Elas deveriam ser preenchidas pelo bolsista

responsável pelo aparelho correspondente, com o objetivo de permitir a supervisão das

medições pelos pesquisadores.

Na praia, o carrinho que comportava os dataloggers era fixado na areia, ao sol, com

o cuidado de proteger os aparelhos da exposição solar direta104; os outros instrumentos

usados na praia, também eram utilizados nas praças correspondentes. Por isso, as medições

de radiação solar (solarímetro) e da temperatura do material de superfície (termômetro

infravermelho) na praia foram programadas para acontecer alguns minutos antes do início e

após o término de cada etapa de medição nas praças correspondentes.

Esses aparelhos eram transportados por um bolsista até a praia, onde eram feitas as

medições correspondentes e anotadas nas planilhas. Em seqüência, o bolsista voltava com

os aparelhos para a praça correspondente, onde as medições eram iniciadas105.

No primeiro dia de medições foi preciso adaptar o esquema de trabalho às situações

encontradas no local. Apesar de enfatizar a necessidade do cumprimento do horário de

chegada ao local, para distribuição das tarefas e da equipe pelos pontos, dois alunos

chegaram atrasados. A solução encontrada para o problema foi a permanência de apenas

um bolsista na praia, para cuidar das caixas com os dataloggers, registrar a direção

predominante do vento e aferir sua velocidade. Esta troca de funções causou um atraso nas

medições da radiação solar e da temperatura de superfície dos materiais na volta dos

aparelhos para a praça. Para sanar o atraso do segundo bolsista a solução foi o manuseio

dos instrumentos pelos pesquisadores-supervisores106.

Com a chegada dos retardatários a distribuição dos instrumentos foi regularizada

para o segundo horário de medições (13h).

104 O carrinho das praças era posicionado em cada ponto, com o mesmo cuidado.
105 Devido  à  distância  das  praças  em  relação  ao  mar,  o  tempo  destinado  para  o  deslocamento  do  bolsista
responsável pelo registro da radiação solar e da temperatura da areia na praia foi aumentado de dez para vinte
minutos (da Praça Irmãos Bernardelli para a Praça Serzedelo Corrêa). No terceiro dia, a distância da praia à Praça
Edmundo Bittencourt, inviabilizou os seis deslocamentos previstos. Optou-se, então, por suprimir três registros,
nas medições de verão nesta praça. No inverno, devido a problemas de pessoal, o número de deslocamentos na
Praça Edmundo Bittencourt, foi reduzido a dois.
106 Em geral, a “sobrecarga” dos aparelhos coube ao orientador da pesquisa, que se encarregou de mais de um
instrumento e à pesquisadora, que se incumbiu do termômetro de superfície dos materiais106 e do registro em
mais de uma planilha de campo.
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No segundo dia também houve uma “baixa” no número de alunos e um atraso, o que

dificultou  o  início  das  medições,  mas  com  a  experiência  do  dia  anterior,  o  problema  foi

solucionado rapidamente.

Devido a maior distância entre a Praça Edmundo Bittencourt e o mar, no terceiro dia,

as medições da praia foram programadas para acontecer ao final da primeira hora de

medição na praça (às 11:05h), após as medições do segundo turno (14:20 h) e antes das

medições do terceiro turno (15:40h), tendo os trabalhos transcorridos normalmente.

6.2.3 Medições de inverno

A partir da experiência adquirida nas medições de verão alguns problemas puderam

ser evitados e/ou previstos com a antecedência necessária. Cientes de que alguns bolsistas

ainda estavam em período de entrega de trabalhos e que não poderiam participar de todas

as  medições,  foi  traçado  um  cronograma  de  trabalho  e  as  fichas  de  campo  foram

modificadas. Ao invés de uma ficha para cada instrumento foram elaboradas duas únicas

planilhas: uma para as praças e uma para a praia, ambas reunindo todos os dados coletados

em cada ponto, o que permitiu o registro dos dados por um único pesquisador.

O primeiro dia de medições de inverno ocorreu sem maiores problemas. Houve

apenas um pequeno atraso na chegada de um bolsista, que não chegou a interferir nos

trabalhos.

O segundo dia foi o de maior tensão e problemas. A baixa de bolsistas devido à

entrega de trabalhos foi devidamente suprida pelo apoio de uma pesquisadora devidamente

familiarizada com a pesquisa e os instrumentos. No entanto, a falta de segurança no local

levou à suspensão dos trabalhos na terceira e última fase do dia (15 h às 16 h).

Apesar da maior distância entre a praça e a praia e da determinação prévia de que

seriam realizadas apenas duas medições na praia (solarímetro e termômetro infravermelho),

o terceiro dia transcorreu sem problemas.
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6.3 AS CONDIÇÕES DO CLIMA E O ENQUADRAMENTO DO TEMPO

6.3.1 Situação de verão

A Estação do verão, que engloba os meses de janeiro e fevereiro e parte dos meses

de dezembro e  março,  se  iniciou,  no Hemisfério  Sul,  às  21h22 do dia  21 de dezembro de

2006107. Esta estação que se caracteriza, basicamente, por dias mais longos que as noites.

Nesta época, acontecem rápidas alterações diárias do tempo, levando a chuvas de curta

direção, mas de forte intensidade, sobretudo no período da tarde. Por conta do aumento da

temperatura do ar sobre o continente, em geral, as chuvas são acompanhadas de trovoadas

e rajadas de vento108.

O  início  do  verão  de  2006,  na  Cidade  do  Rio  de  Janeiro,  foi  marcado  por  altas

temperaturas e céu totalmente claro (>90%). A partir  do dia 21 de janeiro, no entanto, o

tempo mudou completamente estas características pela entrada de frentes frias seguidas na

Região Sudeste, com dias consecutivos de chuva. Neste período, o tempo ficou bastante

instável na Cidade, particularidade que se estendeu ainda pelo mês de fevereiro.

Pela  Carta  Sinóptica  do  dia  07.02.2006  (FIGURA  6.4),  ainda  se  verifica  uma

instabilidade sobre  o  Rio  de  Janeiro,  causada por  uma frente  fria  que deixava a  Cidade.  A

atuação da frente fria ainda mantinha a temperatura do ar amena, com pequenas variações

entre 29,0o C  e  32,8o C.  A  umidade relativa  do ar  oscilou  entre  47 a  68,7% (variação em

pontos ao sol e sombreados por vegetação, edificação e vegetação e edificação). Pela

manhã o céu se manteve claro (70% a 90%); após 13h, ficou um pouco mais fechado (20%

a  70% limpo),  mas  no  meio  da  tarde  o  tempo  se  estabilizou  e  o  céu  voltou  a  apresentar

poucas nuvens (70% a 90%).

107 Horário de verão.
108 Estas chuvas ocorrem, particularmente, nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. De acordo com o CPTEC-
INPE “Os maiores totais acumulados de chuva concentram-se principalmente nas Regiões Sudeste, Centro-Oeste
e extremo sul do Amazonas com valores médios superiores a 600 mm. Estas chuvas podem estar associadas à
passagem de sistemas frontais e à formação do sistema meteorológico conhecido por Zona de Convergência do
Atlântico  Sul  (ZCAS),  cuja  principal  característica  é  a  ocorrência  de  chuvas  por  vários  dias,  resultando  em
enchentes e deslizamentos de terra”. (www.inpe.org.br, em 15/06/2006)
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FIGURA  6.4  –  Carta  sinóptica  –  07.02.2006  –  9  h  e  Imagem  de  satélite  –  INPE  –
07.02.2006 – 12 h - Greenwitch

No dia 08.02.2006, a massa fria que estava sobre a Cidade começa a se afastar na

direção do litoral, mas pode-se notar que uma nova frente fria está chegando à Região

Sudeste, fato que se confirma nas imagens de satélite e na Carta Sinóptica do dia

09.02.2006 (FIGURA 6.5).

FIGURA  6.5  -  Carta  sinóptica  –  08.02.2006  –  9  h  e  Imagem  de  satélite  –  INPE  –
08.02.2006 – 9 h - Greenwitch
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O dia amanheceu nublado (20% a 70% limpo), melhorando no início da tarde (70%

a 90%) limpo, mas voltando a nublar a partir do meio da tarde. A variação da temperatura

do ar foi de 29,0o C a 30,4o C, pela manhã; 29,4 o C a 32,8o C, à tarde e 28,4 o C a 31, 3o C

no final da tarde. A umidade relativa do ar variou entre 39,5% a 66,7% (este fato se explica,

em parte pela abundância de vegetação no local).

No  dia  09.02.2006,  a  frente  fria  chega  à  Cidade,  no  final  da  tarde,  baixando

rapidamente a temperatura e aumentando a umidade do ar. (FIGURAS 6.6)

FIGURA  6.6  –  Carta  sinóptica  –  09.02.2006  –  9  h  e  Imagem  de  satélite  –  INPE  –
09.02.2006 – 9 h - Greenwitch

O dia amanheceu nublado (20% a 70% limpo), oscilando no meio da tarde (entre 20

a 90%) e ficando totalmente nublado no fim da tarde. A temperatura do ar acompanhou a

mudança do tempo.
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6.3.2 Situação de inverno

A Estação do inverno engloba os meses de julho e agosto e parte dos meses de

junho e setembro. Em 2006, a estação se iniciou, no Hemisfério Sul, às 09h26 do dia 21 de

junho. A estação é caracterizada por temperaturas climatologicamente mais amenas.

O trimestre  é  considerado o  menos chuvoso do ano nas  regiões  Sudeste  e  Centro-

Oeste109 e o principal sistema meteorológico é a frente fria. Embora o sistema seja em geral

de fraca intensidade, pode se verificar a passagem de um sistema frontal mais intenso,

causando chuvas generalizadas nas Regiões Sul e Sudeste.

Observam-se, também neste período, constantes inversões térmicas que causam

nevoeiros e neblinas110. Esta característica, que é comum no período da manhã, reduz a

visibilidade e eleva o índice de umidade relativa do ar que chega a até 98%. No período da

tarde  ocorre  o  contrário.  Após  a  dissipação  do  nevoeiro  a  umidade  relativa  do  ar  diminui

consideravelmente (até 48%)111.

O inverno de 2006, no Rio de Janeiro chegou com uma rápida frente fria. No entanto,

o período foi caracterizado por baixa nebulosidade (céu totalmente claro - >90%), baixa

umidade relativa do ar e temperaturas mais elevadas, devido à formação de grandes zonas

de ar quente sobre a Região Centro-Oeste, que impedem a chegada de frentes frias à

Região Sudeste.

A Carta Sinóptica e as Imagens de Satélite do dia 04.07.2006 mostram as condições

do tempo nos dias das medições de inverno (FIGURAS 6.7). Não havia previsão de chegada

de frente  fria  à  Cidade por  conta  da massa de ar  quente  no Centro-Oeste  do País.  No dia

05de julho,  data  marcada para  o  início  dos  experimentos  de campo,  a  Cidade amanheceu

sob nevoeiro  fraco,  que logo se  dissipou,  deixando o  céu totalmente  claro  (>90%).  O dia

apresentou temperaturas bastante amenas que variaram numa média de 21.8° (manhã),

23.3°  (meio-dia)  e  22.8°  (tarde),  que  aliado  a  um  vento  médio  de  0.8  m/seg.  e  uma

umidade  relativa  do  ar  média  de  59.8%  (manhã),  42.6  %  (meio-dia)  e  71.8%  (tarde),

deixavam uma sensação térmica de frio à sombra e agradável, ao sol.

109 No que tange à distribuição de chuvas.
110 O nevoeiro consiste na existência de gotículas d’água que flutuam no ar e reduzem a visibilidade a menos de
1000 m.
111 O ar seco da tarde e o vento calmo favorecem a formação da bruma, que se forma a partir de substâncias
sólidas suspensas na atmosfera, tais como poeira e fumaça - poluindo o ar.



Experimentos de campo

Virgínia Maria Nogueira de Vasconcellos 111

FIGURA  6.7  -  Carta  sinóptica  –  05.07.2006  –  9  h  e  Imagem  de  satélite  –  INPE  –
05.07.2006 – 15 h - Greenwitch

No dia 05.07.2006, as condições do tempo sofreram pequenas alterações em relação

ao dia anterior. (FIGURAS 6.8)

FIGURA  6.8  -  Carta  sinóptica  –  06.07.2006  –  9  h  e  Imagem  de  satélite  –  INPE  –
06.07.2006 – 15 h - Greenwitch

O dia também amanheceu sob névoa fraca, mas as condições de nebulosidade

oscilaram bastante, na parte da manhã, variando entre totalmente nublado (5% limpo) a

totalmente claro (>90% limpo) na parte da manhã. Ao meio-dia a nebulosidade se

estabilizou ficando parcialmente claro (20 a 70% limpo). No início da tarde, voltou a ficar

totalmente nublado (5% limpo). Neste dia, as temperaturas também ficaram amenas
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variando entre 20.4° (manhã), 22.3° (meio-dia) e 23° (tarde), com uma umidade relativa do

ar de 69.7% (manhã), 54.3% (meio-dia) e 46% (tarde). A velocidade média do vento, neste

dia, variou de 1.3 m/seg. (manhã), 0.6 m/seg. (meio-dia) e 0.7 m/seg. (início da tarde).

A Carta Sinóptica e as imagens de Satélite do dia 07.07.2006 (FIGURAS 6.9) mostram

a aproximação de uma frente fria no Sul do País, mas que não chegou a atrapalhar as

medições do terceiro e último dia.

FIGURA  6.9  -  Carta  sinóptica  –  07.07.2006  –  15  h  e  Imagem  de  satélite  –  INPE  –
07.07.2006 – 15 h - Greenwitch

O dia também amanheceu sob névoa fraca, que logo se dissipou, mas as condições de

nebulosidade não oscilaram com no dia anterior, mantendo-se o céu totalmente claro (>

90%) durante todo o dia.

A temperatura do ar ficou mais alta em relação aos dias anteriores, apresentando valores

médios de 25.4° (manhã), 24° (meio-dia) e 22.5° (tarde) e umidade relativa do ar de 49.2

% (manhã), 56.9% (meio-dia) e 59.6% (tarde). A velocidade média do vento neste dia foi

de 2.4 m/seg. (manhã), 1.5 m/seg. (maio-dia) e 1.1 m/seg. (tarde).
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6.4 OS EXPERIMENTOS DE CAMPO

Os experimentos de campo foram realizados em três dias consecutivos, em

situação de verão e de inverno, respeitando os mesmos pontos de observação em cada

praça, descritos no QUADRO 6.1 (página 116).

Para a realização dos experimentos de campo foram previamente

confeccionadas planilhas para anotação dos dados, onde cada pesquisador,

responsável por um equipamento, se encarregaria das medições e registros (ANEXOS

G e H). No entanto, as dificuldades de pessoal (substituições de última hora) e de

manuseio de informações que foram detectadas e sanadas ao longo dos experimentos

de verão impuseram a reavaliação dessas planilhas e sua substituição por duas únicas

tabelas de campo (praça e praia), onde apenas um pesquisador se encarregou das

anotações e conferência dos dados em cada local. (ANEXOS I e J)

Os  dados  coletados  nos  experimentos  de  campo  foram  transcritos  para

planilhas do EXCEL em três séries de planilhas por praça. A primeira apresenta os

valores médios armazenados nos dataloggers (temperatura do ar e temperatura do e

umidade relativa do ar). Essas planilhas assinalam os dados para efeito de comparação

entre os valores obtidos no ponto fixo na praia e na praça correspondente. Elas servem

de base para todas as outras tabelas desenvolvidas no estudo, em relação á

temperatura do ar e à umidade relativa do ar. A segunda série de tabelas destaca, por

praça  e  por  turno,  em  situação  de  verão  e  em  situação  de  inverno,  os  valores  das

variáveis registrados em cada ponto, nas duas medições efetuadas nos turnos:

temperatura do ar e umidade relativa do ar (médias gravadas nos dataloggers),

radiação solar, luminosidade, temperatura de superfície dos materiais (no ponto), além

de  destacar  a  situação  do  ponto  em  relação  ao  sombreamento  e  ao  índice  de

nebulosidade (condição do céu). A terceira e última série de tabelas trata as condições

do vento nos pontos estudados (velocidade e direção), tanto nos ponto fixo na praia

quanto nos pontos em cada praça. (TABELAS 6.1 a 6.12)
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6.4.1 Praça Irmãos Bernardelli
TABELA 6.1 - MÉDIAS DE TEMPERATURA E UMIDADE – PRAÇA IRMÃOS BERNARDELLI – VERÃO E INVERNO

Temperatura
(°C)

Umidade
(%)

Temperatura
(°C)

Umidade
(%)

Temperatura
(°C)

Umidade
(%)

Temperatura
(°C)

Umidade
(%)

10:00 1 28.3° 56.9% 29.5° 68.6% 09:00 21.3° 66.5% 21.3° 66.1%
10:25 1' 27.8° 65.1% 29.1° 64.8% 09:25 21.7° 53.2% 21.7° 53.2%
10:05 2 28.3° 59.1% 28.9° 69.3% 09:05 21.1° 62.4% 21.1° 62.4%
10:30 2' 28.0° 66.7% 28.9° 70.3% 09:30 22.2° 51.8% 22.2° 51.8%
10:10 3 28.0° 60.5% 30.4° 60.4% 09:10 21.5° 59.1% 21.5° 59.1%
10:35 3' 28.7° 62.1% 31.3° 70.9% 09:35 21.8° 50.9% 21.8° 50.9%
10:15 4 27.9° 62.2% 29.9° 60.4% 09:15 21.8° 57.0% 21.8° 57.0%
10:40 4' 29.1° 57.7% 30.2° 60.8% 09:40 22.1° 50.4% 22.1° 50.4%
10:20 5 27.9° 63.7% 29.8° 62.7% 09:20 21.6° 54.4% 21.6° 54.4%
10:45 5' 30.0° 52.0% 30.3° 56.8% 09:45 22.4° 50.1% 22.4° 50.1%
13:00 1 29.5° 49.6% 30.0° 62.0% 12:00 24.9° 43.0% 25.2° 43.0%
13:25 1' 29.1° 50.8% 30.4° 56.2% 12:25 23.1° 42.4% 23.1° 42.4%
13:05 2 29.2° 50.6% 29.6° 63.2% 12:05 24.4° 43.5% 24.4° 43.5%
13:30 2' 29.1° 51.5% 29.5° 57.3% 12:30 23.0° 41.4% 23.0° 41.4%
13:10 3 29.7° 50.7% 32.8° 64.6% 12:10 22.9° 43.3% 22.9° 43.3%
13:35 3' 29.1° 54.1% 31.4° 57.4% 12:35 23.0° 41.5% 23.0° 41.5%
13:15 4 31.7° 44.1% 30.3° 54.5% 12:15 23.2° 42.8% 23.2° 42.8%
13:40 4' 28.6° 55.6% 29.4° 54.5% 12:40 22.6° 42.3% 22.6° 42.3%
13:20 5 28.6° 48.9% 30.8° 53.5% 12:20 23.0° 42.6% 23.0° 42.6%
13:45 5' 28.7° 56.4% 29.9° 55.9% 12:45 22.6° 43.2% 22.6° 43.2%
16:00 1 28.4° 46.6% 28.3° 66.8% 15:00 22.5° 67.4% 22.5° 67.4%
16:25 1' 29.1° 39.5% 28.7° 51.2% 15:25 22.1° 69.3% 22.1° 69.3%
16:05 2 28.6° 46.2% 28.4° 68.3% 15:05 22.6° 67.5% 22.6° 67.5%
16:30 2' 28.4° 40.4% 28.6° 57.7% 15:30 22.4° 70.9% 22.4° 70.9%
16:10 3 28.6° 44.8% 30.4° 63.8% 15:10 22.6° 68.4% 22.6° 68.4%
16:35 3' 28.6° 40.2% 29.8° 57.7% 15:35 22.5° 71.2% 22.5° 71.2%
16:15 4 29.3° 42.7% 31.0° 63.8% 15:15 22.5° 68.6% 22.5° 68.6%
16:40 4' 29.7° 39.9% 29.1° 54.9% 15:40 22.1° 70.8% 22.1° 70.8%
16:20 5 29.0° 40.9% 31.2° 48.1% 15:20 22.4° 69.3% 22.4° 69.3%
16:45 5' 30.2° 39.5% 30.7° 52.9° 15:45 22.1° 72.4% 22.1° 72.4%

MÉDIAS DE TEMPERATURA DO AR  E DA UMIDADE RELATIVA DO AR REGISTRADAS NA PRAIA E NA PRAÇA IRMÃOS BERNARDELLI
VERÃO - 07.02.2006 INVERNO - 05.07.2006

HORA
PRAIA

HORA PONTOS
PRAÇA PRAÇAPRAIA
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TABELA 6.2 - DESCRIÇÃO CLIMÁTICA DOS PONTOS - PRAÇA IRMÃOS BERNARDELLI  - VERÃO

VELOCIDADE (m/s)
DIREÇÃO

(predominante)

1 10:00 SoA 2 x x 29.5° 68,6 1.2 120° - NO - O 150 200
1' 10:25 SoA 2 terra 28,1° 29.1° 64,8 1.5 270° - E 62 2300
2 10:05 SoAEd 2 x x 29.0° 69,3 2.2 120° - NO - O 100 150
2' 10:30 SoEd 2 concreto 28.,3° 28.9° 70,3 2.3 300° - SE -E 14.5 210
3 10:10 Sol 2 pedra port vermelha 39.7° 30.4° 60,4 2.5 0° - S 750 80000
3' 10:35 Sol 2 pedra port vermelha 40.8° 31.3° 70,9 1.7 330° - SE - S 744 84000
4 10:15 SoEd 2 paralelepípedo 34.1° 29.9° 60,4 1.8 270° - E 82 11200
4' 10:40 SoEd 2 paralelepípedo 29.2° 30.2° 60,8 4.5 270° - E 110 6400
5 10:20 Sol 2 concreto 44,3° 29.8° 62,7 1.4 330° - SE - S 755 70000
5' 10:45 Sol 2 concreto 45.4° 30.3° 56,8 1.2 330° - SE - S 805 75000
1 13:00 SoA 3 terra 27.8° 30.0° 62.0 1.5 270º - E 102 6000
1' 13:25 SoA 3 terra 29.5° 30.4° 56,2 1.5 270º - E 163 3400
2 13:05 SoEd 3 concreto 29.8° 29.6° 63,2 1.7 270º - E 23.5 270
2' 13:30 SoEd 3 concreto 29.3º 29.5° 57,3 2.0 270º - E 25.5 360
3 13:10 Sol 3 pedra port vermelha 49.3º 32.8° 64,6 1.0 0º - S 750 83000
3' 13:35 Sol 3 pedra port vermelha 47.8° 31.4° 57,4 2.0 0º - S 575 61000
4 13:15 Sol 3 paralelepípedo 46.2° 30.3° 54,5 1.5 270º - E 745 75000
4' 13:40 Sol 3 paralelepípedo 45.4° 29.4° 54,5 1.8 270º - E 455 43000
5 13:20 Sol 3 concreto 48.4° 30.9° 53,5 1.9 270º - E 440 50000
5' 13:45 Sol 3 concreto 47.4° 29.9° 55,9 1.5 270º - E 390 43000
1 16:00 SoA 3 terra 28.8° 28.3° 66,8 1.0 330º - SE - S 130 4900
1' 16:25 SoA 3 terra 28.7° 28.7° 51,2 0.5 270º - E 53 2500
2 16:05 SoEd 3 concreto 29.8° 28.4° 68,6 0.5 270º - E 10.5 120
2' 16:30 SoEd 3 concreto 29.7° 28.6° 57,7 0.5 0º - S 9.5 160
3 16:10 Sol 3 pedra port vermelha 49.7° 30.4° 63,8 1.0 0º - S 705 82000
3' 16:35 Sol 2 pedra port vermelha 48.9° 29.8° 57.7 0.5 0º - S 457.5 52000
4 16:15 Sol 3 paralelepípedo 49.1° 31.0° 63.8 0.5 0º - S 790 83000
4' 16:40 SoA 2 paralelepípedo 42.7° 29.1° 54,9 0.2 0º - S 345 12000
5 16:20 Sol 3 concreto 51.9° 31.3° 48,1 0.5 0º - S 570 70000
5' 16:45 Sol 2 concreto 47.1° 30.7° 52,8 0.3 0º - S 445 45000

TEMPERATURA DE
SUPERFÍCE DOS MATERIAIS

(°C)

5 = totalmente nublado (5% limpo) ; 4 = nublado (5 a 20% limpo); 3 = claro médio (20 a 70 % limpo); 2 = claro (70 a 90 % limpo) e 1 = totalmente claro (> 90 % limpo )

SITUAÇÃO (do ponto) na praça:

NEBULOSIDADE (condição do céu):
SoA = à sombra de árvore; SoEd = à sombra de edificação; SoAEd = à sombra de árvore e edificação e Sol = ao sol

LEGENDA:

DESCRIÇÃO CLIMÁTICA DOS PONTOS NA PRAÇA IRMÃOS BERNARDELLI - 07/02/2006 (VERÃO)

NEBULOSIDADE
(condição do céu)HORAPONTO LUMINOSIDADE

(lux)
RADIAÇÃO

SOLAR (w/s²)

VENTO
UMIDADE

(%)
TEMPERATURA

DO AR(°C)
SITUAÇÃO
DO PONTO
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TABELA 6.3 – DESCRIÇÃO CLIMÁTICA DOS PONTOS – PRAÇA IRMÃOS BERNARDELLI - INVERNO

VELOCIDADE
(m/s)

DIREÇÃO
(predominante)

1 09:00 SoA 1 terra 18.6° 21.3º 66.5 2.0 135° - NO 47 1960
1' 09:25 SoA 1 terra 19.2° 21.7º 53.2 0.9 135° - NO 52 2500
2 09:05 SoAEd 1 concreto 20.9° 21.1º 62.4 0.5 0° - S 1 50 mesa  270 ext.
2' 09:30 SoAEd 1 concreto 21.2° 22.2º 51.8 0.5 0° - S 1 50 mesa  300 ext.
3 09:10 Sol 1 pedra port. branca 21.0° 21.5º 59.1 0.8 135° - NO 440 35000
3' 09:35 Sol 1 pedra port. branca 22.8° 21.8º 50.9 0.9 135° - NO 450 62000
4 09:15 SoEd 1 paralelepípedo 16.7° 21.8º 57.0 1.0 180° - N 35 5800
4' 09:40 SoEd 1 paralelepípedo 16.3° 22.1º 50.4 0.7 135° - NO 42 6400
5 09:20 Sol 1 concreto 17.5° 21.6º 54.4 0.2 0° - S 45 5600
5' 09:45 SoA 1 concreto 18.1° 22.4º 50.1 0.8 0° - S 53 6300
1 12:00 SoA 1 terra 20.7° 24.9º 43.0 0.8 315° - SE 260 1550
1' 12:25 SoA 1 terra 20.7° 23.1º 42.4 1.7 315° - SE 71 3900
2 12:05 SoEd 1 concreto 22.5° 24.4º 43.5 0.3 315° - SE 6 120 mesa  740 ext.
2' 12:30 SoEd 1 concreto 22.9° 23.0º 41.4 0.5 315° - SE 6 115 mesa  580 ext.
3 12:10 Sol 1 pedra port. branca 30.2° 22.9º 43.3 1.0 0° - S 560 49800
3' 12:35 Sol 1 pedra port. branca 31.2° 23.0º 41.5 2.5 0° - S 590 45400
4 12:15 Sol 1 paralelepípedo 27.9° 23.2º 42.8 0.5 315° SE 595 44500
4' 12:40 Sol 1 paralelepípedo 28.2° 22.6º 42.3 1.1 0° - S 540 49600
5 12:20 SoA 1 concreto 20.1° 23.0º 42.6 0.2 0° - S 66 8300
5' 12:45 SoA 1 concreto 19.6° 22.6º 43.2 0.3 315° - SE 61 6800
1 15:00 SoA 1 terra 20.9° 22.5º 67.4 1.9 315° - SE 39 1630
1' 15:25 SoA 1 terra 20.7° 22.1º 69.3 2.5 270° - E 19 1360
2 15:05 SoEd 1 concreto 22.8° 22.6º 67.5 2.0 300° - S-SE 3 58 mesa  640 ext.
2' 15:30 SoEd 1 concreto 22.9° 22.4º 70.9 2.7 270° - E 1 92 mesa  295 ext.
3 15:10 SoEd 1 pedra port. branca 26.5° 22.6º 68.4 2.5 0° - S 50 5400
3' 15:35 SoEd 1 pedra port. branca 25.6° 22.5º 71.2 2.7 0° - S 45 4970
4 15:15 SoA 1 paralelepípedo 25.8° 22.5º 68.6 2.7 240° - E-NE 75 6700
4 15:40 SoA 1 paralelepípedo 23.8° 22.1º 70.8 3.0 270° - E 45 6250
5 15:20 SoA 1 concreto 19.8° 22.4º 69.3 2.5 300° - S-SE 30 3400
5' 15:45 SoA 1 concreto 19.7° 22.1º 72.4 2.3 315° - SE 22 3040

LUMINOSIDADE
(lux)

5 = totalmente nublado (5% limpo) ; 4 = nublado (5 a 20% limpo); 3 = claro médio (20 a 70 % limpo); 2 = claro (70 a 90 % limpo) e 1 = totalmente claro (> 90 % limpo )

SoA = à sombra de árvore; SoEd = à sombra de edificação; SoAEd = à sombra de árvore e edificação e Sol = ao sol
NEBULOSIDADE (condição do céu):

LEGENDA:
SITUAÇÃO  (do ponto) na praça:

DESCRIÇÃO CLIMÁTICA DOS PONTOS NA PRAÇA IRMÃOS BERNARDELLI - 05/07/2006 ( INVERNO)

PONTO HORA SITUAÇÃO NEBULOSIDADE
(condição do céu)

TEMPERATURA DE
SUPERFÍCE DOS
MATERIAIS (ºC)

TEMPERATURA
DO AR (º C)

UMIDADE
(%)

VENTO
RADIAÇÃO
SOLAR (w/s²)
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TABELA 6.4 – DESCRIÇÃO DA SITUAÇÃO DO VENTO – PRAÇA IRMÃOS BERNARDELLI - VERÃO E INVERNO

HORA VELOCIDADE
(m/s)

DIREÇÃO
(predominante) PONTO VELOCIDADE

(m/s)
DIREÇÃO

(predominante)
HORA VELOCIDADE

(m/s)
DIREÇÃO

(predominante) PONTO VELOCIDADE
(m/s)

DIREÇÃO
(predominante)

10:00 0.2 120º - O-NO 1 1.2 120º - O-NO 9:00 2.7 135º - NO 1 2.0 135º - NO
10:25 0.6 150º - O-NO 1' 1.5 270° - E 9:25 3.0 135º - NO 1' 0.9 135º - NO
10:05 1.5 150º - O-NO 2 2.2 120º - O-NO 9:05 2.0 135º - NO 2 0.5 0° - S
10:30 0.5 150º - O-NO 2' 2.3 300° - E - SE 9:30 3.4 135º - NO 2' 0.5 0° - S
10:10 0.3 150º - O-NO 3 2.5 0° - S 9:10 1.7 135º - NO 3 0.8 135º - NO
10:35 0.5 150º - O-NO 3' 1.7 330° - S-SE 9:35 2.3 150º N-NO 3' 0.9 135º - NO
10:15 0.6 150º - O-NO 4 1.8 270° - E 9:15 2.0 135º - NO 4 1.0 180º - N
10:40 0.7 150º - O-NO 4' 4.5 270° - E 9:40 1.6 135º - NO 4' 0.7 135º - NO
10:20 0.6 150º - O-NO 5 1.4 330° - S-SE 9:20 1.9 135º - NO 5 0.2 0° - S
10:45 0.7 150º - O-NO 5' 1.2 330° - S-SE 9:45 2.7 135º - NO 5' 0.8 0° - S
13:00 8.1 270º-E 1 1.5 270° - E 12:00 2.1 300° - E - SE 1 0.8 315º - SE
13:25 4.5 270º-E 1' 1.5 270° -E 12:25 6.5 300° - E - SE 1' 1.7 315º - SE
13:05 5.2 270°-E 2 1.7 270° -E 12:05 2.9 300° - E - SE 2 0.3 315º - SE
13:30 5.5 270º-E 2' 2.0 270° -E 12:30 5.7 300° - E - SE 2' 0.5 315º - SE
13:10 6.5 270°-E 3 1.0 0° - S 12:10 4.7 300° - E - SE 3 1.0 0° - S
13:35 4.2 270º-E 3' 2.0 0° - S 12:35 3.9 300° - E - SE 3' 2.5 0° - S
13:15 5.9 270º-E 4 1.5 270° - E 12:15 3.3 300° - E - SE 4 0.5 315º - SE
13:40 4.2 270°-E 4' 1.8 270° -E 12:40 5.3 300° - E - SE 4' 1.1 0° - S
13:20 5.1 270º-E 5 1.9 270° -E 12:20 4.9 300° - E - SE 5 0.2 0º - S
13:45 5.0 270°-E 5' 1.5 270° -E 12:45 4.8 300° - E - SE 5' 0.3 315º - SE
16:00 1.5 30º - S - SO 1 1.0 330° - S-SE 15:00 15.6 30º - S-SO 1 1.9 315º - SE
16:25 1.7 0º - S 1' 0.5 270° - E 15:25 16.5 30º - S-SO 1' 2.5 270º - E
16:05 2.3 0º - S 2 0.5 270° - E 15:05 16.0 30º - S-SO 2 2.0 300° - E - SE
16:30 1.0 0º - S 2' 0.5 0° - S 15:30 15.8 30º - S-SO 2' 2.7 270º - E
16:10 1.0 0º - S 3 1.0 0° - S 15:10 13.5 30º - S-SO 3 2.5 0° - S
16:35 0.9 0º - S 3' 0.5 0° - S 15:35 15.0 30º - S-SO 3' 2.7 0° - S
16:15 0.5 0º - S 4 0.5 0° - S 15:15 13.3 30º - S-SO 4 2.7 240º - E-NE
16:40 1.5 0º - S 4' 0.2 0° - S 15:40 14.5 30º - S-SO 4' 3.0 270º - E
16:20 0.8 0º - S 5 0.5 0° - S 15:20 15.4 30º - S-SO 5 2.5 300° - E - SE
16:45 1.5 0º - S 5' 0.3 0° - S 15:45 15.5 30º - S-SO 5' 2.3 315º - SE

IN
VE

R
N

O

ANEMÔMETRO DE VENTOINHA
(ponto fixo)

ANEMÔMETRO TÉRMICO
(pontos móveis)

ANEMÔMETRO DE VENTOINHA
(ponto fixo)

VE
R

Ã
O

ANEMÔMETRO TÉRMICO
(pontos móveis)

DESCRIÇÃO DA VELOCIDADE E DA DIREÇÃO DO VENTO NA PRAIA E NA PRAÇA IRMÃOS BERNARDELLI
PRAIA - 07/02/2006 PRAÇA - 07/02/2006 PRAIA - 05/07/2006 PRAÇA 05/07/2006
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6.4.2 Praça Serzedelo Corrêa
TABELA 6.5 - MÉDIAS DE TEMPERATURA E UMIDADE – PRAÇA SERZEDELO CORRÊA – VERÃO E INVERNO

Temperatura
(°C)

Umidade
(%)

Temperatura
(°C)

Umidade
(%)

Temperatura
(°C)

Umidade
(%)

Temperatura
(°C)

Umidade
(%)

10:00 1 29.4° 55.6% 29.5° 50.0% 09:00 22.1° 69.1% 20.1° 65.6%
10:25 1' 30.7° 46.2% 29.2° 56.6% 09:25 20.2° 59.6% 20.6° 71.7%
10:05 2 28.7° 54.6% 29.2° 48.9% 09:05 20.7° 61.1% 20.2° 67.0%
10:30 2' 29.9° 46.7% 28.4° 57.1% 09:30 21.3° 61.0% 20.3° 71.5%
10:10 3 29.2° 51.1% 28.0° 52.8% 09:10 21.0° 57.3% 20.4° 68.6%
10:35 3' 29.5° 50.0% 27.1° 62.9% 09:35 20.6° 60.3% 20.2° 71.5%
10:15 4 30.7° 50.2% 29.0° 58.3% 09:15 21.0° 54.9% 20.4° 69.0%
10:40 4' 29.4° 52.3% 28.2° 68.7% 09:40 22.0° 57.1% 20.7° 71.6%
10:20 5 30.4° 47.0% 29.4° 58.8% 09:20 20.7° 56.4% 20.6° 70.4%
10:45 5' 30.0° 52.3% 28.7° 68.9% 09:45 21.0° 53.7% 20.7° 70.4%
13:00 1 29.1° 43.3% 33.2° 44.7% 12:00 22.9° 45.0% 22.2° 51.0%
13:25 1' 29.4° 39.4% 33.5° 41.3% 12:25 22.5° 53.0% 21.8° 58.1%
13:05 2 29.8° 42.4% 31.2° 43.0% 12:05 22.1° 48.6% 22.2° 53.0%
13:30 2' 30.0° 39.5% 31.5° 42.7% 12:30 23.6° 49.1% 23.8° 56.9%
13:10 3 29.9° 41.4% 31.0° 47.4% 12:10 22.1° 49.6% 22.2° 53.9%
13:35 3' 29.5° 40.6% 31.1° 47.7% 12:35 23.8° 45.9% 22.5° 52.6%
13:15 4 30.0° 38.5% 31.2° 48.1% 12:15 22.1° 51.5% 22.1° 55.5%
13:40 4' 29.9° 41.5% 31.9° 48.1% 12:40 23.4° 42.8% 22.2° 51.7%
13:20 5 29.8° 38.5% 32.0° 44.9% 12:20 22.2° 51.9% 21.8° 57.1%
13:45 5' 29.3° 39.8% 32.8° 43.3% 12:45 23.6° 40.5% 22.1° 53.3%
16:00 1 29.0° 56.2% 29.9° 55.4% 15:00 22.9° 33.3% 22.9° 40.2%
16:25 1' 29.6° 54.6% 30.2° 63.3% 15:25 23.2% 34.5% 25.8° 47.3%
16:05 2 28.3° 60.1% 29.1° 60.0% 15:05 22.9° 32.4% 22.4° 45.3%
16:30 2' 28.6° 55.2% 30.3° 63.3% 15:30 22.9° 34.1% 29.0° 36.5%
16:10 3 28.8° 61.6% 28.8° 64.9% 15:10 22.9° 33.8% 22.1° 46.4%
16:35 3' 28.4° 60.6% 29.4° 65.9% 15:35 22.6° 35.5% 30.6° 34.0%
16:15 4 28.6° 65.3% 29.3° 67.6% 15:15 22.9° 33.2% 22.9° 48.9%
16:40 4' 28.4° 63.7% 28.7° 67.7% 15:40 22.6° 36.8% 22.5° 27.1%
16:20 5 29.5° 60.3% 30.2° 66.1% 15:20 22.7° 34.4% 24.8° 49.5%
16:45 5' 28.4° 64.6% 29.5° 68.5% 15:45 22.5° 37.1% 26.3° 25.6%

MÉDIAS DE TEMPERATURA DO AR  E DA UMIDADE RELATIVA DO AR REGISTRADAS NA PRAIA E NA PRAÇA SERZEDELO CORRÊA
VERÃO - 08.02.2006 INVERNO - 06.07.2006

HORA PONTOS
PRAIA PRAÇA

HORA
PRAIA PRAÇA
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TABELA 6.6 - DESCRIÇÃO CLIMÁTICA DOS PONTOS – PRAÇA SERZEDELO CORRÊA - VERÃO

VELOCIDADE
(m/s)

DIREÇÃO
(predominante)

EVA amarelo 51.5°
EVA azul 58.2°

EVA amarelo 46.7°
EVA azul 50.6°

2 10:05 Sol 4 terra 32.2° 29.2° 48.9% 1.0 180° - N 660 65000
2' 10:30 Sol 4 terra 30.9° 28.4° 57.2% 1.3 30° - S-O 230 24000
3 10:10 SoAEd 3 p port branca 27.8° 28.0° 52.8% 1.5 180° - N 40 860
3' 10:35 SoAEd 4 p port branca 28.7° 27.1° 62.9% 1.4 30° - S-SO 22 800
4 10:15 Sol 3 p port branca 38.9° 29.0° 58.3% 1.6 180° - N 810 40000
4' 10:40 Sol 4 p port branca 37.9° 28.2° 68.6% 1.1 30° - S-SO 340 31000
5 10:20 Sol 3 concreto 31.9° 29.4° 58.8% 0.5 90° - O 500 25000
5' 10:45 Sol 4 concreto 31.9° 28.8° 68.9% 0.3 90° - O 300 29600

EVA amarelo 66.6°
EVA azul 68.8°

EVA amarelo 65.9°
EVA azul 69.3°

2 13:05 SoA 2 terra 28.7° 31.3° 43.0% 1.0 180°- N 69 3600
2' 13:30 SoA 2 terra 30.9° 31.5° 42,70% 0.7 180°  - N 74 530
3 13:10 SoAEd 2 p port branca 28.6° 31.0° 47.4% 1.0 180° - N 26.5 550
3' 13:35 SoAEd 2 p port branca 29.2° 31.2° 47.7% 0.2 180° - N 29 760
4 13:15 SoA 2 p port branca 38.7° 31.3° 48.1% 1.0 210° - N-NE 87.5 5700
4' 13:40 SoA 2 p port branca 37.2° 31.9° 48.1% 0.7 210° N-NE 83 660
5 13:20 Sol 2 concreto 47.2° 31.9° 44.9% 0.7 240°  - NE-E 940 93000
5' 13:45 Sol 2 concreto 47.9° 32.8° 43.3% 0.4 270°  - E 915 91000

