
Universidade Federal do Rio de Janeiro 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUÇÃO A UM ESTUDO PROSPECTIVO DOS 
PARÂMETROS DE OCUPAÇÃO E PARCELAMENTO DO SOLO 

SOB A ÓTICA DO CONFORTO HIGROTÉRMICO PARA A 
Zona Residencial-9, São Luís- MA 

 

 

 

 

 

 Marcelo Chiquitelli Marques 

 

 

 

 

 

 

SÃO LUÍS- MA 
 2012



i 

 

MARCELO CHIQUITELLI MARQUES 
 

 

 

 

 

 

INTRODUÇÃO A UM ESTUDO PROSPECTIVO DOS 
PARÂMETROS DE OCUPAÇÃO E PARCELAMENTO DO SOLO 

SOB A ÓTICA DO CONFORTO HIGROTÉRMICO PARA A 
Zona Residencial-9, São Luís- MA 

 

 

Dissertação de Mestrado apresentada 

ao PROARQ - Programa de Pós-

Graduação em Arquitetura e 

Urbanismo da Universidade Federal do 

Rio de Janeiro (UFRJ) como pré-

requisito para a obtenção do título de 

mestre em Arquitetura e Urbanismo. 

 

Orientadora: Profª. Maria Lygia Alves de Niemeyer, D. Sc 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

São Luís- MA 
2012 



ii 

 

MARCELO CHIQUITELLI MARQUES 
 

 

 

 

INTRODUÇÃO A UM ESTUDO PROSPECTIVO DOS 
PARÂMETROS DE OCUPAÇÃO E PARCELAMENTO DO SOLO 

SOB A ÓTICA DO CONFORTO HIGROTÉRMICO PARA A 
Zona Residencial-9, São Luís- MA 

 

Dissertação de Mestrado apresentada ao PROARQ - Programa de Pós-

Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Rio de 

Janeiro (UFRJ) como pré-requisito para a obtenção do título de mestre em 

Arquitetura e Urbanismo. 

 

Banca Examinadora: 

____________________________________________ 

Orientadora: Profª. Maria Lygia Alves de Niemeyer, D. Sc 

____________________________________________ 

Prof. Leopoldo Eurico Gonçalves Bastos, D. Sc. 

____________________________________________ 

Prof. Ubiratan da Silva Ribeiro de Souza, D. Sc. 

____________________________________________ 

Profa. Maria Júlia de Oliveira Santos, D. Sc. 

 
 
 
 
 
 
 
 

São Luís- MA 
2012 



iii 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          Marques, Marcelo Chiquitelli. 
  Introdução a um estudo prospectivo dos parâmetros de 
ocupação e parcelamento do solo sob a ótica do conforto 
higrotérmico para a Zona Residencial – 9, São Luís-Ma./ 
Marcelo Chiquitelli Marques. Rio de Janeiro : UFRJ, 
2012. 

                        
       184p. il. 

                        
Dissertação (Mestrado) – Programa de Pós- 

Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro - UFRJ, 2012. 

 
1. Parâmetros de ocupação do solo.   2. Conforto 

Higrotérmico 3. UNICEUMA I. Niemeyer, Maria Lygia Alves 
de. (Orientador) II. Título. 

CDU: 72(812.1) 

 



iv 

 

AGRADECIMENTOS 

 

Ao PROARQ - Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro, que proporcionou uma vivência 

didática e científica imprescindível para o desenvolvimento desta pesquisa. 

À Profa. Dra. Maria Lygia Niemeyer, pelo direcionamento e acompanhamento 

da pesquisa. 

Aos professores do PROARQ pelo comprometimento e pela competência 

técnica atribuídos às aulas ministradas e trabalhos desenvolvidos. 

Aos amigos, pela presença e pelo empenho, aplicados aos trabalhos, ao longo 

dos módulos cursados.  

À FAPEMA (Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico 

e Tecnológico do Estado Maranhão) que financiou esta pesquisa através de 

bolsa concedida. 

Aos meus pais pela fé e pelo apoio incondicional, pelos modelos de superação 

e amor. 

 

 

 

 

 

 

 

 



v 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Eu combati um bom combate, eu mantive a fé.” 

( Apóstolo Paulo ) 

 



vi 

 

RESUMO 

Resumo da Dissertação de Mestrado submetida ao Programa de Pós-
graduação em Arquitetura – PROARQ, da Faculdade de Arquitetura e 

Urbanismo, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, como parte dos 
requisitos necessários para obtenção do título de Mestre em Ciências de 

Arquitetura – Área de Conforto Ambiental. 