EVA amarelo 36.2°
EVA azul 38.2°

EVA amarelo 36.0°
EVA azul 38.1°

2 16:05 SoA 3 terra 28.8° 29.1° 60.0% 0.9 210° - N-NE 58.5 4000
2' 16:30 SoA 3 terra 29.5° 30.3° 63.3% 0.1 210°  N-NE 58 4600
3 16:10 SoAEd 3 p port branca 29.5° 28.8° 64.9% 1.2 270°  - E 9 480
3' 16:35 SoAEd 3 p port branca 29.5° 29.4° 65.9% 1.5 90°  - O 13 470
4 16:15 SoA 3 p port branca 34.5° 29.2° 67.6% 0.4 270°  - E 80 10000
4' 16:40 SoA 3 p port branca 33.5° 28.7 67.7% 1.8 270° - E 30 4150
5 16:20 SoA 3 concreto 40.5° 30.2° 66.1% 0.5 300° - E-SE 185 15500
5' 16:45 SoA 3 concreto 38.5° 29.5° 68.5% 0.6 270°  - E 195 16500

4300056.6% 0.3 180° - N 7504 29.2°

0.4 210°- N-NE

44.7% 0.7

180° - N

135°- NO-O

190 18300SoA 3 30.2° 63.3%

16:001

1' 16:25

SoA 55.6% 0.3 270°  - E29.8°

LUMINOSIDADE
(lux)

DESCRIÇÃO CLIMÁTICA DOS PONTOS NA PRAÇA SERZEDELO CORRÊA - 08/02/2006 (VERÃO)

PONTO HORA SITUAÇÃO
DO PONTO

NEBULOSIDADE
(condição do

céu)

TEMPERATURA
DO AR (°C)

UMIDADE
(%)

VENTO RADIAÇÃO
SOLAR (w/m²)

TEMPERATURA DE
SUPERFÍCIE DOS MATERIAIS

(°C)

49.9% 0.6 180°- N 820 6000010:00 Sol 4 29.4°1

1' 10:25 Sol

1 13:00 Sol 2 970 90000

1' 13:25 Sol 2 41,40% 0.8

33.2°

33.5° 915 84000

5= totalmente nublado (5% limpo) ; 4 = nublado (5 a 20% limpo); 3 = claro médio (20 a 70 % limpo); 2= claro (70 a 90 % limpo)  e  1 = totalmente claro (>90% limpo )

LEGENDA:
SITUAÇÃO (do ponto) na praça:
SoA = à sombra de árvore; SoEd = à sombra de edificação; SoAEd = à sombra de árvore e edificação e Sol = ao sol
NEBULOSIDADE (Condição do céu):

155 140003

EVA = etil vinil acetato, ppb = pedra portuguesa branca; ppv = pedra portuguesa vermelha
MATERIAL DE SUPERFÍCIE:



Experimentos de campo

Virgínia Maria Nogueira de Vasconcellos 120

TABELA 6.7 - DESCRIÇÃO CLIMÁTICA DOS PONTOS – PRAÇA SERZEDELO CORRÊA - INVERNO

VELOCIDADE
(m/s)

DIREÇÃO
(predominante)

EVA amarelo 20.7°
EVA azul 20.3°

EVA amarelo 21.8°
EVA azul 22.2°

2 09:05 SoA 1 terra 18.8° 20.2º 67.0 1.8 330°- S-SE 154 10000
2' 09:30 Sol 3 terra 19.6° 20.3º 71.5 1.2 270° - E 495 35000
3 09:10 SoEd 1 pedra port. branca 20.3° 20.4º 68.6 0.5 0° - S 18 450
3' 09:35 SoEd 2 pedra port. branca 20.4° 20.2º 71.5 1.5 330° -S-SE 32 1010
4 09:15 Sol 4 pedra port. branca 20.0° 20.4º 69.0 0.8 270°-E 93 9000
4' 09:40 SoEd 4 pedra port. branca 20.7° 20.7º 71.6 1.7 330° - S-SE 132 11000
5 09:20 Sol 3 concreto 20.3° 20.6º 70.4 1.2 0° - S 68 6700
5' 09:45 Sol 5 concreto 21.2° 20.7º 70.4 2.2 0° -S 130 11450

EVA amarelo 26.0°
EVA azul 26.4°

EVA amarelo 26.5°
EVA azul 27.8°

2 12:05 Sol 3 terra 21.1° 22.2º 53.0 0.7 135° - NO 74 10500
2' 12:30 Sol 3 terra 21.0° 23.8º 56.9 0.5 210° - N-NE 65 5900
3 12:10 SoEd 3 pedra port. branca 21.6° 22.2º 53.9 0.2 135° - NO 15 580
3' 12:35 SoEd 3 pedra port. branca 21.5° 22.5º 52.6 0.4 135° - NO 14 1200
4 12:15 Sol 3 pedra port. branca 22.1° 22.1º 55.5 1.3 210° - N-NE 90 10800
4' 12:40 Sol 3 pedra port. branca 21.5° 22.2º 51.7 0.9 210° - N-NE 73 5850
5 12:20 Sol 3 concreto 25.2° 21.8º 57.1 0.8 225° - NE 420 40000
5' 12:45 Sol 2 concreto 27.7° 22.1º 53.3 0.4 225º - N-NE 725 52000

EVA amarelo 22.3°
EVA azul 21.6°

1' 15:25 x x x x x x x x x x
2 15:05 Sombra 1 terra 20.5° 22.4º 45.3 0.6 150° - O-NO 35 1550
2' 15:30 x x x x x x x x x x
3 15:10 Sol 1 pedra port. branca 22.4° 22.1º 46.4 0.8 150° - O-NO 13 540
3' 15:35 x x x x x x x x x x
4 15:15 Sol 1 pedra port. branca 21.2° 22.9º 48.9 1.2 210° - N-NE 26 2540
4' 15:40 x x x x x x x x x x
5 15:20 Sol 1 concreto 29.3° 24.8º 49.5 0.2 180° - N 62 5350
5' 15:45 x x x x x x x x x x

MATERIAL DE SUPERFÍCIE:

x = medições suspensas

21.8º

65.6

71.7

51.1

58.1

5= totalmente nublado (5% limpo) ; 4 = nublado (5 a 20% limpo); 3 = claro médio (20 a 70 % limpo); 2= claro (70 a 90 % limpo)  e  1 = totalmente claro (>90% limpo )

SoA = à sombra de árvore; SoEd = à sombra de edificação; SoAEd = à sombra de árvore e edificação e Sol = ao sol
NEBULOSIDADE (Condição do céu):

DESCRIÇÃO CLIMÁTICA DOS PONTOS NA PRAÇA SERZEDELO CORRÊA - 06/07/2006 (INVERNO)

PONTO HORA SITUAÇÃO
DO PONTO

NEBULOSIDADE
(condição do

céu)

TEMPERATURA DE SUPERFÍCE
DOS MATERIAIS (°C)

TEMPERATURA
DO AR (ºC)

UMIDADE
(%)

VENTO
RADIAÇÃO

SOLAR (w/m²)
LUMINOSIDADE

(lux )

LEGENDA:
SITUAÇÃO (do ponto) na praça:

15:00

12:25

12:00

09:25

20.1º

20.6º

1 09:00 SoA 1

1' 3

1

1'

1

Sol

Sol

SoA

6500

1.1 330° - S-SE 93 7500

0.7 330°- S-SE

40.2

22.2º3

85

11470

0.2 225° - NE 180 29000

0.6 135° - NO

EVA = etil vinil acetato, ppb = pedra portuguesa branca; ppv = pedra portuguesa vermelha

31500.7

125

135°- O-NO

3

Sombra 1 4522.9º
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TABELA 6.8 – DESCRIÇÃO DA SITUAÇÃO DO VENTO – PRAÇA SERZEDELO CORRÊA - VERÃO E INVERNO

HORA VELOCIDADE
(m/s)

DIREÇÃO
(predominante) PONTO VELOCIDADE

(m/s)
DIREÇÃO

(predominante) HORA VELOCIDADE
(m/s)

DIREÇÃO
(predominante) PONTO VELOCIDADE

(m/s)
DIREÇÃO

(predominante)
10:00 2.7 225° - NE 1 0.6 180° - N 9:00 6.2 150º - N - NO 1 0.7 330° - S-SE
10:25 1.6 225° - NE 1' 0.3 180° - N 9:25 12.8 150º - N - NO 1' 1.1 330° - S-SE
10:05 0.8 225° - NE 2 1.0 180° - N 9:05 9.6 150º - N - NO 2 1.8 330° - S-SE
10:30 1.5 225° - NE 2' 1.3 30° - S - SO 9:30 10.8 150º - N - NO 2' 1.2 270° -E
10:10 2.0 225° - NE 3 1.5 180° - N 9:10 4.0 150º - N - NO 3 0.5 0° - S
10:35 0.8 225° - NE 3' 1.4 30° - S - SO 9;:35 12.4 150º - N - NO 3' 1.5 330° - S-SE
10:15 1.5 225° - NE 4 1.6 180° - N 9:15 6.6 180° - N 4 0.8 270° -E
10:40 1.3 225° - NE 4' 1.1 30° - S - SO 9:40 8.4 150º - N - NO 4' 1.7 330° - S-SE
10:20 2.2 225° - NE 5 0.5 90° - O 9:20 7.0 180° - N 5 1.2 0° - S
10:45 1.4 225° - NE 5' 0.3 90° - O 9:45 6.7 150º - N - NO 5' 2.2 0° - S
13:00 2.5 45° - SO 1 0.7 135° - O-NO 12:00 1.8 225º - NE 1 0.6 135º - NO
13:25 5.0 60° - O-SO 1' 0.8 180° - N 12:25 1.8 225º - NE 1' 0.2 225º - NE
13:05 3.8 45° - SO 2 1.0 180° - N 12:05 2.6 225º - NE 2 0.7 135º - NO
13:30 2,0 45° - SO 2' 0.7 180° - N 12:30 2.3 225º - NE 2' 0.5 210º - N-NE
13:10 2.5 45° - SO 3 1.0 180° - N 12:10 1.2 225º - NE 3 0.2 135º - NO
13:35 1.8 45° - SO 3' 0.2 180° - N 12:35 1.7 225º - NE 3' 0.4 135º - NO
13:15 4.0 60° - O-SO 4 1.0 210° - N - NE 12:15 1.4 225º - NE 4 1.3 225º - NE
13:40 2.8 45° - SO 4' 0.7 210° N-NE 12:40 1.9 225º - NE 4' 0.9 210º - N-NE
13:20 3.5 45° - SO 5 0.7 240° - NE - E 12:20 2.5 225º - NE 5 0.8 225º - NE
13:45 4.8 45° - SO 5' 0.4 270° - E 12:45 2.4 225º - NE 5' 0.4 210º - N-NE
16:00 7.5 90° - O 1 0.3 270° - E 15:00 0.8 300° - E-SE 1 0.7 135º - NO
16:25 3.8 60° - O-SO 1' 0.4 210° -  N -NE 15:25 0.4 315º -SE 1' x x
16:05 4.1 90° - O 2 0.9 210°  - N - NE 15:05 0.5 300° - E-SE 2 0.6 150º - N - NO
16:30 2.5 90° - O 2' 0.1 210°  N-NE 15:30 0.5 315º -SE 2' x x
16:10 3.0 90° - O 3 1.2 270° - E 15:10 0.5 300° - E-SE 3 0.8 150º - N - NO
16:35 4.0 90° - O 3' 1.5 90°  - O 15:35 0.9 315º -SE 3' x x
16:15 3.0 90° - O 4 0.4 270° - E 15:15 0.4 315º - SE 4 1.2 210º - N-NE
16:40 3.0 90° - O 4' 1.8 270° - E 15:40 0.5 330º - S-SE 4' x x
16:20 5.6 90° - O 5 0.5 300° - E-SE 15:20 0.6 300° - E-SE 5 0.2 180° - N
16:45 2.0 90° - O 5' 0.6 270° - E 15:45 0.3 330º - S-SE 5' x x

VE
R

Ã
O

IN
VE

R
N

O

ANEMÔMETRO DE VENTOINHA
(ponto fixo)

ANEMÔMETRO TÉRMICO
(pontos móveis)

ANEMÔMETRO DE VENTOINHA
(ponto fixo)

ANEMÔMETRO TÉRMICO
(pontos móveis)

DECRIÇÃO DA VELOCIDADE E DA DIREÇÃO DO VENTO NA PRAIA E NA PRAÇA SERZEDELO CORRÊA (VERÃO E INVERNO)
PRAIA - 08/02/2006 PRAÇA - 08/02/2006 PRAIA - 06/07/2006 PRAÇA 06/07/2006
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6.4.3 Praça Edmundo Bittencourt
TABELA – 6.9 MÉDIAS DE TEMPERATURA E UMIDADE – PRAÇA EDMUNDO BITTENCOURT – VERÃO E INVERNO

Temperatura
(°C)

Umidade
(%)

Temperatura
(°C)

Umidade
(%)

Temperatura
(°C)

Umidade
(%)

Temperatura
(°C)

Umidade
(%)

10:00 1 31.5° 42.6% 29.4° 60.0% 09:00 23.2° 48.0% 26.0° 50.1%
10:25 1' 31.5° 36.7% 28.6° 58.4% 09:25 23.0° 44.6% 27.1° 48.4%
10:05 2 30.8° 41.2% 28.2° 62.7% 09:05 23.5° 45.6% 26.3° 49.8%
10:30 2' 31.5° 37.0% 28.7° 60.8% 09:30 23.1° 45.2% 23.7° 47.9%
10:10 3 30.8° 40.7% 29.6° 63.4% 09:10 23.1° 43.5% 26.3° 49.7%
10:35 3' 31.5° 37.0% 29.4° 63.6% 09:35 23.1° 47.8% 23.9° 48.9%
10:15 4 31.9° 38.9% 29.4° 58.1% 09:15 23.1° 41.8% 26.3° 49.6%
10:40 4' 31.5° 37.0% 27.9° 61.3% 09:40 23.0° 50.1% 24.1° 50.4%
10:20 5 32.2° 37.7% 29.2° 57.9% 09:20 23.0° 42.7% 26.7° 49.4%
10:45 5' 31.3° 37.8% 28.8° 64.0% 09:45 22.7° 52.2% 24.1° 48.0%
13:00 1 30.2° 44.8% 27.8° 68.3% 12:00 24.0° 56.8% 24.4° 56.5%
13:25 1' 30.4° 44.1% 27.7° 77.5% 12:25 23.6° 56.7% 24.0° 56.8%
13:05 2 29.5° 48.7% 27.9° 72.2% 12:05 24.0° 56.6% 24.3° 56.5%
13:30 2' 30.1° 45.6% 27.5° 80.1% 12:30 23.6° 56.7% 23.6° 57.1%
13:10 3 30.7° 48.7% 27.7° 73.4% 12:10 24.0° 56.6% 24.0° 56.6%
13:35 3' 29.1° 47.4% 27.7° 80.7% 12:35 23.6° 56.7% 23.6° 57.1%
13:15 4 30.7° 45.6% 27.7° 75.3% 12:15 24.0° 56.6% 24.0° 56.6%
13:40 4' 29.9° 47.9% 27.0° 81.8% 12:40 23.6° 56.7% 23.6° 57.1%
13:20 5 30.7° 44.3% 27.9° 76.4% 12:20 23.6° 56.7% 24.0° 56.8%
13:45 5' 29.6° 47.4% 27.9° 83.9% 12:45 23.2° 56.8% 23.6° 57.1%
16:00 1 27.4° 71.9% 27.8° 83.9% 15:00 22.5° 59.3% 22.5° 59.3%
16:25 1' 27.1° 75.8% 27.5° 84.0% 15:25 22.1° 59.9% 22.5° 59.8%
16:05 2 28.2° 72.3% 27.5° 84.0% 15:05 22.5° 59.6% 22.5° 59.6%
16:30 2' 27.3° 77.3% 27.5° 84.0% 15:30 22.1° 60.1% 22.5° 59.8%
16:10 3 27.8° 71.0% 27.5° 84.0% 15:10 22.5° 59.6% 22.5° 59.6%
16:35 3' 27.0° 78.1% 26.8° 85.3% 15:35 22.1° 60.1% 22.5° 59.9%
16:15 4 27.4° 71.9% 27.5° 84.0% 15:15 22.1° 59.9% 22.5° 59.6%
16:40 4' 27.0° 78.9% 27.1° 85.3% 15:40 22.1° 60.1% 22.5° 60.0%
16:20 5 27.1° 74.3% 27.5° 84.0% 15:20 22.1° 59.9% 22.5° 59.8%
16:45 5' 27.0° 78.9% 26.8° 86.6% 15:45 22.1° 60.1% 22.5° 60.2%

MÉDIAS DE TEMPERATURA DO AR  E DA UMIDADE RELATIVA DO AR REGISTRADAS NA PRAIA E NA PRAÇA EDMUNDO BITTENCOURT
VERÃO - 09.02.2006 INVERNO - 07.07.2006

HORA PONTOS
PRAIA PRAÇA

HORA
PRAIA PRAÇA



Experimentos de campo

Virgínia Maria Nogueira de Vasconcellos 123

TABELA 6.10 – DESCRIÇÃO CLIMÁTICA DOS PONTOS – PRAÇA EDMUNDO BITTENCOURT - VERÃO

VELOCIDADE
(m/s)

DIREÇÃO
(predominante)

1 10:00 SoA 3 terra 30.4° 29,4° 60.0% 0.5 90° - O 83 3000
1' 10:25 SoA 3 terra 37.2° 28,6° 58.4% 0.4 300° E - SE 400 4500
2 10:05 SoA 3 terra 27.4° 28,2° 62.6% 1.3 0° - S 70 2500
2' 10:30 SoA 3 terra 28.2° 28,7° 60.8% 2.5 0° - S 62 2600
3 10:10 Sol 3 terra 36.5° 29,6° 63.4% 0.4 0° - S 50 62000
3' 10:35 Sol 3 terra 39.0° 29,4° 63.6% 1.6 90° - O 775 79000
4 10:15 SoA 3 terra 28.4° 29,4° 58.1% 1.1 300° - S -SE 62 2200
4' 10:40 SoA 3 terra 28.4° 27,9° 61.3% 1.6 300° E - SE 615 1400
5 10:20 Sol 3 terra 37.0° 29,2° 57.9% 0.4 300° E - SE 780 79000
5' 10:45 Sol 3 terra 38.2° 28,8° 64.0% 0.6 90° - O 790 72000
1 13:00 SoA 4 terra 31.6° 27,8° 68.3% 0.3 0° - S 115 5600
1' 13:25 SoA 4 terra 31.8° 27,7° 77.5% 1.5 300° E - SE 120 4500
2 13:05 SoA 4 terra 30.3° 27,9° 72.2% 1.8 90° - O 200 4600
2' 13:30 SoA 4 terra 29.9° 27,5° 80.1% 3.2 90° - O 110 6300
3 13:10 Sol 3 terra 44.2° 27,7° 73.4% 2.5 0° - S 800 100000
3' 13:35 Sol 3 terra 44.7° 27,7° 80.7% 0.5 240° - E-NE 800 65000
4 13:15 SoA 3 terra 28.7° 27,7° 75.3% 1.8 270° - E 80 4600
4' 13:40 SoA 3 terra 28.9° 27,0° 81.8% 2.0 240° - E-NE 140 2500
5 13:20 Sol 3 terra 44.8° 27,9° 76.4% 1.0 0° - S 950 3200
5' 13:45 Sol 3 terra 38.9° 27,9° 83.9% 0.6 270° - E 95 7500
1 16:00 SoA 5 terra 30.5° 27,8° 83.9% 0.5 270° - E 37 1750
1' 16:25 SoA 5 terra 30.3° 27,5° 84.0% 1.0 270° - E 18 910
2 16:05 SoA 5 terra 29.8° 27,5° 84.0% 0.3 90° - O 34 2250
2' 16:30 SoA 5 terra 29.1° 27,5° 84.0% 1.0 0° - S 8 630
3 16:10 Sol 5 terra 37.8° 27,5° 84.0% 1.5 270° - E 199 20900
3' 16:35 Sol 5 terra 36.5° 26,9° 85.3% 0.5 270° - E 91 9100
4 16:15 SoA 5 terra 28.7° 27,5° 84.0% 1.5 300° E - SE 28 1050
4' 16:40 SoA 5 terra 28.3° 27,1° 85.3% 1.5 270° - E 11 460
5 16:20 SoA 5 terra 33.0° 27,5° 84.0% 0.5 315° - SE 77 8100
5' 16:45 SoA 5 terra 33.0° 26,8° 86.6% 0.5 0° - S 29 2850

NEBULOSIDADE (condição do céu):
SoA = à sombra de árvore; SoEd = à sombra de edificação; SoAEd = à sombra de árvore e edificação e Sol = ao sol

5 = totalmente nublado (5% limpo) ; 4 = nublado (5 a 20% limpo); 3 = claro médio (20 a 70 % limpo); 2 = claro (70 a 90 % limpo)  e 1 = totalmente claro (>90% limpo)

TEMPERATURA DE
SUPERFÍCIE DOS

MATERIAIS

LEGENDA:
SITUAÇÃO (do ponto)  na praça:

DESCRIÇÃO CLIMÁTICA DOS PONTOS NA PRAÇA EDMUNDO BITTENCOURT - 09/02/2006 (VERÃO)

PONTO HORA SITUAÇÃO
NEBULOSIDADE

(condição do
céu)

TEMPERATURA
DO AR (°C)

UMIDADE
(%)

VENTO RADIAÇÃO
SOLAR (w/m²)

LUMINOSIDADE
(lux)
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TABELA 6.11 – DESCRIÇÃO CLIMÁTICA DOS PONTOS – PRAÇA EDMUNDO BITTENCOURT - INVERNO

VELOCIDADE
(m/s)

DIREÇÃO
(predominate)

1 09:00 SoA 1 terra 17.8° 26.0º 50.1 1.3 135º - NO 16 1450
1' 09:25 SoA 1 terra 18.2° 27.1º 48.4 3.3 135º - NO 25 1520
2 09:05 SoA 1 terra 18.8° 26.3º 49.8 2.0 135º - NO 28 1100
2' 09:30 SoA 1 terra 19.4° 23.8º 47.9 0.7 135º - NO 34 1470
3 09:10 SoA 1 terra 16.6° 26.3º 49.7 3.3 150º -O-NO 63 7550
3' 09:35 SoA céu aberto 1 terra 16.3° 23.9º 48.9 1.7 135º - NO 65 43400
4 09:15 SoA 1 terra 19.4° 26.3º 49.6 3.3 45º - SO 51 1200
4' 09:40 SoA 1 terra 19.5° 24.1º 50.4 0.7 135º - NO 63 1530
5 09:20 SoA 1 terra 17.1° 26.7º 49.4 3.7 135º - NO 58 4430
5' 09:45 SoA 1 terra 17.7° 24.1º 48.0 3.8 120º - O-NO 75 5570
1 12:00 SoA 1 terra 20.3° 24.4º 56.5 2.3 60º - O-SO 75 2210
1' 12:25 SoA 1 terra 20.1° 24.0º 56.8 0.5 300º - E-SE 75 4300
2 12:05 SoA 1 terra 20.7° 24.3º 56.5 0.7 30º - S-SO 59 1450
2' 12:30 SoA 1 terra 20.9° 23.6º 57.1 2.5 30º - S-SO 73 1590
3 12:10 Sol 1 terra 26.4° 24.0º 56.7 2.5 45º - SO 595 58300
3' 12:35 Sol 1 terra 27.9° 23.6º 57.1 1.3 300º - E-SE 580 47800
4 12:15 SoA 1 terra 20.6° 24.0º 56.7 2.3 315º - SE 65 4150
4' 12:40 SoA 1 terra 21.3° 23.6º 57.1 1.7 0º - S 57 1150
5 12:20 SoA 1 terra 19.1° 24.0º 56.8 0.1 210º - N-NE 55 4230
5' 12:45 SoA 1 terra 19.3° 23.6º 57.1 0.5 0º - S 50 3650
1 15:00 SoA 1 terra 23.3° 22.5º 59.3 0.1 150º - O-NO 85 4900
1' 15:25 SoA 1 terra 22.3° 22.5º 59.8 0.8 60º - O-SO 109 3300
2 15:05 SoA 1 terra 22.1° 22.5º 59.6 0.5 0º - S 40 1090
2' 15:30 SoA 1 terra 22.1° 22.5º 59.8 0.7 0º - S 31 2500
3 15:10 Sol 1 terra 24.7° 22.5º 59.6 1.3 30º - S-SO 372 26050
3' 15:35 Sol 1 terra 25.6° 22.5º 59.9 0.5 270º - E 224 25200
4 15:15 SoA 1 terra 22.1° 22.5º 59.6 2.1 270º - E 53 785
4' 15:40 SoA 1 terra 22.5° 22.5º 60.0 3.3 330º S-SE 52 705
5 15:20 SoA 1 terra 19.1° 22.5º 59.7 0.5 210º - N-NE 27 1890
5' 15:45 SoA 1 terra 19.3° 22.5º 60.2 0.9 270º - E 20 1470

LUMINOSIDADE
(lux)

5 = totalmente nublado (5% limpo); 4 = nublado (5 a 20% limpo); 3 = claro médio (20 a 70 % limpo); 2 = claro (70 a 90 % limpo) e 1 = totalmente claro (> 90 % limpo )

LEGENDA:
SITUAÇÃO  (do ponto) na praça:
SoA = à sombra de árvore; SoEd = à sombra de edificação; SoAEd = à sombra de árvore e edificação e Sol = ao sol
NEBULOSIDADE (condição do céu):

DESCRIÇÃO CLIMÁTICA DOS PONTOS NA PRAÇA EDMUNDO BITTENCOURT - 07/07/2006 (INVERNO)

PONTO HORA SITUAÇÃO DO
PONTO

NEBULOSIDADE
(condição do

céu)

TEMPERATURA DE
SUPERFÍCE DOS
MATERIAIS (ºC)

TEMPERATURA
DO AR (ºC)

UMIDADE
(%)

VENTO RADIAÇÃO
SOLAR (w/s²)
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TABELA 6.12 – DESCRIÇÃO DA SITUAÇÃO DO VENTO – PRAÇA EDMUNDO BITTENCOURT - VERÃO E INVERNO

HORA VELOCIDADE
(m/s)

DIREÇÃO
(predominante) PONTO VELOCIDADE

(m/s)
DIREÇÃO

(predominante) HORA VELOCIDADE
(m/s)

DIREÇÃO
(predominante) PONTO VELOCIDADE

(m/s)
DIREÇÃO

(predominante)
10:00 0.9 300º - E - SE 1 0.5 90° - O 9:00 8.2 270º - E 1 1.3 135º - NO
10:25 1.5 270º - E - SE 1' 0.4 300° E - SE 9:25 8.1 270º - E 1' 3.3 135º - NO
10:05 1.5 270º - E 2 1.3 0° - S 9:05 8.4 270º - E 2 2.0 135º - NO
10:30 1.9 300º - E - SE 2' 2.5 0° - S 9:30 11.8 270º - E 2' 0.7 135º - NO
10:10 1.6 270º - E 3 0.4 0° - S 9:10 10.1 270º - E 3 3.3 150º -O-NO
10:35 0.8 270º - E 3' 1.6 90° - O 9:35 9.1 240º - E-NE 3' 1.7 135º - NO
10:15 0.3 300º - E - SE 4 1.1 300° - E -SE 9:15 9.4 270º - E 4 3.3 45º - SO
10:40 1.0 300º - E - SE 4' 1.6 300° E - SE 9:40 8.8 240º - E-NE 4' 0.7 135º - NO
10:20 0.0 300º - E - SE 5 0.4 300° E - SE 9:20 10.8 270º - E 5 3.7 135º - NO
10:45 1.9 330º - S - SE 5' 0.6 90° - O 9:45 8.6 240º - E-NE 5' 3.8 120º - O-NO
13:00 0.8 0º - S 1 0.3 0° - S 12:00 9.0 315º - SE 1 2.3 60º - O-SO
13:25 3.0 0º - S 1' 1.5 300° E - SE 12:25 9.7 315º - SE 1' 0.5 300º - E-SE
13:05 2.1 0º - S 2 1.8 90° - O 12:05 7.2 315º - SE 2 0.7 30º - S-SO
13:30 1.2 0º - S 2' 3.2 90° - O 12:30 7.9 315º - SE 2' 2.5 30º - S-SO
13:10 1.3 0º - S 3 2.5 0° - S 12:10 6.5 315º - SE 3 2.5 45º - SO
13:35 1.9 0º - S 3' 0.5 240° - N - NE 12:35 6.0 315º - SE 3' 1.3 300º - E-SE
13:15 1.8 0º - S 4 1.8 270° - E 12:15 8.6 315º - SE 4 2.3 315º - SE
13:40 1.5 0º - S 4' 2.0 240° - N - NE 12:40 6.6 315º - SE 4' 1.7 0º - S
13:20 1.2 0º - S 5 1.0 0° - S 12:20 8.4 315º - SE 5 0.1 210º - N-NE
13:45 1.7 0º - S 5' 0.6 270° - E 12:45 3.2 315º - SE 5' 0.5 0º - S
16:00 1.6 30° - SO - S 1 0.5 270° - E 15:00 7.3 300º - S-SE 1 0.1 150º - O-NO
16:25 1.4 30° - SO - S 1' 1.0 270° - E 15:25 8.1 300º - S-SE 1' 0.8 60º - O-SO
16:05 1.4 30° - SO - S 2 0.3 90° - O 15:05 8.6 300º - S-SE 2 0.5 0º - S
16:30 1.2 30° - SO - S 2' 1.0 0º - S 15:30 8.2 300º - S-SE 2' 0.7 0º - S
16:10 0.9 30° - SO - S 3 1.5 270° - E 15:10 8.0 300º - S-SE 3 1.3 30º - S-SO
16:35 0.8 0º - S 3' 0.5 270° - E 15:35 8.9 300º - S-SE 3' 0.5 270º - E
16:15 1.1 45° - SO 4 1.5 300° E - SE 15:15 6.8 300º - S-SE 4 2.1 270º - E
16:40 2.2 0º - S 4' 1.5 270° - E 15:40 9.3 300º - S-SE 4' 3.3 330º S-SE
16:20 1.0 30° - SO - S 5 0.5 315° - SE 15:20 9.5 300º - S-SE 5 0.5 210º - N-NE
16:45 1.2 0º - S 5' 0.5 0º - S 15:45 10.3 300º - S-SE 5' 0.9 270º - E

IN
VE

R
N

O

VE
R

Ã
O

ANEMÔMETRO DE VENTOINHA
(ponto fixo)

DESCRIÇÃO DA VELOCIDADE E DA DIREÇÃO DO VENTO NA PRAIA E NA PRAÇA EDMUNDO BITTENCOURT (VERÃO E INVERNO)
PRAÇA - 09/02/2006PRAIA - 09/02/2006 PRAÇA 07/07/2006PRAIA - 07/07/2006

ANEMÔMETRO TÉRMICO
(pontos móveis)

ANEMÔMETRO DE VENTOINHA
(ponto fixo)

ANEMÔMETRO TÉRMICO
(pontos móveis)
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CAPÍTULO 7: ANÁLISES

Com  base  nos  mapas  de  figura  e  fundo  (TRANCIK,  1986),  foram  observados  os

principais elementos que compõem o entorno imediato de cada praça. Esses mapas,

essenciais  para  destacar  o  traçado  urbano,  a  forma  do  lote  e  a  forma  de  implantação  da

edificação no lote, permitem visualizar as áreas construídas e os espaços livres de edificação

identificando os possíveis canais de ventilação e insolação. Para complementar o estudo

foram elaborados mapas da circulação viária (ao redor das praças); mapas com o percentual

de área arborizada (sombra por vegetação de porte arbóreo), área coberta (por elemento

construído) e área livre (ao sol) e tabelas da área aproximada sombreada pelas edificações

do entorno imediato, em cada praça. Por observação, foram confeccionados, também,

mapas de uso do solo e do gabarito em altura das edificações destes entornos. Destacaram-

se, ainda, as principais características físicas das praças, como os materiais de revestimento

de piso.

Para a análise microclimática foram elaboradas tabelas para as três praças, nas

situações de verão e inverno, abrangendo os três seguimentos do dia: manhã, meio do dia e

tarde. Nos três períodos, cada ponto foi analisado duas vezes, a um intervalo de 20 minutos

entre as medições. Obtiveram-se, assim, dez medições consecutivas (cinco pares) por turno.

O procedimento se repetiu nos pontos fixos na praia. As variáveis analisadas nas praças

permitiram vincular a temperatura do ar com a umidade relativa do ar, relacionando-a à

velocidade  e  à  direção  do  vento,  além  de  verificar  os  níveis  de  radiação  solar  direta  e

luminosidade112, em função da condição do céu (nebulosidade) e situação do ponto em

relação  à  exposição  ao  sol.  (ver  capítulo  6  –  Experimentos  de  Campo).  Os  dados  foram

transferidos para planilhas e gráficos do EXCEL versão 2003.

Para a análise dos usos e atividades desenvolvidas nas praças foram elaborados

mapas de zoneamento de usos; registros da observação do grau de intensidade (fraco,

moderado ou intenso) de cada uso, para os horários correspondentes aos das medições

microclimáticas e mapas das principais características que demonstram a “vida na praça”

(WHYTE, 1980). Para tanto, foram realizadas cinco113 visitas em cada local, em diferentes

dias da semana.

112 Os índices de luminosidade foram medidos para corroborar os dados de radiação.
113 Das cinco visitas, três foram exclusivas para a observação direta não participativa. O número limitado de
visitas às praças para a análise de uso se deve às dificuldades de pessoal e tempo. Por outro lado, a Tese não se
propõe a estudar o comportamento dos usuários nas praças, sendo esta categoria abordada, apenas como apoio
e complementação à análise climática. Para a representação dos mapas de usos recorreu-se à representação
gráfica e a alguns aspectos trabalhados por William White (1980).
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7.1 ENTORNO CONSTRUÍDO

7.1.1 Praça Irmãos Bernardelli

O trecho onde se situa a Praça Irmãos Bernardelli, está inserido em Zona de Uso

Misto  -  Centro  de Bairro  1  (CB-1),  de  Zona Turística  1  –  (ZT-1114), com predominância de

edificações de uso residencial multi-familiar e grande percentual de edificações comerciais,

como restaurantes, bares e casas noturnas. (FIGURA 7.1)

FIGURA 7.1 - Uso do solo – Praça Irmãos Bernardelli

Este  segmento  do  Bairro  apresenta  traçado  ortogonal,  com  quarteirões  de  forma

retangular e lotes irregulares, embora a maioria desses lotes apresente forma retangular. As

edificações não apresentam afastamentos laterais, sendo comum o uso de prismas de

ventilação. (FIGURA 7.2).  Esta característica cria paredões que dificultam a entrada do

vento no interior das quadras.

LEGENDA:

FIGURA 7.2 - Forma do quarteirão e forma de ocupação da edificação no lote - Praça Irmãos
Bernardelli

114 Para verificar e melhor detalhar os usos e as atividades adequados, tolerados e permitidos, consultar o Código
de Obras do Município da Cidade do Rio de Janeiro (Decretos no= 2299/79 e 3044, de 23/4/1981, sobretudo art.
74).

N

A = árvore;
J = jardim

N

A = árvore;
J = jardim
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O quarteirão da Praça Irmãos Bernardelli (área oficial115), é de aproximadamente

13041,9 m². A área oficial do quarteirão sem a escola116 é reduzida em 27%, equivalendo a

9549 m² (73% da área total). Desta forma, a praça dispõe de 6154,2m² de área útil real. Ao

se considerar o meio-fio do calçadão da praça, na Avenida Atlântica como limite físico, tem-

se um total de 18473,5m² de  área  livre  total  nesta  praça.   No  entanto,  o  espaço  livre  da

praça é infinito, por se localizar à beira mar.

Nas três praças, para a análise da interferência do entorno construído no microclima

estão sendo consideradas a área livre da praça e a altura média das edificações deste

entorno. Para a observação do quarteirão e do sistema viário, a área oficial e para o uso e

atividades desenvolvidas na praça, a área útil real. (TABELA 7.1 e FIGURA 7.3)

TABELA 7.1 – DIMENSÕES DA PRAÇA IRMÃOS BERNARDELLI

ESPAÇOS DA PRAÇA Dimensões
(aproximadas)

ÁREA m2

(aproximada)

Livre 135 x 137 18473,5
Oficial (com escola) 107 x 122 13041,9
Oficial (sem escola) 109 x 88 9549
Útil (com escola) 94 x 90 8460,8
Útil real (sem escola) 94 x 65 6154,2

FIGURA 7.3 - Dimensões da Praça Irmãos Bernardelli

115 Considera-se área oficial, aquela onde as medidas são tomadas de meio-fio a meio-fio; área útil, as
correspondentes às medidas da praça propriamente dita (sem passeios) e livre, as dimensões tomadas a partir do
alinhamento médio das edificações do entorno imediato.
116 No quarteirão da praça foi implantada a Escola Municipal Roma, com acesso pela Av. N. S. de Copacabana.

LEGENDA: A = árvore; J = jardim

OFICIAL (sem escola)

ÚTIL (com escola)OFICIAL (sem escola)

LIVRE OFICIAL (com escola)

Útil (real)
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Ao se estudar a relação entre as dimensões da praça e o entorno, percebe-se que

não há edificações que se sobressaiam em estilo, função ou de valor histórico, cultural ou

artístico. A relevância do entorno edificado fica por conta do valor histórico do calçadão da

AV. Atlântica, projetado por Roberto Burle Marx e cartão postal da Cidade e de seu conjunto

arquitetônico, sobretudo o da Avenida Nossa Senhora de Copacabana. (FIGURA 7.4) No

entanto, o acervo arquitetônico fica enevoado pela Escola, que além de reduzir o espaço útil

da praça, reduz a relação de escala do homem com o espaço exterior que se verifica, “num

primeiro momento, pela visão, sendo seguida pelos outros sentidos...” (ASHIHARA, 1981:2).

FIGURA 7.4 – Calçadão da Av. Atlântica e edificações da Av. N. S. de Copacabana

À exceção da Escola, que apresenta um gabarito em altura de aproximadamente 10

m,  as  edificações  do  entorno  apresentam  um  gabarito  médio  de  42  m  de  altura  (12

pavimentos, mais térreo e cobertura). (FIGURAS 7.5 e 7.6)

FIGURA 7.5 – Gabarito das edificações do entorno imediato - Praça Irmãos Bernardelli

FIGURA 7.6 – Entorno construído - Praça Irmãos Bernardelli

N

A = árvore;
J = jardim
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As skylines117 do seu entorno imediato mostram uma variação maior no gabarito das

edificações na Rua Ronald de Carvalho e na Av. N. S. de Copacabana e uma maior

uniformidade na Rua Belford Roxo. (FIGURA 7.7)

FIGURA 7.7 – Skyline – Praça Irmãos Bernardelli

A relação entre o espaço livre da Praça Irmãos Bernardelli, formado, inicialmente, a

partir de duas dimensões e a altura máxima das edificações do seu entorno imediato é de,

aproximadamente  de  1:  3,  nas  duas  direções.  Ao  se  considerar  a  altura  da  escola  e  a

dimensão da praça (linha passando pelo limite da escola) essa relação passa para 1: 5,2. No

entanto,  a  massa  formada  pela  escola  “quebra”,  do  ponto  de  vista  estético  e  funcional,  a

relação entre a praça e seu entorno imediato, além de modificar o microclima (criando áreas

de maior umidade e desviando o vento) e, conseqüentemente, alterando o uso de sua área

contígua (play). Neste contexto, entretanto, as forças circundantes não são abafadas pela

relação D/H118, pelo contrário, são envolvidas por uma densa massa edificada que impede a

visualização do espaço-praça.

Para Ashihara (1981), quando D/H > 2, “forças circundantes que criam a sensação de

praça começam a diminuir e perdem eficácia”. (ASHIHARA, 1981:44). Em qualquer situação

que se analise, a relação estabelecida por D/H, nessa praça é sempre maior que 3. E, apesar

da proposta defendida por Ashihara (1981), as relações estabelecidas entre D e H, nas duas

direções, na Praça Irmãos Bernardelli, não levam à perda da sensação de praça. Entende-se,

assim, que a presença de vegetação de porte arbóreo (árvores e palmeiras), cria uma nova

relação  entre  as  dimensões  do  espaço  horizontal  da  praça  e  as  alturas  do  seu  espaço

circundante.

117 Correspondem à linha imaginária que passa pelo limite superior (ponto médio) de cada edificação e que
permite visualizar o perfil do “movimento”  das alturas das fachadas.
118 D = Distância que separa o edifício do observador e H = altura do edifício (ASHIHARA, 1908). Com base neste
autor, neste estudo consideram-se D = dimensão da praça e H = altura do prédio mais alto do seu entorno
imediato.
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 Para demonstrar esta relação, traçaram-se dois cortes nas praças, sendo um

transversal  e  o  outro  longitudinal,  rebatendo-se  as  alturas  (FIGURA  7.8).   Além  de

apresentar,  de  forma  esquemática,  a  proporção  entre  as  dimensões  da  praça  e  das

edificações, a figura ajuda a visualizar, também, os ângulos limites formados a partir do

centro geométrico da praça.