INTRODUÇÃO A UM ESTUDO PROSPECTIVO DOS PARÂMETROS DE 
OCUPAÇÃO E PARCELAMENTO DO SOLO SOB A ÓTICA DO CONFORTO 

HIGROTÉRMICO PARA A ZONA RESIDENCIAL-9, SÃO LUÍS- MA 

Marcelo Chiquitelli Marques 
Orientadora: Prof. Maria Lygia Alves de Niemeyer, D. Sc. 

Esta pesquisa tem como objetivo ser uma introdução ao estudo da influência 

dos parâmetros de ocupação do solo no conforto higrotérmico de ruas e 

avenidas da Zona Residencial 9, na cidade de São Luís- MA. Os métodos 

aplicados são baseados nos estudos de Katzschner (1997), Romero (2001), 

Niemeyer (2007) e Malafaia (2008). Percebeu-se que as diferenças 

morfológicas são determinantes no comportamento microclimático das ruas 

avaliadas e que as elaborações de futuras leis urbanísticas devem levar em 

consideração esta relação a fim de garantir a produção de espaços mais 

adaptados às condicionantes climáticas locais. 

Palavras-chave: 1. Parâmetros de ocupação do solo. 2. conforto higrotérmico 
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ABSTRACT 

Abstract of Dissertation submitted to the Graduate Program in Architecture - 
PROARQ, Faculty of Architecture and Urbanism, Federal University of Rio de 
Janeiro, as part of the requirements for obtaining the title of Master of Science 

in Architecture - Area Environmental Comfort.  

INTRODUCTION PARAMETERS OF A PROSPECTIVE STUDY OF 
OCCUPATION AND SHARE OF LAND FROM THE PERSPECTIVE OF 

COMFORT FOR HYGROTHERMAL  
RESIDENTIAL ZONE-9, SÃO LUÍS-MA  

Marcelo Chiquitelli Marques  

 Advisor: Prof.. Maria Lygia Alves de Niemeyer  

This research is intended as an introduction to the study of the influence of 

parameters of land use in hygrothermal comfort of streets and avenues of the 

Residential Zone 9 in the city of São Luís, MA. The methods applied are based 

on studies of Katzschner (1997), Romero (2001), Niemeyer (2007) and Malafaia 

(2008). It was noticed that the morphological differences are determinants of the 

street behavior microclimatic evaluated and that the elaboration of future urban 

planning laws should take into account this relationship in order to ensure the 

production of spaces more suited to local climatic conditions. 

Keywords: 1. Parameters of land  2. hygrothermal comfort. 
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INTRODUÇÃO 

 

Os efeitos dos ambientes construídos sobre o clima são cada vez mais 

presentes nos grandes centros urbanos. A elevação da temperatura, a 

alteração da intensidade e do regime de chuvas são as características mais 

freqüentemente constatadas pelos usuários e pesquisadores do clima urbano. 

A paisagem de uma cidade, com conseqüências possíveis sobre 

densidade construída, densidade demográfica, conforto ambiental, 

valorização imobiliária etc., tem uma de suas origens na combinação 

dos parâmetros de uso e ocupação do solo. (DUARTE, F.2007, p. 

119) 

Como afirma Duarte (2007), as cidades e suas estruturas físicas são 

conseqüências de variáveis relacionadas às suas escolhas dentro dos 

processos de ocupação do solo. Neste sentido, a determinação de parâmetros 

normativos adequados às condicionantes do clima onde se inserem é 

fundamental para a manutenção das variáveis climáticas de forma a torná-las 

mais compatíveis com as condicionantes humanas do conforto higrotérmico. 

A presente pesquisa direciona seus trabalhos dentro da linha de 

sustentabilidade, conforto ambiental e eficiência energética, do Programa de 

Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Rio 

de Janeiro (PROARQ). 

O Objetivo geral desta pesquisa é estudar a interferência de parâmetros de 

ocupação do solo sobre o conforto higrotérmico em ambientes urbanos 

Os objetivos específicos da pesquisa são:  

 Reunir descrições físicas da área de estudo como, topografia, 

vegetação, recobrimento do solo, uso do solo e gabarito, além disso, 

aspectos climáticos como temperatura, ventilação, regime de chuvas, 

com a finalidade de descrever de forma clara a área de estudo; 
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 Avaliar aspectos da geometria urbana relacionados à incidência solar, 

sombreamento e fator de visibilidade do céu nos pontos selecionados, 

bem como, a percepção de conforto higrotérmico por parte dos usuários. 

Para tanto, os métodos adotados baseiam-se nos estudos propostos 

Katzschner (1997), como ferramenta de registro e sub-reposição de 

informações naturais e construídas da área de estudo através da produção de 

mapas temáticos com a finalidade de serem estabelecidos critérios para a 

escolha dos pontos avaliados pela pesquisa. Após a determinação dos pontos 

a serem avaliados, utiliza-se como referencial metodológico os trabalhos de 

Romero (2001), Niemeyer (2007) e Malafaia (2008) na elaboração de fichas 

para inventário físico e microclimático dos pontos avaliados. A pesquisa ainda 

propõe a aplicação de um questionário para a determinação estatística do perfil 

dos usuários locais e da sensação de conforto descrita por estes nos diferentes 

pontos determinados. 

O trabalho estrutura-se da seguinte maneira: 

O capítulo 1 estrutura-se em três partes específicas com o objetivo de reunir 

informações técnicas e conceituais para a fundamentação teórica do assunto 

abordado. Desta forma, a primeira parte descreve as variáveis humanas do 

conforto higrotérmico como metabolismo, vestimenta e atividade física. Estes 

conceitos serão usados como base para a caracterização do perfil dos usuários 

no estudo de caso. Na segunda parte, o trabalho apresenta os fatores 

climáticos globais responsáveis pela conformação do clima regional e os 

fatores locais responsáveis pela formação dos micro-climas acompanhado da 

descrição do clima quente-úmido presente na região estudada. Na terceira e 

última parte, o trabalho destaca os elementos a serem controlados em climas 

urbanos quente-úmidos com o objetivo de fundamentar o foco da pesquisa no 

território estudado e na região climática em que se insere. 

No capítulo 2 o trabalho aborda em sua primeira parte os fundamentos legais e 

instrumentos normativos de ocupação do solo urbano. Dentro de uma 

hierarquia jurídica, descreve os fundamentos constitucionais da legislação 

urbanística, o Estatuto da Cidade como ferramenta de ordenamento territorial 
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das cidades brasileiras e, por fim, o plano diretor e a lei de Zoneamento, Uso e 

Ocupação do solo como instrumento municipal de direcionamento do 

desenvolvimento urbano. Na segunda parte, o capítulo trata especificamente 

dos parâmetros de ocupação do solo determinados pela lei de Zoneamento, 

tais como, implantação, tamanho e forma dos lotes, coeficientes de 

aproveitamento, gabaritos, afastamentos e hierarquização funcional das vias 

urbanas. A terceira parte descreve as variáveis microclimáticas urbanas 

relacionadas à ocupação do Solo como a geometria urbana e relação W/H, 

Canyons urbanos e o fator de céu visível (FCV) e a formação de ilhas de calor. 

No capítulo 3 a primeira parte trata das descrições físicas e climáticas da 

cidade de São Luís e, na segunda parte, da Zona Residencial 9, definida como 

área de estudo. A terceira parte é baseada no método de Katzschner (1997), 

com a elaboração de mapas temáticos e determinação dos pontos a serem 

avaliados pela pesquisa.  

O capítulo 4 baseia-se nos métodos de Romero (2001), Niemeyer (2007) e 

Malafaia (2008) com desenvolvimento e aplicação das fichas para elaboração 

de inventários físicos e climáticos dos pontos determinados, relacionando os 

fatores de visibilidade do céu e sombreamento sobre os recintos urbanos com 

as características geométricas determinadas pelos parâmetros de ocupação do 

Solo de cada ponto, individualmente. A segunda parte consiste na análise e 

discussão dos dados estatísticos obtidos pela aplicação do questionário aos 

usuários. Esta etapa visa à identificação do perfil dos usuários dentro da área 

de pesquisa e de suas manifestações relativas às sensações de conforto 

higrotérmico sob diferentes condições físicas geométricas dos pontos 

analisados. A terceira e última parte faz o cruzamento dos dados estatísticos 

produzidos pelo questionário aplicado com o comportamento microclimático 

dos pontos em questão, com o objetivo de encontrar relações entre as 

manifestações de conforto higrotérmico por parte dos usuários e diferentes 

fatores de visibilidade do céu, percentuais de sombreamentos sobre os pontos 

avaliados e proporções W/H dos pontos avaliados. 
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1. VARIÁVEIS DO CONFORTO HIGROTÉRMICO E O CONTROLE DOS 

ELEMENTOS E FATORES CLIMÁTICOS EM AMBIENTES URBANOS  

Este capítulo apresenta a fundamentação teórica relativa aos mecanismos de 

termoregulação do organismo humano e às trocas térmicas homem-ambiente. 