Corte longitudinal (vista Av. N. S. de Copacabana)

                          Corte transvesral (vista R. Ronald de Carvalho)
FIGURA 7.8 – Cortes esquemáticos – Praça Irmãos Bernardelli

Para calcular o fator de visão do céu119 - FVC foi utilizado o Programa Skecth up. A

máscara solar elaborada para a Praça Irmãos Bernardelli mostra um percentual de visão do

céu  de  59,66  % da  esfera  celeste.  Este  valor  é  tomado  a  partir  do  centro  geométrico  da

praça e, por conta da abertura para o mar o valor obtido é o mais alto entre as três praças

analisadas. Essa abertura, que é infinita, minimiza a sensação de fechamento transmitida

pelas edificações do entorno e pela escola, implantada no “coração” da praça. (FIGURA 7.9)

119 FVC - definido como a relação entre o céu visível para um observador (limitado pelas obstruções do espaço
construído), dividido pela semi-esfera celeste que seria observada se não existissem obstáculos no horizonte.
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FIGURA 7.9 – Máscara solar – Praça Irmãos Bernardelli

A relação entre o entorno construído e as dimensões da praça permite a passagem

do vento sem a formação de “corredores” indesejáveis. A “abertura infinita” para o mar

também permite que a praça seja bem ventilada. No verão, as brisas marinhas, que sopram

predominantemente do quadrante sudeste, auxiliam a amenizar o desconforto térmico

gerado pelas temperaturas mais elevadas. (FIGURA 7.10)

FIGURA 7.10 – Entorno construído e direção do vento - Praça Irmãos Bernardelli

No centro da praça existe uma grande estrutura em concreto, com aproximadamente

10 m de altura,  que foi  dividida  em três  partes.  Duas  são cobertas  com telhas  de barro  e

uma  descoberta  (FIGURA  7.11):  na  primeira  foram  dispostos  bancos  de  madeira  com

encosto (área de estar - 4), na segunda, mesas de jogos (área de jogos 1) (ver zoneamento

de usos secção 7.3).  A estrutura descoberta, criada para sustentar espécies de trepadeiras,

marca o acesso ao portão da Av. Atlântica, atualmente fechado ao público.

N
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FIGURA 7.11 – Elementos construídos no interior da Praça Irmãos Bernardelli

A praça é cercada por um gradil  de ferro (FIGURA 7.12) e tem três acessos, sendo

que, dois ficam abertos durante todo o período de funcionamento ao público (7h às 18 h) e,

o  terceiro  -  portão  da  Avenida  Atlântica  –  só  é  usado  para  entrada  de  caminhões  de

manutenção ou sob solicitação prévia, para outra atividade.

                       FIGURA 7.12 – Gradil da Praça Irmãos Bernardelli

O tráfego de veículos em volta da praça é bastante intenso nas avenidas Atlântica e

N. S. de Copacabana, sobretudo nos horários de pico, mas o conflito de veículos e pessoas,

não  chega  a  afetar  o  uso  da  praça.  No  trecho  correspondente  ao  quarteirão  da  praça,  as

ruas  Belford  Roxo  e  Ronald  de  Carvalho  são  usadas  como  estacionamento  e  acesso  às

garagens e não permitem o acesso de veículos à Avenida Atlântica. (FIGURA 7.13)

LEGENDA:

                                                                 = Fluxo de
                                                           veículos

                                                         A = árvore;
                                                         J = jardim

FIGURA 7.13 – Circulação viária e cul-de-sac (estacionamento) - Praça Irmãos Bernardelli
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Seu  revestimento  de  piso  varia  de  acordo  com a  área  de  uso:  o playground é em

terra  batida  e  as  áreas  de  jogos  e  de  estar  se  alternam  entre  composições  em

paralelepípedo, composições em placas de concreto com juntas em pedra portuguesa e

composições em pedra portuguesa vermelha, preta e branca. (FIGURA 7.14)

Pedra portuguesa; concreto, paralelepípedo e pedra portuguesa e paralelepípedo
FIGURA 7.14 - Revestimentos de piso na Praça Irmãos Bernardelli

A praça apresenta áreas intensamente sombreadas (playground e jogos) e áreas sem

sombreamento (estares 1 e 2). Além da sombra gerada pela escola e pelo pergulado, a

praça apresenta um índice de sombreamento por vegetação de 26,9%, que se concentra no

“fundo” da praça, tornando-o mais úmido e pouco usado nas primeiras horas do dia,

sobretudo no verão. Por outro lado, o emprego de palmeiras na zona frontal da praça, torna

este local pouco sombreado e, conseqüentemente, menos usado a partir das 11 h da manhã,

por conta do sol excessivo, nesta mesma estação do ano. (TABELA 7.2).

TABELA  7.2  -  PERCENTUAL  DE  ÁREA  SOMBREADA  POR  ÁRVORES  –  PRAÇA  IRMÃOS
BERNARDELLI

Sombreamento (m2) *120 %

Sombra por vegetação 1655 26,9

Sombra por elemento construído 443 7,2

Ao sol 4056 65,9

ÁREA ÚTIL TOTAL - PRAÇA 6154 100

120 Valores aproximados

N

LEGENDA: A = árvore; J = jardim
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Os valores percentuais das áreas sombreadas pela edificação do entorno imediato,

em situação de verão e em situação de inverno foram calculados para os horários em que as

medições foram realizadas.  (FIGURA 7.15)

PRAÇA IRMÃOS BERNADELLI

Solstício de Verão Solstício de Inverno Equinócios

9
 h

12
 h

15
 h

FIGURA 7.15 – Estudo das sombras – Praça Irmãos Bernardelli
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Observa-se que, no verão, a sombra causada pelas edificações é pequena e atinge a

praça  nas  primeiras  horas  da  manhã  até  por  volta  das  9:30  h  (Rua  Belford  Roxo),

retornando,  a  partir  das  14:00 h  (Rua Ronald  de Carvalho),  o  que permite  que a  área  de

estar 1 seja novamente buscada pela população. No inverno, o percentual de área

sombreada é o maior das três praças, em relação ao entorno construído. Nos equinócios, a

distribuição de sombra pelo entorno construído não chega a afetar o uso dos ambientes na

praça. (TABELA 7.3)

TABELA  7.3  –  PERCENTUAL  DE  ÁREA  SOMBREADA  PELAS  EDIFICAÇÕES  DO  ENTORNO
IMEDIATO121 – PRAÇA IRMÃOS BERNARDELLI

9h e 10 h 12 h e 13 h 15 h e 16 h
SITUAÇÃO

Área (m2) % Área (m2) % Área (m2) %

Verão 318 5,2 - - 2.136 34,7
Inverno 3.738 60,7 624 10,1 3.276 53,2

Área total 6154 m2 = 100%

7.1.2 Praça Serzedelo Corrêa

Inserida em Zona de Uso Misto - Centro de Bairro-3 (CB-3), de Zona Turística-1 (ZT-

1), apresenta alto percentual de edificações de uso comercial e de prestação de serviços.

(FIGURA 7.16).

        FIGURA 7.16 - Uso do solo – Praça Serzedelo Corrêa

121 Este cálculo não leva em conta a vegetação nem os elementos construídos para sombreamento, apenas a
sombra projetada pelas edificações de acordo com as trajetórias solares nos solstícios de verão e inverno. Para
visualizar as imagens, ver item 4.4.1 Manchas solares.

N

A = árvore;
J = jardim
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O segmento onde está localizada a Praça Serzedelo Corrêa, apresenta traçado

irregular, com quarteirões retangulares de tamanhos variados, lotes retangulares e

edificações sem afastamentos laterais (exceção de um único edifício na Rua Siqueira

Campos). Na sua maioria, as edificações apresentam prismas internos de ventilação.

(FIGURA 7.17)

LEGENDA:

FIGURA  7.17  -  Forma  do  quarteirão  e  forma  de  ocupação  da  edificação  no  lote  -  Praça
Serzedelo Corrêa

O  quarteirão  (área  oficial)  da  Praça  Serzedelo  Corrêa  tem  6865,6m2,

aproximadamente. À época da construção das obras da Estação do Metrô Siqueira Campos,

a praça perdeu cerca de 25% de sua área oficial para abrigar o Posto de Saúde do Bairro.

Após a conclusão das obras da estação, o Posto foi transferido para novo prédio, mas a área

permaneceu fechada ao público por um bom tempo.  No entanto, no início de julho de 2006,

as obras para a recuperação da área e sua reintegração à praça foram iniciadas. Sua área

livre total é de 13098,4m2. (TABELA 7.4 e FIGURA 7.18)

         TABELA 7.4 – DIMENSÕES DA PRAÇA SERZEDELO CORRÊA

ESPAÇOS DA PRAÇA DIMENSÕES
(aproximadas)

ÁREA m2

  (aproximada)
 Livre (±125 x 105) 13098,4
Oficial (quarteirão) (±90 x 70) 6865,6
Oficial (sem Posto) (± 90 x 65) 5037,6
Útil real (pesquisa) (± 68 x 60) 4128,5
Útil real (± 91 x 60) 5438

N
A = árvore;
J = jardim
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         FIGURA 7.18 – Dimensões da Praça Serzedelo Corrêa

No seu entorno imediato predominam edificações de gabarito médio em altura de 42

m  (12  pavimentos,  incluindo  térreo  e  cobertura),  embora  a  via  paralela  à  Av.  N.  S.  de

Copacabana apresenta edificações com gabarito variável, assim como o Prédio da Telemar

(Rua Siqueira  Campos)  e  a  nave da Igreja  N.  S.  de  Copacabana (Rua Hilário  de  Gouvêa),

cujas alturas variam de 15m a 21m de altura aproximada.  (FIGURAS 7.19 e 7.20)

  FIGURA 7.19 – Gabarito das edificações do entorno imediato – Praça Serzedelo Corrêa

N

LEGENDA: A = árvore; J = jardim

A = árvore;
J = jardim

LIVRE OFICIAL (quarteirão) OFICIAL (sem posto)

ÚTIL REAL (pesquisa) ÚTIL REAL (pós-reurbanização)
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FIGURA 7.20 - Entorno construído - Praça Serzedelo Corrêa

A edificação que mais se destaca é a Igreja, pelo recuo, design da fachada e variação

de gabarito entre a nave da Igreja propriamente dita e o conjunto sob sua administração.

(FIGURA 7.21). No entanto, a ligação da Igreja com a praça foi quebrada com a implantação

do Posto de Saúde e fechamento da área ao uso público.

                       FIGURA 7.21 – Igreja N. S. de Copacabana

Na Praça Serzedelo Corrêa, as skylines destacam uma grande variação no gabarito

das edificações de seu entorno imediato, à exceção da Avenida N. S. de Copacabana. Na rua

paralela à Av. N. S. de Copacabana verifica-se a maior variação da skyline. (FIGURA 7.22).

No entanto, deve-se destacar que essas edificações são limitadas por edificações de gabarito

e ocupação no lote semelhantes ao da Av. N.S. de Copacabana, criando uma barreira

arquitetônica.

                             FIGURA 7.22 - Skyline – Praça Serzedelo Corrêa
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A relação que estabelece entre a área livre da praça e a altura máxima das

edificações de seu entorno imediato é de, aproximadamente 1: 2,5 no corte transversal a

Nossa  Senhora  de  Copacabana  e  de  1:2,3  no  corte  paralelo  a  Nossa  Senhora  de

Copacabana. Apesar do gabarito, da falta de afastamento entre as edificações e do seu

“fechamento” a praça funciona como um oásis, tornando-se ainda aprazível, do ponto de

vista espacial, e muito procurada pela população. (FIGURA 7.23)

Corte longitudinal (vista Av. N. S. de Copacabana)

           Corte longitudinal  (vista logradouro praça)

                  Corte transversal (vista R. Hilário de Gouvêa)

               Corte transversal (vista R. Siqueira Campos)

FIGURA 7.23 – Cortes esquemáticos – Praça Serzedelo Corrêa

A máscara solar elaborada para a Praça Serzedelo Corrêa mostra (sem árvores) que

do seu centro geométrico pode-se observar 39,66% da esfera celeste. Este percentual é o

mais baixo entre as três praças analisadas fato que se confirma pela relação entre as

dimensões da praça e as alturas das edificações de seu entorno imediato. (FIGURA 7.24).
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                          FIGURA 7.24 – Máscara solar - Praça Serzedelo Corrêa

Do ponto de vista ambiental, apesar das características descritas, a praça é ventilada.

O “teto”  formado por  suas  copas  tem papel  fundamental  não apenas  na configuração dos

espaços como contribui, de forma significante, para reduzir a sensação de desconforto

sonoro  e  térmico  e,  até  mesmo,  reduzindo  qualquer  impressão  de  clausura  que  possa  ser

levantada em função do seu entorno construído. (FIGURA 7.25)

FIGURA 7.25 - Entorno construído e direção do vento - Praça Serzedelo Corrêa

O  tráfego  de  veículos  é  bastante  intenso  durante  todo  o  dia  na  Av.  N.  S.  de

Copacabana. Ao contrário do que se observa na Praça Irmãos Bernardelli, a confusão

externa à praça é notada pelos usuários do local, mas não chega a inibir o seu uso, devido

aos canteiros ajardinados e à abundância de vegetação de porte arbóreo. As ruas Siqueira

Campos e Hilário de Gouvêa apresentam tráfego moderado, com áreas de estacionamento

permitido. A rua paralela à Av. N. S. de Copacabana funciona quase como uma rua de

serviços, com estacionamento regular e ponto de táxi. (FIGURA 7.26)

N
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LEGENDA:

           = Fluxo de veículos

FIGURA 7.26 – Circulação viária - Praça Serzedelo Corrêa

Entre as praças estudadas é a que oferece o maior percentual de área sombreada

por vegetação (57,8%), além do sombreamento gerado pelo pergulado (1,7%). A vegetação

de porte  arbóreo é  bem distribuída  em toda a  praça  e  nos  passeios  à  sua volta.  (FIGURA

7.27 e TABELA 7.5)

         FIGURA 7.27 – Sombreamento - Praça Serzedelo Corrêa

TABELA 7.5 - PERCENTUAL DE ÁREA SOMBREADA POR ÁRVORES – PRAÇA SERZEDELO
CORRÊA

Sombreamento (m2) *122 %

Sombra por vegetação 3143 57,8

Sombra por elemento construído
*(está sob a sombra das árvores) 144 1,7 - 0*

Ao sol 2295 42,2

ÁREA ÚTIL TOTAL - PRAÇA 5438 100

Os valores percentuais das áreas sombreadas pela edificação do entorno imediato,

em situação de verão e em situação de inverno também foram calculados para os horários

em que as  medições  foram realizadas.  No verão,  a  sombra projetada pelas  edificações  do

122 Valores aproximados

N

A = árvore;
J = jardim

LEGENDA: A = árvore;
J = jardim
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entorno imediato só invadem o interior da praça a partir  das 15 h (Rua Siqueira Campos).

Nos equinócios, a sombra dos edifícios da Rua Hilário de Gouvêa só atingem a praça até por

volta  das  10:00  h  e,  a  partir  das  15  h  as  sombras  projetadas  pela  Avenida  N.  S.  de

Copacabana e pela Rua Siqueira Campos começam a invadir o quarteirão da praça. No

entanto, no inverno, as edificações geram um elevado percentual de área sombreada no

interior da praça, tanto pela manhã, quanto à tarde.  (FIGURA 7.28 e TABELA 7.6).

PRAÇA SERZEDELO CORREA

Solstício de Verão Solstício de Inverno Equinócios

9
 h

12
 h

15
 h

FIGURA 7.28 – Estudo das sombras – Praça Serzedelo Corrêa



Análises

Virgínia Maria Nogueira de Vasconcellos 144

TABELA  7.6  –  PERCENTUAL  DE  ÁREA  SOMBREADA  PELAS  EDIFICAÇÕES  DO  ENTORNO
IMEDIATO123 - PRAÇA SERZEDELO CORRÊA

9 h 12 h 15 h
SITUAÇÃO Área

(m2) % Área
(m2) % Área

(m2) %

Verão 10 0,2 0 0 2096 38,5
Inverno 3.566 65,6 1035 19 4532 83,3
Área total 5.438 m2 = 100%

7.1.3 Praça Edmundo Bittencourt

O polígamo que engloba a  Praça  Edmundo Bittencourt,  denominado Bairro  Peixoto,

apresenta características diferentes do Bairro de Copacabana. O trecho que abarca a Praça e

seu entorno imediato corresponde à Zona Residencial-2 (ZT-2), sendo predominantemente

formada por unidades residenciais multi-familiares. Este fragmento espacial é imediatamente

seguido por uma ZR-3 (Zona Residencial-3), com predominância de uso misto (residencial,

comercial e prestação de serviços). (FIGURA 7.29).

                FIGURA 7.29 - Uso do solo – Praça Edmundo Bittencourt

Devido à topografia local, o traçado urbano é irregular, apresentando quarteirões

retangulares e compridos, com lotes retangulares, de testada média de 15m e profundidade

variando de 20 a 30m. Algumas edificações apresentam afastamentos frontais, laterais e de

fundos, contrapondo-se à massa edificada subseqüente, que é compacta. (FIGURA 7.30)

123 Este cálculo não leva em conta a vegetação nem os elementos construídos para sombreamento, apenas a
sombra projetada pelas edificações de acordo com as trajetórias solares nos solstícios de verão e inverno.

N

A = árvore;
J = jardim
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LEGENDA:

FIGURA 7.30 - Forma do quarteirão, forma dos lotes e forma de ocupação da edificação no
lote - Praça Edmundo Bittencourt

O quarteirão da praça é retangular (aproximadamente 60 X 105) totalizando 6300 m2

de área oficial. Sua área útil é de 5488 m2 e sua área livre total corresponde a 12424,4m2.

(TABELA 7.7 e FIGURA 7.31)

TABELA 7.7 – DIMENSÕES DA PRAÇA EDMUNDO BITTENCOURT

ESPAÇOS DA PRAÇA DIMENSÕES
(aproximadas)

ÁREA m2

(aproximada)
Livre 135 x 92 12.424,4
Oficial 110 x 65 7142,6
Útil 98 x 56 5454,4

FIGURA 7.31 – Dimensões da Praça Edmundo Bittencourt

A relevância do seu entorno edificado é dado pela preservação do seu conjunto

arquitetônico (estilo e gabarito). Seu entorno imediato é cercado por edificações de três a

quatro pavimentos, que conferem um caráter bucólico ao local, embora já existam

edificações de até seis pavimentos (aproximadamente 21m de altura). (FIGURA 7.32)

N

A = árvore;
J = jardim

LEGENDA: A=árvore; J=jardim

LIVRE OFICIAL ÚTIL
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FIGURA 7.32 – Gabarito das edificações do entorno imediato à Praça Edmundo Bittencourt

O entorno baixo é contornado por uma densa massa de edificações de 12 pavimentos

(aproximadamente 42 m de altura), na Rua Figueiredo Magalhães e de até 17 pavimentos

(aproximadamente 57 m de altura), na Rua Santa Clara, áreas correspondentes à ZR-3.

(FIGURAS 7.33 e 7.34)

FIGURA 7.33 – Gabarito em altura das edificações – Praça Edmundo Bittencourt

N

A = árvore;
J = jardim
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FIGURA 7.34 – Entorno construído - Praça Edmundo Bittencourt

A relação que se estabelece entre as dimensões da praça e a altura máxima das

edificações de seu entorno imediato é de 1: 9 (corte longitudinal) e 1:4 (corte transversal).

Porém, ao se considerar as máximas das edificações das ruas Santa Clara e Figueiredo

Magalhães, as relações caem para 1: 2 e para 1:3, respectivamente. (FIGURA 7.35).

Da mesma forma que nas praças anteriores, apesar da relação D/H ser maior que 2,

não se percebem, na Praça Edmundo Bittencourt, perdas de eficácia ou da sensação de

praça, ao contrário, das três situações analisadas, é a praça mais aconchegante, protegida e

agradável tanto do ponto de vista visual, funcional quanto climático.

                                Corte  longitudinal (vista R. Santa Clara)

 Corte transversal (vista R. Ten. Marones de Gusamão)

FIGURA 7.35 - Cortes esquemáticos – Praça Edmundo Bittencourt
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Apesar de as skylines mostrarem  que  no  entorno  imediato  à  praça  já  existem

edificações de gabarito de até seis pavimentos, ainda predominam no local, edificações de

quatro pavimentos. A maior variação da curva é registrada nas ruas Maestro Francisco Braga

e Décio Vilares. Nas duas vias transversais (trecho da Décio Vilares e Tenente Marones de

Gusmão) observa-se uma maior homogeneidade de movimento das skylines.  Na FIGURA

7.36 pode-se notar o “paredão” formado pelas edificações da Rua Figueiredo Magalhães e a

variação de alturas das edificações na Rua Santa Clara.

                           FIGURA 7.36 - Skyline - Praça Edmundo Bittencourt

A máscara solar elaborada para a Praça Edmundo Bittencourt mostra (sem árvores),

que o percentual de área visível do céu, tomado a partir do seu centro geométrico é de

54,89 %.  Este percentual é atingido apesar das edificações altas das ruas Figueiredo

Magalhães e Santa Clara e é o maior se comparado ao da Praça Irmãos Bernardelli, cuja

abertura é infinita para o mar. (FIGURA 7.37)

                     FIGURA 7.37 – Máscara solar - Praça Edmundo Bittencourt
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Com essas características, mesmo localizada na sexta quadra em relação ao mar, a

praça é bem ventilada. Essa ventilação também é reflexo do canal de ventilação criado a

partir da Rua Anita Garibaldi. (FIGURA 7.38)

FIGURA 7.38 - Entorno construído e direção do vento - Praça Edmundo Bittencourt

O  tráfego  de  veículos  é  bastante  reduzido  nas  vias  que  contornam  a  praça.  Os

acessos à praça se fazem, basicamente, pelas ruas Tenente Marones de Gusmão (veículos e

pedestres), Anita Garibaldi (pedestres) e por uma passagem construída sob edificações que

liga a Rua Santa Clara à Praça. Em uma maioria, os edifícios apresentam garagens, mas

devido á presença de laboratórios e clínicas na praça e nas proximidades, o entorno da praça

é usado como estacionamento. Para diminuir a distância entre a R. Santa Clara e a Praça há

uma passagem de pedestres sob as edificações. (FIGURA 7.39).

FIGURA 7.39 – Circulação viária e passagem de pedestres (sob edifício residencial) para a
Rua Santa Clara - Praça Edmundo Bittencourt

Dentre as três praças estudadas é a única que não é cercada.  Seu revestimento de

piso é todo em terra batida, com exceção para as calçadas, que são em pedra portuguesa

branca e preta, e para as áreas sob as mesas de jogos e para a quadra poliesportiva, que

são em concreto.  (FIGURA 7.40)

N

LEGENDA:
         = Fluxo de
veículos
        = passagem
para Rua Santa
Clara

A = árvore;
J = jardim
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FIGURA 7.40 – Revestimentos de piso na Praça Edmundo Bittencourt

A praça não dispõe de elementos construídos para sombreamento, mas das três

praças analisadas é a que apresenta a melhor distribuição de sombra, permitindo o uso

contínuo de todos os ambientes da praça. (TABELA 7.8).

TABELA 7.8 - PERCENTUAL DE ÁREA SOMBREADA POR ÁRVORES – PRAÇA EDMUNDO
BITTENCOURT

Sombreamento (m2) *124 %

Sombra por vegetação 2780 51
Sombra por elemento
construído - 0

Livre 2674 49

ÁREA ÚTIL TOTAL - PRAÇA 5454 100

No verão, a partir das 15 h, a sombra das edificações do entorno imediato (ruas

Maestro Francisco Braga e Santa Clara), começa a invadir a praça. Nos equinócios, o entorno

construído (Ruas Décio Villares e Figueiredo Magalhães) só gera sombra na praça nas

primeiras horas e no final do dia. No inverno, a sombra projetada pelo entorno (edificações

da Rua Figueiredo Magalhães)  deixa  totalmente  a  praça  por  volta  das  11:00 h.  Os  valores

percentuais das áreas sombreadas pela edificação do entorno imediato, em situação de

verão e em situação de inverno foram calculados para os horários em que as medições

foram realizadas.  (FIGURA 7.41 e TABELA 7.9)

124 Valores aproximados

N

LEGENDA: A = árvore; J = jardim
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PRAÇA EDMUNDO BITTENCOURT

Solstício de Verão Solstício de Inverno Equinócios

9
 h

12
 h

15
 h

FIGURA 7.41 – Estudo das sombras – Praça Edmundo Bittencourt

TABELA  7.9  –  PERCENTUAL  DE  ÁREA  SOMBREADA  PELAS  EDIFICAÇÕES  DO  ENTORNO
IMEDIATO125

SITUAÇÃO 9h e 10 h 12 h e 13 h 15 h e 16 h
Verão 62,2 m² 1,14% 0 0 77,2 m² 1,41%

Inverno 2009,3 m² 36,8% 50,3 m² 0,9% 563,9 m² 10,3%
Área total 5454 m²

125 Este cálculo não leva em conta a vegetação nem os elementos construídos para sombreamento, apenas a
sombra projetada pelas edificações de acordo com as trajetórias solares nos solstícios de verão e inverno.
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7.2 MICROCLIMA

O  estudo  do  clima  foi  estruturado  a  partir  da  caracterização  dos  períodos

destinados aos experimentos de campo (três dias consecutivos para cada estação analisada).

Seu objetivo era apresentar a similaridade climática desses dias, o que permite a

comparação do comportamento das variáveis microclimáticas no espaço e no tempo. (ver

item 6.3 – as condições do clima e o enquadramento do tempo)

Para o estudo do microclima traçou-se uma análise qualitativa do comportamento das

variáveis climáticas a partir dos registros dos experimentos de campo. Inicialmente, as

análises seriam realizadas com o apoio de dois programas: EXCEL, versão 2003 e SPSS

(Statistical Package for Social Sciences), versão 14.0. O programa EXCEL foi uma excelente

ferramenta para a ordenação dos dados, desde a leitura das informações registradas nos

dataloggers126,  extração  dos  valores  médios  e  transporte  para  o  SPSS127.  No  entanto,  as

simulações executadas nesse último programa serviram como um exercício e corroboraram o

que já era esperado: uma quantidade pequena de dados para que se procedesse a uma

análise de correlação que revelasse coeficientes mais significativos. As correlações mais

expressivas encontradas foram entre a temperatura do ar e a umidade relativa do ar e entre

a temperatura do ar e a radiação solar. Desta forma, optou-se por aliar as possibilidades de

análise do Programa EXCEL à análise qualitativa dos ambientes observados.

Para facilitar o exame dos dados obtidos nos trabalhos de campo, a análise

microclimática foi dividida em cinco partes. Na primeira, foram tomadas as médias (por

ponto, nos três turnos) dos valores registrados nos dataloggers para a temperatura do ar e a

umidade relativa do ar. Essas médias (ANEXOS H, I, e J) foram, então transferidas para

outra planilha do EXCEL, onde, posteriormente, procedeu-se à comparação dos valores

registrados nas praças e nos pontos fixos na praia. Os valores médios de temperatura do ar,

umidade relativa do ar, radiação solar, luminosidade128, velocidade e direção do vento,

nebulosidade  (condição  do  céu),  situação  do  ponto  (sombra  ou  sol)  e  temperatura  de

superfície dos materiais de revestimento correspondentes aos pontos nas praças foram

transcritos para dois outros modelos de planilha, respeitando-se a estação do ano analisada.

Estas planilhas têm o objetivo de facilitar a visualização conjunta dos dados e permitir

126 Os dados inseridos nas planilhas do Excel correspondem à média dos valores registrados durante um minuto
nos aparelhos.
127 A estruturação dos dados em planilhas do SPSS visava ao estabelecimento de três grupos de análise por
praça: correlação por turno (manhã, meio-dia e tarde); correlação geral para o dia e correlação pontual por dia.
128 Os índices de luminosidade foram registrados para corroborar a exatidão dos dados de radiação solar.
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eventuais consultas ao longo do trabalho. Elas são apresentadas no item 6.4 (Experimentos

de campo), divididas em duas planilhas:

a) descrição climática dos pontos (verão e inverno, para cada praça);

b) descrição da velocidade e da direção do vento (praia-praça).

Na segunda etapa (análises propriamente ditas), foram calculadas as médias

aritméticas  dos  valores  registrados  nos  pontos  (1,1’;  2,2’;  3,3’;  4,4’  e  5,5’),  por  praça  em

cada turno129, em situação de verão e de inverno, a partir da ordenação geral dos dados. O

uso das médias serviu para caracterizar o turno e corrigir as possíveis variações na leitura e

interpretação dos dados, dando-lhes maior confiabilidade. Dessa etapa resultaram quatro

planilhas e seus respectivos gráficos, que permitem diferentes leituras e desdobramentos

para a avaliação do comportamento das variáveis:

a) Médias das variáveis em cada praça nos três turnos (verão e inverno);

b) Médias das variáveis em cada turno, nas três praças (verão e inverno);

c) Comparativo dos valores de temperatura e umidade relativa do ar nos pontos fixos

na praia e nas praças (verão e inverno);

d) Resumo das médias do vento nas praças.

Em  função  dos  resultados  obtidos,  optou-se  por  analisar,  na  terceira  etapa,  o

comportamento  das  variáveis,  em  cada  praça,  nos  três  turnos,  em  situação  de  verão  e

inverno. Para tanto, foram efetuadas, ainda, as médias dos valores correspondentes aos

pontos ao sol e à sombra, calculando-se as médias aritméticas desses valores por turno de

medição (verão e inverno). Com esses resultados, foram traçados gráficos que correlacionam

a  temperatura  do  ar  com  a  umidade  relativa  do  ar,  com  a  radiação  solar,  com  a

luminosidade e com a temperatura de superfície dos materiais, destacando-se a situação dos

pontos de medição (sol ou sombra).

Na  quarta  parte,  foi  possível  considerar,  a  partir  dos  registros  efetuados

simultaneamente nas praças e em pontos fixos na praia:

1. a variação das magnitudes temperatura do ar e umidade relativa do ar praia-

praça, em situação de verão e de inverno;

129 Para facilitar a leitura das tabelas, os turnos são representados, nos gráficos e algumas tabelas por cores,
sendo: azul para o turno da manhã (10 h às 10:45 h ou 9 h às 9:45 h); cinza para o meio do dia (13 h às 13:45 h
ou 12 h ás 12:45h) e verde para a tarde (16 h às 16:45 ou 15 h às 15:45 h).
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2. a variação da velocidade e da direção do vento praia-praça, buscando identificar a

influência do entorno edificado na ventilação das praças e, conseqüentemente, no conforto

térmico desses espaços.

Na quinta  parte  mostra-se  a  semelhança do comportamento  do tempo nos  dias  de

trabalho  de  campo,  a  partir  da  apresentação  de  gráficos  e  desenhos  esquemáticos  do

comportamento da temperatura do ar, da umidade relativa do ar, da velocidade média do

vento e sua direção predominante.

7.2.1 Praça Irmãos Bernardelli

7.2.1.1 Comportamento das principais variáveis ao longo do dia (verão e inverno)

As  TABELAS 7.10 e  7.11 expõem as  médias  dos  valores  registrados  nos  pontos  do

transecto, nos três turnos de medição, em situação de verão e de inverno, respectivamente.

A partir dessas tabelas foi possível destacar como a temperatura do ar interagiu com as

outras variáveis ao longo do dia.

TABELA 7.10 – MÉDIAS DAS VARIÁVEIS CLIMÁTICAS POR TURNO - IB – VERÃO

TU
R

N
O

PONTO SITUAÇÃO DO PONTO MATERIAL DO PISO
TEMPERATURA DE

SUPERFÍCIE (°C)
TEMPERATURA DO

AR (°C)
UMIDADE

RELATIVA AR (%)
RADIAÇÃO

SOLAR (W/m²)
LUMINOSIDADE

(lux)
NEBULOSIDADE

(condição do céu)
DISTÃNCIA

PRAÇA-PRAIA

1,1' à sombra de árvore terra 28,1 29,3 66,7 106 1250 2

2,2' à sombra de edificação
(pérgula) concreto 28,3 28,6 69,8 57,3 180 2

3,3' ao sol ppv / ppb 40,3 30,4 65,7 747 82000 2

4,4' à sombra de edificação
(entorno) paralelepípedo 31,7 30,1 60,6 96 8800 2

5,5' ao sol concreto 44,9 30,1 60,7 780 72500 2
1,1' à sombra de árvore terra 28,7 30,2 59,1 132,5 4700 3

2,2' à sombra de edificação
(pérgula) concreto 29,6 29,6 60,3 24,5 315 3

3,3' ao sol ppv / ppb 48,6 32,1 61 662,5 72000 3
4,4' ao sol paralelepípedo 45,8 29,9 54,5 600 59000 3
5,5' ao sol concreto 47,9 30,4 54,7 415 46500 3
1,1' à sombra de árvore terra 28,8 28,5 59,3 91,5 3700 3

2,2' à sombra de edificação
(pérgula) concreto 29,8 28,5 63,2 10 140 3

3,3' ao sol ppv / ppb 49,3 30,1 61 581,3 67000 3
4,4' ao sol paralelepípedo 45,9 30,1 54,4 567,5 47500 3
5,5' ao sol concreto 49,5 31 50,5 507,5 57500 3

NEBULOSIDADE (condição do céu): 5= totalmente nublado (5% limpo) ; 4 = nublado (5 a 20% limpo); 3 = claro médio (20 a 70 % limpo);
2= claro (70 a 90 % limpo)  e  1 = totalmente claro (>90% limpo )
MATERIAL DE PISO: ppb = pedra portuguesa branca; ppv = pedra portuguesa vermelha

PRAÇA IRMÃOS BERNARDELLI - VERÃO
CARACTERIZAÇÃO DO PONTO MÉDIAS DAS VARIÀVEIS CLIMÁTICAS

M
A

N
H

Ã
M

EI
O

-D
IA

TA
R

D
E

167,10 m

LEGENDA:
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TABELA 7.11 - MÉDIAS DAS VARIÁVEIS CLIMÁTICAS POR TURNO - IB – INVERNO
TU

R
N

O

PONTO SITUAÇÃO DO PONTO MATERIAL DO PISO TEMPERATURA DE
SUPERFÍCIE (°C)

TEMPERATURA DO
AR (°C)

UMIDADE
RELATIVA AR

RADIAÇÃO
SOLAR (W/m²)

LUMINOSIDADE
(lux)

NEBULOSIDADE
(condição do céu)

DISTÃNCIA
PRAÇA-PRAIA

1,1' à sombra de árvore terra 18,9 21,5 59,7 49,5 2230 1

2,2' à sombra de edificação
(pérgula) concreto 21,1 21,7 57,1 1 50 1

3,3' ao sol ppv / ppb 21,9 21,7 55 445 48500 1

4,4' à sombra de edificação
(entorno) paralelepípedo 16,5 21,7 55 38,5 6100 1

5,5' sol concreto 17,8 22 53,7 49 5950 1
1,1' à sombra de árvore terra 20,7 24,2 42,7 165,5 2725 1

2,2' à sombra de edificação
(pérgula) concreto 22,7 23,7 42,5 6 117,5 1

3,3' ao sol ppv / ppb 30,7 23 42,4 575 47600 1
4,4' ao sol paralelepípedo 28,1 22,9 42,6 567,5 47050 1
5,5' ao sol concreto 19,9 22,8 42,9 63,5 7550 1
1,1' à sombra de árvore terra 20,8 22,3 68,4 29 1495 1

2,2' à sombra de edificação
(pérgula) concreto 22,9 22,4 69,2 2 75 1

3,3' à sombra de edificação
(entorno) ppv / ppb 26,1 22,6 69,8 47,5 5185 1

4,4' à sombra de edificação
(entorno) paralelepípedo 24,8 22,3 69,7 60 6475 1

5,5' à sombra de edificação
(entorno) concreto 19,8 22,3 70,9 26 3220 1

MATERIAL DE PISO: ppb = pedra portuguesa branca; ppv = pedra portuguesa vermelha

LEGENDA:
NEBULOSIDADE (condição do céu): 5= totalmente nublado (5% limpo) ; 4 = nublado (5 a 20% limpo); 3 = claro médio (20 a 70 % limpo);

TA
R

D
E

2= claro (70 a 90 % limpo)  e  1 = totalmente claro (>90% limpo )

MÉDIAS DAS VARIÀVEIS CLIMÁTICAS

M
A

N
H

Ã
PRAÇA IRMÃOS BERNARDELLI - INVERNO

167,10 m

M
EI

O
-D

IA

CARACTERIZAÇÃO DO PONTO

a) temperatura do ar e umidade relativa do ar

Nas  TABELAS  7.12  e  7.13  são  destacadas  as  médias  da  temperatura  do  ar  e  da

umidade relativa do ar, ao longo do dia, nos pontos ao sol e à sombra, as variações sofridas

nos turnos, assim como as médias dessas variações no verão e no inverno, respectivamente,

para que se estabeleçam as variações nos pontos percorridos.

No verão, sob as mesmas condições de exposição (sol ou sombra), observa-se que as

variações da temperatura do ar foram pequenas, embora tenham se elevado um pouco, no

meio  do  dia.  Quando  comparados,  os  pontos  ao  sol  e  à  sombra,  apresentam  diferenças

maiores no turno da tarde (1,9° C e 6%, respectivamente).

As médias das variações, ao longo do dia foram de 1,3°C para a temperatura do ar e

3,8% para a umidade relativa do ar. (TABELA 7.12)

TABELA 7.12 – MÉDIAS DAS TEMPERATURAS E UMIDADES NOS TURNOS - IB – VERÃO

SOMBRA SOL VARIAÇÃO
NO TURNO

MÉDIA NO
TURNO SOMBRA SOL VARIAÇÃO

NO TURNO
MÉDIA NO

TURNO
VELOCIDADE
MÉDIA (m/s)

DIREÇÃO
(VARIAÇÃO)

MANHÃ 29,3 30,3 1 29,7 65,7 63,2 2,5 64,5 2 2,1 NO
variação (+) 0,6 (+) 0,5 x (+) 0,6 (-) 6 (-) 6,5 x (-) 6,3 x (-) 0,4 x

MEIO-DIA 29,9 30,8 0,9 30,4 59,7 56,7 3 58,2 3 1,7 E
variação (-) 1,4 (-) 0,4 x (-) 0,9 (+) 2,3 (-) 1,4 x (+) 0,1 x (-) 1,1 x
TARDE 28,5 30,4 1,9 29,5 61,3 55,3 6 58,3 3 0,6 S
MÉDIA
NO DIA 29,2 30,5 1,3 29,9 62,2 58,4 3,8 60,3 3 1,5 NO-S

PRAÇA IRMÃOS BERNARDELLI - VERÃO

TURNO
MÉDIA DAS TEMPERATURAS (°C) MÉDIAS DAS UMIDADES (%)

NEBULOSIDADE
(condição do céu)

VENTO

LEGENDA:
NEBULOSIDADE (condição do céu)
5= totalmente nublado (5% limpo) ; 4 = nublado (5 a 20% limpo); 3 = claro médio (20 a 70 % limpo);
2= claro (70 a 90 % limpo)  e  1 = totalmente claro (>90% limpo )
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Nos três turnos analisados, observa-se que a temperatura do ar se eleva no meio do

dia, voltando a descer no meio da tarde, na proporção inversa à umidade relativa do ar130.

(GRÁFICO 7.1), talvez, devido ao vento fraco.

GRÁFICO 7.1 – VARIAÇÃO TEMPERATURA DO AR E DA UMIDADE RELATIVA - IB – VERÃO

LEGENDA
Pontos ao sol

Pontos à sombra

No inverno, as variações da temperatura do ar foram ainda menores que no verão. A

variação máxima entre os pontos ao sol e à sombra foi de 0,6o C no meio do dia e a variação

média  no  turno  foi  de  0,3o C.  No  meio  da  tarde  não  foram  registradas  variações  de

temperatura, nos pontos ao sol ou à sombra.

A umidade relativa  do ar  também sofreu variações  menores  que no verão,  atingindo

uma diferença máxima entre os pontos ao sol e à sombra de 3,1% e uma média entre os

turnos de 0,6%.

No meio do dia, a temperatura do ar sofreu um pequeno aumento e a umidade relativa

do ar diminuiu significativamente, apesar do vento fraco oriundo de S-SE. À tarde, quando a

temperatura do ar diminuiu ligeiramente e a umidade subiu consideravelmente. Essa

mudança de comportamento pode ser atribuída ao aumento da velocidade do vento (+ 1,6

m/s)  e  à  alteração de sua direção para  S-SO,  que trouxe maior  umidade do mar  (TABELA

7.13). Na média final, as diferenças de temperatura e de umidade relativa, no inverno foram

de 0,3° C e 6%, respectivamente. (TABELA 7.13 e GRÁFICO 7.2).

130 A comparação entre os dados coletados na praça e na praia é apresentada no item 7.2.4
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TABELA 7.13 – MÉDIAS DAS TEMPERATURAS E UMIDADES NOS TURNOS - IB – INVERNO

SOMBRA SOL VARIAÇÃO
NO TURNO

MÉDIA NO
TURNO SOMBRA SOL VARIAÇÃO

NO TURNO
MÉDIA NO

TURNO
VELOCIDADE
MÉDIA (m/s)

DIREÇÃO
(VARIAÇÃO)

MANHÃ 21,6 22 0,4 21,8 56,8 53,7 3,1 55,3 1 1 NO
variação (+) 2 (+) 1 x (+) 1,5 (-) 14,2 (-) 14,7 x (-) 12,7 x (-) 0,1 x

MEIO-DIA 23,6 23 0,6 23,3 42,6 42,6 0 42,6 1 0,9 S-SE
variação (-) 1,2 (-) 0,6 x (-) 0,9 (+) 26,2 (+) 27,5 x (+) 26,9 x (+) 1,6 x
TARDE 22,4 22,4 0 22,4 68,8 70,1 -1,3 69,5 1 2,5 S-SE
MÉDIA
NO DIA 22,5 22,5 0,3 22,5 56,1 55,5 0,6 55,8 1 1,5 NO-S

PRAÇA IRMÃOS BERNARDELLI - INVERNO

TURNO

MÉDIA DAS TEMPERATURAS (°C) MÉDIAS DAS UMIDADES (%)
NEBULOSIDADE

(condição do céu)

VENTO

LEGENDA:
NEBULOSIDADE (condição do céu)
5= totalmente nublado (5% limpo) ; 4 = nublado (5 a 20% limpo); 3 = claro médio (20 a 70 % limpo);
2= claro (70 a 90 % limpo)  e  1 = totalmente claro (>90% limpo )

GRÁFICO 7.2 – VARIAÇÃO TEMPERATURA DO AR E DA UMIDADE RELATIVA - IB – INVERNO
LEGENDA

Pontos ao sol

Pontos à sombra

b) temperatura do ar, radiação solar e luminosidade

As  TABELAS  7.14  e  7.15  destacam  os  valores  médios  da  temperatura  do  ar,  da

radiação solar e da luminosidade nos três turnos, sob quatro situações de exposição dos

pontos (ao sol, à sombra de árvores, à sombra de elemento construído – pérgula e à sombra

do entorno construído), relacionando-os à média da radiação solar e da luminosidade nesses

pontos.