São também apresentados os elementos climáticos, os fatores globais e locais 

que configuram o clima e o microclima, respectivamente. Em seguida, são 

apresentadas as características do clima quente-úmido, são descritos os 

elementos climáticos a serem controlados, tais como, radiação solar e 

ventilação e seus efeitos sobre o espaço urbano com o objetivo de definir as 

estratégias de projeto mais adequadas para garantir o conforto higrotérmico 

nesta situação climática.  

1.1. Variáveis Humanas 

As variáveis humanas do conforto higrotérmico correspondem aos aspectos de 

como o corpo reage e percebe o ambiente. Ou seja, como as características 

fisiológicas do corpo atuam sob determinada sensação térmica. Da mesma 

forma, são relacionados aspectos do cotidiano das pessoas como, 

metabolismo, atividades físicas e vestimentas, tidos como fatores importantes 

na percepção das condicionantes térmicas do lugar. 

1.1.1. Metabolismo 

O organismo humano é homeotérmico. É preciso manter sua temperatura 

interna por volta de 37°C, com pequenas variações, para garantir a integridade 

de sua saúde física. Para tanto, o organismo produz energia a partir de reações 

químicas internas, onde 80% destas se transformam em calor, que deverá ser 

equilibrado, armazenado ou dissipado, para a manutenção adequada de sua 

temperatura interna. 

Corbela (2003, p. 193), descreve a equação de balanço das trocas de calor 

definida pela ASHRAE (American Society of Heating, Refrigeration and Air 

Consitioning Engineers):  

(M - W) – (Cd+Cv+Cr+E)= D 
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Onde: 

o M corresponde ao calor gerado pelo metabolismo humano; 

o W à energia utilizada para realizar trabalho mecânico (atividade), 

o Cd, à energia dissipada por condução, 

o Cv, à energia dissipada por convecção, 

o Cr, à energia dissipada por radiação 

o E, à energia dissipada por evaporação. 

Quando o balanço térmico (D) descrito pela equação for positivo há 

armazenamento de calor, quando for negativo há perda de calor e quando for 

igual a zero haverá equilíbrio térmico. Através desta equação é possível 

quantificar os ganhos e perdas de energia térmica dentro do processo de 

equilíbrio térmico do corpo humano.  

Segundo Givoni (1981, p. 21), o metabolismo é o processo pelo qual o alimento 

ingerido se combina no corpo com o oxigênio gerando energia. Sua taxa é 

proporcional ao peso do corpo. O nível mantido em descanso e deitado se 

refere ao metabolismo basal, o nível metabólico mais baixo ocorre quando se 

dorme. 

A ISO 7730 descreve a relação entre o metabolismo e a atividade física, fato 

que determina a produção de calor e a sensação de conforto do indivíduo nas 

situações: deitado, sentado a descansar, atividade sedentária, atividade leve, 

de pé, atividade média e grande atividade. Todas essas situações determinam 

a quantidade de energia térmica produzida, como será descrito posteriormente 

na tabela 1.1. 

1.1.2. Mecanismos de termorregulação 

Para garantir a estabilidade térmica do corpo, o organismo humano utiliza 

mecanismos de ganhos e perdas de calor. Quando há uma perda excessiva de 

energia térmica as reações são no sentido de reduzir as trocas térmicas com o 

meio, através da vasoconstrição, do arrepio, do tiritar e aumento das 



7 

 

combustões internas. Quando há um ganho excessivo de calor, as ações 

ocorrem no sentido de dissipação esta energia, através da vasodilatação, 

exsudação, a redução das combustões internas, etc. 

Para Frota (2003 p.20), o organismo humano experimenta sensação de 

conforto térmico quando perde para o ambiente, sem recorrer a nenhum 

mecanismo de termorregulação, o calor produzido pelo metabolismo é 

compatível com sua atividade. 

1.1.3. Trocas Térmicas 

Os mecanismos de trocas térmicas entre o corpo humano e o meio 

estabelecem diferentes maneiras de se obter equilíbrio entre ganhos e perdas 

de calor. Desta forma, os conceitos físicos de transferência térmica entre 

corpos são manifestados pelo organismo humano como formas de se obter a 

estabilidade térmica necessária para garantir sua integridade funcional. 

1.1.3.1. Trocas Secas: condução, convecção e radiação 

A energia térmica transferida através das trocas secas é denominada calor 

sensível e ocorre através das diferenças entre as temperaturas internas e 

externas do organismo. Como ilustrado na figura 1.1, as trocas por condução 

ocorrem em função das áreas de contato entre os corpos. As trocas serão 

maiores quanto maior forem as superfícies de contato entre os corpos. A 

vestimenta, variável que será abordada posteriormente, tem um papel 

fundamental neste processo à medida que age como isolante entre corpo e 

meio, reduzindo as trocas por condução. 

As trocas por convecção ocorrem por intermédio do fluxo de ar sobre as 

superfícies. O calor superficial é removido pelo movimento do ar e será maior 

quanto maior for o fluxo e a velocidade em questão. Frota (2003, p. 22) define 

troca de calor entre dois corpos, quando um deles é sólido e o outro fluido.  

Portanto, em climas quente-úmidos, o fluxo contínuo de ventilação é 

fundamental na dissipação da energia térmica armazenada pelo corpo, uma 

vez que as temperaturas ambientes se mantém elevadas durante todo o 

tempo. 
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As trocas por radiação são as únicas que ocorrem sem contato entre as 

superfícies em questão e podem ocorrer no vácuo. A emissão por radiação 

ocorre pela propagação das ondas de calor em forma de energia 

eletromagnética, promovendo um intercâmbio de energia térmica entre os 

corpos.  

1.1.3.2. Trocas Úmidas: evaporação 

As trocas por evaporação envolvem a mudança do estado físico da matéria e 

são denominadas também de calor latente. O processo de mudança do estado 

líquido para o gasoso da água presente no suor consome o calor superficial do 

corpo promovendo a diminuição da temperatura. Segundo Frota (2003, p. 22), 

as perdas de energia representadas pelo calor latente correspondem à 

dissipação através das perdas de vapor de água pela respiração ou através da 

evaporação do suor e equivalem ao calor que se libertaria proporcionando a 

condensação dessa quantidade de vapor d’água que se mantém no ar. 

Em ambientes quente-úmidos, como o da cidade de São Luís, que possuem 

elevados níveis de umidade relativa ao ar, o processo de evaporação do suor 

se torna mais difícil em função do nível de saturação do ar. Neste caso, pode-

se associar dois mecanismos de trocas térmicas para garantir o equilíbrio 

térmico superficial, convecção e evaporação, onde o fluxo constante de ar 

sobre a pele desencadeia um processo maior de evaporação do suor. 

 

Figura 1.1- Dissipação de calor e umidade 
Fonte: CORBELLA ( 2003) 
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1.1.4. Atividade Física 

Como dito anteriormente, o esforço físico está relacionado ao metabolismo de 

atividade, onde diferentes tipos de atividades produzem diferentes níveis de 

energia térmica. A tabela 1.1 descreve as relações das atividades físicas com a 

variação do metabolismo. Observa-se um aumento de até quatro vezes do 

metabolismo entre diferentes tipos de atividades físicas, entre o estado de 

repouso, deitado e de grande atividade.  

Corbella (2003, p.35) ilustra na figura 1.2 a mesma relação dos níveis de 

energia térmica, associando-os à atividade física, vestimenta e a temperatura 

ambiente adequada para que ocorra um equilíbrio térmico, ou temperatura de 

conforto. 

TIPO DE ATIVIDADE Metabolismo 
(W/pessoa) 

Metabolismo 
(met) 

Metabolismo 
(W/m2) 

Deitado  85 0.8 47 

Sentado a descansar 104 1.0 58 

Atividade sedentária 126 1.2 70 

De pé, atividade leve 167 1.6 93 

De pé, atividade média 210 2.0 117 

Grande atividade 315 3.0 175 

Tab.1.1: Valores de metabolismo para várias atividades 

Fonte: ISO 7730 

1.1.5. Vestimenta 

Da mesma forma, a vestimenta tem papel importante como parâmetro do 

conforto térmico. Na tabela 1.2 é possível observar os crescentes níveis de 

resistência térmica ao passo que aumenta a quantidade de roupa do usuário. 

Na figura 1.2, variam-se as roupas, observando-se o que acontece com a 

energia térmica produzida por diferentes tipos de atividades físicas e suas 

correspondentes temperaturas de conforto. O vestuário é caracterizado através 

da sua resistência térmica na unidade m2K/W. À semelhança do metabolismo, 

o vestuário apresenta uma unidade própria, o clo ( Resistência Térmica da 

Vestimenta ) que corresponde à resistência térmica de 0.155 m²K/W. A tabela 

1.2 apresenta os valores de resistência térmica, Ivest, de diferentes tipos de 

vestuário. (ISO 7730 )  
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VESTUÁRIO Resistência 
térmica (clo) 

Resistência térmica 
(Ivest) (m2K/W) 