TABELA 7.14 - VARIAÇÃO DAS MÉDIAS DA TEMPERATURA DO AR, RADIAÇÃO SOLAR E
LUMINOSIDADE NOS TURNOS - IB - VERÃO

Temp. ar
(°C)

Radição
solar

(W/m²)

Luminosidade
(lux )

Temp. ar
(°C)

Radição
solar

(W/m²)

Luminosidade
(lux )

Temp. ar
(°C)

Radição
solar

(W/m²)

Luminosidade
(lux )

Temp. ar
(°C)

Radição
solar

(W/m²)

Luminosidade
(lux )

MANHÃ 29,3 106 1250 28,6 57,3 180 30,1 98 8800 30,3 763,5 77250 2
MEIO-DIA 30,2 132,5 4700 29,6 24,5 315 x x x 30,8 559,2 59170 3

TARDE 28,5 91,5 3700 28,5 10 140 x x x 30,4 552,1 57340 3

LEGENDA:

NEBULOSIDADE (condição do céu): 5= totalmente nublado (5% limpo) ; 4 = nublado (5 a 20% limpo); 3 = claro médio (20 a 70 % limpo); 2 = claro ( 70 a
90% limpo)  e  1 = totalmente claro (>90% limpo )

x = sem registro sob esta situação do ponto no turno

 IRMÃOS BERNARDELLI - VERÃO
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SOMBRA ÁRVORE SOMBRA PÉRGULA SOMBRA ENTORNO SOL
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TABELA 7.15 – VARIAÇÃO DAS MÉDIAS DA TEMPERATURA DO AR, RADIAÇÃO SOLAR E
LUMINOSIDADE NOS TURNOS - IB - INVERNO

Temp. ar
(°C)

Radição
solar

(W/m²)

Luminosidade
(lux )

Temp. ar
(°C)

Radição
solar

(W/m²)

Luminosidade
(lux )

Temp. ar
(°C)

Radição
solar

(W/m²)

Luminosidade
(lux )

Temp. ar
(°C)

Radição
solar

(W/m²)

Luminosidade
(lux )

MANHÃ 21,5 49,5 2230 21,7 1 50 21,7 38,5 6100 21,9 247 27225 1
MEIO-DIA 24,2 165,5 2725 23,7 6 117,5 x x x 22,9 402 34067 1

TARDE 22,3 29 1495 22,4 2 75 22,4 44,5 4960 x x x 1

x = sem registro sob esta situação do ponto no turno
NEBULOSIDADE (condição do céu): 5= totalmente nublado (5% limpo) ; 4 = nublado (5 a 20% limpo); 3 = claro médio (20 a 70 % limpo); 2 = claro ( 70 a

LEGENDA:

 IRMÃOS BERNARDELLI - INVERNO

TURNO

SOMBRA ÁRVORE SOMBRA PÉRGULA SOMBRA ENTORNO SOL
NEBULOSIDADE

(condição do céu)

90% limpo)  e  1 = totalmente claro (>90% limpo )

No  verão,  observa-se  que  as  médias  das  temperaturas  registradas  nos  turnos,  nos

pontos à sombra foram menores sob elemento construído (cobertura em concreto), que sob

a  copa  de  árvores.  Da  mesma  forma,  os  índices  de  radiação  solar  e  de  luminosidade

registrados nos mesmos pontos e períodos analisados, são menores sob a cobertura de

concreto,  que  sob  a  copa  de  árvores,  que  permitem  a  passagem  da  radiação  solar.  Em

relação à luminosidade, percebe-se a crescente variação entre os pontos sombreados por

elementos construídos, por vegetação, à sombra por edificações do entorno construído e ao

sol. Os altos valores registrados nos pontos ao sol, onde o piso é em pedra portuguesa

branca (PPB), aumentam a sensação de desconforto, modificando o uso desses espaços.

O  GRÁFICO  7.3  mostra  o  comportamento  da  radiação  solar  nos  pontos  ao  sol  e  à

sombra, durante os turnos, em situação de verão e de inverno. Destacam-se, em amarelo,

os pontos ao sol, para a melhor visualização do comportamento das variáveis observadas. O

GRÁFICO 7.4 delineia o comportamento da variável luminosidade, nos mesmos pontos e

corrobora a situação destacada no gráfico anterior.

      GRÁFICO 7. 3 – RADIAÇÃO SOLAR - IB - VERÃO E INVERNO

LEGENDA
Pontos ao sol

Pontos à sombra

        GRÁFICO 7. 4 – LUMINOSIDADE – VERÃO E INVERNO

LEGENDA
Pontos ao sol

Pontos à sombra
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c) comportamento do vento

No  verão,  os  ventos  registrados  na  Praça  Irmãos  Bernardelli  foram  de  pequena

intensidade e a velocidade média máxima registrada foi de 3,2 m/s, na parte da manhã, no

ponto 3,3’ (ponto voltado para o mar, sem proteção contra o vento).

Os ventos, com menor intensidade, sopraram, predominantemente, de norte-

noroeste (N-NO), na parte da manhã; no meio do dia, de leste (E), e à tarde de Sul-sudeste

(S-SE). Essas intensidades não foram significativas para alterar a sensação de desconforto

nesse ambiente. (TABELA 7.16)

TABELA 7.16 – COMPORTAMENTO DO VENTO - IB - VERÃO131

PRAÇA IRMÃOS BERNARDELLI - VERÃO

HORA PONTO TEMPERATURA
DO AR (°C)

VELOCIDADE MÉDIA
NO PONTO (m/s)

DIREÇÃO
PREDOMINATE

MÉDIAS NA PRAÇA
VELOCIDADE

(variação turno)
(m/s)

DIREÇÃO
(variação turno)

1,1' 29,3 1,4 150º-N-NO
2,2' 29 2,3 120º-N-NO
3,3' 30,4 2,1 135º-NO
4,4' 30,1 3,2 150º-N-NO
5,5' 30,1 1,3 150º-N-NO
1,1' 30,2 1,5 270º-E
2,2' 29,6 1,9 270º-E
3,3' 32,1 1,5 270°-E
4,4' 29,9 1,7 270º-E
5,5' 30,4 1,7 270º-E
1,1' 28,5 0,8 315º-SE
2,2' 28,5 0,5 0º-S
3,3' 30,1 0,8 0º-S
4,4' 30,1 0,4 0º-S
5,5' 31 0,4 0º-S

HORA PONTO TEMPERATURA
DO AR (°C)

VELOCIDADE MÉDIA
NO PONTO (m/s)

DIREÇÃO
PREDOMINATE

MÉDIAS NA PRAÇA

10
:0

0 
às

10
:4

5

2,1 N-NO

13
::0

0 
às

 1
3:

45

1,7 E

16
:0

0 
às

 1
6:

45

0,6 S

No  inverno,  as  médias  da  velocidade  do  vento  foram  ainda  menores  nos  dois

primeiros turnos, só aumentando, um pouco, à tarde.  Esse aumento da velocidade do vento

também não foi significativo para alterar a sensação de conforto térmico na praça. No

inverno, os registros indicam que os ventos se originavam predominantemente da região sul

(direção S-SO, na praia) acessavam a praça com direção E-SE, destacando a influência do

perfil do litoral e do entorno construído (TABELA 7.17)

131 As tabelas comparativas entre os valores da velocidade média e da direção predominante do vento (verão e
inverno), na praça e na praia são apresentadas no item 7.2.4.
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TABELA 7.17 - COMPORTAMENTO DO VENTO - IB - INVERNO

PRAÇA IRMÃOS BERNARDELLI - INVERNO

DIREÇÃO
PREDOMINATE

MÉDIAS NA PRAÇA

HORA PONTO TEMPERATURA
DO AR (°C)

VELOCIDADE MÉDIA
NO PONTO (m/s)

VELOCIDADE
(variação turno)

(m/s)

DIREÇÃO
(variação turno)

1,1' 21,5 1,5 135º-NO
2,2' 21,7 0,5 0º-S
3,3' 21,7 0,9 135º-NO
4,4' 21,7 0,9 135º-NO
5,5' 22 0,5 0º-S
1,1' 24,2 1,3 315º-SE
2,2' 23,7 0,4 315º-SE
3,3' 23 1,8 0º-S
4,4' 22,9 0,8 300º-SE
5,5' 22,8 0,3 300º-SE
1,1' 22,3 2,2 300º-SE
2,2' 22,4 2,4 300º-SE
3,3' 22,6 2,6 0º-S
4,4' 22,3 2,8 270º-E
5,5' 22,3 2,4 300º-SE

DIREÇÃO
PREDOMINATE

MÉDIAS NA PRAÇA

10
:0

0 
às

10
:4

5

1 NO

HORA PONTO TEMPERATURA
DO AR (°C)

VELOCIDADE MÉDIA
NO PONTO (m/s)

13
::0

0 
às

 1
3:

45

0,9 E-SE

16
:0

0 
às

 1
6:

45

2,5 E-SE

Os GRÁFICOS 7.5 e 7.6 mostram as pequenas variações do vento e da temperatura

do ar, no verão e no inverno, respectivamente. No verão não se percebem alterações

significativas de temperatura em relação à velocidade do vento; no inverno, nota-se que as

curvas  da velocidade do vento  e  da  temperatura  do ar  se  mostram mais  constantes  tanto

nos pontos ao sol quanto à sombra.

GRÁFICO 7.5 - TEMPERATURA DO AR E VELOCIDADE DO VENTO – IB - VERÃO

LEGENDA
Pontos ao sol

Pontos à sombra

GRÁFICO 7.6 - TEMPERATURA DO AR E VEOCIDADE DO VENTO – IB - INVERNO
LEGENDA
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d) temperatura do ar e temperatura de superfície dos materiais

Em  relação  à  temperatura  de  superfície  dos  materiais,  nota-se  que,  no  verão,  à

sombra, a terra e o concreto sofreram pequenas alterações de temperatura, ao longo do dia,

mantendo-se muito próximas às alterações diárias da temperatura do ar. Já nos pontos ao

sol, as variações registradas entre a temperatura de superfície e a temperatura do ar foram

maiores. Sob esta condição, o concreto, o paralelepípedo (granito) e a pedra portuguesa

vermelha (PPV) apresentam temperaturas bastante superiores à temperatura do ar, com um

aumento de até 30%.

É importante destacar que as superfícies em terra, à sombra, quase sempre

apresentam  uma  temperatura  inferior  à  do  ar.  No  entanto,  todos  os  outros  materiais

observados (ao sol e mesmo à sombra) apresentam temperaturas superiores à do ar.  Cabe

lembrar que, quanto maior a temperatura da superfície do material mais radiação

infravermelha ele está emitindo. Assim, o pedestre está recebendo além da radiação solar

direta uma grande quantidade de radiação infravermelha, aumentando o desconforto

térmico.   (TABELA 7.18 e GRÁFICO 7.7)

TABELA 7.18 – MÉDIAS DA TEMPERATURA DO AR E DA TEMPERATURA DE SUPERFÍCIE DOS
MATERIAIS – IB - VERÃO

TU
R

N
O

PONTO SITUAÇÃO DO PONTO MATERIAL DO
PISO

TEMPERATURA DE
SUPERFÍCIE (°C)

TEMPERATURA
DO AR (°C)

NEBULOSIDADE
(condição do céu)

1,1' à sombra de árvore terra 28,1 29,3 2

2,2' à sombra de
edificação (pérgula) concreto 28,3 28,6 2

3,3' ao sol ppv / ppb 40,3 30,4 2

4,4' à sombra de
edificação (entorno) paralelepípedo 31,7 30,1 2

5,5' ao sol concreto 44,9 30,1 2
1,1' à sombra de árvore terra 28,7 30,2 3

2,2' à sombra de
edificação (pérgula) concreto 29,6 29,6 3

3,3' ao sol ppv / ppb 48,6 32,1 3
4,4' ao sol paralelepípedo 45,8 29,9 3
5,5' ao sol concreto 47,9 30,4 3
1,1' à sombra de árvore terra 28,8 28,5 3

2,2' à sombra de
edificação (pérgula) concreto 29,8 28,5 3

3,3' ao sol ppv / ppb 49,3 30,1 3
4,4' ao sol paralelepípedo 45,9 30,1 3
5,5' ao sol concreto 49,5 31 3

MATERIAL DO PISO: ppb = pedra portuguesa branca; ppv = pedra portuguesa vermelha

LEGENDA:
NEBULOSIDADE (condição do céu):
5= totalmente nublado (5% limpo) ; 4 = nublado (5 a 20% limpo); 3 = claro médio (20 a 70 % limpo);
2= claro (70 a 90 % limpo)  e  1 = totalmente claro (>90% limpo )
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GRÁFICO  7.7  –  VARIAÇÃO  ENTRE  A  TEMPERATURA  DO  AR  E  A  TEMPERATURA  DE
SUPERFÍCIE DOS MATERIAIS – IB – VERÃO

LEGENDA
Pontos ao sol

Pontos à sombra

No inverno percebe-se que, à exceção da pedra portuguesa branca (ponto 3,3’) e do

concreto (ponto 4,4’),  a temperatura de superfície dos materiais se mantém próxima e até

mesmo inferior à do ar. (TABELA 7.19 e GRÁFICO 7.8)

TABELA 7.19 – MÉDIAS DA TEMPERATURA DO AR E DA TEMPERATURA DE SUPERFÍCIE DOS
MATERIAIS – IB - INVERNO

TU
R

N
O

PONTO SITUAÇÃO DO PONTO MATERIAL DO
PISO

TEMPERATURA DE
SUPERFÍCIE (°C)

TEMPERATURA
DO AR (°C)

NEBULOSIDADE
(condição do céu)

1,1' à sombra de árvore terra 18,9 21,5 1

2,2' à sombra de
edificação (pérgula) concreto 21,1 21,7 1

3,3' ao sol ppv / ppb 21,9 21,7 1

4,4' à sombra de
edificação (entorno) paralelepípedo 16,5 21,7 1

5,5' sol concreto 17,8 22 1
1,1' à sombra de árvore terra 20,7 24,2 1

2,2' à sombra de
edificação (pérgula) concreto 22,7 23,7 1

3,3' ao sol ppv / ppb 30,7 23 1
4,4' ao sol paralelepípedo 28,1 22,9 1
5,5' ao sol concreto 19,9 22,8 1
1,1' à sombra de árvore terra 20,8 22,3 1

2,2' à sombra de
edificação (pérgula) concreto 22,9 22,4 1

3,3' à sombra de
edificação (entorno) ppv / ppb 26,1 22,6 1

4,4' à sombra de
edificação (entorno) paralelepípedo 24,8 22,3 1

5,5' à sombra de
edificação (entorno) concreto 19,8 22,3 1

MATERIAL DO PISO: ppb = pedra portuguesa branca; ppv = pedra portuguesa vermelha

LEGENDA:
NEBULOSIDADE (condição do céu):
5= totalmente nublado (5% limpo) ; 4 = nublado (5 a 20% limpo); 3 = claro médio (20 a 70 % limpo);
2= claro (70 a 90 % limpo)  e  1 = totalmente claro (>90% limpo )
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GRÁFICO  7.8  –  VARIAÇÃO  ENTRE  A  TEMPERATURA  DO  AR  E  A  TEMPERATURA  DE
SUPERFÍCIE DOS MATERIAIS – IB – INVERNO

LEGENDA
Pontos ao sol

Pontos à sombra

7.2.2 Praça Serzedelo Corrêa

7.2.2.1 Comportamento das principais variáveis ao longo do dia (verão e inverno)

As  TABELAS  7.20  e  7.21  apresentam os  valores  médios  registrados  nos  pontos  do

transecto da Praça Serzedelo Corrêa, nos três turnos, no verão e no inverno.

TABELA 7.20 – MÉDIAS DAS VARIÁVEIS CLIMÁTICAS NA PRAÇA SERZEDELO CORRÊA POR
TURNO - VERÃO

TU
R

N
O

PONTO SITUAÇÃO DO PONTO MATERIAL
DO PISO

TEMPERATURA
DE SUPERFÍCIE

(°C)

TEMPERATURA
DO AR (°C)

UMIDADE
RELATIVA AR

(%)

RADIAÇÃO
SOLAR
(W/m²)

LUMINOSIDADE
(lux )

NEBULOSIDADE
(condição do

céu)

DISTÃNCIA
PRAÇA-PRAIA

1,1' ao sol EVA (azul) 54,7 29,3 53,3 785 51500 4
2,2' ao sol terra 31,6 28,8 53,1 445 44500 4

3,3' à sombra de árvore e
pérgula ppb 28,3 27,6 57,9 31 830 4

4,4' ao sol ppb 38,4 28,6 63,6 575 35500 4
5,5' ao sol concreto 31,9 29,1 63,9 400 27300 4
1,1' ao sol EVA (azul) 69,1 33,4 43,1 942,5 87000 2
2,2' à sombra de árvore terra 29,8 31,4 42,9 71,5 2065 2

3,3' à sombra de árvore e
pérgula ppb 28,9 31,1 47,6 28 655 2

4,4' à sombra de árvore ppb 38 31,6 48,1 85,3 3180 2
5,5' ao sol concreto 47,6 32,4 44,1 927,5 92000 2
1,1' ao sol EVA (azul) 38,2 30 59,5 172,5 16150 3
2,2' à sombra de árvore terra 29,2 29,7 61,7 58,3 4300 3

3,3' à sombra de árvore e
pérgula ppb 29,5 29,1 65,4 11 475 3

4,4' à sombra de árvore ppb 34 29 67,7 55 7075 3
5,5' ao sol concreto 39,5 29,9 67,3 190 16000 3

TA
R

DE

CARACTERIZAÇÃO DO PONTO MÉDIAS DAS VARIÀVEIS CLIMÁTICAS
PRAÇA SERZEDELO CORRÊA - VERÃO

M
A

NH
Ã

M
EI

O
-D

IA

263,39 m

LEGENDA:
NEBULOSIDADE (condição do céu): 5= totalmente nublado (5% limpo) ; 4 = nublado (5 a 20% limpo); 3 = claro médio (20 a 70 % limpo);
2= claro (70 a 90 % limpo)  e  1 = totalmente claro (>90% limpo )
MATERIAL DE PISO: EVA = etil vinil acetato; ppb = pedra portuguesa branca; ppv = pedra portuguesa vermelha
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TABELA 7.21 – MÉDIAS DAS VARIÁVEIS CLIMÁTICAS NA PRAÇA SERZEDELO CORRÊA POR
TURNO – INVERNO

TU
R

N
O

PONTO SITUAÇÃO DO PONTO MATERIAL
DO PISO

TEMPERATURA
DE SUPERFÍCIE

(°C)

TEMPERATURA
DO AR (°C)

UMIDADE
RELATIVA AR

(%)

RADIAÇÃO
SOLAR
(W/m²)

LUMINOSIDADE
(lux )

NEBULOSIDADE
(condição do

céu)

DISTÃNCIA
PRAÇA-PRAIA

1,1' ao sol EVA (azul) 21,3 20,3 68,7 89 7000 2
2,2' ao sol terra 19,2 20,3 69,3 324,5 18000 2

3,3' à sombra de árvore e
pérgula ppb 20,4 20,3 70,1 25 730 2

4,4' ao sol ppb 20,4 20,6 70,3 112,5 10000 4
5,5' ao sol concreto 20,8 20,7 70,4 99 9075 4
1,1' ao sol EVA (azul) 27,1 22 54,6 152,5 20235 3
2,2' à sombra de árvore terra 21,1 23 55 69,5 8200 3

3,3' à sombra de árvore e
pérgula ppb 21,6 22,4 53,3 14,5 890 3

4,4' à sombra de árvore ppb 21,8 22,2 53,6 81,5 8325 3
5,5' ao sol concreto 26,5 22 55,2 572,5 46000 1
1,1' ao sol EVA (azul) 21,6 22,9 40,2 45 3150 1
2,2' à sombra de árvore terra 20,5 22,4 45,3 35 1550 1

3,3' à sombra de árvore e
pérgula ppb 22,4 22,1 46,4 13 540 1

4,4' à sombra de árvore ppb 21,2 22,9 48,9 26 2540 1
5,5' ao sol concreto 29,3 24,8 49,5 62 5350 1

Obs, Os valores da última medição na Praça Serzedlo Corrêa não correspondem à média no ponto e sim à de uma única tomada em função da suspensão dos trabalhos
por questões de segurança

PRAÇA SERZEDELO CORRÊA- INVERNO
CARACTERIZAÇÃO DO PONTO MÉDIAS DAS VARIÀVEIS CLIMÁTICAS

M
A

NH
Ã

NEBULOSIDADE (condição do céu): 5= totalmente nublado (5% limpo) ; 4 = nublado (5 a 20% limpo); 3 = claro médio (20 a 70 % limpo);
2= claro (70 a 90 % limpo)  e  1 = totalmente claro (>90% limpo )

263,39 m

M
EI
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-D

IA
TA

R
DE

MATERIAL DE PISO: EVA = etil vinil acetato; ppb = pedra portuguesa branca; ppv = pedra portuguesa vermelha

LEGENDA:

a) temperatura do ar e umidade relativa do ar

As TABELAS 7.22 e 7.23 apresentam as médias da temperatura do ar e da umidade

relativa do ar, ao longo do dia (pontos ao sol e à sombra), variações nos turnos e médias

dessas variações, no verão e no inverno.

No verão, as variações da temperatura do ar foram maiores na Praça Serzedelo

Corrêa que no dia anterior, chegando a atingir uma variação de 1,5o C, no meio do dia, entre

os pontos ao sol e à sombra. Entre os turnos e entre os pontos ao sol e à sombra, a variação

foi maior (3,8° C da manhã para o meio do dia e 2,1° C para o meio da tarde). A umidade

relativa do ar também sofreu maiores variações neste dia em relação ao anterior. Essas

alterações espelham as variações da direção do vento na praça durante todo o dia. À tarde,

quando foram registrados os menores índices de umidade relativa do ar, notam-se também

as  maiores  oscilações  do  vento  nos  pontos.  O  turno  da  manhã  registrou  uma  média  de

58,4%, ao sol, baixando para 43,6%, no meio do dia e voltando a subir à tarde para 63,4%.

(TABELA 7.22).
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TABELA 7.22 – MÉDIAS DAS TEMPERATURAS E UMIDADES NOS PONTOS – SC - VERÃO

SOMBRA SOL VARIAÇÃO
NO TURNO

MÉDIA NO
TURNO SOMBRA SOL VARIAÇÃO

NO TURNO
MÉDIA NO

TURNO
VELOCIDADE
MÉDIA (m/s)

DIREÇÃO
(VARIAÇÃO)

MANHÃ 27,6 29 1,4 28,3 57,9 58,8 -0,9 58,4 4 1 N
variação (+) 3,8 (+) 3,9 x (+) 3,8 (-) 11,7 (-) 15,2 x (-) 13,5 x (-) 0,3 x

MEIO-DIA 31,4 32,9 1,5 32,1 46,2 43,6 2,6 44,9 2 0,7 N
variação (-) 2,1 (-) 2,9 x (-) 2,4 (+) 18,8 (+) 19,8 x (+) 19,3 x (+) 0,2 x
TARDE 29,3 30 0,7 29,7 65 63,4 1,6 64,2 3 0,9 E
MÉDIA
NO DIA 29,4 30,6 1,2 30 56,4 55,3 1,1 55,8 3 0,9 N-E

PRAÇA SERZEDELO CORRÊA - VERÃO

TURNO
MÉDIA DAS TEMPERATURAS (°C) MÉDIAS DAS UMIDADES (%)

NEBULOSIDADE
(condição do céu)

VENTO

LEGENDA:
NEBULOSIDADE (condição do céu)
5= totalmente nublado (5% limpo) ; 4 = nublado (5 a 20% limpo); 3 = claro médio (20 a 70 % limpo);
2= claro (70 a 90 % limpo)  e  1 = totalmente claro (>90% limpo )

O GRÁFICO 7.9 permite uma melhor visualização das alterações dessas variáveis, ao

longo do dia, destacando os pontos ao sol e à sombra.

GRÁFICO 7.9 - VARIAÇÃO TEMPERATURA DO AR E UMIDADE RELATIVA – SC - VERÃO
LEGENDA

Pontos ao sol

Pontos à sombra

No inverno, as variações de temperatura foram menores que no verão, tanto entre os

pontos ao sol e à sombra (máxima de 1,4° C, à tarde), quanto entre os turnos, sob a mesma

condição de sombreamento (máxima de 2,2° c).

A umidade relativa do ar diminuiu, gradativamente, ao longo do dia, apresentando

uma variação média de quase 50%. (TABELA 7.23).

TABELA 7.23 – MÉDIAS DAS TEMPERATURAS E UMIDADES NOS PONTOS – INVERNO

SOMBRA SOL VARIAÇÃO
NO TURNO

MÉDIA NO
TURNO SOMBRA SOL VARIAÇÃO

NO TURNO
MÉDIA NO

TURNO
VELOCIDADE
MÉDIA (m/s)

DIREÇÃO
(VARIAÇÃO)

MANHÃ 20,3 20,5 (-) 0,2 20,4 70,1 69,7 0,4 69,9 3 1,3 S-SE
variação (+) 2,2 (+) 1,5 x (+) 1,9 (-) 16,1 (-) 14,8 x (-) 15,4 x (-) 0,7 x

MEIO-DIA 22,5 22 -0,5 22,3 54 54,9 -0,9 54,5 3 0,6 N
variação 0 (+) 1,9 x (+) 0,9 (-) 7,1 (-) 10 x (-) 8,6 x (+) 0,1 x
TARDE 22,5 23,9 1,4 23,2 46,9 44,9 2 45,9 1 0,7 NO
MÉDIA
NO DIA 21,8 22,1 0,3 22 57 56,5 0,5 56,8 3 0,9 S-NO

PRAÇA SERZEDELO CORRÊA - INVERNO

TURNO

MÉDIA DAS TEMPERATURAS (°C) MÉDIAS DAS UMIDADES (%)
NEBULOSIDADE

(condição do céu)

VENTO

LEGENDA:
NEBULOSIDADE (condição do céu)
5= totalmente nublado (5% limpo) ; 4 = nublado (5 a 20% limpo); 3 = claro médio (20 a 70 % limpo);
2= claro (70 a 90 % limpo)  e  1 = totalmente claro (>90% limpo )
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A  partir  da  visualização  do  GRÁFICO  7.10  pode-se  notar  que,  no  inverno,  as

variações entre as médias das temperaturas do ar registradas são pequenas, ao contrário

das variações médias da umidade relativa do ar. Consideram-se muito baixos os valores os

valores de umidade do ar, nesta praça, por conta de seu índice de área total sombreada por

vegetação de porte arbóreo (aproximadamente 60%).

GRÁFICO 7.10 - VARIAÇÃO TEMPERATURA DO AR E UMIDADE RELATIVA – SC - INVERNO
LEGENDA

Pontos ao sol

Pontos à sombra

b) temperatura do ar, radiação solar e luminosidade

As TABELAS 7.24 e  7.25 destacam os  valores  médios  da  temperatura  do ar  nos  três

turnos,  sob  quatro  situações  de  exposição  dos  pontos  (ao  sol,  à  sombra  de  árvores,  à

sombra de elemento construído – pérgula e à sombra do entorno construído), relacionando-

os à média da radiação solar e da luminosidade nesses pontos.

Verifica-se que a diferença entre as médias dos índices de radiação solar e de

luminosidade registrados nos pontos à sombra de árvores e à sombra de árvore e elemento

construído (estrutura em policarbonato), apresenta redução gradativa.

TABELA 7.24 - MÉDIAS DA TEMPERATURA DO AR, RADIAÇÃO SOLAR E LUMINOSIDADE
NOS PONTOS – SC - VERÃO

Temp. ar
(°C)

Radição
solar (W/m²)

Luminosidade
(lux )

Temp. ar
(°C)

Radição
solar (W/m²)

Luminosidade
(lux )

Temp. ar
(°C)

Radição
solar (W/m²)

Luminosidade
(lux )

MANHÃ x x x 27,6 31 830 29,7 551,3 39000 4
MEIO-DIA 31,5 78,4 2622,5 31,1 27,8 655 33,4 935 89500 2

TARDE 29,6 118,9 10881,3 28,9 11 475 x x x 3

TURNO

SOMBRA ÁRVORE SOMBRA ÁRVORE E EDIFICAÇÃO SOL
NEBULOSIDADE

(condição do céu)

SERZEDELO CORRÊA - VERÃO

po); 2 = claro (70 a 90% limpo) e 1 = totalmente claro (> 90% limo)

LEGENDA:

NEBULOSIDADE (condição do céu): 5 = totalmente nublado (5% limpo); 4 = nublado (5 a 20% limpo); 3 = calro médio (20 a 70 % lim-
x = sem registro sob esta situação do ponto no turno
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TABELA 7.25 - MÉDIAS DA TEMPERATURA DO AR, RADIAÇÃO SOLAR E LUMINOSIDADE
NOS PONTOS – SC - INVERNO

Temp. ar
(°C)

Radição
solar (W/m²)

Luminosidade
(lux )

Temp. ar
(°C)

Radição
solar (W/m²)

Luminosidade
(lux )

Temp. ar
(°C)

Radição
solar (W/m²)

Luminosidade
(lux )

MANHÃ 20,4 89 7000 20,3 25 730 20,5 178,7 13858,3 3
MEIO-DIA x x x 22,3 14,5 890 22,3 219 20690 3

TARDE 22,7 40 2350 22,1 13 540 23,9 44 3945 1

SERZEDELO CORRÊA - INVERNO

x = sem registro sob esta situação do ponto no turno

TURNO

SOMBRA ÁRVORE SOMBRA ÁRVORE E EDIFICAÇÃO SOL
NEBULOSIDADE

(condição do céu)

NEBULOSIDADE (condição do céu): 5 = totalmente nublado (5% limpo); 4 = nublado (5 a 20% limpo); 3 = calro médio (20 a 70 % lim-
po); 2 = claro (70 a 90% limpo) e 1 = totalmente claro (> 90% limo)

LEGENDA:

O GRÁFICO 7.11 apresenta o comportamento da radiação solar nos pontos ao sol e à

sombra,  durante  os  turnos,  em  situação  de  verão  e  de  inverno.  Os  pontos  ao  sol  são

destacados, em amarelo, para a melhor visualização. O GRÁFICO 7.12 delineia o

comportamento da variável luminosidade, nos mesmos pontos, corroborando a situação

destacada no gráfico anterior. Nos dois casos, observa-se a redução dos índices analisados

(ponto 3,3’ - sob cobertura em policarbonato), onde também foram registradas as menores

temperaturas  nos  turnos  (dentro  da  zona  de  conforto,  no  verão  e  no  inverno)  e  onde  se

observa a maior intensidade de uso.

         GRÁFICO 7.11 – RADIAÇÃO SOLAR – VERÃO E INVERNO
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Radiação solar - VERÃO E INVERNO
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        GRÁFICO 7.12 -– LUMINOSIDADE – VERÃO E INVERNO
LEGENDA

Pontos ao sol

Pontos à sombra

c) comportamento do vento

As baixas velocidades do vento e a direção (predominante) registradas ao longo do

dia, no verão e no inverno não se mostraram suficientes para modificar a sensação térmica

no interior da praça.
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No verão, a maior média de velocidade do vento foi registrada no turno da manhã e

correspondeu a 1m/s. Em geral, o vento acessava à praça de N (manhã e meio do dia) e E

(tarde)  no  verão,  o  que  não  alterou  a  sensação  de  desconforto  térmico.  (TABELA  7.26  e

GRÁFICO 7.13)

A TABELA 7.26 - COMPORTAMENTO DO VENTO – SC - VERÃO

HORA PONTO

PRAÇA SERZEDELO CORRÊA - VERÃO

TEMPERATURA DO
AR (°C)

VELOCIDADE MÉDIA NO
PONTO (m/s)

DIREÇÃO
PREDOMINATE

MÉDIAS NA PRAÇA

VELOCIDADE
(no turno) (m/s)

DIREÇÃO (variação
turno)

1,1' 29,3 0,5 180º-N
2,2' 28,8 1,2 180º- N
3,3' 27,6 1,5 180º-N
4,4' 28,6 1,4 180º-N
5,5' 29,1 0,4 90º-O
1,1' 33,4 0,8 150º-NO

2,2' 31,4 0,9 180º-N
3,3' 31,1 0,6 180º-N
4,4' 31,6 0,9 210º-N-E
5,5' 32,4 0,6 240º-NE-E
1,1' 30 0,4 270º-E
2,2' 29,7 0,5 210º-N-NE
3,3' 29,1 1,4 270º-E
4,4' 29 1,1 270º-E
5,5' 29,9 0,6 270º-E

0,9 E

HORA PONTO

1 N

0,7 N

TEMPERATURA DO
AR (°C)

VELOCIDADE MÉDIA NO
PONTO (m/s)

DIREÇÃO
PREDOMINATE

10
:0

0 
às

10
:4

5
13

::0
0 

às
 1

3:
45

16
:0

0 
às

 1
6:

45

MÉDIAS NA PRAÇA

GRÁFICO 7.13 – TEMPERATURA DO AR E VELOCIDADE DO VENTO – SC - VERÃO

LEGENDA
Pontos ao sol

Pontos à sombra

No  inverno,  assim  como  no  verão,  a  velocidade  do  vento  foi  baixa  (1,3  m/s)  e  a

direção oscilou bastante nos pontos percorridos, devido à complexidade do próprio espaço

estudado. Neste período, o vento atingiu a praça, predominantemente por S-SE (manhã) e

por  N  e  NO  ao  meio  do  dia  e  à  tarde,  respectivamente,  sem,  no  entanto,  modificar  a

sensação de conforto do ambiente, que apresentou temperaturas amenas durante todo o dia

(TABELA 7.27 e GRÁFICO 7.14), garantindo uma forte intensidade de uso.
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TABELA 7.27 – COMPORTAMENTO DO VENTO – INVERNO

VELOCIDADE (no
turno) (m/s)

DIREÇÃO (variação
turno)

1,1' 20,3 0,9 330º-S-SE
2,2' 20,3 1,5 300º-S-SE
3,3' 20,3 1 330º-S-SE
4,4' 20,6 1,3 300º-S-SE
5,5' 20,7 1,7 0º-S
1,1' 22 0,4 180º-N
2,2' 23 0,6 180º-N
3,3' 22,4 0,3 135º-NO
4,4' 22,2 1,1 210ºN-NE
5,5' 22 0,6 210º-N-NE
1,1' 22,9 0,7 135º-NO
2,2' 22,4 0,6 150º-NO
3,3' 22,1 0,8 150º-NO
4,4' 22,9 1,2 210º-N-NE
5,5' 24,8 0,2 180º-N

PONTO

MÉDIAS NA PRAÇA
HORA

9:
00

 à
s 

9:
45

12
::0

0 
às

12
:4

5
15

:0
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15

:4
5
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TEMPERATURA DO
AR (°C)

VELOCIDADE MÉDIA NO
PONTO (m/s)

DIREÇÃO
PREDOMINATE

1,3 S-SE

0,8 N

GRÁFICO 7.14 – TEMPERATURA DO AR E VELOCIDADE DO VENTO – SC - INVERNO

LEGENDA
Pontos ao sol

Pontos à sombra

d) temperatura do ar e temperatura de superfície dos materiais

Os materiais de superfície trabalhados nesta praça foram: a pedra portuguesa branca

(PPB), o concreto, a terra e o emborrachado (EVA, nas cores azul e amarelo). As variações

de temperatura da pedra portuguesa e o concreto percebidas, ao sol e à sombra foram

basicamente  as  mesmas  da  praça  anterior.  Em  geral,  quando  expostos  à  sombra,  os

materiais apresentam temperaturas de superfície próximas à temperatura do ar.

No caso do emborrachado, nota-se uma variação maior. Quando avaliado à sombra,

a  diferença  média  entre  as  temperaturas  da  superfície  do  material  e  a  do  ar  varia,

aproximadamente entre 7% a 50%, para a cor amarela, entre os pontos à sombra e ao sol e

de 21% a 51 % para a cor azul (escuro), sob as mesmas condições. Cabe frisar que a maior

emissão de radiação infravermelha aliada à radiação solar direta aumenta o desconforto

térmico no local diminuindo a intensidade de uso e o tempo de permanência das crianças no

play.

As TABELAS 7.28 e 7.29 e os GRÁFICOS 7.15 e 7.16 destacam o comportamento das

variáveis temperatura do ar e temperatura dos materiais de superfície, ao sol e à sombra.
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TABELA 7.28 – MÉDIAS DA TEMPERATURA DO AR E DA TEMPERATURA DE SUPERFÍCIE DOS
MATERIAIS – SC - VERÃO

TU
R

N
O

PONTO SITUAÇÃO DO PONTO MATERIAL DO
PISO

TEMPERATURA DE
SUPERFÍCIE (°C)

TEMPERATURA
DO AR (°C)

NEBULOSIDADE
(condição do céu)

1,1' ao sol EVA (azul) 54,7 29,3 4
2,2' ao sol terra 31,6 28,8 4

3,3' à sombra de árvore e
pérgula ppb 28,3 27,6 4

4,4' ao sol ppb 38,4 28,6 4
5,5' ao sol concreto 31,9 29,1 4
1,1' ao sol EVA (azul) 69,1 33,4 2
2,2' à sombra de árvore terra 29,8 31,4 2

3,3' à sombra de árvore e
pérgula ppb 28,9 31,1 2

4,4' à sombra de árvore ppb 38 31,6 2
5,5' ao sol concreto 47,6 32,4 2
1,1' ao sol EVA (azul) 38,2 30 3
2,2' à sombra de árvore terra 29,2 29,7 3

3,3' à sombra de árvore e
pérgula ppb 29,5 29,1 3

4,4' à sombra de árvore ppb 34 29 3
5,5' ao sol concreto 39,5 29,9 3

M
EI

O
-D

IA
TA

R
D

E

PRAÇA SERZEDELO CORRÊA - VERÃO
CARACTERIZAÇÃO DO PONTO MÉDIAS DAS VARIÀVEIS CLIMÁTICAS

M
A

N
H

Ã

LEGENDA:
NEBULOSIDADE (condição do céu)
5= totalmente nublado (5% limpo) ; 4 = nublado (5 a 20% limpo); 3 = claro médio (20 a 70 % limpo);
2= claro (70 a 90 % limpo)  e  1 = totalmente claro (>90% limpo )
MATERIAL: EVA = etil vinil acetato, ppb = pedra portuguesa branca; ppv = pedra portuguesa vermelha
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TABELA 7.29 – MÉDIAS DA TEMPERATURA DO AR E DA TEMPERATURA DE SUPERFÍCIE DOS
MATERIAIS – SC - INVERNO

TU
RN

O

PONTO SITUAÇÃO DO PONTO MATERIAL DO
PISO

TEMPERATURA DE
SUPERFÍCIE (°C)

TEMPERATURA
DO AR (°C)

NEBULOSIDADE
(condição do céu)

1,1' ao sol EVA (azul) 21,3 20,3 2
2,2' ao sol terra 19,2 20,3 2

3,3' à sombra de árvore e
pérgula ppb 20,4 20,3 2

4,4' ao sol ppb 20,4 20,6 4
5,5' ao sol concreto 20,8 20,7 4
1,1' ao sol EVA (azul) 27,1 22 3
2,2' à sombra de árvore terra 21,1 23 3

3,3' à sombra de árvore e
pérgula ppb 21,6 22,4 3

4,4' à sombra de árvore ppb 21,8 22,2 3
5,5' ao sol concreto 26,5 22 1
1,1' ao sol EVA (azul) 21,6 22,9 1
2,2' à sombra de árvore terra 20,5 22,4 1

3,3' à sombra de árvore e
pérgula ppb 22,4 22,1 1

4,4' à sombra de árvore ppb 21,2 22,9 1
5,5' ao sol concreto 29,3 24,8 1

M
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PRAÇA SERZEDELO CORRÊA- INVERNO
CARACTERIZAÇÃO DO PONTO MÉDIAS DAS VARIÀVEIS CLIMÁTICAS

M
A

N
H

Ã

LEGENDA:
NEBULOSIDADE (condição do céu)

Obs, Os valores da última medição na Praça Serzedlo Corrêa não correspondem à média no ponto e sim à de
uma única tomada em função da suspensão dos trabalhos por questões de segurança

5= totalmente nublado (5% limpo) ; 4 = nublado (5 a 20% limpo); 3 = claro médio (20 a 70 % limpo);
2= claro (70 a 90 % limpo)  e  1 = totalmente claro (>90% limpo )
MATERIAL: EVA = etil vinil acetato, ppb = pedra portuguesa branca; ppv = pedra portuguesa vermelha

GRÁFICO  7.15  –  VARIAÇÃO  ENTRE  A  TEMPERATURA  DO  AR  E  A  TEMPERATURA  DE
SUPERFÍCIE DOS MATERIAIS – SC - VERÃO
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Pontos à sombra

  GRÁFICO  7.16  –  VARIAÇÃO  ENTRE  A  TEMPERATURA  DO  AR  E  A  TEMPERATURA  DE
SUPERFÍCIE DOS MATERIAIS – SC INVERNO

LEGENDA
Pontos ao sol

Pontos à sombra
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7.2.3 Praça Edmundo Bittencourt

7.2.3.1. Comportamento das principais variáveis ao longo do dia (verão e inverno)

As TABELAS 7.30 e 7.31 apresentam os valores médios registrados nos pontos do da

Praça Edmundo Bittencourt, nos três turnos, no verão e no inverno.

TABELA 7.30 - MÉDIAS DAS VARIÁVEIS CLIMÁTICAS NA PRAÇA EDMUNDO BITTENCOURT
POR TURNO - VERÃO

TU
R

N
O

PONTO SITUAÇÃO DO PONTO MATERIAL DO
PISO

TEMPERATURA
DE SUPERFÍCIE

(°C)

TEMPERATURA
DO AR (°C)

UMIDADE
RELATIVA AR (%)

RADIAÇÃO
SOLAR
(W/m²)

LUMINOSIDADE
(lux )

NEBULOSIDADE
(condição do

céu)

DISTÃNCIA
PRAÇA-PRAIA

1,1' à sombra de árvore terra 33,8 29 59,2 241,5 3750 3
2,2' à sombra de árvore terra 27,8 28,5 61,7 66 2550 3
3,3' ao sol terra 37,8 29,5 63,5 412,5 70500 3
4,4' à sombra de árvore terra 28,4 28,7 59,7 338,5 1800 3
5,5' ao sol terra 37,6 29 61 785 75500 3
1,1' à sombra de árvore terra 31,7 27,8 72,9 117,5 5050 4
2,2' à sombra de árvore terra 30,1 27,7 76,2 155 5450 4
3,3' ao sol terra 44,4 27,7 77,1 800 82500 3
4,4' à sombra de árvore terra 28,8 27,4 78,6 110 3550 3
5,5' ao sol terra 41,9 27,9 80,2 522,5 5350 3
1,1' à sombra de árvore terra 30,4 27,6 84 27,5 1330 5
2,2' à sombra de árvore terra 29,5 27,5 84 21 1440 5
3,3' ao sol terra 37,2 27,2 84,7 145 15000 5
4,4' à sombra de árvore terra 28,5 27,3 84,7 19,5 755 5
5,5' à sombra de árvore terra 33 27,2 85,3 53 4975 5

LEGENDA:
NEBULOSIDADE (condição do céu): 5= totalmente nublado (5% limpo) ; 4 = nublado (5 a 20% limpo); 3 = claro médio (20 a 70 % limpo);

PRAÇA EDMUNDO BITTENCOURT - VERÃO

TA
R

D
E

CARACTERIZAÇÃO DO PONTO MÉDIAS DAS VARIÀVEIS CLIMÁTICAS

M
AN

H
Ã

M
EI

O
-D

IA

856,36 m

2= claro (70 a 90 % limpo)  e  1 = totalmente claro (>90% limpo )
MATERIAL DE PISO: ppb = pedra portuguesa branca; ppv = pedra portuguesa vermelha

TABELA 7.31 – MÉDIAS DAS VARIÁVEIS CLIMÁTICAS NA PRAÇA EDMUNDO BITTENCOURT
POR TURNO - INVERNO

TU
R

N
O

PONTO SITUAÇÃO DO PONTO MATERIAL DO
PISO

TEMPERATURA
DE SUPERFÍCIE

(°C)

TEMPERATURA
DO AR (°C)

UMIDADE
RELATIVA AR (%)

RADIAÇÃO
SOLAR
(W/m²)

LUMINOSIDADE
(lux )

NEBULOSIDADE
(condição do

céu)

DISTÃNCIA
PRAÇA-PRAIA

1,1' à sombra de árvore terra 18 26,6 49,3 20,5 1485 1
2,2' à sombra de árvore terra 19,1 25,1 48,9 31 1285 1
3,3' ao sol terra 16,4 25,1 49,3 64 25475 1
4,4' à sombra de árvore terra 19,5 25,2 50 57 1365 1
5,5' ao sol terra 17,4 25,4 48,7 66,5 5000 1
1,1' à sombra de árvore terra 20,2 24,2 56,7 75 3255 1
2,2' à sombra de árvore terra 20,8 24 56,8 66 1520 1
3,3' ao sol terra 27,2 23,8 56,9 587,5 53050 1
4,4' à sombra de árvore terra 21 23,8 56,9 61 2650 1
5,5' ao sol terra 19,2 23,8 57 52,5 3940 1
1,1' à sombra de árvore terra 22,8 22,5 59,6 97 4100 1
2,2' à sombra de árvore terra 22,1 22,5 59,7 35,5 1795 1
3,3' ao sol terra 25,2 22,5 59,8 298 25625 1
4,4' à sombra de árvore terra 22,3 22,5 59,8 52,5 745 1
5,5' à sombra de árvore terra 19,2 22,5 60 23,5 1680 1

856,36 m

M
EI

O
-D

IA
TA

R
DE

PRAÇA EDMUNDO BITTENCOURT - INVERNO
CARACTERIZAÇÃO DO PONTO MÉDIAS DAS VARIÀVEIS CLIMÁTICAS

M
A

N
H

Ã

2= claro (70 a 90 % limpo)  e  1 = totalmente claro (>90% limpo )
MATERIAL DE PISO: ppb = pedra portuguesa branca; ppv = pedra portuguesa vermelha

LEGENDA:
NEBULOSIDADE (condição do céu): 5= totalmente nublado (5% limpo) ; 4 = nublado (5 a 20% limpo); 3 = claro médio (20 a 70 % limpo);

a) temperatura do ar e umidade relativa do ar

As  TABELAS  7.32  e  7.33  destacam as  médias  da  temperatura  do  ar  e  da  umidade

relativa do ar, ao longo do dia (pontos ao sol e à sombra), variações nos turnos e médias

dessas variações, no verão e no inverno.

No verão, as variações da temperatura do ar foram as menores registradas, nas três

praças,  no  período.  A  variação  média  do  dia  foi  de  0,2°  C.  Entre  os  turnos,  a  variação
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máxima foi de 0,8° C entre os pontos ao sol e à sombra, na parte da manhã. Ainda entre os

turnos, sob a mesma condição de sombreamento, a maior variação foi  entre a manhã e o

meio do dia (1,8°C).

A  umidade  relativa  do  ar  variou  em 2,9%,  entre  os  pontos  ao  sol  e  à  sombra,  na

parte da manhã. Mas, por conta da mudança do tempo, a umidade subiu significativamente

no  turno  da  tarde  e  as  variações  entre  os  pontos  (sol  e  sombra)  foram  insignificantes,  a

partir  do  meio  do dia.  A  variação média  no dia  ficou em 1,1%. (TABELA 7.32 e  GRÁFICO

7.17)

TABELA 7.32 – MÉDIAS DAS TEMPERATURAS E UMIDADES NOS TURNOS – VERÃO

SOMBRA SOL VARIAÇÃO
NO TURNO

MÉDIA NO
TURNO SOMBRA SOL VARIAÇÃO

NO TURNO
MÉDIA NO

TURNO
VELOCIDADE
MÉDIA (m/s)

DIREÇÃO
(VARIAÇÃO)

MANHÃ 28,7 29,5 0,8 29,1 60,4 63,3 2,9 61,9 3 1 S-SE
variação (-) 1 (-) 1,8 x (-) 1,4 (+) 16,6 x (-) 2,8 (+) 15,2 x (+) 0,5 x

MEIO-DIA 27,7 27,7 0 27,7 77 77,1 0,1 77,1 3 1,5 N-NE
variação (-) 0,3 (-) 0,5 x (-) 0,4 (+) 7,5 x (-) 0,8 (+) 7,5 x (-) 0,3 x
TARDE 27,4 27,2 0,2 27,3 84,5 84,7 0,2 84,6 5 1,2 E
MÉDIA
NO DIA 27,9 28,1 0,2 28,1 74 75,1 1,1 74,5 4 1,2 N-S

PRAÇA EDMUNDO BITTENCOURT - VERÃO

TURNO

MÉDIA DAS TEMPERATURAS (°C) MÉDIAS DAS UMIDADES (%)
NEBULOSIDADE

(condição do céu)

VENTO

LEGENDA:
NEBULOSIDADE (condição do céu)
5= totalmente nublado (5% limpo) ; 4 = nublado (5 a 20% limpo); 3 = claro médio (20 a 70 % limpo);
2= claro (70 a 90 % limpo)  e  1 = totalmente claro (>90% limpo )

GRÁFICO 7.17 - VARIAÇÃO TEMPERATURA DO AR E UMIDADE RELATIVA – EB - VERÃO

LEGENDA
Pontos ao sol

Pontos à sombra

No inverno, as variações da temperatura do ar também foram pequenas, ao longo do

dia e entre os turnos, tanto entre o conjunto de pontos, quanto em relação aos pontos ao

sol e à sombra.

A  umidade  relativa  do  ar  média  foi  baixa,  durante  todo  o  dia,  embora  tenha

apresentado uma pequena elevação do meio do dia para a tarde. (TABELA 7.33 e GRÁFICO

7.18)
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TABELA 7.33 – MÉDIAS DAS TEMPERATURAS E UMIDADES NOS TURNOS – INVERNO

SOMBRA SOL VARIAÇÃO
NO TURNO

MÉDIA NO
TURNO SOMBRA SOL VARIAÇÃO

NO TURNO
MÉDIA NO

TURNO
VELOCIDADE
MÉDIA (m/s)

DIREÇÃO
(VARIAÇÃO)

MANHÃ 25,6 23,3 (-) 2,3 24,5 49,4 49 -0,4 49,2 1 2,4 NO
variação (-) 1,6 (+) 0,5 x (-) 0,6 (+) 7,4 (+) 7,8 x x x (-) 1 x

MEIO-DIA 24 23,8 0,2 23,9 56,8 56,8 0 56,9 1 1,4 SE
variação (-) 1,5 (-) 1,3 x (-) 1,4 (+) 3 (+) 3 x x x (-) 0,3 x
TARDE 22,5 22,5 0 22,5 59,8 59,8 0 59,8 1 1,1 S-SE
MÉDIA
NO DIA 24,1 23,2 -0,8 23,6 55,3 55,2 -0,1 55,3 1 1,6 NO-S

PRAÇA EDMUNDO BITTENCOURT - INVERNO

TURNO

MÉDIA DAS TEMPERATURAS (°C) MÉDIAS DAS UMIDADES (%)
NEBULOSIDADE

(condição do céu)

VENTO

2= claro (70 a 90 % limpo)  e  1 = totalmente claro (>90% limpo )

LEGENDA:
NEBULOSIDADE (condição do céu)
5= totalmente nublado (5% limpo) ; 4 = nublado (5 a 20% limpo); 3 = claro médio (20 a 70 % limpo);

GRÁFICO 7.18 - VARIAÇÃO TEMPERATURA DO AR E UMIDADE RELATIVA – EB - INVERNO

LEGENDA
Pontos ao sol

Pontos à sombra

b) temperatura do ar, radiação solar e luminosidade

As TABELAS 7.34 e  7.35 destacam os  valores  médios  da  temperatura  do ar  nos  três

turnos,  sob  quatro  situações  de  exposição  dos  pontos  (ao  sol,  à  sombra  de  árvores,  à

sombra de elemento construído (pérgula), à sombra do entorno construído), relacionando-os

à média da radiação solar e da luminosidade nesses pontos.

TABELA 7.34 - VARIAÇÃO DAS MÉDIAS DA TEMPERATURA DO AR, RADIAÇÃO SOLAR E
LUMINOSIDADE NOS TURNOS - VERÃO

Temp. ar
(°C)

Radição
solar (W/m²)

Luminosidade
(lux )

Temp. ar
(°C)

Radição
solar (W/m²)

Luminosidade
(lux )

MANHÃ 28,7 323 2700 29,3 598,8 73000 3
MEIO-DIA 27,6 127,5 4683 27,8 661,3 43925 3

TARDE 27,4 30,3 2250 27,2 145 15000 4

2 = claro (70 a 90% limpo) e 1 = totalmente claro (> 90% limpo)

EDMUNDO BITTENCOURT - VERÃO

TURNO

SOMBRA ÁRVORE SOL
NEBULOSIDADE

(condição do céu)

5= totalmente nublado (5% limpo) ; 4 = nublado (5 a 20% limpo); 3 = claro médio (20 a 70 % limpo);

LEGENDA:

NEBULOSIDADE (condição do céu):
x = sem registro sob esta situação do ponto no turno
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TABELA 7.35 - VARIAÇÃO DAS MÉDIAS DA TEMPERATURA DO AR, RADIAÇÃO SOLAR E
LUMINOSIDADE NOS TURNOS - INVERNO

Temp. ar
(°C)

Radição
solar (W/m²)

Luminosidade
(lux )

Temp. ar
(°C)

Radição
solar (W/m²)

Luminosidade
(lux )

MANHÃ 25,5 47,8 6922 x x x 1
MEIO-DIA 23,9 63,6 2841,3 23,8 557,5 53050 1

TARDE 22,5 52,1 2080 22,5 298 25625 1

SOL
NEBULOSIDADE

(condição do céu)

x = sem registro sob esta situação do ponto no turno

EDMUNDO BITTENCOURT - INVERNO

TURNO

SOMBRA ÁRVORE

2 = claro (70 a 90% limpo) e 1 = totalmente claro (> 90% limpo)

LEGENDA:

NEBULOSIDADE (condição do céu):
5= totalmente nublado (5% limpo) ; 4 = nublado (5 a 20% limpo); 3 = claro médio (20 a 70 % limpo);

No verão, observa-se que, sob à sombra de árvore, a temperatura do ar sofreu uma

redução média de 0,6° c, pela manhã e de 0,2 ° C, no meio do dia e à tarde. Os índices de

radiação solar sofreram uma redução aproximada de 54%, pela manhã e 20%, ao meio do

dia e à tarde, entre os pontos ao sol e à sombra.

No inverno, observam-se índices de radiação solar e de luminosidade bem inferiores

aos  registrados  no verão,  apesar  do céu totalmente  claro,  o  que pode ser  confirmado nos

GRÁFICOS 7.19 e 7.20.

GRÁFICO 7.19 - RADIAÇÃO SOLAR – EB - VERÃO E INVERNO

LEGENDA
Pontos ao sol

Pontos à sombra

GRÁFICO 7.20 -– LUMINOSIDADE – EB - VERÃO E INVERNO
LEGENDA

Pontos ao sol

Pontos à sombra
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c) comportamento do vento

No verão os ventos foram de pequena intensidade durante todo o dia (média de

1,0m/s, pela manhã; 1,5 m/s, no meio do dia e 1,2m/s, à tarde). (TABELAS 7.36 e 7.37).

A direção oscilou entre ventos de leste e sul (E-S). Não foram percebidas alterações

no conforto  do ambiente,  em relação ao vento  e  à  temperatura  do ar.  (GRÁFICOS 7.21 e

7.22)

TABELA 7.36 - MÉDIAS DA VELOCIDADE E DA DIREÇÃO DO VENTO – EB - VERÃO

TEMPERATURA
DO AR (°C)

VELOCIDADE
MÉDIA NO PONTO

(m/s)

DIREÇÃO
PREDOMINANTE

VELOCIDADE
(no turno) (m/s)

DIREÇÃO  (variação
turno)

1,1' 28,7 0,5 300º-E-SE
2,2' 28,5 1,9 0º-S
3,3' 29,5 1 0º-S
4,4' 28,7 1,4 300º-E-SE
5,5' 29 0,5 300º-E-SE
1,1' 27,8 0,9 240º-E-NE
2,2' 27,7 2,5 90º-O
3,3' 27,7 1,5 300º-S
4,4' 27,4 1,9 240º-E-NE
5,5' 27,9 0,8 240º-E-NE
1,1' 27,6 0,8 270º-E
2,2' 27,5 0,7 45°-SO
3,3' 27,2 1 270º-E
4,4' 27,3 1,5 300º-E-SE
5,5' 27,2 1 240º-E-NE

HORA PONTO
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5
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::0
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1,2 E
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:0

0 
às
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45

MÉDIAS NA PRAÇA

1 E-SE

TABELA 7.37 - MÉDIAS DA VELOCIDADE E DA DIREÇÃO DO VENTO – EB - INVERNO

HORA PONTO

MÉDIAS NA PRAÇAPRAÇA
PRAÇA EDMUNDO BITTENCOURT - INVERNO

TEMPERATURA
DO AR

VELOCIDADE
MÉDIA NO PONTO

DIREÇÃO
PREDOMINATE

VELOCIDADE
NO TURNO

DIREÇÃO  (variação
turno)

1,1' 26,6 2,3 135º-NO
2,2' 25,1 1,4 135º-NO
3,3' 25,1 2,5 135º-NO
4,4' 25,2 2 135º-NO
5,5' 25,2 3,8 135º-NO
1,1' 24,2 1,4 30º-S-SO
2,2' 24 1,6 30º-S-SO
3,3' 23,8 1,9 330º-S-SE
4,4' 23,8 2 315º-SE
5,5' 23,8 0,3 315º-SE
1,1' 22,5 0,4 120°-S
2,2' 22,5 0,6 0º-S
3,3' 22,5 0,9 315°-SE
4,4' 22,5 2,7 300º-S-SE
5,5' 22,5 0,7 270º-E15
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GRÁFICO 7.21 – TEMPERATURA DO AR E VELOCIDADE DO VENTO – EB - VERÃO
LEGENDA

Pontos ao sol

Pontos à sombra

GRÁFICO 7.22 – TEMPERATURA DO AR E VELOCIDADE DO VENTO – EB - INVERNO

LEGENDA
Pontos ao sol

Pontos à sombra

d) temperatura do ar e temperatura de superfície dos materiais

À exceção das calçadas que são em pedra portuguesa branca e preta, da quadra e

das  bases  das  mesas,  que são em concreto,  toda a  superfície  da  praça  é  em terra,  o  que

permite  visualizar  o  comportamento  das  variáveis  temperatura  do  ar  e  temperatura  da

superfície dos materiais, ao longo do dia, sem alterações na característica do material. Ao se

analisarem as TABELAS 7.38 e 7.39 e os GRÁFICOS 7.23 e 7.24, percebem-se as variações

de temperatura em função da posição do ponto (sol e sombra). No verão, mesmo à sombra,

foram registradas temperaturas de superfície da terra superiores à do ar em alguns pontos

(1,1’; 2,2’; 4,4’; ao meio do dia e 1,1’; 2,2’; 4,4’ e 5,5’, na tarde), nesta praça. Considera-se

que  essa  variação  em  relação  à  Praça  Irmãos  Bernardelli  se  verifique  em  função  da

densidade de copa das árvores, que sombreiam cada ponto. Na Praça Irmãos Bernardelli  o

ponto  localizado  sobre  superfície  em  terra  (1,1’),  localizado  no play é sombreado por

amendoeiras (Terminalia catappa), cuja copa densa e sobreposta em camadas, forma uma

cobertura densa, diminuindo a radiação solar direta sobre o solo.

Na Praça Edmundo Bittencourt, as superfícies em terra, à sombra são protegidos da

radiação solar direta por espécies de diferentes densidades de copa, o que causa variações

entre esses mesmos pontos: ponto 1, 1’ (oiti – Licania tomentosa, ainda muda); ponto 2,2’

(flamboyant - Delonix regia, baixa densidade de copa) e ponto 4,4’ (Mangueira – Mangifera

indica).  Ao  se  examinar  a  TABELA  7.38,  verifica-se  uma  grande  variação  entre  as

temperaturas do ar e da superfície da terra entre esses três pontos.

Praça Edmundo Bittencourt - VERÃO
Temperatura do ar e Velocidade do vento

0

5

10

15

20

25

30

35

1,1' 2,2' 3,3' 4,4' 5,5' 1,1' 2,2' 3,3' 4,4' 5,5' 1,1' 2,2' 3,3' 4,4' 5,5'

pontos

te
m

pe
ra

tu
ra

 v
en

to

temperatura ar velocidade vento
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TABELA 7.38 – MÉDIAS DA TEMPERATURA DO AR E DA TEMPERATURA DE SUPERFÍCIE DOS
MATERIAIS – VERÃO

TU
R

N
O

PONTO SITUAÇÃO DO PONTO MATERIAL
DO PISO

TEMPERATURA
DE SUPERFÍCIE

(°C)

TEMPERATURA
DO AR (°C)

NEBULOSIDADE
(condição do céu)

1,1' à sombra de árvore terra 33,8 29 3
2,2' à sombra de árvore terra 27,8 28,5 3
3,3' ao sol terra 37,8 29,5 3
4,4' à sombra de árvore terra 28,4 28,7 3
5,5' ao sol terra 37,6 29 3
1,1' à sombra de árvore terra 31,7 27,8 4
2,2' à sombra de árvore terra 30,1 27,7 4
3,3' ao sol terra 44,4 27,7 3
4,4' à sombra de árvore terra 28,8 27,4 3
5,5' ao sol terra 41,9 27,9 3
1,1' à sombra de árvore terra 30,4 27,6 5
2,2' à sombra de árvore terra 29,5 27,5 5
3,3' ao sol terra 37,2 27,2 5
4,4' à sombra de árvore terra 28,5 27,3 5
5,5' à sombra de árvore terra 33 27,2 5

M
EI

O
-D

IA
TA

R
D

E
PRAÇA EDMUNDO BITTENCOURT - VERÃO

CARACTERIZAÇÃO DO PONTO MÉDIAS DAS VARIÀVEIS CLIMÁTICAS

M
A

N
H

Ã

LEGENDA:
NEBULOSIDADE (condição do céu):
5= totalmente nublado (5% limpo) ; 4 = nublado (5 a 20% limpo); 3 = claro médio (20 a 70 % limpo);
limpo; 2= claro (70 a 90 % limpo)  e  1 = totalmente claro (>90% limpo )

TABELA 7.39 – MÉDIAS DA TEMPERATURA DO AR E DA TEMPERATURA DE SUPERFÍCIE DOS
MATERIAIS – INVERNO

TU
R

N
O

PONTO SITUAÇÃO DO PONTO MATERIAL
DO PISO

TEMPERATURA
DE SUPERFÍCIE

(°C)

TEMPERATURA
DO AR (°C)

NEBULOSIDADE
(condição do céu)

1,1' à sombra de árvore terra 18 26,6 1
2,2' à sombra de árvore terra 19,1 25,1 1
3,3' ao sol terra 16,4 25,1 1
4,4' à sombra de árvore terra 19,5 25,2 1
5,5' ao sol terra 17,4 25,4 1
1,1' à sombra de árvore terra 20,2 24,2 1
2,2' à sombra de árvore terra 20,8 24 1
3,3' ao sol terra 27,2 23,8 1
4,4' à sombra de árvore terra 21 23,8 1
5,5' ao sol terra 19,2 23,8 1
1,1' à sombra de árvore terra 22,8 22,5 1
2,2' à sombra de árvore terra 22,1 22,5 1
3,3' ao sol terra 25,2 22,5 1
4,4' à sombra de árvore terra 22,3 22,5 1
5,5' à sombra de árvore terra 19,2 22,5 1
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5= totalmente nublado (5% limpo) ; 4 = nublado (5 a 20% limpo); 3 = claro médio (20 a 70 % limpo);
limpo; 2= claro (70 a 90 % limpo)  e  1 = totalmente claro (>90% limpo )

LEGENDA:
NEBULOSIDADE (condição do céu):
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GRÁFICO 7.23 – VARIAÇÃO TEMPERATURA DO AR E TEMPERATURA DE SUPERFÍCIE DOS
MATERIAIS – EB - VERÃO

LEGENDA
Pontos ao sol

Pontos à sombra

GRÁFICO 7.24 – VARIAÇÃO TEMPERATURA DO AR E TEMPERATURA DE SUPERFÍCIE DOS
MATERIAIS – EB – INVERNO

LEGENDA
Pontos ao sol

Pontos à sombra

7.2.4 Análise da relação praia-praça

Em todas as medições, os valores registrados nos pontos fixos na praia foram

tomados simultaneamente (mesmo horário e período de tempo) aos pontos assinalados nas

praças correspondentes. Nas praças, os aparelhos percorreram os cinco pontos previamente

determinados por duas vezes a cada turno, perfazendo dez registros por turno. Na praia, as

caixas de proteção com os dataloggers e o anemômetro de ventoinha foram dispostas no

ponto médio do quarteirão da praia a uma distância de 100 m do início da faixa de areia,

podendo-se, assim, determinar a distância entre este ponto e o limite inicial da área útil de

cada praça132. Esses cuidados objetivaram estabelecer a correlação entre os valores obtidos

na praia e nas praças.

7.2.4.1 Praça Irmãos Bernardelli - praia

a) Temperatura do ar e umidade relativa do ar

No verão,  as  diferenças  registradas  entre  a  temperatura  do ar  nos  pontos  fixos  na

praia  (protegidos  do sol  direto  por  caixas  de  plástico  branco,  com aberturas  laterais)  e  os

pontos  na  Praça  Irmãos  Bernardelli  (ao  sol  e  à  sombra),  não  apresentam  alterações

significativas. No turno da manhã, as médias das temperaturas nos pontos são menores na

132 Os valores indicados nas tabelas foram tomados no Programa Autocad 2006.
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praia que na praça, mesmo as registradas nos pontos à sombra (como por exemplo, no

ponto 1,1’). Essa diferença só se inverte, no turno da tarde nos ponto 1,1’, ainda à sombra

de árvores. Apesar da proximidade com o mar os percentuais médios de umidade relativa do

ar também são maiores nos pontos na praça, no meio do dia e à tarde. A umidade relativa

do ar registrada na praia só foi mais alta que a da praça, até por volta de 10:15 h (horário

de verão) (TABELA 7.40 e GRÁFICO 7.25).

TABELA 7.40 - COMPARATIVO DA TEMPERATURA DO AR E DA UMIDADE RELATIVA DO AR -
PRAIA / PRAÇA IRMÃOS BERNARDELLI - VERÃO133

Temp. (°C) Umid. (%) Temp. (°C) Umid. (%) Temp. (°C) Umid. (%) Temp. (°C) Umid. (%) Temp. (°C) Umid. (%) Temp. (°C) Umid. (%)
1,1' 28,1 61 29,3 66,7 29,3 50,2 30,2 59,1 28,8 43,1 28,5 59,3
2,2' 28,2 62,9 28,6 69,8 29,2 51,1 29,6 60,3 28,5 43,3 28,5 63,2
3,3' 28,4 64,3 30,4 65,7 29,4 52,4 32,1 61 28,6 42,5 30,1 61
4,4' 28,5 60 30,1 60,6 30,2 49,9 29,9 54,5 29,5 41,3 30,1 54,4
5,5' 29 57,9 30,1 60,7 28,7 52,7 30,4 54,7 29,6 40,2 31 50,5

manhã meio-dia tarde

PraçaPontos Praia Praça Praia Praça Praia
PRAÇA IRMÃOS BERNARDELLI - VERÃO

Distância praia à
praça

167,10 m

LEGENDA:

GRÁFICO 7.25 - COMPARATIVO DA TEMPERATURA DO AR E UMIDADE RELATIVA DO AR -
PRAIA / PRAÇA IRMÃOS BERNARDELLI - VERÃO

No inverno, não foram registradas variações significativas entre os valores médios da

temperatura do ar e da umidade relativa do ar entre os pontos na praça e o ponto fixo na

praia, no mesmo instante da medição. (TABELA 7.41 e GRÁFICO 7.26)

TABELA 7.41 –  COMPARATIVO DA TEMPERATURA DO AR E UMIDADE RELATIVA DO AR –
PRAIA / PRAÇA IRMÃOS BERNARDELLI - INVERNO

Temp. (°C) Umid. (%) Temp. (°C) Umid. (%) Temp. (°C) Umid. (%) Temp. (°C) Umid. (%) Temp. (°C) Umid. (%) Temp. (°C) Umid. (%)
1,1' 21,5 59,9 21,5 59,7 24 42,7 24,2 42 22,3 68,4 22,3 68,4
2,2' 21,8 57,1 21,7 57,1 23,5 42,5 23,7 42,5 22,5 69,2 22,5 69,2
3,3' 21,7 55 21,7 55 23 42,4 23 42,4 22,6 69,8 22,6 69,8
4,4' 22 53,7 21,7 53,7 22,9 42,6 22,9 42,6 22,3 69,7 22,3 69,7
5,5' 22 52,2 22 52,3 22,8 42,9 22,8 42,9 22,3 70,9 22,3 70,9

manhã meio-dia tarde

Praça Distância praia à
praça

PRAÇA IRMÃOS BERNARDELLI - INVERNO

Pontos Praia Praça Praia Praça Praia

LEGENDA:

167,10 m

133 As cores nas tabelas foram utilizadas para demarcar os três turnos de medição, facilitando a visualização da
tabela.
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GRÁFICO 7.26 - COMPARATIVO DA TEMPERATURA DO AR E UMIDADE RELATIVA DO AR -
PRAIA / PRAÇA IRMÃOS BERNARDELLI - INVERNO

b) Vento

A TABELA 7.42 permite verificar as variações na direção predominante do vento entre

os turnos, no verão, na Praça Irmãos Bernardelli. Ela destaca que não há grandes alterações

entre  os  registros  da  praça  e  os  registros  efetuados  no  ponto  fixo  na  praia.  Todavia,

observam-se pequenas variações da velocidade do ar, exceto no meio da tarde, na praia.

TABELA  7.42  –  MÉDIAS  DA  VELOCIDADE  E  DA  DIREÇÃO  DO  VENTO  –  PRAIA/PRAÇA
IRMÃOS BERNARDELLI - VERÃO

MÉDIAS NA PRAÇA MÉDIA GERAL NO TURNO
PRAÇA IRMÃOS BERNARDELLI - VERÃO (MÉDIAS NOS PONTOS)

HORA PONTO
PRAIA PRAÇA MÉDIAS NA PRAIA

TEMP. DO
AR (°C) VELOCIDADE

MÉDIA (m/s)
DIREÇÃO

PREDOMINATE
VELOCIDADE
MÉDIA (m/s)

DIREÇÃO
PREDOMINATE

VELOCIDADE
MÉDIA (m/s)

DIREÇÃO  (variação
turno)

VELOCIDADE
MÉDIA (m/s)

DIREÇÃO  (variação
turno)

VELOCIDADE
MÉDIA (m/s)

DIREÇÃO
PREDOMINATE

1,1' 29,3 0,4 135º-NO 1,4 150º-N-NO
2,2' 29 1 150º-N-NO 2,3 120º-N-NO
3,3' 30,4 0,4 150º-N-NO 2,1 135º-NO
4,4' 30,1 0,7 150º-N-NO 3,2 150º-N-NO
5,5' 30,1 0,7 150º-N-NO 1,3 150º-N-NO
1,1' 30,2 6,3 270º-E 1,5 270º-E
2,2' 29,6 5,3 270º-E 1,9 270º-E
3,3' 32,1 5,6 270°-E 1,5 270°-E
4,4' 29,9 5,1 270º-E 1,7 270º-E
5,5' 30,4 5,1 270°-E 1,7 270º-E
1,1' 28,5 0,8 0º -S 0,8 315º-SE
2,2' 28,5 1,7 0º -S 0,5 0º -S
3,3' 30,1 1 0º -S 0,8 0º -S
4,4' 30,1 1 0º -S 0,4 0º -S
5,5' 31 1,2 0º -S 0,4 0º -S

0,6 S

MÉDIAS NA PRAÇA

2,1 N-NO

1,7 E

S

16
:0

0 
às

 1
6:

45

1,2

N-NO

13
::0

0 
às

 1
3:

45

5,9 E

10
:0

0 
às

10
:4

5

0,6

MÉDIA GERAL NO TURNO

1,4 N-NO

HORA PONTO
PRAIA PRAÇA MÉDIAS NA PRAIA

TEMP. DO
AR (°C)

3.8 E

0,9 S

No inverno (TABELA 7.43), as variações entre a praia e a praça são maiores. Os

maiores registros de velocidade do ar foram no meio da tarde na praça e destacam-se as

diferenças  entre  as  velocidades  do  vento  nos  pontos  na  praça  e  na  praia,  assim  como  as

mudanças na direção do vento nesses mesmos pontos.

TABELA 7.43 – MÉDIAS DA VELOCIDADE E DA DIREÇÃO DO VENTO PRAIA/PRAÇA IRMÃOS
BERNARDELLI - INVERNO

PRAÇA IRMÃOS BERNARDELLI - INVERNO (MÉDIAS NOS PONTOS)

HORA PONTO
PRAIA PRAÇA MÉDIAS NA PRAIA MÉDIAS NA PRAÇA MÉDIA GERAL NO TURNO

TEMP. DO
AR (°C) VELOCIDADE

MÉDIA (m/s)
DIREÇÃO

PREDOMINATE
VELOCIDADE
MÉDIA (m/s)

DIREÇÃO
PREDOMINATE

VELOCIDADE
MÉDIA (m/s)

DIREÇÃO  (variação
turno)

VELOCIDADE
MÉDIA (m/s)

DIREÇÃO  (variação
turno)

VELOCIDADE
MÉDIA (m/s)

DIREÇÃO
PREDOMINATE

1,1' 21,5 2,9 135º-NO 1,5 135º-NO
2,2' 21,7 2,7 135º-NO 0,5 0° -S
3,3' 21,7 2 135º-NO 0,9 135º-NO
4,4' 21,7 1,8 135º-NO 0,9 135º-NO
5,5' 22 2,3 135º-NO 0,5 0°-S
1,1' 24,2 4,3 300° -E-SE 1,3 315º-SE
2,2' 23,7 4,3 300° -E-SE 0,4 315º-SE
3,3' 23 4,3 300° -E-SE 1,8 0°-S
4,4' 22,9 4,3 300° -E-SE 0,8 300° -E-SE
5,5' 22,8 4,9 300° -E-SE 0,3 300° -E-SE
1,1' 22,3 16,1 30° - S-SO 2,2 300° -E-SE
2,2' 22,4 15,4 30° - S-SO 2,4 300° -E-SE
3,3' 22,6 14,3 30° - S-SO 2,6 0°-S
4,4' 22,3 13,9 30° - S-SO 2,8 270º-E
5,5' 22,3 15,5 30° - S-SO 2,4 300° -E-SE

HORA PONTO
PRAIA PRAÇA MÉDIAS NA PRAIA MÉDIAS NA PRAÇA MÉDIA GERAL NO TURNO

TEMP. DO
AR (°C)
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Nas  TABELAS  7.44  e  7.45  procura-se  mostrar  a  direção  média  predominante

registrada na praia (seta vermelha) e na praça (seta azul), para facilitar a visualização do

comportamento do vento, em função do entorno construído (imediato) da Praça Irmãos

Bernardelli. Observa-se que não existem grandes variações na entrada do vento na praça.

Este  fato  pode  ser  explicado  em função  da  relação  maior  altura  da  edificação  do  entorno

imediato  -  dimensões  da  praça.  A  “abertura”  permitida  pela  relação  de  1:3  admite  a

circulação do vento nos seus espaços internos. (FIGURAS 7.44 e 7.45).

TABELA 7.44 - RESUMO DA SITUAÇÃO DO VENTO – PRAIA/PRAÇA IRMÃOS BERNARDELLI –
VERÃO

VELOCIDADE NO
TURNO (m/s)

DIREÇÃO
(variação

turno)

VELOCIDADE NO
TURNO (m/s)

DIREÇÃO
(variação

turno)

VELOCIDADE
(m/s)

DIREÇÃO
PREDOMINANTE
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TABELA 7.45 - RESUMO DA SITUAÇÃO DO VENTO – PRAIA/PRAÇA IRMÃOS BERNARDELLI –
INVERNO

VELOCIDADE NO
TURNO (m/s)

DIREÇÃO
(variação

turno)

VELOCIDADE NO
TURNO (m/s)

DIREÇÃO
(variação

turno)

VELOCIDADE
(m/s)

DIREÇÃO
PREDOMINANTE

LEGENDA:                                    Praia                                        Praça

MÉDIAS NA PRAIA MÉDIAS NA PRAÇA MÉDIA GERAL NO TURNO

2,3 NO 1 NO

2,74,4 E-SE 0,9 E-SE
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ENTRADA DO VENTO

inverno

1,7 N-S

S-SE

15 S-SO 2,5 E-SE 15 SE-SO

M
A

N
H

Ã
M

EI
O

-D
IA

TA
RD

E

PRAÇA IRMÃOS BERNARDELLI - inverno

TURNO

N

N

N



Análises

Virgínia Maria Nogueira de Vasconcellos 183

7.2.4.2 Praça Serzedelo Corrêa - praia

a) Temperatura do ar e umidade relativa do ar

No  verão,  pela  manhã,  a  diferença  entre  os  valores  médios  da  temperatura  do  ar

registradas na praia e na praça não é muito significativa. Porém, o percentual de umidade é

mais elevado na praça. Atribui-se esse fato ao alto índice de áreas sombreadas por árvores.

No entanto, no meio do dia e à tarde, os índices de temperatura do ar e de umidade são

maiores  na  praça.  Imputa-se  esse  comportamento  ao  excessivo  grau  de  poluição  e

fechamento da área em relação à penetração dos ventos no interior da quadra e à grande

quantidade de árvores no local. (TABELA 7.46 e GRÁFICO 7.27).

TABELA  7.46  –  COMPARATIVO  DA  TEMPERATURA  DO  AR  E  UIDADE  RELATIVA  DO  AR  –
PRAIA/PRAÇA SERZEDELO CORRÊA - VERÃO

Temp. (°C) Umid. (%) Temp. (°C) Umid. (%) Temp. (°C) Umid. (%) Temp. (°C) Umid. (%) Temp. (°C) Umid. (%) Temp. (°C) Umid. (%)
1,1' 30,1 50,9 29,3 53,3 29,3 41,4 33,4 43,1 29,3 55,4 30 59,5
2,2' 29,3 50,7 28,8 53,1 29,9 41 31,1 42,9 29,5 57,7 29,7 61,7
3,3' 29,4 50,6 27,6 57,9 29,7 41 31,1 47,6 28,6 61,1 29,1 65,4
4,4' 30,1 51,3 28,6 63,6 30 40 31,6 48,1 28,5 64,5 29 67,7
5,5' 30,2 49,7 29,1 63,9 29,6 39,2 32,4 44,1 29 62,5 29,9 67,3

manhã meio-dia tarde

Pontos Praia Praça Praia Praça Praia Praça
PRAÇA SERZEDELO CORRÊA - VERÃO

Distância praia à
praça

263,39 m

LEGENDA:

GRÁFICO 7.27 - COMPARATIVO DA TEMPERATURA DO AR E UMIDADE RELATIVA DO AR –
PRAIA/PRAÇA SERZEDELO CORRÊA - VERÃO

No inverno, o fato se repete na parte da manhã; ao meio do dia as variações entre a

temperatura na praia e na praça são insignificantes, mas a umidade relativa do ar é maior na

praça;  à  tarde  o  quadro  se  mantém  com  uma  pequena  diferença  na  variação  entre  a

temperatura na praia (menor) e a da praça (maior). (TABELA 7.47 e GRÁFICO 7.28).

TABELA 7.47 –  COMPARATIVO DA TEMPERATURA DO AR E UMIDADE RELATIVA DO AR –
PRAIA/PRAÇA SERZEDELO CORRÊA - INVERNO

Temp. (°C) Umid. (%) Temp. (°C) Umid. (%) Temp. (°C) Umid. (%) Temp. (°C) Umid. (%) Temp. (°C) Umid. (%) Temp. (°C) Umid. (%)
1,1' 21,2 64,4 20,4 68,7 22,7 49 22 54,6 23,1 33,9 24,4 43,8
2,2' 21 61,1 20,3 69,3 22,9 48,9 23 55 22,9 33,3 25,7 40,9
3,3' 20,8 58,8 20,3 70,1 23 47,8 22,4 53,3 22,8 34,7 26,4 40,2
4,4' 21,5 56 20,6 70,3 22,8 47,2 22,2 53,6 22,8 35 22,7 38
5,5' 20,9 55,1 20,7 70,4 22,9 46,2 22 55,2 22,6 35,8 25,6 37,6

manhã meio-dia tarde

Praia Praça Distância praia à
praça
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GRÁFICO 7.28 - COMPARATIVO DA TEMPERATURA DO AR E UMIDADE RELATIVA DO AR –
PRAIA/PRAÇA SERZEDELO CORRÊA – INVERNO

b) Vento

A TABELA 7.48 aponta uma diminuição da velocidade do vento no interior da praça,

nos  três  turnos,  no  verão.  Destaca,  ainda,  que  as  variações  médias  registradas  para  a

direção  do  vento,  na  praia,  oscilaram  menos  que  na  praça,  mas  muito  próximas.  Pela

manhã, entre norte-noroeste (praia) e norte-oeste (praça); no meio do dia, entre oeste-

sudoeste (praia) e noroeste-leste (praça); finalmente, à tarde a oscilação foi de sul (praia)

norte-nordeste (praça).