Nu  0 0 

Calções 0.1 0.016 

Vestuário tropical 0.3 0.047 

Vestuário leve de verão 0.5 0.124 

Vestuário de trabalho 0.7 0.124 

Vestuário de inverno para ambiente 
interior 

1.0 0.155 

Fato completo 1.5 0.233 

Tab.1.2: Resistência térmica do vestuário 
Fonte: ISO 7730 

1.2. Variáveis Climáticas 

Em linhas gerais, as classificações climáticas partem de critérios convencionais 

e parciais, tais como: avaliação do comportamento térmico de uma 

determinada região ou a combinação dos elementos climáticos, fatores globais 

e locais. Desta forma, a pesquisa parte das definições e conceitos envolvidos 

para então descrever as classificações referentes ao clima quente-úmido no 

qual se insere a área de estudo do presente trabalho. 

Segundo Oke (1987) apud Romero (2008, p.18) os fenômenos climáticos 

podem ser analisados escalas de distâncias horizontais, tais como: 

macroescala (100 a 100.000 Km) e mesoescala (entre 10 a 200km), definidos 

por fatores globais; escala local (entre 100 a 50Km) e microclimática (entre 

10m a1.000m) determinados por fatores locais conforme descritos a seguir. 

1.2.1. Elementos Climáticos 

Os elementos climáticos são definidos por Romero (2001), como 

manifestações físicas dos fatores climáticos, seu entendimento é de 

fundamental importância para se estabelecer padrões de comportamento 

climático de cada região, bem como, definir ferramentas de projeto e tecno-

construtivas mais adaptadas às condições existentes. 

1.2.1.1.Temperatura do ar 

A temperatura é descrita por diversos autores como a expressão numérica do 

nível de energia térmica de um sistema. Segundo Corbella (2003), “é um valor 

absoluto do estado e quantidade de calor contido na matéria”. A temperatura 
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do ar depende de inúmeros fatores globais e locais como velocidade dos 

ventos e altitude. A forma mais apropriada de medi-la é através do Termômetro 

de Bulbo Seco. Medida à sombra, estando o termômetro numa caixa de 

madeira com venezianas, 1,20m do chão. As leituras são feitas em horários 

diferentes do dia e as unidades de medidas são: graus Celsius, Kelvin e 

Farenheit. 

A temperatura efetiva é um índice de conforto higrotérmico cujo cálculo envolve 

três variáveis: a temperatura de bulbo seco, a temperatura de bulbo úmido e a 

velocidade do ar. 

1.2.1.2. Umidade do ar 

A umidade do ar é definida pela quantidade de vapor de água contida na 

atmosfera. Pode ser expressa em umidade absoluta, que corresponde ao peso 

da água existente em unidade de massa ou de volume de ar e se expressa em 

gramas de água por quilogramas de ar seco ou também pela umidade relativa, 

que se define pela quantidade de água que contém o ar de um ambiente e 

expressa o percentual de água dissolvida no ar em relação à quantidade de 

água em um ar saturado. Pode ser medida por Higrômetro de Bulbo Seco e 

Úmido. 

A mistura, ar/água depende, basicamente, da temperatura e pressão 

atmosférica. A curva de saturação do ar, descrita na figura 1.2, determina o 

limite máximo de umidade absoluta para uma determinada temperatura. 

Quanto maior a temperatura, maior será a capacidade de armazenamento de 

água pelo ar.  
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Figura 1.2- Diagrama Psicrométrico 

Fonte: CORBELLA ( 2003) 

1.2.1.3. Precipitações 

As precipitações são provocadas pelo aumento da quantidade de água 

dissolvida no ar associado à queda da temperatura que diminui a sua 

capacidade de absorção de água levando ao ponto de condensação. Como 

verificado no gráfico psicrométrico da figura 1.3, Frota (2003, p.62) afirma: “a 

condensação do vapor d’água em forma de chuva provém, em grande parte, de 

massas de ar úmido em ascensão, resfriadas rapidamente por contato com 

massas de ar mais frias”. 

1.2.1.4. Movimento do ar 

O movimento do ar é considerado um grande mecanismo de controle térmico 

principalmente em climas quente-úmidos nos quais contribui para a dissipação 

do calor por convecção. 