No inverno, os registros apontam que, a diferença na velocidade do vento praia-

praça foram maiores na parte da manhã. A oscilação da direção do vento foi maior entre a

praia e a praça: na manhã foi de norte-noroeste (praia) e sul-sudeste (praça); ao meio-dia

de nordeste (praia) e noroeste-nordeste (praça) e, à tarde de sudeste (praia) e noroeste-

nordeste (praça). (TABELA 7.49)

TABELA  7.48  -  MÉDIAS  DA  VELOCIDADE  E  DA  DIREÇÃO  DO  VENTO  –  PRAIA/PRAÇA
SERZEDELO CORRÊA - VERÃO

PRAÇA SERZEDELO CORRÊA - VERÃO (MÉDIAS NOS PONTOS )
MÉDIA GERAL NO TURNO

HORA PONTO

PRAIA PRAÇA MÉDIAS NA PRAIA MÉDIAS NA PRAÇA

VELOCIDADE MÉDIA NO
PONTO (m/s)

DIREÇÃO
PREDOMINATE

VELOCIDADE MÉDIA NO
PONTO (m/s)

DIREÇÃO
PREDOMINATE

VELOCIDADE NO
TURNO (m/s)

DIREÇÃO (variação
turno)

VELOCIDADE NO
TURNO (m/s)

DIREÇÃO (variação
turno) VELOCIDADE (m/s) DIREÇÃO

PREDOMINANTE

1,1' 2,2 225° - NE 0,5 180º-N
2,2' 1,2 225° - NE 1,2 180º- N
3,3' 1,4 225° - NE 1,5 180º-N
4,4' 1,4 225° - NE 1,4 180º-N
5,5' 1,8 225° - NE 0,4 90º-O
1,1' 3,8 60º-O-SO 0,8 150º-NO

2,2' 2,9 45° - SO 0,9 180º-N
3,3' 2,2 45° - SO 0,6 180º-N
4,4' 3,4 45° - SO 0,9 210º-N-E
5,5' 4,2 45° - SO 0,6 240º-NE-E
1,1' 3,8 90º-O 0,4 270º-E
2,2' 3,3 90º-O 0,5 210º-N-NE
3,3' 3,5 90º-O 1,4 270º-E
4,4' 3 90º-O 1,1 270º-E
5,5' 3,8 90º-O 0,6 270º-E16

:0
0 

às
 1

6:
45

0,9 E3,5

MÉDIA GERAL NO TURNO

NE

13
::0

0 
às

 1
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45

0,7 N3,3 SO

10
:0

0 
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10
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5

1

HORA PONTO

PRAIA PRAÇA MÉDIAS NA PRAIA MÉDIAS NA PRAÇA

N1,6

O

1,3 N-NE

2 SO-N

2,2 O-E

TABELA  7.49  -  MÉDIAS  DA  VELOCIDADE  E  DA  DIREÇÃO  DO  VENTO  –  PRAIA/PRAÇA
SERZEDELO CORRÊA – INVERNO

VELOCIDADE MÉDIA NO
PONTO (m/s)

DIREÇÃO
PREDOMINATE

VELOCIDADE MÉDIA NO
PONTO (m/s)

DIREÇÃO
PREDOMINATE

VELOCIDADE NO
TURNO (m/s)

DIREÇÃO (variação
turno)

VELOCIDADE NO
TURNO (m/s)

DIREÇÃO (variação
turno) VELOCIDADE (m/s) DIREÇÃO

PREDOMINANTE

1,1' 9,5 150ºN-NO 0,9 330º-S-SE
2,2' 10,2 150ºN-NO 1,5 300º-S-SE
3,3' 8,2 150ºN-NO 1 330º-S-SE
4,4' 7,5 150ºN-NO 1,3 300º-S-SE
5,5' 6,9 150ºN-NO 1,7 0º-S
1,1' 1,8 225º-NE 0,4 180º-N
2,2' 2,5 225º-NE 0,6 180º-N
3,3' 1,5 225º-NE 0,3 135º-NO
4,4' 1,7 225º-NE 1,1 210ºN-NE
5,5' 2,5 225º-NE 0,6 210º-N-NE
1,1' 0,6 315º-SE 0,7 135º-NO
2,2' 0,5 315º-SE 0,6 150º-NO
3,3' 0,7 315º-SE 0,8 150º-NO
4,4' 0,5 315º-SE 1,2 210º-N-NE
5,5' 0,5 315º-SE 0,2 180º-N

0,6 NOSE 0,7

2 NE 0,8 N

8,5 N-NO 1,3 S-SE

MÉDIAS NA PRAÇA
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Nas  TABELAS  7.50  e  7.51  procura-se  mostrar  a  direção  média  predominante

registrada na praia (seta vermelha) e na praça (seta azul), para facilitar a visualização do

comportamento do vento, em função do entorno construído (imediato) da Praça Serzedelo

Corrêa. Pelos esquemas apresentados nos quadros, percebem-se as variações da direção do

vento, na praia e na praça, em função do entorno construído. Em função da direção de

entrada do vento e seu encontro com as barreiras criadas pelas edificações, pode-se

encontrar variações significativas de mudança de direção do vento. (FIGURAS 7.20 e 7.21)

QUADRO 7.50 - RESUMO DA SITUAÇÃO DO VENTO – PRAIA/PRAÇA SERZEDELO CORRÊA –
VERÃO

VELOCIDADE NO
TURNO (m/s)

DIREÇÃO
(variação

turno)

VELOCIDADE NO
TURNO (m/s)

DIREÇÃO
(variação

turno)

VELOCIDADE
(m/s)

DIREÇÃO
PREDOMINANTE
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QUADRO 7.51 - RESUMO DA SITUAÇÃO DO VENTO – PRAIA/PRAÇA SERZEDELO CORRÊA –
INVERNNO
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7.2.4.3 Praça Edmundo Bittencourt - praia

a) Temperatura do ar e umidade relativa do ar

Da mesma forma que nas praças anteriores, no verão, pela manhã, as temperaturas

são mais altas na praia e a umidade maior na praça. Todavia, apesar da proximidade com o

mar, os índices de umidade registrados na praia foram muito baixos, sobretudo na manhã.

As  variações  de  temperatura  continuam  superiores  na  praia,  no  meio  do  dia;  à  tarde,  as

variações são insignificantes. Em relação à umidade, a manhã começa com índices de

umidade muito baixos, mas a partir do meio do dia, a situação começa a se alterar. À tarde,

a chegada de uma nova frente fria, que faz a umidade aumentar acelerada e continuamente.

(TABELA 7.52 e GRÁFICO 7.29)

TABELA  7.52  –  COMPARATIVO  DA  TEMPERATURA  DO  AR  E  UIDADE  RELATIVA  DO  AR  –
PRAIA/PRAÇA EDMUNDO BITTENCOURT - VERÃO

Temp. (°C) Umid. (%) Temp. (°C) Umid. (%) Temp. (°C) Umid. (%) Temp. (°C) Umid. (%) Temp. (°C) Umid. (%) Temp. (°C) Umid. (%)
1,1' 31,5 39,7 29 59,2 30,3 44,4 27,8 72,9 27,3 73,9 27,6 84
2,2' 31,2 39,1 28,5 61,7 29,8 47,2 27,7 76,2 27,8 74,8 27,5 84
3,3' 31,2 38,9 29,5 63,5 29,9 48,1 27,7 77,1 27,4 74,6 27,2 84,7
4,4' 31,2 38 28,7 59,7 30,3 46,8 27,4 78,6 27,2 75,4 27,3 84,7
5,5' 31,8 37,8 29 61 30,2 45,9 27,9 80,2 27,1 76,6 27,2 85,3

manhã meio-dia tarde

Pontos Praia Praça PraiaPraça Praia Distância praia à
praça

Praça
PRAÇA EDMUNDO BITTENCOURT - VERÃO

856,36 m

LEGENDA:

GRÁFICO 7.29 - COMPARATIVO DA TEMPERATURA DO AR E UMIDADE RELATIVA DO AR –
PRAIA/PRAÇA EDMUNDO BITTENCOURT - VERÃO

No inverno a situação se inverte e os menores índices de temperatura são registrados

na  praia,  ao  longo  de  todo  o  dia.  À  exceção  do  turno  da  manhã,  quando  a  umidade

registrada na praia foi menor que na praça, os demais registraram, em média, índices de

umidade relativa do ar superiores na praia. (TABELA 7.53 e GRÁFICO 7.30)

TABELA 7.53 –  COMPARATIVO DA TEMEPRATURA DO AR E UMIDADE RELATIVA DO AR –
PRAIA/PRAÇA EDMUNDO BITTENCOURT - INVERNO

Temp. (°C) Umid. (%) Temp. (°C) Umid. (%) Temp. (°C) Umid. (%) Temp. (°C) Umid. (%) Temp. (°C) Umid. (%) Temp. (°C) Umid. (%)
1,1' 23,1 46,3 26,6 49,3 23,8 56,8 24,2 56,7 22,3 59,6 22,5 59,6
2,2' 23,3 45,4 25 48,9 23,8 56,7 24 56,8 22,3 59,9 22,5 59,7
3,3' 23,1 45,7 25,1 49,3 23,8 56,7 23,8 56,9 22,3 59,9 22,5 59,8
4,4' 23,1 46 25,2 50 23,8 56,7 23,8 56,9 22,1 59,9 22,5 59,8
5,5' 23,3 47,5 25,4 48,7 23,4 56,8 23,8 57 22,1 59,9 22,5 60

manhã meio-dia tarde

Praça Praia Praça Distância praia à
praçaPontos Praia Praça Praia

PRAÇA EDMUNDO BITTENCOURT - INVERNO

LEGENDA:

856,36 m
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GRÁFICO 7.30 - COMPARATIVO DA TEMPERATURA DO AR E UMIDADE RELATIVA DO AR –
PRAIA/PRAÇA EDMUNDO BITTENCOURT - INVERNO

b) Vento

A TABELA 7.54 também aponta uma diminuição da velocidade do vento no interior da

praça, nos três turnos, no verão. Destaca, ainda que as variações de direção do vento são

muito próximas. Esta “leitura” pode indicar que a relação das dimensões da praça com seu

entorno construído permitem um fluxo mais livre do vento. No verão, pela manhã, a variação

ficou  entre  leste-sul  (praia  e  praça)  e  sul  (praia)  e  sul-sudeste  (praça),  no  meio  do  dia  e

oeste (praça); no meio do dia, sudoeste-sul (praia) e sul-leste (praça), à tarde.

TABELA  7.54  -  MÉDIAS  DA  VELOCIDADE  E  DA  DIREÇÃO  DO  VENTO  –  PRAIA/PRAÇA
EDMUNDO BITTENCOURT – VERÃO

VELOCIDADE MÉDIA NO
PONTO (m/s)

DIREÇÃO
PREDOMINANTE

VELOCIDADE MÉDIA NO
PONTO (m/s)

DIREÇÃO
PREDOMINANTE

VELOCIDADE NO
TURNO (m/s)

DIREÇÃO  (variação
turno)

VELOCIDADE NO
TURNO (m/s)

DIREÇÃO  (variação
turno)

VELOCIDADE
(m/s)

DIREÇÃO
(variação)

1,1' 1,2 300º-E-SE 0,5 300º-E-SE
2,2' 1,7 300º-E-SE 1,9 0º-S
3,3' 1,2 270º-E 1 0º-S
4,4' 0,7 300º-E-SE 1,4 300º-E-SE
5,5' 1 300º-E-SE 0,5 300º-E-SE
1,1' 1,9 0º-S 0,9 240º-E-NE
2,2' 1,7 0º-S 2,5 90º-O
3,3' 1,6 0º-S 1,5 300º-E-SE
4,4' 1,7 0º-S 1,9 240º-E-NE
5,5' 1,5 0º-S 0,8 240º-E-NE
1,1' 1,5 30º-SO-S 0,8 270º-E
2,2' 1,3 30º-SO-S 0,7 45°-SO
3,3' 0,9 30º-SO-S 1 270º-E
4,4' 1,7 30º-SO-S 1,5 270º-E
5,5' 1,1 0º-S 1 240º-E-NE

1,3 SO-NE

PRAÇA EDMUNDO BITTENCOURT - VERÃO (MÉDIAS NOS PONTOS)
MÉDIA GERAL NO TURNO

1,1 E-S

1,6 S-NEE-NE1,5

1

HORA PONTO
PRAIA PRAÇA MÉDIAS NA PRAIA MÉDIAS NA PRAÇA

E-SE

13
::0

0 
às

 1
3:

45

E-S1,2

S-SO

16
:0

0 
às

 1
6:

45

1,2 E-NE1,3

1,7 S

10
:0

0 
às

10
:4

5

No inverno, a variação entre as velocidades registradas na praia e na praça foi muito

acentuada, mas a direção do vento só apresenta mudanças bruscas, na manhã. No meio do

dia e à tarde a direção do vento variou entre sul-sudeste, tanto na praia quanto na praça.
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TABELA  7.55  -  MÉDIAS  DA  VELOCIDADE  E  DA  DIREÇÃO  DO  VENTO  –  PRAIA/PRAÇA
EDMUNDO BITTENCOURT – INVERNO

PRAÇA EDMUNDO BITTENCOURT - INVERNO (MÉDIAS NOS PONTOS)
MÉDIA GERAL NO TURNO

HORA PONTO
PRAIA PRAÇA MÉDIAS NA PRAIA MÉDIAS NA PRAÇA

VELOCIDADE MÉDIA NO
PONTO (m/s)

DIREÇÃO
PREDOMINANTE

VELOCIDADE MÉDIA NO
PONTO (m/s)

DIREÇÃO
PREDOMINANTE

VELOCIDADE NO
TURNO (m/s)

DIREÇÃO  (variação
turno)

VELOCIDADE NO
TURNO (m/s)

DIREÇÃO  (variação
turno)

VELOCIDADE
(m/s)

DIREÇÃO
(variação)

1,1' 8,2 270º -E 2,3 135º-NO
2,2' 10,1 270º-E 1,4 135º-NO
3,3' 9,3 270º-E 2,5 135º-NO
4,4' 9,8 270º-E 2 135º-NO
5,5' 9,7 270º-E 3,8 135º-NO
1,1' 9,3 315º-SE 1,4 30º-S-SO
2,2' 7,6 315º-SE 1,6 30º-S-SO
3,3' 6,3 315º-SE 1,9 330º-S-SE
4,4' 7,6 315º-SE 2 315º-SE
5,5' 5,8 315º-SE 0,3 315º-SE
1,1' 7,7 300º-S-SE 0,4 120°-O-NO
2,2' 8,6 300º-S-SE 0,6 0º-S
3,3' 8,5 300º-S-SE 0,9 315°-SE
4,4' 8,1 300º-S-SE 2,7 300º-S-SE
5,5' 9,9 300º-S-SE 0,7 270º-E

4,9 S-SE

MÉDIA GERAL NO TURNO

5,9 E-NO

4,4 SE
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9,4 2,4 NOE

7,3 SE 1,4 SO-SE

8,6 S-SE 1,1 S-SE

As TABELAS 7.56 e 7.57 permitem visualizar a média da velocidade e da direção do

vento na praia e na Praça Edmundo Bittencourt, nos três turnos, no verão e no inverno.

TABELA  7.56  -  RESUMO  DA  SITUAÇÃO  DO  VENTO  –  PRAIA/PRAÇA  EDMUNDO
BITTENCOURT – VERÃO

VELOCIDADE NO
TURNO (m/s)

DIREÇÃO
(variação

turno)

VELOCIDADE NO
TURNO (m/s)

DIREÇÃO
(variação

turno)

VELOCIDADE
(m/s)

DIREÇÃO
PREDOMINANTE
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TABELA  7.57  -  RESUMO  DA  SITUAÇÃO  DO  VENTO  –  PRAIA/PRAÇA  EDMUNDO
BITTENCOURT – INVERNO

VELOCIDADE NO
TURNO (m/s)

DIREÇÃO
(variação

turno)

VELOCIDADE NO
TURNO (m/s)

DIREÇÃO
(variação

turno)

VELOCIDADE
(m/s)

DIREÇÃO
PREDOMINANTE

LEGENDA:                                          Praia                                                       Praça

TA
RD

E

PRAÇA EDMUNDO BITTENCOURT - inverno

TURNO

M
A

N
H

Ã
M

EI
O

-D
IA

MÉDIA GERAL NO TURNOMÉDIAS NA PRAIA MÉDIAS NA PRAÇA
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7,3 SE

8,6 S-SE 1,1 S-SE
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ENTRADA DO VENTO

N

N

N

7.2.5 Análise das variações entre os turnos nas praças – verão e inverno

Apesar de não haver correspondência entre a numeração dos pontos nas praças e

sua situação em função do sombreamento, busca-se mostrar, através de gráficos e desenhos

esquemáticos, o desempenho da temperatura do ar e da umidade relativa do ar, ao longo do

dia  (três  turnos).  Este  esclarecimento  tem  o  objetivo  de  mostrar  a  similaridade  do

comportamento do tempo nos três dias de medição, tanto no verão quanto no inverno. Ao

analisá-los,  não  se  percebem  grandes  alterações  na  temperatura  do  ar,  nas  três  praças.

Porém, em relação à umidade relativa do ar, há uma variação maior ao longo do turno, nas

três situações.

7.2.5.1 Temperatura do ar, umidade relativa do ar e direção do vento nos turnos - verão

a) manhã

Na  Praça  Irmãos  Bernardelli,  os  pontos  de  maior  umidade  são  o  ponto  1,1’

(playground, à sombra de árvores e piso em terra) e o ponto 2,2’ (área de estar (1), sob a

sombra de cobertura de concreto e árvores e piso em concreto). Nos demais pontos, (3,3’ e

5,5’, ao sol e 4,4’ à sombra de edificações do entorno) a umidade diminui. Para ratificar essa

baixa  de umidade,  a  direção predominante  do vento  no turno foi  N  e  NO,  trazendo maior

umidade do Morro da Saudade, aos fundos da praça.

A maior variação da umidade relativa do ar neste turno ocorreu na Praça Serzedelo

Corrêa, onde se verificam: o maior fechamento do entorno construído imediato, o maior
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índice de veículos automotores e o maior percentual de área arborizada, além da

predominância de direção N e O do vento.

O perfil  de variação mais uniforme, entre os pontos ao sol e à sombra é observado

na Praça Edmundo Bittencourt, que recebeu, neste turno, ventos de E e S. (FIGURAS 7.42)

N

N

N

MANHÃ – VERÃO

FIGURA 7.42 – Comportamento da temperatura do ar, da umidade relativa do ar e do vento
nas três praças – manhã - verão

b) meio-dia

As  variações  ao  longo  desse  período  foram  menores,  que  na  parte  da  manhã,

percebendo-se, na Praça Irmãos Bernardelli, um pequeno declínio da umidade relativa do ar

nos pontos 4,4’ e 5,5’, ambos ao sol, com o vento soprando de E, o que era esperado. Na

Praça Serzedelo Corrêa, as variações continuaram mais acentuadas, mas correspondem à

variação da situação do ponto em função do sombreamento local e às constantes variações

da  direção  do  vento,  que  ora  vem do  mar  (E),  ora  do  Morro  da  Saudade  (NO).  Na  Praça

Edmundo Bittencourt, já se percebe uma elevação contínua da umidade relativa do ar

acompanhada de uma redução tênue da temperatura do ar, devido à mudança do tempo,

que começava a ser delineada. Os ventos variam, mas predominantemente trazem umidade

da vegetação do Morro da Saudade. (FIGURAS 7.43)
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N
N

N

N

                                MEIO-DIA – VERÃO

FIGURA 7.43 – Comportamento da temperatura do ar, da umidade relativa do ar e do vento
nas três praças – meio do dia - verão

c) tarde

Na Praça Irmãos Bernardelli, há uma baixa na umidade do ar no final do turno, por

conta da localização dos pontos (4,4’ e 5,5’, ao sol). Nos demais, a curva se mantém mais ou

menos uniforme. O ponto 3,3’ já começava a ser sombreado pelas edificações do entorno

imediato acompanhado de vento originário do E, trazendo umidade do mar (localização da

praça).  A  Praça  Serzedelo  Corrêa  foi  a  que  apresentou,  ao  meio-dia,  a  maior  variação  de

comportamento da umidade relativa do ar, devido à variação do vento. Já a Praça Edmundo

Bittencourt, que recebe influência da umidade trazida da vegetação do Morro da Saudade (E

e NE), traduz a entrada da frente fria na Cidade. (FIGURAS 7.44)
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                                   TARDE - VERÃO

FIGURA 7.44 - Comportamento da temperatura do ar, da umidade relativa do ar e do vento
nas três praças – tarde de verão
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7.2.5.2 Temperatura do ar, umidade relativa do ar e direção do vento – nos turnos - inverno

a) manhã

No inverno, também não se percebem grandes alterações na temperatura do ar, nas

duas primeiras praças. Na manhã do terceiro dia a temperatura do ar estava mais elevada.

(TABELAS 7.61, 7.62 e 7.63)

Na  Praça  Irmãos  Bernardelli  a  umidade  desceu,  ao  longo  do  turno,  em  função  da

localização dos pontos observados (sol e sombra); na Serzedelo Corrêa, foi  a mais alta do

turno no inverno e se manteve mais ou menos constante: na Edmundo Bittencourt (3° dia),

foi  a  umidade  mais  baixa  dos  três  dias  e  a  mais  alta  temperatura,  embora  os  ventos

registrados no período fossem NO, que poderiam trazer umidade da vegetação dos morros

da Saudade de dos Cabritos. (FIGURA 7.45)
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N

N

MANHÃ – INVERNO

FIGURA 7.45 - Comportamento da temperatura do ar, da umidade relativa do ar e do vento
nas três praças – manhã - inverno

b) meio-dia

Ao  meio-dia,  A  Praça  Irmãos  Bernardelli,  embora  tenha  sofrido  uma  pequena

diminuição da temperatura ao longo do turno, manteve sua umidade uniforme em relação

aos pontos; a Praça Serzedelo Corrêa, manteve a temperatura doa relativamente uniforme e

uma pequena variação da umidade do ar, devido à variação da direção do vento; a Praça

Edmundo Bittencourt manteve a temperatura do ar e a umidade relativamente constantes, o

vento acessava a Praça pelo canal formado pela Rua Anita Garibaldi, originário do mar (SE).

(FIGURA 7.46)
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MEIO-DIA - INVERNO

FIGURA 7.46 - Comportamento da temperatura do ar, da umidade relativa do ar e do vento
nas três praças – meio do dia - inverno

b) tarde

Na Praça Irmãos Bernardelli, a partir da tarde, a umidade é alta (volta as subir no

dia), mas ainda se mantém uniforme, pela manutenção da direção do vento NE; Na Praça

Serzedelo Corrêa há uma variação maior da umidade do ar (e ela é bem mais baixa que no

dia  anterior),  em  decorrência  da  variação  da  direção  do  vento;  Na  Praça  Edmundo

Bittencourt,temperatura e umidade do ar se mantém mais ou menos constantes ao longo do

turno, com ventos acessando a praça pelo canal formado pela Rua Anita Garibaldi. (FIGURAS

7.47)
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TARDE – INVERNO

FIGURA 7.47 - Comportamento da temperatura do ar, da umidade relativa do ar e do vento
nas três praças – tarde - inverno
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7.3 USOS

Em função das observações de uso, procedeu-se ao zoneamento das diferentes

áreas, classificando o seu grau de intensidade de uso (fraco, moderado ou intenso), em

relação às horas correspondentes às medições microclimáticas (às 10h, 13h e 16 h,

obedecendo ao horário de verão vigente na Cidade do Rio de Janeiro e às 9h, 12h e 15, nas

medições de inverno). Elaborou-se, ainda, um mapa com algumas características que

direcionam  a  “vida”  nas  praças.  Destacaram-se:  as  áreas  que  funcionam  como  pontos  de

encontro,  os  pontos  de  atração  de  cada  praça,  as  áreas  onde  há  congestionamento,  os

pontos externos geradores de atividades, as áreas “negativas” e as áreas onde o uso não é

adequado pela presença de pessoas ou elementos estranhos (“indesejáveis”).

7.3.1 Praça Irmãos Bernardelli

O zoneamento da Praça Irmãos Bernardelli destaca quatro usos principais:

playground, áreas de estar (quatro), áreas de jogos (duas, sendo uma sob cobertura de

concreto, telhas e vegetação) e circulação.

                          FIGURA 7.48 – Praça Irmãos Bernardelli

A praça tem boa freqüência todos os dias da semana, nos diferentes horários do dia,

tanto no verão quanto no inverno. No entanto, sua proximidade com o calçadão da Av.

Atlântica e o mar lhe conferem o menor índice de uso em relação às outras praças

analisadas.  É  também  a  praça  que  apresenta  o  maior  percentual  de  idosos  com

acompanhantes e índice médio de crianças acompanhadas, se comparada às outras praças

analisadas. Nos dias de semana, por conta da Escola, é a que apresenta a maior freqüência

de crianças e adolescentes desacompanhados, sobretudo no final dos turnos de aula.

No verão, seu uso se intensifica principalmente nos fins de semana de sol, por

ocasião de alguma atividade programada pela Prefeitura ou Associação de Moradores (a
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mesma associação que promove eventos nas outras praças do Bairro). (FIGURA 7. 49) Seus

principais usuários nessas ocasiões são adultos acima de sessenta anos.

FIGURA 7.49 - Uso desenvolvido na área de estar (1)

Nesse período, em todos os dias da semana, a partir das 9h, seus principais usuários

são: bebês e crianças até cinco anos (com acompanhantes) e idosos (a maioria em cadeiras

de rodas ou muletas, em geral, com acompanhantes). Eles se localizam na área de estar (1)

-  esquina  de Av.  Atlântica  com Rua Ronald  de Carvalho-,  que é  banhada pelo  sol  desde o

início da manhã. Mesmo no verão, a sombra excessiva causada pela Escola e pelas árvores,

torna o úmido e desconfortável. Por isso, mesmo as crianças que chegam antes das 11:00 h,

permanecem na  área  (1),  para  o  banho  de  sol,  utilizando  brinquedos  trazidos  de  casa  ou

bicicletas. (FIGURA 7.50)

Área de estar 1 - verão

Área de jogos 2 - verão Playground - inverno Área de estar 4–verão 7:30h
FIGURA 7.50 – Usos no verão – Praça Irmãos Bernardelli

Ainda no verão, a área de estar (2) - esquina de Av. Atlântica com Rua Belford Roxo -

fica sombreada até por volta das 9:30 h. Seu uso neste período é fraco. Durante o resto do

dia, no verão seja por conta do sol excessivo (a área é ensolarada durante todo o resto do

dia), seja por conta dos mendigos, que se abrigam na calçada próximo ao cul-de-sac da Rua

Belford Roxo, o que afasta crianças e idosos do local.
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A área de estar (3), localizada junto á esquina da Rua Belford Roxo, tem uso muito

semelhante à anterior, desviando os usuários pela presença de animais, como pombos e

gatos, que são alimentados por alguns usuários e conseqüente mau cheiro, vôo constante e

fezes de animais. Está localizada no lado oposto à área de estar (2). (FIGURA 7.51)

Área de estar 3 - pombos Calçada - mendigos Área de estar 3 - gatos
FIGURA 7.51 – Pombos – mendigos e gatos – Praça Irmãos Bernardelli

A  área  de  estar  (4)  apresenta  uso  moderado  a  intenso.  Ela  se  localiza  na  área  de

circulação principal da praça, à sombra da cobertura, entre a área de jogos (1) e o play. É

muito  usada  por  senhoras  e  senhores  de  poder  aquisitivo  mais  baixo  do  que  aqueles  que

utilizam a área de estar (1).

Na área de mesas de jogos (1) o uso é intenso durante todo o ano, ao longo de todo

o dia, mesmo com chuva. Nesse local, o índice de luminosidade é muito baixo, mas não

chegando a prejudicar o uso. A área de jogos (2) também é bastante usada, mas não é

coberta (apenas sombreada por árvores e pela Escola), restringindo seu uso aos dias sem

chuva.  É,  também,  uma  área  mais  úmida.  No  entanto,  no  inverno  é  mais  usada  por

adolescentes após as aulas.

No  verão,  mesmo  nas  horas  em  que  é  mais  freqüentado,  o playground tem uso

moderado a fraco. A partir das 11:00 h é usado por crianças de até cinco anos; próximo às

12 h e na parte da tarde, por adolescentes (estudantes da Escola Municipal Roma - horário

mais intenso nos finais dos turnos de aula); no final da tarde (a partir das 16 h), é utilizado

novamente por crianças menores acompanhadas, porém em número menor que na parte da

manhã.

À entrada da praça, próximo ao portão da Rua Ronald de Carvalho, em área em terra

entre  o  gradil  e  o playground,  meninos  da  Escola  jogam  (sobretudo  futebol)  ao  fim  das

aulas.  Nas observações de inverno, constatou-se que à tarde, próximo à entrada da Ronald

de  Carvalho,  outro  espaço  começa  a  ser  demarcado  pelos  usuários  para  jogo  de  cartas  e

futebol infantil (entre gradil da Rua Ronald de Carvalho e playground). (FIGURA 7.52)
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                FIGURA 7.52 - “Nova” área (futebol e carteado)

No  inverno,  os  usos  se  mantêm,  mas  a  intensidade  de  uso  varia,  em  função  do

horário e do local (FIGURA 7.53). Os usuários buscam um melhor aproveitamento das áreas

ao sol e proteção contra o vento, que aumenta a sensação de desconforto térmico.

Área de estar (1) - inverno Área de jogos (2) - inverno  Área de jogos (2) - inverno

Playground – verão 9 h Área de estar (2) - inverno Área de estar (2) - inverno
FIGURA 7.53 - Usos no inverno – Praça Irmãos Bernardelli

Na  área  de estar  (1)  percebe-se  o  aumento do número de usuários  em relação ao

verão e o aumento do tempo de permanência no local. A área de estar (2) passa a ser mais

freqüentada neste período, apesar da permanência dos moradores de rua, na esquina

próxima, passando a ser procurada para banhos de sol, bate-papo e encontros.

Não se evidencia uma grande alteração de uso na área de jogos (1), mas percebe-se

que o playground e a área de estar (4) têm aumentados o total de usuários-dia.  Na área de

estar (3) e a área de jogos (2) não se percebem alterações significativas, salvo a presença

de um maior número de adolescentes no final  das aulas, junto às mesas da área de jogos

(2).

A FIGURA 7.54 destaca as áreas de uso e a intensidade registrada, em situação de

verão e de inverno, nos três turnos observados e a circulação principal da Praça.
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LEGENDA
(intensidade de usos e

estação do ano)

FR = fraco
MO = moderado
IN = intenso

v= verão
i = inverno

9 h e 10 h 12 h e 13 h 15 h e 16 h Final semanaZONEAMENTO DE
USOS FR MO IN FR MO IN FR MO IN FR MO IN

ÁRAE DE ESTAR (1) v i v i v i v i
ÁREA DE ESTAR (2) v i v i v i v i
ÀREA DE ESTAR (3) v v i vi vi
ÁREA DE ESTAR  (4) vi v i v i v i
MESAS JOGOS  (1) v i v i vi v i
MESAS JOGOS  (2) i v v i i v v i
PLAY GROUND v i i v i v v i
PRINCIPAIS FLUXOS v i vi v i vi

FIGURA 7.54 – Zoneamento e intensidade de usos – Praça Irmãos Bernardelli

A área de jogos sob a cobertura de concreto (1) é o ponto de maior atração nesta

praça, tanto no verão quanto no inverno, sendo usado, inclusive em dias de chuva. Por este

fato funciona ainda, como ponto de encontro e local de maior congestionamento de

usuários.  Sua  principal  área  de  circulação,  também  ponto  de  encontro  é  a  que  liga  as

entradas  das  ruas  Ronald  de  Carvalho  e  Belford  Roxo,  devido  à  proximidade  com

lanchonetes (Bob’s), escola, ponto de ônibus (pontos geradores de atividades) e presença de

bancos com encosto. Quando aberto, o acesso da Avenida Atlântica também é utilizado, mas

com intensidade muito inferior que as primeiras.

A área de estar 1 também é um ponto de uso intenso, durante todo o ano, mas os

horários de maior intensidade de uso se alteram: verão entre 8:00 h e 11:00 h (horário de

verão) e, no final da tarde (após as 16:00 h), quando a área  começa a ser sombreada pelas

edificações do entorno imediato e, no inverno, entre 8:00h e 10:00 h e no final da tarde das

16:00 h às 17:00 h.

Apesar das alterações climáticas percebidas entre as duas estações (verão e inverno)

a “vida na praça” mantém as mesmas características, resguardando seus pontos de encontro

e de maior congestionamento, seus pontos de atração e seus negativos. (FIGURA 7.55).

N



Análises

Virgínia Maria Nogueira de Vasconcellos 199

Na média final, a praça apresenta intensidade moderada de uso. Suas áreas de estar

mais utilizadas são: estar (1), ao sol, tanto no verão quanto no inverno; estar (2), apenas no

inverno,  uma vez  que no verão recebe sol  na  maior  parte  do dia  e  estar  (3),  coberta  por

vegetação, é bastante procurada, a partir da tarde, sobretudo no inverno. Outro local de uso

intenso é a área de jogos (1), sob cobertura de concreto, que permite sua utilização inclusive

em dias de chuva e, apesar do baixo índice de luminosidade registrado no local, garante boa

visibilidade aos jogadores; a área de jogos (2), localizada em piso de terra, sob a sombra da

escola e de árvores, apresenta fraca intensidade de uso no inverno e moderada no verão.

Estes fatos confirmam a necessidade de áreas sombreadas, seja por elementos

construídos  seja  por  vegetação,  sobretudo  nos  locais  destinados  a  um  tempo  maior  de

permanência,  como  áreas  de  jogos.  Nas  áreas  de  estar,  onde  o  banho  de  sol  é  bastante

procurado,  sobretudo  por  bebês  e  idosos,  a  distribuição  de  árvores  de  copas  ralas  e/ou

sazonais  (árvores  que  perdem  as  folhas  no  inverno)  é  uma  boa  solução  para  manter  a

intensidade de uso.

FIGURA 7.55 – A vida na Praça Irmãos Bernardelli (WHITE, 1980) - verão e inverno

As TABELA 7.58 e 7.59 apresentam, respectivamente, o grau de utilização das

diferentes áreas de uso e o percentual estimado de usuários por sexo e área de uso na Praça

Irmãos Bernardelli.
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TABELA  7.58  –  ÁREAS  DE  USO  POR  FAIXA  ETÁRIA  PREDOMINANTE  –  PRAÇA  IRMÃOS
BERNARDELLI – verão e inverno

JOGOS (1)
(cartas, xadrez e

dominó)

ESTAR (1)
(banho de sol, descanso e

“desempregados”)
PLAYGROUND            USOS

FAIXA ETÁRIA
VERÃO INVERNO VERÃO INVERNO VERÃO INVERNO

0-5 - - MO MO FR MO
5-10 - - FR - MO IN
10-18 - - - - FR -
18-25 - - - - - -
25-65 MO MO IN IN - -
> 65 IN IN IN IN - -

LEGENDA: (-) Inexistente (FR) fraco (MO) moderado (IN) intenso

TABELA 7.59 - PERCENTUAL DE USUÁRIOS POR SEXO, ÁREA DE USO134 E FAIXA ETÁRIA -
PRAÇA IRMÃOS BERNARDELLI – verão e inverno

    Sexo
(%)

Área de
uso

MASCULINO
%

FEMININO
%

FAIXA ETÁRIA
 (predominante)

Estar (1) 30 70 Idosas
Estar (2) 98 2 Idosos
Estar (3) 95 5 Idosos
Estar (4) 70 30 Idosos
Jogos (1) 98 2 Idosos
Jogos (2) 100 0 Idosos
Playground 50 50 Crianças e idosos
Circulação 50 50 Diversos

Obs.  A  praça  dispõe  de  sanitários  com  controle,  para  uso  da  população  e  a  segurança
oferecida pela Guarda Municipal.

134 Valores aproximados em função dos dias observados.
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7.3.2 Praça Serzedelo Corrêa

O zoneamento da Praça Serzedelo Corrêa aponta cinco usos: playground,  áreas  de

estar isoladas (formadas por grupos de bancos com encosto, em vários trechos da praça),

mesas de jogos (sob pergulado), área para ginástica e circulação. A área que permaneceu

desativada durante a realização da pesquisa será reintegrada à praça tão logo as obras de

reconstrução dos canteiros e pisos sejam finalizadas. O local será mais uma espaço de estar

(lazer contemplativo).

       FIGURA 7.56 – Praça Serzedelo Corrêa – vista playground

Apesar de localizada em local de intenso tráfego de veículos e pedestres, a praça é

bastante procurada pela população. A área de jogos, independente do horário, do dia da

semana, da estação do ano ou das condições meteorológicas, está sempre cheia, ao

contrário  das  demais,  que  variam  de  intensidade  em  função  do  horário  (insolação)  e

condições do tempo. Seus usuários são, em geral, aposentados de classe média, que ali se

instalam desde a abertura da praça (por volta das 6:30 h) até seu fechamento.

As áreas de estar, que se distribuem por toda a praça, apresentam uso moderado a

intenso. Cercada por vários edifícios comerciais e de prestação de serviços, é muito

procurada entre 12 h e 14 h, para o descanso do almoço. Esse contingente se concentra em

bancos próximos ao playground e à circulação principal - áreas de estar (1), (2) e (3). A área

de estar (4) é que apresenta menor percentual de uso. A área de estar (1) é a mais usada,

em  todos  os  horários  do  dia.  Pode-se  considerar  inexistente  a  freqüência  na  área  de

ginástica em todos os dias da semana, sobretudo no verão. (FIGURA 7.57)

                    FIGURA 7.57 – Estar (1) e área de ginástica



Análises

Virgínia Maria Nogueira de Vasconcellos 202

A  FIGURA  7.58  apresenta  o  zoneamento  de  usos  da  Praça  Serzedelo  Corrêa,

destacando a intensidade de uso detectada durante a pesquisa, de acordo com a estação do

ano e a principal circulação na Praça.

LEGENDA
(intensidade de usos e

estação do ano)

FR = fraco
MO = moderado
IN = intenso
X = inexistente

v = verão
i = inverno

9 h e 10 h 12 h e 13 h 15 h e 16 h Final semanaZONEAMENTO DE
USOS FR MO IN FR MO IN FR MO IN FR MO IN

ÁREA DE ESTAR (1) vi vi vi vi
ÁREA DE ESTAR (2) v i v i v i v i
ÁREA DE ESTAR (3) vi vi vi vi
ÁREA DE ESTAR (4) vi vi vi vi
ÁREA DE JOGOS vi vi vi vi
ÁREA GINÀSTICA i i i x
PLAY GROUND vi vi vi vi
PRINCIPAIS FLUXOS vi vi vi vi
DESATIVADA x x x x x x x x x x x x

FIGURA 7.58 – Zoneamento e intensidade de usos na Praça Serzedelo Corrêa

No início da manhã e a partir das 12 h a praça é invadida por moradores de rua, que

se concentram próximo ao playground e  à  área  de  ginástica,  tornando  o  local  um  ponto

negativo para utilização. Este fato concorre para que a Praça Serzedelo Corrêa abrigue o

maior contingente de pessoas em idade produtiva, desocupadas e o maior número de

desocupados “em grupo”.

Os usuários que utilizam a praça como ponto de encontro, leituras ou descanso se

espalham pelos diversos bancos de madeira, com encosto, (padrão Parques e Jardins)

distribuídos pela praça. A maior concentração de idosos é na área de estar (1), pela manhã,

tanto no inverno quanto no verão. Este ambiente é bastante usado, durante todo o dia,

tanto por idosos com acompanhantes quanto para bebês em carrinhos para banhos de sol

(sobretudo pela manhã), por ser uma das poucas ao sol, neste período do dia. O local,

também é o segundo ponto de encontro da praça na preferência de seus usuários nos outros

turnos, devido à sua localização junto à circulação principal e à segurança.

N



Análises

Virgínia Maria Nogueira de Vasconcellos 203

A área de jogos  é  o  ponto  de maior  concentração de usuários  durante  todo o  dia,

tanto  no verão quanto  no inverno.  O local  é  protegido das  intempéries  por  uma cobertura

em policarbonato, que permite a passagem da luz, sem causar ofuscamento. E, apesar de

ser um forte ponto de atração, não funciona como ponto de encontro.  À sua volta encontra-

se a área de estar (3), que funciona como ponto de observação do jogo e apresenta fraca

intensidade  de  uso,  tanto  no  verão  quanto  no  inverno.  A  área  de  estar  (4)  apresenta

intensidade moderada por volta do meio dia até o meio da tarde. Seus principais usuários

são empregados das redondezas que aproveitam o horário do almoço e do lanche para um

breve descanso. Já a área de estar (2), também localizada junto à circulação principal é mais

usada no inverno, quando seus usuários usufruem da sombra rala de algumas árvores.

(FIGURA 7.59)

Play – 10 h - verão Play – inverno – 11 h Jogos – 15:00 h - verão

Estar 3) – verão

Estar (2)- inverno – 11 h

Área desativada – verão

Área desativada - inverno –
2006

Estar (2) – inverno 2006 –
12:30 h

Estar (2) – inverno - 13 h

FIGURA 7.59 – Áreas de uso – Praça Serzedelo Corrêa
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O playground tem uso fraco a moderado. Constatou-se que, sobretudo no inverno,

alguns responsáveis aproveitam o descanso do almoço para estreitar a convivência com os

filhos levando-os ao playground.

 Suas áreas de uso mais fraco ou inexistente estão localizadas ao longo do gradil (Av.

N. S. de Copacabana e Rua Siqueira Campos) e atrás do play (grupos de adolescentes de

rua), que se tornam, inclusive, pontos negativos. Apesar de a praça oferecer a aparente

segurança de guardas municipais, os grupos convivem diariamente com os usuários e,

segundo informações de comerciantes do entorno, essa convivência é pacífica.

Independente da estação do ano, mesmo nos finais de semana, os usos e respectivas

intensidades permanecem muito próximos, inclusive em dias de chuva, a área de jogos

mantém sua freqüência da abertura ao fechamento da praça.

A praça  dispõe de sanitários,  que estão fechados  ao uso público,  devido à  falta  de

manutenção. Eles são usados pela Guarda Municipal como vestiários.

Os pontos externos à praça, que são os principais pontos geradores de atividades são

a Igreja (embora esta relação esteja rompida por conta do fechamento de parte da Praça), o

ponto  de  ônibus  da  Av.  N.  S.  de  Copacabana,  um  laboratório  de  análises  clínicas  e  o

Shopping da Rua Siqueira Campos. Na calçada da Av. N. S. de Copacabana, instalam-se

feiras para venda de livros e na calçada da Rua Hilário de Gouvêa, aos domingos uma feira

livre. (FIGURA 7.60).

FIGURA 7.60 – A “vida” na Praça Serzedelo Corrêa (WHITE, 1980)
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Na TABELA 7.60 é apresentado um resumo do grau de utilização de quatro áreas de

uso desta praça, em situação de verão e de inverno, por faixa etária e, na TABELA 7.61 o

percentual aproximado de usuários por área de uso

TABELA  7.60  –  ÁREA  DE  USO  POR  FAIXA  ETÁRIA  PREDOMINATE  -  PRAÇA  SERZEDELO
CORRÊA – verão e inverno

JOGOS
(cartas, xadrez e

dominó)

ESTAR (1)
(banho de sol,

descanso e
“desempregados”)

PLAYGROUND GINÁSTICAUSO (%)

FAIXA
ETÁRIA VERÃO INVERNO VERÃO INVERNO VERÃO INVERNO VERÃO INVERNO

0-5 - - MO MO MO MO - -
5-10 - - - - MO MO - -
10-18 - - - - - - - FR
18-25 FR FR - FR - - - FR
25-65 MO IN MO IN - - - -
> 65 IN IN IN IN - - - -

LEGENDA: (-) Inexistente (FR) fraco (MO) moderado (IN) intenso

TABELA 7.61 – PERCENTUAL DE USUÁRIOS POR SEXO, ÁREA DE USO135 E FAIXA ETÁRIA -
PRAÇA SERZEDELO CORRÊA – verão e inverno

          Sexo
(%)
Área de uso

MASCULINO
(%)

FAIXA ETÁRIA
(predominante)

FEMININO
(%)

FAIXA ETÁRIA
(predominante)

Estar (1) 10 Idosos 90 Idosas
Estar (2) 40 Adultos e adolescentes 60 Adultos e adolescentes
Estar (3) 95 Idosos 5 Idosas
Estar (4) 70 Idosos 30 Idosas
Jogos 100 idosos 0 -
Playground 50 Crianças 50 Crianças
Ginástica 100 Adultos 0 -
Circulação 50 Diversos 50 Diversos

135 Valores aproximados em função dos dias observados.



Análises

Virgínia Maria Nogueira de Vasconcellos 206

7.3.2 Praça Edmundo Bittencourt

Seu zoneamento destaca seis usos principais: playground, áreas de estar (formadas

por grupos de bancos com encosto, em vários trechos da praça e banco circular em concreto

ao longo do play),  mesas  de  jogos,  área  de  ginástica,  quadra  polivalente  (rinque)  e

circulação.

                  FIGURA 7.61 – Praça Edmundo Bittencourt

Próximo à quadra existe, ainda, uma mesa de pic-nic, cuja utilização diurna, se faz

por animais domésticos que são “catados” e tratados sobre o seu tampo. Este fato pode ser

justificado pela  sua localização,  que não convida  ao uso.  Para  alcançá-la  é  preciso  que se

contornem os gradis do playground e da quadra e driblar as árvores que a circundam.

 Esta praça é a que apresenta a maior intensidade de uso global, isto é, maior

intensidade de uso distribuído em toda a praça. Além dos moradores do entorno imediato, é

usada  por  moradores  do  Bairro  (e  alguns  de  fora),  que  são  atraídos  pela  tranqüilidade  e

equipamentos do local.  Sua circulação principal se dá da esquina das ruas Décio Villares e

Tenente Marones de Gusmão para o seu interior (playground e  mesas),  para  a  Rua  Anita

Garibaldi e, na diagonal, para o final da Rua Maestro Francisco Braga, onde estão localizadas

a Sede da Associação de Moradores e a passagem para a Rua Santa Clara.

(FIGURA 7.62)
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LEGENDA
(intensidade de usos e

estação do ano)

FR = fraco
MO = moderado
IN = intenso
X = inexistente

v = verão
i = inverno

9 h e 10 h 12 h e 13 h 15 h e 16 h Final semanaZONEAMENTO DE
USOS FR MO IN FR MO IN FR MO IN FR MO IN

ÀREA ESTAR  (1) vi v i vi vi
ÁREA DE ESTAR (2) vi vi vi vi
ÁREA DE ESTAR (3) vi vi vi vi
ÁREA DE ESTAR (4) vi vi vi vi
ÁREA DE ESTAR (5) vi vi vi vi
ÁREA DE JOGOS i  v vi vi vi
PIC-NIC vi vi vi
PLAY GROUND vi vi vi vi
ÁREA GINÀSTICA vi x x vi
PRINCIPAIS FLUXOS vi vi vi vi
FIGURA 7.62 – Zoneamento e intensidade de usos na Praça Edmundo Bittencourt

As atividades diárias são iniciadas bem cedo, a partir das 7 h da manhã. Todos os

dias da semana podem ser encontrados no local, praticantes de tai-chi-chuan, e pessoas que

retornam de suas caminhadas.

Todos  os  dias,  no  verão e  no inverno,  a  praça  é  “invadida”  por  carrinhos  de bebê,

bicicletas e outros veículos infantis, a partir das 9h.  A partir deste horário também chegam

muitos  idosos  para  banhos  de sol  (acompanhados  ou não),  jovens  e  adultos  em geral  em

grupo, acompanhados ou não por seus cães. (FIGURA 7.63)

FIGURA 7.63 - Áreas de uso – Praça Edmundo Bittencourt

N
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A Praça Edmundo Bittencourt apresenta uma característica diferente das outras duas

analisadas. É a que oferece a maior inter-relação de seus usuários. Tanto na Praça Irmãos

Bernardelli  quanto  na  Praça  Serzedelo  Corrêa,  os  contatos  entre  os  usuários  são,  em  sua

maioria, indiretos (a exceção se verifica nas áreas de jogos). Na Edmundo Bittencourt os

contatos são diretos. Todos se conhecem, batem papo, trocam informações, mesmo os

usuários provenientes de áreas vizinhas.

No verão, o playground é intensamente freqüentado a partir  das 9 h. Por volta das

12 h, a área começa a ser esvaziada, devido à proximidade do almoço. No inverno, o horário

de saída das crianças da praça se estende até 13.30 h. O playground é cercado por gradil

baixo, com dois acessos rampados, protegidos por portão e trinco. Um segundo gradil

protege as crianças na área dos balanços. O local é parcialmente sombreado, o que permite

o banho de sol e a proteção necessária às crianças, cujas idades variam de 0 a 7 anos de

idade, sendo que a maioria tem até cinco anos. A área possui ainda, bancos no seu interior,

que servem para os acompanhantes, em geral jovens mães, avós e babás e como apoio para

brinquedos, bolsas e mochilas infantis.  (FIGURA 7.64)

FIGURA 7.64 Usos verão (1) – Praça Edmundo Bittencourt

A quadra polivalente é cercada por alambrado em círculo, com um único acesso.

Apresenta uso moderado na parte da manhã e à tarde, nos dias úteis e uso intenso à noite

(adolescentes e adultos) e nos finais de semana136. Aos domingos, pela manhã é usada por

meninos entre 8 e 12 anos, integrantes da escolinha de futebol patrocinada pela AMA Bairro

Peixoto (Associação de Moradores e Amigos do Bairro Peixoto).

136 A AMA Bairro Peixoto - promove aulas de futebol para as crianças da comunidade.
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O carteado ou o  dominó não são comuns nesta  praça.  As  mesas  com tabuleiro  de

xadrez são usadas para bate-papos, leitura de jornais e descanso. Entre 12 e 15h, as mesas

são ocupadas por funcionários de clínicas, laboratórios e outros estabelecimentos comerciais

do seu entorno imediato ou de áreas próximas, que descansam após o almoço.

A  área  de  ginástica  é  usada  por  adultos,  em  sua  maioria  e  por  adolescentes,

sobretudo nos fins de semana. No entanto, nos dias úteis, o uso é de moderado a fraco, pela

manhã, praticamente inexistente à tarde e alto à noite137 (FIGURA 7.65).

FIGURA 7.65 – Usos verão (2) – Praça Edmundo Bittencourt

Há três pontos de encontro bem definidos na praça, mas o local de maior

congestionamento é o playground. Os pontos geradores de atividades (externos à praça)

são: a passagem para a Rua santa Clara, a Rua Anita Garibaldi (acesso e comércio), a Igreja

Metodista e o Laboratório. (FIGURA 7.66)

              FIGURA 7.66 – A “vida” na Praça Edmundo Bittencourt (WHITE, 1980)

137 Os dados noturnos não são confirmados, porque este período não é contemplado na pesquisa.
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As  TABELAS  7.62  e  7.63  apresentam,  respectivamente,  o  grau  de  utilização  das

diferentes áreas de uso e o percentual estimado de usuários por sexo e área de uso na Praça

Edmundo Bittencourt.

TABELA  7.62  –  ÁREAS  DE  USO  POR  FAIXA  ETÁRIA  PREDOMINANTE  –  PRAÇA  EDMUNDO
BITTENCOURT – verão e inverno

VERÃO
      USO

FAIXA
ETÁRIA

JOGOS
(cartas, xadrez

e dominó)

ESTAR (1 a 5)
(banho de sol,

descanso e
“desempregados”)

PLAYGROUND QUADRA GINÁSTICA PIC-NIC

0-5 - - IN - - -
5-10 - - IN IN - -
10-18 FR - FR IN IN -
18-25 MO FR FR IN MO -
25-65 MO MO FR IN MO -
> 65 FR IN FR FR - -

INVERNO
0-5 - - IN - - -
5-10 - - IN IN - -
10-18 FR - FR IN IN -
18-25 MO FR FR IN MO -
25-65 MO MO FR IN MO -
> 65 FR IN FR FR - -

LEGENDA: (-) inexistente (FR) fraco (MO) moderado (IN) intenso

TABELA 7.63 – PERCENTUAL DE USUÁRIOS POR SEXO, ÁREA DE USO138 E FAIXA ETÁRIA -
- PRAÇA EDMUNDO BITTENCOURT – verão e inverno
     Sexo (%)
Área de uso

MASCULINO
(%)

FAIXA ETÁRIA
(predominante)

FEMININO
(%)

FAIXA ETÁRIA
(predominante)

Estar (1) 10 Idosos 90 Idosas
Estar (2) 40 Adultos e adolescentes 60 Adultos e adolescentes
Estar (3) 95 Idosos 5 aposentadas
Estar (4) 70 Idosos 30 aposentadas
Estar (5) 5 Acompanhantes 95 Acompanhantes
Jogos 100 Idosos 0 -
Play 50 Crianças 50 Crianças
Ginástica 100 Adolescentes e adultos 0 Adolescentes e adultos

Quadra 95 Crianças, adolescentes e
adultos 5 Adultos

Pic-nic - - - -
Circulação 50 Diversos 50 Diversos

A AMA Bairro Peixoto promove, anualmente, muitas atividades que acontecem no

interior da praça. Entre elas, podem ser citadas as aulas de capoeira (3as e 5as das 19:30 h

às 21 h), ginástica para a terceira idade (2as,  3as e 4as das 7:30 h às 8:30 h), escolinha de

futebol (2as e 4as a partir da 8:30h e em breve à tarde). (FIGURA 7.67).

138 Valores aproximados em função dos dias observados.
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FIGURA 7. 67 – Atividades desenvolvidas na Praça Edmundo Bittencourt

Os eventos anuais são: a famosa Festa Julina que acontece durante todo o mês de

julho, chegando às vezes ao mês de agosto, as comemorações do Dia da Criança, Teatro na

praça, Feira da Saúde, vacinação de animais etc. além de feira livre às 4as feiras.

Por  não  ser  gradeada,  pode-se  circular  livremente  por  ela.  No  entanto,  é  a  que

apresenta o menor índice de mendigos e/ou desocupados. Sua segurança também é feita

pela  Guarda  Municipal,  mas  a  maior  garantia  de  segurança  é  dada  pela  integração  dos

próprios moradores.

A praça é toda em terra batida, com boa drenagem. A exceção se verifica na quadra

e  sob  as  mesas  de  jogos  que  são  em  concreto.  Os  passeios  são  desenhos  em  pedra

portuguesa preta e branca. Próximo ao seu centro geométrico encontra-se no centro de um

canteiro, um grande chafariz de concreto. A praça dispõe, ainda de lixeiras, telefone público

e estacionamento à sua volta. Às quartas-feiras funciona uma feira-livre na Rua Tenente

Marones de Gusmão.
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7.4 DISCUSSÕES DAS ANÁLISES

7.4.1 Praça Irmãos Bernardelli

A relação entre as dimensões da Praça Irmãos Bernardelli e as edificações do seu

entorno imediato é de, aproximadamente, 1:3, nas duas direções (tomando-se por limites o

meio-fio  da  Avenida  Atlântica  e  o  alinhamento  das  fachadas  da  Avenida  N.  S.  de

Copacabana, por um lado e o alinhamento das edificações as ruas Belford Roxo e Ronald de

Carvalho, por outro). Ao serem consideradas a altura da escola e as dimensões da praça (a

partir do alinhamento da escola), chega-se a uma nova proporção (1:5). Nos dois casos, de

acordo com Ashihara (1981), quando D/H > 2, “forças circundantes que criam a sensação de

praça começam a diminuir e perdem eficácia”. (ASHIHARA, 1981:44).

A  relação  entre  a  altura  da  escola  e  o  espaço  físico  da  praça  aumenta  bastante  a

relação defendida por Ashihara (1981). Mesmo considerando-se a escola um elemento

“intruso” e inadequado à área oficial  da praça, a proximidade com o mar, confere ao local

um caráter de espaço infinito, ampliando ao extremo a relação entre sua maior distância e a

maior  altura  de  edificação  do  seu  entorno  imediato,  sem subtrair  a  força  do  espaço.   Por

outro lado, a presença de vegetação de porte arbóreo (árvores e palmeiras), delimita os

espaços e ajuda a minimizar os possíveis efeitos que possam diminuir a sensação de praça

preconizada por Ashihara (1981).

Nesta  praça  o  percentual  de  sombreamento  por  arborização  é  de  26,9%  e  por

elemento construído de 7,2%, totalizando 37,1%. Apesar da sombra gerada na praça pelas

edificações do entorno (TABELA 7.3), a praça recebe muita insolação direta, ao longo do dia,

sobretudo  no  verão,  quando  as  temperaturas  são  mais  altas,  o  que,  de  uma  forma  geral,

aumenta a sensação de desconforto térmico. As áreas de estar (1) e (2), respectivamente

pontos (3,3’) e (4,4’), ficam ao sol durante todo o dia, reduzindo o tempo de uso no local.

O playground (ponto 1,1’) é uma área úmida, que não oferece possibilidade de uso,

nas  primeiras  horas  da  manhã,  para  banho  de  sol  das  crianças,  também  reduzindo  a

intensidade e o tempo de utilização do espaço. Sua umidade, no entanto, é maior devido à

área de sombra criada pela escola e não devido às árvores, que permeiam a passagem dos

raios solares, a partir das 10:30h (horário de verão), aproximadamente. A área de jogos (1),

protegida por cobertura de concreto e telhas e árvores apresenta uso intenso, todos os dias

da semana, inclusive nos dias de chuva, embora tenha sido registrada como a mais úmida

desta praça.
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Na Praça Irmãos Bernardelli, as diferenças registradas para a direção predominante

do  vento  mostram-se  pequenas.  Por  sua  vez,  essas  diferenças  podem  ser  atribuídas  à

própria configuração espacial da praça (com massas arbustivas, pequenas edificações e

árvores139), à relação entre suas dimensões e a altura das edificações do entorno e ao perfil

do litoral.

Os ventos que chegam à praça de N-NO não encontram obstáculos para alcançar o

mar (registros efetuados pela manhã). À tarde, o vento E, que chega do mar, também não

encontra  obstáculos  na  praça.  Isto  demonstra  que,  sob  esta  orientação,  as  edificações  do

entorno  imediato,  não  o  influenciam.  Este  fato  se  deve  à  curva  do  litoral  que  cria  uma

abertura à entrada dos ventos E-S na praça. (FIGURA 7.68).

FIGURA 7.68 – Principais entradas do vento na Praça Irmãos Bernardelli

No verão, a variação S-SE detectada à tarde, no ponto (1,1’), pode ser explicada pela

massa arbustiva disposta junto ao pergulado.  As FIGURAS 7.69 e 7.70 retratam: a entrada

do vento nos pontos de medição (médias) e a situação (média) na praia e o comportamento

do vento (média) nos turnos, ambas para a situação de verão.

139 As  árvores  estão  concentradas  no  fundo  da  praça,  junto  à  escola,  não  interferindo  de  forma
significativa na mudança de direção do vento, nesta praça.

PRAÇA IRMÃOS BERNARDELLI
N

S

NO

E

SE
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TARDE - verão

LEGENDA:

            Direção do vento na praça

            Direção do vento na praia

            Massa arbustiva

(1,1’) – playground, à sombra de árvores, junto à
edificação (escola), piso em terra;
(2,2’) – jogos (1), à sombra de cobertura e árvores,
piso em concreto;
(3,3’) – estar (1), ao sol, exceto ao fim da tarde de
verão, piso em pedra portuguesa branca;
(4,4’) – estar (2), ao sol, piso em paralelepípedo;

(5,5”) – circulação, ao sol, piso em concreto

 FIGURA 7.69 – Comportamento do vento nos pontos – praia/Praça Irmãos Bernardelli -
verão

PRAIA PRAÇA
FIGURA 7.70 – Comportamento do vento nos turnos Praia-Praça Irmãos Bernardelli - verão

As observações  apontadas  para  a  situação de verão,  se  confirmam nas  análises  de

inverno.  No  turno  da  manhã  os  ventos  chegam  à  praça  de  NO,  alcançando  o  mar  sem

obstáculos; ao meio-dia, de SE, também sem interferências do entorno construído, mas à

tarde  o  vento  que  chega  de  SO,  alcançando  os  pontos  por  S,  SE  e  E,  mostrando  a

interferência das edificações do entorno no comportamento do vento na praça. As FIGURAS

7.71  e  7.72  retratam  a  entrada  do  vento  nos  pontos  de  medição  (médias)  e  a  situação

N

N

N-NO E

S

N Manhã - verão
Meio dia - verão

Tarde - verão
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(média) na praia e o comportamento do vento (média) nos turnos, ambas para a situação de

inverno.

LEGENDA:

            Direção do vento na praça

            Direção do vento na praia

            Massa arbustiva

(1,1’) – playground,  à  sombra  de  árvores,  junto  à
edificação (escola), piso em terra;
(2,2’) – jogos (1), à sombra de cobertura e árvores,
piso em concreto;
(3,3’) – estar (1), ao sol, exceto ao fim da tarde de
verão, piso em pedra portuguesa branca;
(4,4’) – estar (2), ao sol, piso em paralelepípedo;

(5,5”) – circulação, ao sol, piso em concreto

 FIGURA 7.71 – Comportamento do vento nos pontos – praia/Praça Irmãos Bernardelli -
inverno

 PRAIA                             PRAÇA
FIGURA 7.72 - Comportamento do vento nos turnos Praia-Praça Irmãos Bernardelli - inverno

A TABELA 7.64 visa a resumir os pontos que sofreram variação na direção do vento

em comparação com praia, em situação de verão e de inverno. São destacados, em negrito,

os pontos que sofrem a mesma variação.
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N Meio dia - invernoManhã - inverno

Tarde - inverno
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TABELA 7.64 – Resumo das variações do vento – praia-Praça Irmãos Bernardelli

VERÃO INVERNO

PRAIA PRAÇA Variação
(pontos) PRAIA PRAÇA Variação

(pontos)
N-NO140 N-NO Sem variação NO NO 2-5 (S)

E E Sem variação SE SE 3 (S)
S S Sem variação S-SO SE todos (S-SE-E)

De  um modo  geral,  apenas  o  vento  que  chega  à  praia  de  SO  sofre  alterações  por

conta do entorno construído na Praça Irmãos Bernardelli.  Essa variação pode ser explicada

pelo  paredão  formado  pelas  edificações  da  Rua  Belford  Roxo.   As  demais  direções  não

encontram grandes obstáculos para penetrar na praça.

As FIGURAS 7.73 e 7.74 resumem a situação da Praça Irmãos Bernardelli, em relação

ao seu entorno (natural e construído), destacando o comportamento do vento no verão e no

inverno, respectivamente, nos turnos observados.

140 O vento NO que acessa a praça pelo canal formado pela Rua Ronald de Carvalho, atinge a praia na
mesma direção.
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LEGENDA:

        Direção predominante - praia

        Direção predominante nos
pontos na Praça Edmundo
Bittencourt

      Localização da praça

Imagens: Google Earth

FIGURA 7.73 - Influência do entorno natural e construído no comportamento do vento Praça
Irmãos Bernardelli - verão
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LEGENDA:

        Direção predominante - praia

        Direção predominante nos
pontos na Praça Edmundo
Bittencourt

      Localização da praça

Imagens: Google Earth

FIGURA 7.74 - Influência do entorno natural e construído no comportamento do vento Praça
Irmãos Bernardelli - inverno
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7.4.2. Praça Serzedelo Corrêa

A relação entre as dimensões da praça e as edificações do entorno imediato, na

Praça Serzedelo Corrêa é de, aproximadamente, 1:2,5, impedindo seu sombreamento pelo

entorno construído, no verão; no inverno, no entanto, essa relação não é suficiente para

garantir a insolação da praça, pela manhã e à tarde, pois o percentual de área sombreada

pelo entorno edificado aumenta, consideravelmente. (TABELA 7.6). Este fato faz com que os

usuários procurem pequenos espaços ensolarados no interior da praça, como a área de estar

(2), de uso intenso constatado, apenas, no inverno. (ver item 7.3).

Em  termos  formais  e  visuais,  a  praça  é  “fechada”  pelo  gradil  e  por  barracas

eventualmente  montadas  no passeio  da  Avenida  N.  S.  de  Copacabana,  o  que dificulta  sua

identificação imediata.

Embora seja a mais arborizada das três praças analisadas (57,8%), que cria uma

sensação maior de conforto térmico pelo sombreamento, a distribuição e a especificação de

espécies de copas muito densas não permite a filtragem dos raios solares, tornando os

espaços sombrios e, por isso, criando áreas de insegurança e poucos utilizadas.

Nesta praça, as oscilações do vento foram pouco elucidativas, pela restrição de

registros e grande variedade de elementos de análise (presença maciça de árvores de copas

densas, elementos construídos (cobertura e brinquedo) e perfil das edificações do entorno

imediato), além de sua situação em relação ao perfil do litoral, topografia local (proximidade

de  morros)  e  malha  viária  (canal  formado  pela  R.  Siqueira  Campos).  De  uma  forma

abrangente, as diferenças na direção predominante do vento registradas na praça mostram-

se confusas. Por sua vez, elas retratam sua própria configuração espacial.  Nas FIGURAS

7.75 e  7.76 são retratadas  as  principais  entradas  de vento  registradas  na Praça  Serzedelo

Corrêa, buscando entender como se verificam as alterações de direção do vento em relação

ao entorno e sua comparação com a direção observada na praia. Observa-se que o vento N

(predominante na manhã de verão) sofre uma variação chegando à praia de NE; no meio da

tarde as variações foram maiores na praça apresentando-se SO na praia e, à tarde, o vento

predominantemente E na praça sofre uma grande variação chegando à praia de O.
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LEGENDA:

            Direção do vento na praça

            Direção do vento na praia

            Massa arbustiva
(1,1’) – playground, à sombra de árvores, junto à
edificação (escola), piso em terra;
(2,2’) – jogos (1), à sombra de cobertura e
árvores, piso em concreto;
(3,3’) – estar (1), ao sol, exceto ao fim da tarde de
verão, piso em pedra portuguesa branca;
(4,4’) – estar (2), ao sol, piso em paralelepípedo;
(5,5”) – circulação, ao sol, piso em concreto

 FIGURA 7.75 – Comportamento do vento nos pontos – praia/Praça Serzedelo Corrêa – verão

 PRAIA                              PRAÇA
FIGURA 7.76 – Comportamento do vento nos turnos Praia-Praça Serzedelo Corrêa – verão

Os ventos registrados no inverno também sofrem alterações. As mais significativas

apontam a direção SE praça  e  NO na praia  (onde há uma inversão total  de  direção).  Nas

FIGURAS 7.77 e 7.78 – são retratadas as principais entradas de vento registradas na Praça

Serzedelo Corrêa, no inverno, para melhor visualização.
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LEGENDA:

            Direção do vento na praça

            Direção do vento na praia

            Massa arbustiva

(1,1’) – playground, à sombra de árvores, junto à
edificação (escola), piso em terra;
(2,2’) – jogos (1), à sombra de cobertura e
árvores, piso em concreto;
(3,3’) – estar (1), ao sol, exceto ao fim da tarde de
verão, piso em pedra portuguesa branca;
(4,4’) – estar (2), ao sol, piso em paralelepípedo;

(5,5”) – circulação, ao sol, piso em concreto

 FIGURA  7.77  –  Comportamento  do  vento  nos  pontos  –  praia/Praça  Serzedelo  Corrêa  -
inverno

PRAIA                         PRAÇA
FIGURA 7.78 – Comportamento do vento nos turnos Praia-Praça – inverno

A TABELA 7.65 visa a resumir os pontos que sofreram variação na direção do vento

em comparação com praia, em situação de verão e de inverno. São destacados, em negrito,

os pontos que sofrem a mesma variação.
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TABELA 7.65 - Resumo das variações do vento – praia-Praça Serzedelo Corrêa

VERÃO INVERNO
PRAIA PRAÇA Variação

(pontos)
PRAIA PRAÇA Variação

(pontos)
NE N 5 (O) NO-N S-SE 5 (S)

SO N 1- 4- 5 (NO-
NE) NE N 3-4-5 (NO-N-NE)

O E 2 (NE) SE N-NO 1- 2-3 (NO);
4-5 (N-NE)

De um modo geral, é bastante confusa a interpretação dos dados nesta praça, devido

a sua própria configuração espacial. Por outro lado é possível arriscar que os ventos N-NE, e

S-SE sofrem menores alterações entre os pontos na praça e na praia; os ventos de O, e N-

NO, apresentam modificações significativas, apontando a interferência do entorno

(edificações e árvores).

As FIGURAS 7.79 e 7.80 resumem a situação da Praça Serzedelo Corrêa, em relação

ao seu entorno (natural e construído), destacando o comportamento do vento no verão e no

inverno, respectivamente, nos turnos observados.
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LEGENDA:

        Direção predominante -
praia

        Direção predominante nos
pontos na Praça Edmundo
Bittencourt

      Localização da praça

Imagens: Google Earth

FIGURA 7.79 - Influência do entorno natural e construído no comportamento do vento Praça
Serzedelo Corrêa - verão
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LEGENDA:

        Direção predominante -
praia

        Direção predominante nos
pontos na Praça Edmundo
Bittencourt

      Localização da praça

Imagens: Google Earth

FIGURA 7.80 - Influência do entorno natural e construído no comportamento do vento Praça
Serzedelo Corrêa - inverno
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7.4.3. Praça Edmundo Bittencourt

Pode-se considerar que o entorno edificado da Praça Edmundo Bittencourt apresenta

dois perfis: no primeiro (entorno imediato) a relação entre as dimensões da praça e a altura

de suas edificações é a maior verificada no estudo (1:9); o segundo, que tem forte impacto

(sobretudo visual) sobre o local, é formado pelas edificações das ruas Figueiredo Magalhães

(paredão  de,  aproximadamente,  40  m  de  altura)  e  Santa  Clara  (skyline variado,

apresentando edificações de até 60m, aproximadamente).

É  a  única  praça  totalmente  aberta  ao  público  (sem  gradil  de  proteção)  e  que

apresenta a melhor distribuição espacial de árvores, que garante um percentual médio total

de 51% de área sombreada (cálculo para o meio-dia de verão).

A  Praça  Edmundo  Bittencourt  também  apresenta  grande  variação  nos  registros  de

direção  predominante  do  vento  nos  pontos  e  essa  variação  se  verifica  em função:  da  sua

inserção na malha urbana (canal de ventilação formado pela Rua Anita Garibaldi), do perfil

de seu entorno construído e, sobretudo, pela topografia local, uma vez que é cercada pelos

morros São João (altura máxima 241m), da Saudade (altura máxima 246 m) e dos Cabritos

(altura máxima 384 m). (FIGURA 7.81)

                   FIGURA 7.81 – Entorno da Praça Edmundo Bittencourt

De uma forma abrangente, os ventos E-SE registrados na praia, no verão, acessam a

praça sem grandes modificações, já os ventos S e SO, na praia, sofrem modificações (NE e

E)  na  praça,  não  apenas  por  conta  do  entorno  construído,  mas,  sobretudo,  por  conta  da

topografia  (Morro  São João).  Da mesma forma no inverno,  os  ventos  que chegam à praia
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por  E,  sofrem uma variação chegando,  predominantemente  à  praça   por  NO (topografia  –

morros da Saudade e dos Cabritos); já os ventos que chegam à praia por S-SE , mantêm a

predominância na praça. (FIGURAS 7.82 e 7.83)

LEGENDA:

            Direção do vento na praça

            Direção do vento na praia

            Massa arbustiva

(1,1’) – playground, à sombra de árvores, junto
à edificação (escola), piso em terra;
(2,2’) – jogos (1), à sombra de cobertura e
árvores, piso em concreto;
(3,3’) – estar (1), ao sol, exceto ao fim da tarde
de verão, piso em pedra portuguesa branca;
(4,4’)  –  estar  (2),  ao  sol,  piso  em
paralelepípedo;

(5,5”) – circulação, ao sol, piso em concreto

 FIGURA 7.82 - Comportamento do vento nos pontos – praia/Praça Edmundo Bittencourt -
verão

PRAIA                                 PRAÇA
FIGURA 7.83 – Comportamento do vento nos turnos Praia-Praça Edmundo Bittencourt –
verão
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No  inverno,  as  variações  de  direção  foram  maiores:  pela  manhã,  o  vento  NO

registrado  na  praça  chega  à  praia  de  E;  ao  maio-dia,  os  ventos  SE  e  SO  ,  registrados  na

praça,  chegam à  praia  de  SE  e,  à  tarde,  os  ventos  predominantemente  de  S-SE,  também

chegam na praia de SE. (FIGURAS 7.84 e 7.85)

LEGENDA:

            Direção do vento na praça

            Direção do vento na praia

            Massa arbustiva

(1,1’) – playground,  à  sombra  de  árvores,  junto  à
edificação (escola), piso em terra;
(2,2’) – jogos (1), à sombra de cobertura e árvores,
piso em concreto;
(3,3’) – estar (1), ao sol, exceto ao fim da tarde de
verão, piso em pedra portuguesa branca;
(4,4’) – estar (2), ao sol, piso em paralelepípedo;
(5,5”) – circulação, ao sol, piso em concreto

FIGURA 7.84 – Comportamento do vento nos pontos – praia/Praça Edmundo Bittencourt –
inverno

PRAIA                               PRAÇA
FIGURA 7.85 – Comportamento do vento nos turnos Praia-Praça Edmundo Bittencourt –
inverno
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A  TABELA  7.66  mostra  os  pontos  que  sofreram  variação  na  direção  do  vento  em

comparação com praia, em situação de verão e de inverno. São destacados, em negrito, os

pontos que sofrem a mesma variação.

TABELA 7.66 - Resumo das variações do vento – praia-Praça Edmundo Bittencourt

VERÃO INVERNO
PRAIA PRAÇA PONTOS PRAIA PRAÇA PONTOS
E-SE (E) E-SE 2-3 (S) E NO Sem variação

S NE 2-3-5 (O-SE-
NE) SE SE 1-2 (SO)

SO-S E 2-5 (SO-NE) S-SE S 3-4-5 (SE-E)

De um modo abrangente, nesta praça as maiores variações ocorrem quando da

chegada da entrada do vento SO. As menores variações ocorrem quando o vento chega à

praia por SE.

As FIGURAS 7.86 e 7.87 resumem a situação da Praça Edmundo Bittencourt, em

relação ao seu entorno (natural e construído), destacando o comportamento do vento no

verão e no inverno, respectivamente, nos turnos observados.
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LEGENDA:

        Direção
predominante - praia

        Direção
predominante nos pontos
na Praça Edmundo
Bittencourt

      Localização da praça

Imagens: Google Earth

FIGURA 7.86 - Influência do entorno natural e construído no comportamento do vento Praça
Edmundo Bittencourt - verão
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LEGENDA:

        Direção
predominante - praia

        Direção
predominante nos pontos
na Praça Edmundo
Bittencourt

      Localização da praça

Imagens: Google Earth

FIGURA 7.87 - Influência do entorno natural e construído no comportamento do vento Praça
Edmundo Bittencourt - inverno
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8. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

Como mencionado anteriormente o conceito de bioclimatismo aplicado ao espaço

urbano ainda é recente, pouco estudado e quase nada explorado no desenho da cidade, ou

seja, o conceito de bioclimatismo ainda não vem sendo utilizado como uma ferramenta

sistemática de intervenção na cidade. Da mesma forma, a legislação ainda não resguarda

todos os aspectos relevantes e necessários à sua reformulação e aplicação.  Assim, é

necessário sublinhar a importância de se trabalhar o espaço externo considerando as inter-

relações entre o clima local e o sítio (entendidos como a interação entre as variáveis

climáticas, os elementos naturais, os elementos construídos e o próprio Homem) e traçar

diretrizes que possam contribuir para o projeto dos espaços exteriores, em especial a praça.

As praças são importantes elementos do espaço urbano, e desempenham

extraordinários papéis no dia-a-dia da cidade. As quadras a elas destinadas criam

verdadeiras “ilhas” de amenização no traçado urbano, quebrando a rigidez imposta pelas

altas  taxas  de  ocupação  do  solo,  que  por  sua  vez,  criam  barreiras  arquitetônicas  que

impedem a adequada ventilação, insolação e conseqüente higienização da cidade.

A literatura estrangeira, repleta de exemplos de projetos admiráveis, menciona o

papel da praça enquanto lugar, função, técnica, obra de arte ou sua relação (visual) com o

entorno edificado (proporção, unidade, harmonia, forma etc.). Poucos trabalhos abordam,

com maior acuidade, a necessidade de imprimir a esses espaços os cuidados com o conforto

ambiental, em função das características climáticas e morfológicas locais.

Da pequena praça de bairro às majestosas “praças-átrios” de edificações suntuosas,

as praças são elementos fundamentais na cidade, “oásis” urbanos onde a cidade “respira”,

brinca e descansa, evidenciando mais que um estilo de vida, um conceito de viver de cada

povo. As diferentes culturas, por sua vez, retratam as alterações climáticas e permitem

identificar as necessidades, os hábitos e as atitudes dos habitantes de cada região do

Planeta.

Porém, a rapidez com que as cidades crescem aliada ao processo de globalização

induzem muitas vezes ao abandono de estudos integrados que permitam avaliar a relação

custo-benefício considerando o bem-estar físico e psíquico do Homem e assim, minimizando

os problemas ambientais que acometem a maioria das cidades, sobretudo os relacionados ao

clima urbano e ao conforto térmico da população. Diferentemente das cidades de clima frio,

nas cidades de clima tropical, as praças guardam (e devem guardar sempre e cada vez mais)

áreas ajardinadas e vegetação de porte arbóreo, que lhe permitem a criação de espaços
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protegidos das altas temperaturas e da radiação solar direta. No entanto, o uso intensivo de

grandes extensões pavimentadas, materiais muito transmissores de calor e espaços

desprovidos de vegetação, que espelham tipologias de países de clima frio, ainda são muito

utilizadas em regiões quentes.

Fundamentada nesses pressupostos, esta pesquisa teve como primeira finalidade

estudar as influências que o entorno construído provoca no microclima de praças de bairro

litorâneo em uma cidade de clima tropical quente e úmido, buscando determinar subsídios

que, respeitando os demais requisitos de projeto, possam oferecer condições mínimas de

conforto ambiental aos usuários. Para alcançá-la, analisaram-se três morfologias distintas e

complementares, no Bairro de Copacabana, na Cidade do Rio de Janeiro: Praça Irmãos

Bernardelli, Praça Serzedelo Corrêa e Praça Edmundo Bittencourt.

Por estarem contidas em características climáticas, ambientais e sócio-econômicas

semelhantes, mas diferentes em relação à configuração do seu espaço envolvente (gabarito,

forma de implantação da edificação no lote, fechamento), à distância ao mar, à orientação e

à localização (topografia e perfil do litoral), foi possível verificar, também: as interferências

do entorno construído  no microclima de cada geometria  estudada e  analisar  o  uso efetivo

desses espaços em função da avaliação de suas características microclimáticas.

Alcançados seus objetivos, o estudo confirma a hipótese de que, independente das

características topoclimáticas, as variações do entorno construído alteram as condições de

conforto do ambiente, interferindo na qualidade do espaço projetado e, em conseqüência,

no uso efetivo desses espaços. Confirmada a hipótese, sustenta-se que as principais

variáveis para o estudo bioclimático dos espaços externos, em bairros litorâneos de cidades

de  clima  tropical  quente  e  úmido,  são:  a  radiação  solar  direta,  a  temperatura  do  ar  e  o

vento.

Esta afirmação ratifica a importância do sombreamento por árvores e o

aproveitamento  do  vento  em  cidades  de  clima  tropical  quente  e  úmido,  para  garantir  a

utilização  dos  espaços  exteriores,  aumentando  o  tempo  de  permanência  dos  usuários  e  a

intensidade de uso desses espaços, sem perder de vista as especificidades de cada projeto e

as necessidades e características sócio-culturais dos usuários.

Da mesma forma, é importante ressaltar que compreender a estrutura morfológica do

espaço para garantir a harmonia entre suas características físicas, ambientais, climáticas e

culturais é fundamental em projetos de espaços exteriores.
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Com  base  nesse  princípio,  lembra-se  que  Ashihara  (1981),  destaca  que  a  as

dimensões de uma praça devem ser expressas pela relação 1≤D/H≤2 e que afirma ainda o

autor  que,  se  D/H  <  1,  o  espaço  externo  não  é  uma  praça  e,  se  D/H>2,  as  forças

circundantes que criam a sensação de praça, começam a se enfraquecer e perdem eficácia.

Nos  três  casos  analisados,  a  relação  dimensões  do  quarteirão  da  praça  –  alturas  das

edificações do seu entorno imediato, é sempre maior a 2 e, esta relação ajuda a garantir a

ventilação das praças. Mais uma vez, a Praça Serzedelo Corrêa, que apresenta uma relação

de  1:  2,5,  é  um  bom  exemplo,  por  ser  a  mais  “fechada”  e  mais  arborizada.  Apesar  da

variação constante da direção do vento, a relação Praça Serzedelo Corrêa – espaço

envolvente  permite  a  entrada  do  vento  no  seu  interior,  minimizando  a  sensação  de

desconforto térmico causado pelas altas temperaturas, no verão ou mesmo no inverno.

Ainda ao considerar o espaço exterior como “arquitetura sem teto”, que se desenha a

partir de duas únicas dimensões, Ashihara (1981:5), não contempla a vegetação arbórea

como elemento de cobertura dos espaços exteriores, nem sua importância na estruturação

espacial (tridimensional), afetando as relações entre as dimensões da praça e a altura das

edificações do seu entrono imediato. As copas das árvores formam o “teto” necessário ao

sombreamento dos espaços e seu conseqüente uso ao longo do dia, sendo fundamentais,

sobretudo em cidades de clima tropical quente e úmido. Assim, propõe-se uma revisão à

teoria de Ashihara (1981), adequando-a às características das cidades tropicais, sobretudo

as localizadas em áreas litorâneas, em consonância com o estudo do conforto ambiental.

No  entanto,  ratifica-se  a  importância  da  morfologia  urbana  para  o  estudo  do  clima

das  cidades  e  entende-se  que  seu  estudo  deve  constituir  o  ponto  de  partida  para  a

intervenção nos espaços exteriores visando ao conforto ambiental. Sem o reconhecimento

prévio dos elementos e características da forma da cidade é o impossível prosseguir no

estudo do clima urbano. Da mesma forma, é impossível intervir no espaço urbano, sem

conhecer as características do clima local e sem avaliar as variações microclimáticas, que por

sua  vez,  são  alteradas  pelo  meio  urbano.  O  processo  é  cíclico,  contínuo  e  ininterrupto,  e

deve acompanhar o crescimento e o desenvolvimento urbano, para garantir, melhores

condições de funcionamento da cidade, buscando sua sustentabilidade em prol do conforto

do ambiente.

Com base nos experimentos de campo realizados na pesquisa e partindo da premissa

que os elementos e fatores climáticos apresentam um maior ou menor grau de importância

no conforto do ambiente, destacam-se os principais elementos de análise climática para o
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conforto térmico dos espaços exteriores em cidades de clima tropical quente e úmido: a

temperatura do ar, a quantidade de radiação solar direta e a velocidade média do vento.

Outros fatores também influenciam o conforto do ambiente e devem ser igualmente

observados  como  a  umidade  do  ar  e  os  materiais  de  revestimento  (solo  e  paredes  do

entorno imediato), sobretudo no que diz respeito ao uso de superfícies com água, no

primeiro caso e ao ofuscamento ou escurecimento e o aumento da radiação infravermelha,

no segundo. Porém, a partir das observações de uso e das medições realizadas, ficou claro

nesta pesquisa, que, diferentemente do que é preconizado para os espaços internos, nos

espaços abertos, a umidade do ar passa a constituir um elemento climático de importância

secundária. Esta característica foi observada tanto na Praça Irmãos Bernardelli quanto na

Praça Serzedelo Corrêa, onde há concentração de pontos densamente sombreados por

vegetação arbórea, onde, por conseqüência, foram registrados os maiores índices de

umidade relativa do ar, em dias de temperaturas altas. Embora a umidade registrada fosse

maior nessas áreas, a possibilidade de ventilação constante, mostrou que a sensação de

desconforto térmico gerado pelas altas temperaturas aliadas às altas taxas de umidade

diminui, onde há vento.

Nos estudos desenvolvidos na Tese ficou comprovado, com clareza, que as menores

variações de direção do vento são observadas na praia, onde o vento circula livremente. Este

fato já confirma a grande influência do entorno construído sobre o seu comportamento. E, o

comportamento do vento influencia o microclima e o conforto térmico humano no ambiente,

garantindo, dificultando ou impedindo sua utilização. Assim, o vento deve ser tratado como

um importante elemento no controle do bioclimático dos espaços externos, podendo reduzir

a sensação de desconforto térmico, sobretudo em áreas muito quentes.

Por sua vez, as alterações que o entorno construído (e o natural), causam ao vento

ainda são pouco definidas por conta da complexidade que o espaço urbano impõe a exemplo

do que se presenciou na Praça Serzedelo Corrêa. A grande variedade de elementos de

análise (traçado urbano, altas edificações sem afastamentos, presença maciça de árvores de

copas densas e arbustos, elementos construídos (coberturas e pérgulas), situação em

relação ao mar e perfil do litoral), são fortes rudimentos do espaço que modificam a direção

do vento.