Em nível macro-climático, Frota (2003) descreve três cintos globais de ventos 

em cada hemisfério, ilustrados na figura 1.3: os alísios, originários das regiões 

subtropicais de alta pressão, os do oeste, originários das regiões subtropicais e 

subárticas de baixa pressão e os polares, formados pelas massas de ar frio das 

regiões polares. 
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Figura 1.3- Diagrama dos ventos no globo terrestre 
Fonte: FROTA ( 2003) 

Na escala microclimática, o controle dos fluxos de ar pode determinar os 

ganhos e perdas de calor de um ambiente construído. Para Mascaró (1985), a 

ventilação natural depende de fatores fixos, como: forma e características 

construtivas do edifício; forma e posição dos edifícios e espaços abertos 

vizinhos; localização e orientação do edifício, posição tamanho e tipo de 

aberturas. E depende também de valores variáveis como: direção, velocidade e 

freqüência dos ventos; diferença de temperatura entre interior e exterior. 

Os autores atentam para as influências sofridas pelas correntes de vento 

através das ações dos fatores climáticos locais, tais como: topografia, 

vegetação, superfície do solo, natural ou construído, como será descrito 

posteriormente neste capítulo.   

A presença dos fluxos de ar no clima quente-úmido é de fundamental 

importância para a manutenção do equilíbrio térmico entre ganhos e perdas de 

calor, à medida que a umidade do ar reduz a amplitude térmica e mantém os 

níveis de temperatura elevados. Destarte, é preciso conhecer as alterações 

provocadas pelo espaço construído na movimentação do ar para então 

estabelecer estratégias de projetos mais adequadas ao clima em questão.  
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“Deve-se reconhecer que as intervenções realizadas num espaço aberto 

produzem modificações no padrão de ventos de uma região. Conhecer como 

eles variam, tanto de intensidade quanto de direção, serve para contribuir para 

o projeto de espaços abertos com conforto ambiental.” (CORBELLA, 2003, p. 

220 ) 

1.2.2 Fatores Climáticos Globais e o clima tropical quente-úmido 

“O clima pode ser definido como uma interação no tempo dos estados físicos 

do ambiente atmosférico, característico de certa localidade geográfica”. 

(KOENIGSBERGER, 1977) 

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 altitude, os ventos, as massas de ar e terra. A classificação e 

descrição das características do clima tropical quente-úmido, presente na área 

de estudo, partirá da combinação dos fatores climáticos globais e locais, bem 

como, a interpretação de suas condicionantes na determinação de estratégias 

de projetos mais adequadas a essas circunstâncias climáticas. 

1.2.2.1 Fatores Climáticos Globais 

Os fatores climáticos globais podem ser definidos como componentes 

condicionantes, determinantes e que dão origem ao clima em sua escala 

macro, como: radiação solar, latitude, altitude, ventos e massas de água e 

terra. 

 A radiação solar  

A radiação solar é a energia emitida pelo Sol sob forma de ondas 

eletromagnéticas. Ela é medida através da Constante Solar com uma 

intensidade por volta de 1.353 w/m². Ao entrar na atmosfera a energia solar se 

manifesta através dos fenômenos de difusão, absorção e reflexão dos raios 

solares. A energia radiante é formada por um espectro eletromagnético que 

pode ser classificado pelos seus diferentes comprimentos de ondas. Da 

energia ultravioleta até a energia infravermelha. 
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Seu conceito físico é definido por Givoni (1981, p.2) como: “radiação 

eletromagnética emitida pelo Sol. O espectro solar é divido em três regiões: a 

ultravioleta (UV), a luz visível e a radiação infravermelha.  

A radiação solar é o elemento de maior influência sobre o clima determinando 

os níveis de aquecimento das massas de ar, fluxos de evaporação e 

condensação, agindo diretamente sobre os regimes de chuva, estabelecendo 

diferentes zonas de pressão atmosférica e ordenando as correntes de ventos 

globais e locais.  

Sobre os fatores locais em micro-climas urbanos, a radiação solar age nas 

superfícies e arredores promovendo inúmeros fenômenos que, em função das 

propriedades físicas dos materiais de revestimentos e vedação, bem como, 

seus níveis de dissipação do calor por convecção, promovem a conformação 

térmica inerente ao ambiente em questão. Veremos no capítulo 2 os efeitos da 

radiação no ambiente construído e suas relações com os parâmetros de 

ocupação do solo. Estes são descritos por Romero (2001) como: componentes 

entre energia radiante e superfície, os efeitos sobre a umidade, penetração do 

calor sobre as edificações, a influência da condutividade térmica dos materiais 

e suas relações com a geometria urbana. 

As características morfológicas e físicas dos ambientes urbanos ainda 

promovem fenômenos térmicos descritos e definidos como canyons urbanos, e 

ilhas de calor. Os canyons são formados por estruturas urbanas, onde 

enfileiramentos de prédios ao longo das vias e a quantidade de calor absorvida 

por ela depende do fator de visibilidade do céu e de sua orientação. 