O sol é importante para a higienização dos espaços e para a saúde do Homem e a

sombra excessiva torna os locais escuros, insalubres e inseguros. Por outro lado, a radiação

solar direta prolongada causa desconforto térmico e problemas de pele, diminuindo o tempo
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de permanência nos espaços. Assim, sugere-se o sombreamento de, no mínimo, 50%141 de

todas as áreas de uso da praça, inclusive e fundamentalmente das áreas de passagem. Esta

proposta enseja a distribuição equilibrada das árvores em toda a sua extensão, para que não

se encontrem áreas densamente sombreadas, em detrimento de outras eminentemente ao

sol. Recomenda-se, também, o plantio de espécies de copas de densidade variada, para que

permitam o sombreamento ralo, moderado ou forte, em todos os setores de utilização. Este

plantio deve privilegiar espécies nativas para minimizar os efeitos negativos do meio urbano,

reduzindo custos e diminuindo os problemas de adaptação da espécie.

Outros cuidados devem ser tomados em relação ao plantio, como a redução de áreas

pavimentadas que diminuem a drenagem natural do solo, reduzem a temperatura do ar e

garantem o desenvolvimento das raízes e a manutenção da pavimentação, além de facilitar a

multiplicidade de usos.

Outros elementos de sombreamento podem ser usados no projeto dos espaços

exteriores, como coberturas e pérgulas. Porém, as sombras por eles projetadas devem

complementar e não substituir o percentual sugerido para o sombreamento por árvores.

Esses elementos devem majorar as áreas sombreadas e permitir o uso contínuo dos

espaços, inclusive em dias de chuva.

Da mesma forma que os fatores e elementos climáticos exercem maior ou menor

grau de influência nos conforto dos espaços exteriores, os elementos da morfologia urbana

também podem ser descritos como mais ou menos importantes no que diz respeito ao

conforto dos ambientes externos. Porém todos devem ser avaliados e utilizados com

cuidado, para garantir os melhores índices de conforto ao ambiente construído e ao usuário,

beneficiando, por sua vez, o clima no Planeta.

Os materiais de revestimento são bons exemplos. A escolha do material (pisos,

paredes e mobiliário) deve considerar onde este material será implantado (sol ou sombra),

assim como as características físicas do material propriamente dito e de seu acabamento.

Esses cuidados devem considerar, também, se o usuário terá contato direto com o mobiliário

(bancos, mesas e brinquedos) ou “indireto” (muros, paredões, pisos etc.), mas, de qualquer

forma  o  aquecimento  das  superfícies  vai  modificar  a  temperatura  do  ar  e/ou  o  grau  de

luminosidade do ambiente (escurecimento ou ofuscamento) modificando o conforto do

141 Esta média (50%) foi estabelecida em função da análise das praças estudadas. Na Praça Irmãos Bernardelli,
onde o percentual de área sombreada por árvores é de 26,9%, totalmente concentrado no fundo da praça, os
espaços ao sol ficam bastante ociosos e a área densamente arborizada, “vazia” nas primeiras horas da manhã; na
Praça Serzedelo Corrêa, o percentual 57,8%, ainda mal distribuídos apresenta áreas “vazias” por conta do
excessivo sombreamento ou da exposição constante ao sol e na Praça Edmundo Bittencourt, com um percentual
de 51%, bem distribuídos, todas as áreas são intensamente utilizadas ao longo do dia.
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usuário. Do mesmo modo, é importante frisar que, pisos mais efusivos absorvem maior

quantidade de energia, quando expostos ao sol e, quando sua temperatura de superfície é

maior que a do ar, significa que estão emitindo maior quantidade de radiação infravermelha

para o ambiente e aumentando a sensação de desconforto térmico dos usuários.

O estudo mostrou que, em geral, os pisos que transmitiam maior quantidade de

energia, aqueciam-se mais rapidamente, quando expostos ao sol e, à sombra, também

perdiam calor rapidamente. Nas áreas sombreadas por vegetação, não chegavam a

influenciar de forma significativa a temperatura do ar. Todavia, os dados não foram

suficientes para determinar os graus de intervenção da temperatura das diferentes

superfícies estudadas sobre a temperatura do ar.

Para completar, ao se ponderar sobre as influências que o entorno construído exerce

no microclima e, conseqüentemente, no uso dos espaços, é interessante enfatizar a

importância de se estabelecer, num primeiro momento, os objetivos do trabalho para que se

constituam parâmetros de análise adequados ao zoneamento bioclimático do local. É

igualmente importante conhecer os recursos disponíveis, como tempo, instrumentos, pessoal

e segurança.

Ao  se  propor  um  roteiro  metodológico  que  sirva  de  subsídios  para  o  projeto  de

espaços exteriores, procura-se não perder de vista as especificidades de cada projeto, mas

apresentar as etapas e as principais variáveis que devem ser analisadas no processo de

planejamento bioclimático, de um modo geral. (FIGURA 8.1).

gabarito em altura das edificações
Uso do solo

Materiais de superfície
Vegetação

CARACTERÍSTICAS LOCAIS
Orientação solar

Comportamento do vento
Temperatura do ar

Radiação solar
Umidade relativa do ar

CARACTERÍSTICAS DO ENTORNO CONSTRUÍDO
Malha urbana

PROJETO BIOCLIMÁTICO

Estudo das sombras
Estudo das entradas de vento

ZONEAMENTO BIOCLIMÁTICO PROGRAMA DE USOS E NECESSIDADES

          FIGURA 8.1 – Etapas e variáveis observadas no projeto bioclimático.
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Baseada nessa orientação propõe-se um roteiro metodológico para o cumprimento

das etapas e fases do processo de planejamento, onde as principais variáveis devem ser

analisadas. A base desse roteiro foi trabalhada na Tese, tendo como fundamento principal

três etapas de desenvolvimento: inventário, análise e conjugação de resultados e diagnóstico

(propostas apresentadas) (ver capítulo 4, FIGURA 4.1).

Na FIGURA 8.2 destaca-se o roteiro metodológico proposto para o desenvolvimento

de estudos climáticos em áreas urbanas. Nele são destacadas, agrupadas e ordenadas as

categorias de análise: urbana, climática e de uso e atividades desenvolvidas em praças.  As

categorias,  assim como as  variáveis  nelas  contidas  e  sua ordenação podem ser  dadas  por

cada profissional, em função dos objetivos e características de seu trabalho. O roteiro tem o

objetivo de subsidiar o desenvolvimento do projeto, abrangendo todas as fases do processo

de planejamento.

Os trajetos sugeridos permitem uma maior flexibilidade na utilização do roteiro e a

proposta admite o feedback de informações tanto na fase de inventário quanto na de análise

de dados. A proposta não esgota todas as possibilidades de análise, mas sugere um dos

caminhos a serem percorridos visando ao conforto ambiental.
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            FIGURA 8.2 – Roteiro metodológico proposto
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Variáveis analisadas nas praças

Alimentação de dados (estudo de sombras e estudo da entrada de ventos)
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Para finalizar, as sugestões anteriores aliadas às indicações dos autores citados nesta

pesquisa permitiram traçar recomendações para o projeto bioclimático dos espaços

exteriores, em cidades de clima tropical quente e úmido, que são apresentadas, a seguir:

1. No projeto bioclimático de espaços exteriores, em cidades de clima tropical quente

e úmido, é indispensável o uso de elementos de sombreamento.

2. A árvore é o principal elemento de sombreamento e deve ser usada respeitando os

condicionantes do projeto de arborização urbana.

3. O plantio de árvores deve ser distribuído de forma equilibrada em todas as áreas

de uso, isto é, deve abranger todos os espaços da praça, inclusive e fundamentalmente as

circulações, para garantir ao usuário, maior comodidade e conforto ambiental. Não deve

haver uma área de uso densamente arborizada, onde a sombra seja intensa em todas as

horas  do  dia  e  outra  totalmente  desprovida  de  árvores.  Áreas  que  não  dispõem  de

sombreamento das árvores ficam “vazias” (sem uso) a maior parte do dia.

4. As áreas de uso devem dispor de, no mínimo, 50% de sua área total sombreada

por árvores.

5. O percentual de área sombreada por árvores pode ser complementado, mas não

substituído, por elementos construídos (coberturas para utilização em dias de chuva) e

pérgulas (de preferência com vegetação) pelo plantio de palmeiras.

6.  Para  garantir  o  banho  de  sol  nas  primeiras  horas  do  dia  e  no  final  da  tarde

(lembrar o alto índice de idosos e crianças de até cinco anos) é necessário reservar espaços

ao sol. Para tanto, é indispensável:

a) conhecer as trajetórias solares, pelo menos em duas situações: verão e inverno,

para  determinar  os  pontos  de  plantio,  que  devem  ser  dispostos  de  forma  a  permitir  o

sombreamento à medida que o sol atinja menores alturas;

b) utilizar espécies de copas largas e de pouca densidade de copa142 ou espécies

sazonais143,  que  permitam  a  “filtragem”  dos  raios  solares,  para  ampliar  o  tempo  e  a

intensidade de uso dessas áreas.

7. A presença de elementos construídos (coberturas em concreto, telha,

policarbonato, entre outros) são uma ótima solução para garantir a continuidade de uso e/ou

142 Outros cuidados na arborização devem ser respeitados como o uso de espécies com raízes superficiais, para
não levantar a pavimentação, dificultando a circulação dos usuários.
143 Muito importante e bem vindo é associar ao projeto algumas espécies que perdem as folhas no inverno
deixando que o sol penetre nas áreas projetadas sob suas copas.
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amenizar os efeitos negativos da radiação solar direta. Em geral, podem ser usadas em

locais destinados à leitura, mesas de jogos espera e descanso. No entanto, é preciso lembrar

que:

a) Ao utilizar coberturas em laje de concreto ou telhas deve-se procurar elevar o

seu pé-direito e/ou sombreá-las com vegetação;

b) A elevação excessiva desses elementos, além de “quebrar” a relação de escala

do local,  pode não proteger em dias de chuva. Uma boa solução é a utilização de árvores

que  ultrapassam  a  altura  da  cobertura,  a  exemplo  do  que  se  encontra  na  Praça  Irmãos

Bernardelli (cobertura em telhas, de pé-direito de aproximadamente 5 m na parte interna,

coberta por árvores) e na Praça Serzedelo Corrêa (cobertura em policarbonato, pé-direito

baixo 3m (parte superior interna), sob a copa densa de árvores).

8. Os elementos vazados, como pérgulas, devem ser dispostos, em circulações ou

áreas de estar e devem ser integradas a espécies de trepadeiras, para reduzir a radiação

solar direta e, consequentemente, a sensação de desconforto térmico. Ao projetá-las, deve-

se associá-las a canteiros, para minimizar os problemas da falta de manutenção (rega, poda,

adubação etc.).

9. As superfícies naturais (gramados, forrações ou terra) são as mais indicadas para

garantir a drenagem natural do solo e minimizar os efeitos negativos da radiação solar direta

e o conseqüente aumento da temperatura do ar.
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ANEXO A
SISTEMA CLIMA URBANO

Subsistemas canais I
Termodinâmico

II
Físico-químico

III
Hidrometeórico

Caracterização Conforto térmco Qualidade do ar Impacto meteórico

Fonte
Atmosfera

Radiação    Circulação
horizontal

Aividade urbana
Veículos auto-

motores   Indústrias
Obras-limpeza

Atmosfera
Estados epeciais
(desvios rítmicos)

Tânsito do sistema
Intercâmbio de

operador e
operando

De operando     ao
operador

Do   operador   ao
operando

Mecanismo de ação Transformação
no sistema

Difusão   através do
sistema

Concentração no
sistema

Projeção
Interação

núcleo
ambiente

Do núcleo    ao
ambiente

Do ambiente ao
núcleo

Desenvolvimento Contínuo
(permanente)

Cumulativo
(renovável) Episódico (eventual)

Observação
Meteorológica

especial (trabalho de
campo)

Sanitária    e
meteorológica

especial

Meteorológica
Hidrológica

(trabalho de campo)

Correlações disciplinares e
tecnológicas

Bioclimatologia
Arquitetura
Urbanismo

Engenharia sanitária
Engenharia sanitária

e Infra-estrutura
urbana

Produtos

Ilha de calor
Ventilição

Aumento de
precipitação

Poluição do ar Ataques à integridade
urbana

Efeitos diretos
Desconforto e

redução do
desempenho humano

Problemas sanitários
Doenças respiratórias,

oftalmológicas etc.

Problemas de
circulação e

comunicação urbana

Rciclagem adaptativa

Controle do uso do
solo

Tecnologia de
conforto habitacional

Vigilância e
controledos dos

agentes de poluição

Aperfeiçoamento da
infra-estrutura urbana

e regularização
fluvial. Uso do solo

Responsabilidade
Natureza

e
Homem

Homem Natureza

SISTEMA CLIMA URBANO - articulações dos subsistemas segundo os caniasi de pecepção

(MONTEIRO, 1976: 127)



Anexos

Virgínia Maria Nogueira de Vasconcellos

,,

249

ANEXO B
SUBSISTEMA TERMODINÂMICO

                                                                                                      (MONTEIRO, 1976: 130)
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ANEXO C

CATEGORIAS TAXONÔMICAS DA ORGANIZAÇÃO GEOGRÁFICA DO CLIMA E SUAS ARTICULAÇÕES COM O CLIMA URBANO

Estratégias de abordagemOrdens de
grandeza

(Clailleux &
Tricart)

Unidades de
superfície

Escalas
cartográficas de

tratamento

Espaços
climáticos Espaços urbanos

Meios de
observação

Fatores de
organização Técnicas de análise

II (milhões de km) 1:45.000.000
1:10.000.000 Zonal - Satélites

Nefanálises

Latitude
Centros de ação

atmosférica
Técnicas de análise

III (milhões de km) 1:5.000.000
1:2.000.000 Regional

Cartas sinópticas
Sondagens
aerológicas

Sistemas
meteorológicos

(Circulação
secundária)

Caracterização
geral comparativa

IV (centenas de km) 1:1.000.000
1:500.000

Sub-regional
(fácies)

-
Magalópole
Grande área

metropolitana Rede meteorológica
de superfície Fatores geográficos Redes transectos

V (dezenas de km) 1:250.000
1:100.000 Local

Área
metropolitana

Metrópole

Posto
meteorológico

Rede
complementar

Integração
geológica

Ação antrópica

Mapeamento
sistemático

VI (centenas de km) 1:50.000
1:25.000 Mesoclima

Cidade grande,
bairro ou

subúrbio de
metrópole

Registros móveis
(Episódicos) Urbanismo Análise especial

- (dezenas de m) 1:10.000
1:5.000 Topoclima

Pequena cidade,
fácies de

bairro/subúrbio
de cidade

(Detalhe) Arquitetura

- (metros) 1:2.000 Microclima

Grande
edificação

Habitação, setor
de habitação

Baterias de
instrumentos

especiais
Habitação

Especiais

(MONTEIRO E MENDONÇA, 2003)
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ANEXO D
VALORES MÉDIOS REGISTRADOS NOS DATALOGGERS – PRAIA E PRAÇA IRMÃOS BERNARDELLI

HOBO 224 HOBO 223 HOBO 224 HOBO 223

Temperatura Temperatura Umidade Temperatura Temperatura Umidade Temperatura Temperatura Umidade Temperatura Temperatura Umidade
10:00 1 27.9° 28.3° 56.9% 29.4° 29.5° 68.6% 09:00 21.3° 21.3° 66.5% 20.5° 21.3° 66.1%
10:25 1' 27.5° 27.8° 65.1% 29.1° 29.1° 64.8% 09:25 21.7° 21.7° 53.2% 20.6° 21.7° 53.2%
10:05 2 27.9° 28.3° 59.1% 29.5° 28.9° 69.3% 09:05 21.3° 21.1° 62.4% 20.5° 21.1° 62.4%
10:30 2' 29.7° 28.0° 66.7% 29.1° 28.9° 70.3% 09:30 22.3° 22.2° 51.8% 20.9° 22.2° 51.8%
10:10 3 28.0° 28.0° 60.5% 30.7° 30.4° 60.4% 09:10 21.1° 21.5° 59.1% 20.4° 21.5° 59.1%
10:35 3' 28.7° 28.7° 62.1% 31.1° 31.3° 70.9% 09:35 21.8° 21.8° 50.9% 21.8° 21.8° 50.9%
10:15 4 28.0° 27.9° 62.2% 29.7° 29.9° 60.4% 09:15 21.9° 21.8° 57.0% 21.3° 21.8° 57.0%
10:40 4' 28.8° 29.1° 57.7% 29.5° 30.2° 60.8% 09:40 22.1° 22.1° 50.4% 22.1° 22.1° 50.4%
10:20 5 27.8° 27.9° 63.7% 29.5° 29.8° 62.7% 09:20 21.7° 21.6° 54.4% 20.5° 21.6° 54.4%
10:45 5' 29.5° 30.0° 52.0% 30.1° 30.3° 56.8% 09:45 22.5° 22.4° 50.1% 20.9° 22.4° 50.1%
13:00 1 29.3° 29.5° 49.6% 29.5° 30.0° 62.0% 12:00 23.6° 24.9° 43.0% 22.8° 25.2° 43.0%
13:25 1' 28.8° 29.1° 50.8% 29.1° 30.4° 56.2% 12:25 23.2° 23.1° 42.4% 23.1° 23.1° 42.4%
13:05 2 29.1° 29.2° 50.6% 28.8° 29.6° 63.2% 12:05 23.8° 24.4° 43.5% 23.1° 24.4° 43.5%
13:30 2' 29.3° 29.1° 51.5% 29.1° 29.5° 57.3% 12:30 23.5° 23.0° 41.4% 22.8° 23.0° 41.4%
13:10 3 32.9° 29.7° 50.7% 30.7° 32.8° 64.6% 12:10 23.1° 22.9° 43.3% 22.4° 22.9° 43.3%
13:35 3' 29.4° 29.1° 54.1% 31.3° 31.4° 57.4% 12:35 23.2° 23.0° 41.5% 22.6° 23.0° 41.5%
13:15 4 29.3° 31.7° 44.1% 29.7° 30.3° 54.5% 12:15 23.2° 23.2° 42.8% 23.7° 23.2° 42.8%
13:40 4' 28.9° 28.6° 55.6% 29.5° 29.4° 54.5% 12:40 23.1° 22.6° 42.3% 23.8° 22.6° 42.3%
13:20 5 28.3° 28.6° 48.9% 29.5° 30.8° 53.5% 12:20 23.1° 23.0° 42.6% 24.0° 23.0° 42.6%
13:45 5' 28.7° 28.7° 56.4% 30.1° 29.9° 55.9% 12:45 22.9° 22.6° 43.2% 23.6° 22.6° 43.2%
16:00 1 29.2° 28.4° 46.6% 28.4° 28.3° 66.8% 15:00 22.4° 22.5° 67.4% 22.6° 22.5° 67.4%
16:25 1' 29.2° 29.1° 39.5% 28.6° 28.7° 51.2% 15:25 22.2° 22.1° 69.3% 22.1° 22.1° 69.3%
16:05 2 29.1° 28.6° 46.2% 28.3° 28.4° 68.3% 15:05 22.4° 22.6° 67.5% 22.4° 22.6° 67.5%
16:30 2' 28.7° 28.4° 40.4% 28.6° 28.6° 57.7% 15:30 22.2° 22.4° 70.9% 22.2° 22.4° 70.9%
16:10 3 28.7° 28.6° 44.8% 29.9° 30.4° 63.8% 15:10 22.4° 22.6° 68.4% 22.1° 22.6° 68.4%
16:35 3' 29.2° 28.6° 40.2% 29.9° 29.8° 57.7% 15:35 22.1° 22.5° 71.2% 22.0° 22.5° 71.2%
16:15 4 29.1° 29.3° 42.7% 30.6° 31.0° 63.8% 15:15 22.4° 22.5° 68.6% 22.2° 22.5° 68.6%
16:40 4' 29.6° 29.7° 39.9% 29.3° 29.1° 54.9% 15:40 22.2° 22.1° 70.8% 21.7° 22.1° 70.8%
16:20 5 29.5° 29.0° 40.9% 30.3° 31.2° 48.1% 15:20 22.4° 22.4° 69.3% 22.2° 22.4° 69.3%
16:45 5' 30.3° 30.2° 39.5% 30.4° 30.7° 52.9° 15:45 22.2° 22.1° 72.4% 22.0° 22.1° 72.4%

VALORES MÉDIOS REGISTRADOS NOS DATALLOGERS NOS PONTOS (PRAIA E PRAÇA) EM SITUAÇÕES DE VERÃO E INVERNO
PRAÇA IRMÃOS BERNARDELLI

VERÃO - 07.02.2006

HORA
HOBO 607HOBO 608

PONTOS

INVERNO - 05.07.2006
HOBO AG8

HORA
HOBO 608
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ANEXO E
VALORES MÉDIOS REGISTRADOS NOS DATALOGGERS – PRAIA E PRAÇA SERZEDELO CORRÊA

HOBO 224 HOBO 223 HOBO 223 HOBO 754 HOBO 224
Temperatura Temperatura Umidade Temperatura Temperatura Umidade Temperatura Temperatura Umidade Temperatura Temperatura Temperatura Umidade

10:00 1 28.6° 29.4° 55.6% 29.1° 29.5° 50.0% 09:00 20.6° 22.1° 69.1% 19.8° 20.5° 20.1° 65.6%
10:25 1' 28.8° 30.7° 46.2% 29.1° 29.2° 56.6% 09:25 21.7° 20.2° 59.6% 21.4° 21.2° 20.6° 71.7%
10:05 2 28.6° 28.7° 54.6% 28.7° 29.2° 48.9% 09:05 20.6° 20.7° 61.1% 19.8° 20.9° 20.2° 67.0%
10:30 2' 28.3° 29.9° 46.7% 28.0° 28.4° 57.1% 09:30 20.9° 21.3° 61.0% 20.2° 21.2° 20.3° 71.5%
10:10 3 28.6° 29.2° 51.1% 27.8° 28.0° 52.8% 09:10 20.3° 21.0° 57.3% 20.2° 20.6° 20.4° 68.6%
10:35 3' 28.0° 29.5° 50.0% 27.1° 27.1° 62.9% 09:35 20.9° 20.6° 60.3% 20.3° 20.3° 20.2° 71.5%
10:15 4 29.1° 30.7° 50.2% 28.7° 29.0° 58.3% 09:15 20.7° 21.0° 54.9% 19.8° 20.7° 20.4° 69.0%
10:40 4' 27.9° 29.4° 52.3% 27.9° 28.2° 68.7% 09:40 20.9° 22.0° 57.1% 20.5° 20.5° 20.7° 71.6%
10:20 5 29.1° 30.4° 47.0% 29.4° 29.4° 58.8% 09:20 20.6° 20.7° 56.4% 20.8° 20.3° 20.6° 70.4%
10:45 5' 28.2° 30.0° 52.3% 28.6° 28.7° 68.9% 09:45 20.5° 21.0° 53.7% 20.5° 20.3° 20.7° 70.4%
13:00 1 29.2° 29.1° 43.3% 32.4° 33.2° 44.7% 12:00 22.3° 22.9° 45.0% 21.3° 22.1° 22.2° 51.0%
13:25 1' 29.5° 29.4° 39.4% 32.8° 33.5° 41.3% 12:25 22.9° 22.5° 53.0% 24.8° 22.1° 21.8° 58.1%
13:05 2 30.0° 29.8° 42.4% 31.1° 31.2° 43.0% 12:05 22.3° 22.1° 48.6% 22.2° 21.7° 22.2° 53.0%
13:30 2' 29.5° 30.0° 39.5% 31.2° 31.5° 42.7% 12:30 22.9° 23.6° 49.1% 23.0° 22.1° 23.8° 56.9%
13:10 3 29.8° 29.9° 41.4% 30.7° 31.0° 47.4% 12:10 22.3° 22.1° 49.6% 22.2° 22.1° 22.2° 53.9%
13:35 3' 29.7° 29.5° 40.6% 31.0° 31.1° 47.7% 12:35 24.3° 23.8° 45.9% 22.7° 22.3° 22.5° 52.6%
13:15 4 29.7° 30.0° 38.5% 31.2° 31.2° 48.1% 12:15 23.3° 22.1° 51.5% 22.6° 23.7° 22.1° 55.5%
13:40 4' 29.4° 29.9° 41.5% 32.0° 31.9° 48.1% 12:40 24.3° 23.4° 42.8% 23.1° 25.3° 22.2° 51.7%
13:20 5 29.7° 29.8° 38.5% 31.,9° 32.0° 44.9% 12:20 23.5° 22.2° 51.9% 23.4° 22.3° 21.8° 57.1%
13:45 5' 29.7° 29.3° 39.8% 32.1° 32.8° 43.3% 12:45 23.9° 23.6° 40.5% 23.0° 22.8° 22.1° 53.3%
16:00 1 28.7° 29.0° 56.2% 29.4° 29.9° 55.4% 15:00 22.7° 22.9° 33.3% 23.0° 22.8° 22.9° 40.2%
16:25 1' 29.7° 29.6° 54.6% 30.3° 30.2° 63.3% 15:25 22.4° 23.2% 34.5% 23.0° 23.0° 25.8° 47.3%
16:05 2 28.4° 28.3° 60.1% 29.0° 29.1° 60.0% 15:05 22.8° 22.9° 32.4% 22.2° 24.8° 22.4° 45.3%
16:30 2' 28.8° 28.6° 55.2% 30.1° 30.3° 63.3% 15:30 22.4° 22.9° 34.1% 21.8° 27.0° 29.0° 36.5%
16:10 3 28.8° 28.8° 61.6% 28.9° 28.8° 64.9% 15:10 22.8° 22.9° 33.8% 22.1° 26.4° 22.1° 46.4%
16:35 3' 28.4° 28.4° 60.6% 29.2° 29.4° 65.9% 15:35 22.4° 22.6° 35.5% 21.8° 22.4° 30.6° 34.0%
16:15 4 28.6° 28.6° 65.3% 29.2° 29.3° 67.6% 15:15 22.8° 22.9° 33.2% 22.0° 29.0° 22.9° 48.9%
16:40 4' 28.8° 28.4° 63.7% 28.6° 28.7° 67.7% 15:40 22.1° 22.6° 36.8% 21.8° 21.0° 22.5° 27.1%
16:20 5 29.8° 29.5° 60.3% 30.3° 30.2° 66.1% 15:20 22.4° 22.7° 34.4% 22.0° 32.0° 24.8° 49.5%
16:45 5' 28.6° 28.4° 64.6% 29.6° 29.5° 68.5% 15:45 22.4° 22.5° 37.1% 22.0° 25.0° 26.3° 25.6%

PRAÇA SERZEDELO CORRÊA

PRAIA PRAÇA PRAÇAPRAIA

VALORES MÉDIOS REGISTRADOS NOS DATALLOGERS NOS PONTOS (PRAIA E PRAÇA) EM SITUAÇÕES DE VERÃO E INVERNO

HORA HOBO 607 HOBO 608HORA PONTOS HOBO 608 HOBO 607

VERÃO - 08.02.2006 INVERNO - 06.07.2006
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ANEXO F
VALORES MÉDIOS REGISTRADOS NOS DATALOGGERS – PRAIA E PRAÇA EDMUNDO BITTENCOURT

HOBO 224 HOBO 223 HOBO 754 HOBO 223 HOBO 224
Temperatura Temperatura Umidade Temperatura Temperatura Umidade Temperatura Temperatura Temperatura Umidade Temperatura Temperatura Umidade

10:00 1 30.3° 31.5° 42.6% 26.7° 29.4° 60.0% 09:00 19.2° 20.1° 23.2° 48.0% 21.0° 26.0° 50.1%
10:25 1' 29.3° 31.5° 36.7% 26.7° 28.6° 58.4% 09:25 20.4° 21.0° 23.0° 44.6% 21.0° 27.1° 48.4%
10:05 2 29.0° 30.8° 41.2% 26.8° 28.2° 62.7% 09:05 19.4° 20.1° 23.5° 45.6% 21.0° 26.3° 49.8%
10:30 2' 29.8° 31.5° 37.0% 26.7° 28.7° 60.8% 09:30 20.8° 21.0° 23.1° 45.2% 21.0° 23.7° 47.9%
10:10 3 29.5° 30.8° 40.7% 26.7° 29.6° 63.4% 09:10 19.7° 21.0° 23.1° 43.5% 21.0° 26.3° 49.7%
10:35 3' 30.3° 31.5° 37.0% 26.4° 29.4° 63.6% 09:35 20.7° 21.0° 23.1° 47.8% 21.0° 23.9° 48.9%
10:15 4 30.3° 31.9° 38.9% 26.7° 29.4° 58.1% 09:15 20.1° 21.0° 23.1° 41.8% 21.0° 26.3° 49.6%
10:40 4' 30.6° 31.5° 37.0% 26.4° 27.9° 61.3% 09:40 20.6° 21.0° 23.0° 50.1% 21.0° 24.1° 50.4%
10:20 5 30.0° 32.2° 37.7% 26.7° 29.2° 57.9% 09:20 19.8° 21.0° 23.0° 42.7% 21.0° 26.7° 49.4%
10:45 5' 29.3° 31.3° 37.8% 26.7° 28.8° 64.0% 09:45 20.9 21.0° 22.7° 52.2% 21.0° 24.1° 48.0%
13:00 1 28.9° 30.2° 44.8% 27.5° 27.8° 68.3% 12:00 21.9° 21.3° 24.0° 56.8% 21.3° 24.4° 56.5%
13:25 1' 29.3° 30.4° 44.1% 27.5° 27.7° 77.5% 12:25 22.0° 21.3° 23.6° 56.7% 21.3° 24.0° 56.8%
13:05 2 28.6° 29.5° 48.7% 27.3° 27.9° 72.2% 12:05 21.3° 21.3° 24.0° 56.6% 21.3° 24.3° 56.5%
13:30 2' 29.4° 30.1° 45.6% 27.5° 27.5° 80.1% 12:30 21.8° 21.3° 23.6° 56.7% 21.3° 23.6° 57.1%
13:10 3 29.4° 30.7° 48.7% 27.3° 27.7° 73.4% 12:10 21.4° 21.3° 24.0° 56.6% 21.3° 24.0° 56.6%
13:35 3' 28.7° 29.1° 47.4% 27.5° 27.7° 80.7% 12:35 22.1° 21.3° 23.6° 56.7% 21.3° 23.6° 57.1%
13:15 4 29.8° 30.7° 45.6% 27.3° 27.7° 75.3% 12:15 21.2° 21.3° 24.0° 56.6% 21.3° 24.0° 56.6%
13:40 4' 29.4° 29.9° 47.9% 27.5° 27.0° 81.8% 12:40 22.1° 21.3° 23.6° 56.7% 21.3° 23.6° 57.1%
13:20 5 29.7° 30.7° 44.3% 27.5° 27.9° 76.4% 12:20 21.8° 21.3° 23.6° 56.7% 21.3° 24.0° 56.8%
13:45 5' 29.4° 29.6° 47.4% 27.2° 27.9° 83.9% 12:45 22.4° 21.3° 23.2° 56.8% 21.3° 23.6° 57.1%
16:00 1 29.7° 27.4° 71.9% 28.0° 27.8° 83.9% 15:00 22.5° 21.7° 22.5° 59.3% 21.7° 22.5° 59.3%
16:25 1' 27.1° 27.1° 75.8% 29.1° 27.5° 84.0% 15:25 22.1° 21.7° 22.1° 59.9% 21.7° 22.5° 59.8%
16:05 2 27.6° 28.2° 72.3% 28.7° 27.5° 84.0% 15:05 22.1° 21.7° 22.5° 59.6% 21.7° 22.5° 59.6%
16:30 2' 27.1° 27.3° 77.3% 29.1° 27.5° 84.0% 15:30 22.1° 21.7° 22.1° 60.1% 21.7° 22.5° 59.8%
16:10 3 27.7° 27.8° 71.0% 28.7° 27.5° 84.0% 15:10 22.1° 21.7° 22.5° 59.6% 21.7° 22.5° 59.6%
16:35 3' 26.8 27.0° 78.1% 29.1° 26.8° 85.3% 15:35 22.1° 21.7° 22.1° 60.1% 21.7° 22.5° 59.9%
16:15 4 27.5° 27.4° 71.9% 29.1° 27.5° 84.0% 15:15 22.1° 21.7° 22.1° 59.9% 21.7° 22.5° 59.6%
16:40 4' 26.8° 27.0° 78.9% 29.4° 27.1° 85.3% 15:40 22.1° 21.7° 22.1° 60.1% 21.7° 22.5° 60.0%
16:20 5 27.0° 27.1° 74.3% 29.1° 27.5° 84.0% 15:20 22.1° 21.7° 22.1° 59.9% 21.7° 22.5° 59.8%
16:45 5' 26.8° 27.0° 78.9% 29.4° 26.8° 86.6% 15:45 22.1° 21.7° 22.1° 60.1% 21.7° 22.5° 60.2%

HORA HOBO 607 HOBO 608HORA PONTOS HOBO 608 HOBO 607

PRAIA PRAÇA PRAIA PRAÇA

VALORES MÉDIOS REGISTRADOS NOS DATALLOGERS NOS PONTOS (PRAIA E PRAÇA) EM SITUAÇÕES DE VERÃO E INVERNO

VERÃO - 09.02.2006 INVERNO - 07.07.2006
PRAÇA EDMUNDO BITTENCOURT
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ANEXO G
MODELOS USADOS NOS EXPERIMENTOS DE CAMPO NAS PRAÇAS – VERÃO

PRAÇA: IRMÃOS BERNARDELLI
Dia: 07/02/2006

PESQUISADOR A
ANEMÔMETRO TÉRMICO (Temperatura em oC e Velocidade do ar em km/h)
Ponto HORA TEMP. VEL. DIR. HORA TEMP. VEL. DIR. HORA TEMP. VEL. DIR.

1
2
3
4
5

1’
2’
3’
4’
5’

Obs.
Direção: Anotar desvio em relação ao Norte magnético: (0 a 360o) no sentido horário)

LEGENDA:
TEMP. = Temperatura do ar
VEL. = Velocidade do vento
Dir = Direção predominante do vento

R. Belfort Roxo

R. Ronald de Carvalho

Av. N. S. de Copacabana

Av. Atlântica

N

1
2

3
45

PLANTA DE
LOCALIZAÇÃO
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PRAÇA: IRMÃOS BERNARDELLI
Dia: 07/02/2006

PESQUIASADOR B
TEMPERATURA DE SUPERFÍCIE DOS MATERIAIS (oC)
Perto

do
Ponto

HORA MAT. TEMP. SITUA HORA MAT. TEMP. SITUA HORA MAT. TEMP. SITUA

1
2
3
4
5

1’
2’
3’
4’
5’

LEGENDA:
MAT. = MATERIAL;
TEMP.= TEMPERATURA DA SUPERFÍCIE DO MATERIAL
SITUA = SITUAÇÃO DO PONTO
Legenda da situação do material:
SOL – medido ao sol;
SoA – medido à sombra de árvore;
SoEd. – medido à sombra de edificação (ou elemento construído);
SoEdA – medido à sombra de edificação e árvore

R. Belfort Roxo

R. Ronald de Carvalho

Av. N. S. de Copacabana

Av. Atlântica

N

1
2

3
45

PLANTA DE
LOCALIZAÇÃO
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PRAÇA: IRMÃOS BERNARDELLI
Dia: 07/02/2006

PESQUISADOR C
RADIAÇÃO SOLAR – (Solarímetro)

Ponto HORA DESC. CON. E
Solar HORA DESC. CON. E

Solar HORA DESC. CON. E
Solar

1
2
3
4
5

1’
2’
3’
4’
5’

LEGENDA:
DESC. = DESCRIÇÃO DO PONTO;
CON.= CONDIÇÃO DO CÉU;
E SOLAR = ENERGIA SOLAR (W/m2)
SITUAÇÂO DO PONTO:
SOL – medido ao sol;
SoA – medido à sombra de árvore;
SoEd. – medido à sombra de edificação (ou elemento construído);
SoEdA – medido à sombra de edificação e árvore
CONDIÇÃO DO CÉU:
1. Totalmente claro (mais de 90% limpo).
2. Claro (70 a 90% limpo).
3. Claro médio (20 a 70% limpo).
4. Nublado (5 a 20% limpo).
5. Totalmente nublado (5% limpo).

R. Belfort Roxo

R. Ronald de Carvalho

Av. N. S. de Copacabana

Av. Atlântica

N

1
2

3
45

PLANTA DE
LOCALIZAÇÃO
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PRAÇA: IRMÃOS BERNARDELLI
Dia: 07/02/2006

PESQUISASDOR D
LUMINOSIDADE - (Luxímetro)
Ponto HORA DESC. CON. ILUM. HORA DESC. CON. ILUM. HORA DESC. CON. ILUM.

1
2
3
4
5

1’
2’
3’
4’
5’

LEGENDA:
DESC. = DESCRIÇÃO DO PONTO;
CON.= CONDIÇÃO DO CÉU;
E SOLAR = ENERGIA SOLAR (W/m2)
SITUAÇÂO DO PONTO:
SOL – medido ao sol;
SoA – medido à sombra de árvore;
SoEd. – medido à sombra de edificação (ou elemento construído);
SoEdA – medido à sombra de edificação e árvore
CONDIÇÃO DO CÉU:
1. Totalmente claro (mais de 90% limpo).
2. Claro (70 a 90% limpo).
3. Claro médio (20 a 70% limpo).
4. Nublado (5 a 20% limpo).
5. Totalmente nublado (5% limpo).

R. Belfort Roxo

R. Ronald de Carvalho

Av. N. S. de Copacabana

Av. Atlântica

N

1
2

3
45

PLANTA DE
LOCALIZAÇÃO
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ANEXO H
MODELO USADO NOS EXPERIMENTOS DE CAMPO NA PRAIA – VERÃO

PRAÇA: IRMÃOS BERNARDELLI
Dia: 07/02/2006

Ponto A - Areia entre as ruas Ronald de Carvalho e Belfort Roxo (ponto médio)

PESQUISASDOR A
ANEMÔMETRO DE VENTOINHA (Velocidade do ar em m/s)

Hora Velocidade
do vento Direção Hora Velocidade do

vento Direção Hora Velocidade
do vento Direção

10:00 13:00 16:00
10:05 13:05 16:05
10:10 13:10 16:10
10:15 13:15 16:15
10:20 13:20 16:20
10:25 13:25 16:25
10:30 13:30 16:30
10:35 13:35 16:35
10:40 13:40 16:40
10:45 13:45 16:45
10:50 13:50 16:50

Direção: Anotar desvio em relação ao Norte magnético: (0 a 360o no sentido horário)

PESQUISADOR B -
TERMÔMETRO DE NÃO-CONTATO (oC)

MATREIAL – AREIA DA PRAIA

HORA TEMPERATURA DA AREIA AO SOL
(°C)

RADIAÇÃO SOLAR
 (w/m²) -  (Solarímetro) CONDIÇÂO DO CÉU

09:55
10:00
12:50
14:00
16:50
17:00

LEGENDA:
CONDIÇÃO DO CÉU:
1. Totalmente claro (mais de 90% limpo); 2. Claro (70 a 90% limpo); 3. Claro médio (20 a
70% limpo);  4. Nublado (5 a 20% limpo) e 5. Totalmente nublado (5% limpo).

N

A

Planta de Localização
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ANEXO I

MODELO USADO NOS EXPERIMENTOS DE CAMPO NA PRAÇA – INVERNO

PRAÇA: IRMÃOS BERNARDELLI
Dia: 07/02/2006

VELOCIDADE
(m/s)

DIREÇÃO

1 10:00
2 10:05
3 10:10
4 10:15
5 10:20
1' 10:25
2' 10:30
3' 10:35
4' 10:40
5' 10:45
1 13:00
2 13:05
3 13:10
4 13:15
5 13:20
1' 13:25
2' 13:30
3' 13:35
4' 13:40
5' 13:45
1 16:00
2 16:05
3 16:10
4 16:15
5 16:20
1' 16:25
2' 16:30
3' 16:35
4 16:40
5' 16:45

SoA = à sombra de árvore; SoEd = à sombra de edificação; SoAEd = à sombra de árvore e edificação e Sol = ao sol
Condição do céu:
5 = totalmente nublado (5% limpo) ; 4 = nublado (5 a 20% limpo); 3 = claro médio (20 a 70 % limpo); 2 = claro (70 a 90 % limpo) e 1 = totalmente claro (> 90 % limpo )

LUMINOSIDADE
(lux)

LEGENDA:
Situação (do ponto) na praça:

DESCRIÇÃO CLIMÁTICA DOS PONTOS NA PRAÇA IRMÃOS BERNARDELLI - 05/07/2006

PONTO HORA SITUAÇÃO CONDIÇÃO
DO CÉU

TEMPERATURA DE
SUPERFÍCE DOS MATERIAIS

(°C)

TEMPERATURA
DO AR (°C)

UMIDADE
(%)

VENTO
RADIAÇÃO
SOLAR (w/s²)

R. Belfort Roxo

R. Ronald de Carvalho

Av. N. S. de Copacabana

Av. Atlântica

N

1
2

3
45

PLANTA DE
LOCALIZAÇÃO
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ANEXO – J
MODELO USADO NOS EXPERIMENTOS DE CAMPO NA PRAIA – INVERNO

PRAÇA: IRMÃOS BERNARDELLI
Dia: 07/02/2006

Ponto A – Areia entre as ruas Ronald de Carvalho e Belfort Roxo (ponto médio)

HORA VELOCIDADE
(m/s) DIREÇÃO HORA VELOCIDADE

(m/s) DIREÇÃO HORA VELOCIDADE
(m/s) DIREÇÃO

09:00 12:00 15:00
09:05 12:05 15:05
09:10 12:10 15:10
09:15 12:15 15:15
09:20 12:20 15:20
09:25 12:25 15:25
09:30 12:30 15:30
09:35 12:35 15:35
09:40 12:40 15:40
09:45 12:45 15:45

PRAIA (em frente à Praça ...)
ANEMÔMETRO DE VENTOINHA (temperatura em °C e velocidade do ar em m/s)

N

A

Planta de Localização
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