As ilhas de calor são formadas por acúmulos de energia térmica por 

determinadas regiões urbanizadas promovidos pela soma do calor atmosférico 

natural com a energia térmica absorvida pelas superfícies edificadas. Sua 

capacidade de absorção e armazenamento, bem como, sua inércia térmica, ou 

o tempo que estes materiais levam para propagar o calor, definem a diferença 

da temperatura entre ambientes urbanos e entre os ambientes urbanos e 

naturais. 



16 

 

Estes fenômenos climáticos estão relacionados à geométrica urbana e serão 

descritos detalhadamente no capítulo 2, quando serão associados a diferentes 

parâmetros de ocupação do solo pertinentes ao território de estudo e 

observando-se como fatores climáticos locais, naturais e construídos podem 

determinar alterações na incidência da radiação solar sobre as superfícies 

construídas.  

Segundo Frota (2003, p.53), a maior influência da radiação solar está na 

distribuição da temperatura do globo. As quantidades de radiação variam em 

função da época do ano e da latitude. Este fenômeno é entendido na 

observação do movimento aparente do Sol em relação à Terra. 

 A latitude  

Como representado na figura 1.4, a latitude tem grande influência sobre a 

temperatura do ar e intensidade da radiação solar, a qual diminui a partir do 

Equador, à medida que aumenta a latitude em direção aos Pólos. A latitude é 

também determinante na quantidade de radiação solar total recebida ao longo 

do dia nas diferentes estações do ano. Segundo Frota (2003, p. 56), “a latitude 

associada à época do ano, vai determinar o ângulo de incidência dos raios de 

Sol com relação ao plano horizontal do lugar. Pode-se identificar então que 

quanto maior for a latitude de um local, menor será o ângulo de incidência e a 

quantidade de radiação solar recebida. Portanto, as temperaturas do ar 

tenderão a ser menos elevadas”. Conforme ilustrado na figura abaixo. 

 

Figura 1.4 – A influência da radiação solar segundo à latitude 
Fonte: FROTA, 2003 
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 A altitude  

A altitude é uma condicionante importante na conformação do clima já que 100 

metros de elevação representam diminuição ao redor de 0,6°C na temperatura 

média do ar. Para Romero (2000), “a altitude está referida ao nível do mar. É 

um dos fatores que exerce maior influência sobre a temperatura. Ao aumentar 

a altura, o ar está menos carregado de partículas sólidas e líquidas e são 

justamente estas partículas que absorvem as radiações solares e as difundem 

aumentando a temperatura do ar.” 

Este fator climático, associado a fatores locais, como: vegetação e 

recobrimento natural do solo influenciam ainda outras variáveis importantes 

como ventilação, radiação e precipitações. Como ilustrado na figura 1.5, o 

aumento da velocidade dos ventos está relacionada à altitude local.  

 Os ventos  

Os ventos são produzidos pela presença de diferentes zonas de pressão sobre 

a superfície da Terra e superfícies marítimas. Para Frota (2003, p.63), a 

determinante principal das direções e características dos ventos é a 

distribuição sazonal das pressões atmosféricas. A variação das pressões 

atmosféricas pode ser explicada, entre outros fatores, pelo aquecimento e 

esfriamento das terras e dos mares, pelo gradiente de temperatura no globo e 

pelo movimento de rotação da Terra. 

A velocidade dos ventos ao nível do solo é determinada pela morfologia e pelo 

grau de rugosidade natural ou edificada do sítio. Pode se verificar vários tipos 

de ventos e sob várias direções. Sua intensidade pode ser avaliada em valores 

de 0 a 10, de acordo com a escala de Beaufort. Sua freqüência e suas direções 

irão identificar os ventos predominantes em uma determinada região, fato este, 

que deverá ser utilizado como elemento a ser considerado na elaboração de 

projetos. A figura 1.5 ilustra o aumento da velocidade dos ventos com o 

aumento da altitude, influenciados também pela vegetação e pelo recobrimento 

do solo. 
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Figura 1.5 – O aumento da velocidade do cento com o aumento da altitude 

Fonte: MASCARÖ, 1985 

 As massas de água e terra  

As massas de água e terra formam uma combinação que influencia no 

comportamento climático em localidades de mesma latitude. As diferenças de 

temperaturas entre as superfícies promovem zonas de pressões diferenciadas 

que, associadas às formações topográficas, conduzem as massas de ar 

alterando fatores como ventilação e precipitações locais. Este fenômeno é 

ilustrado na figura 1.6. 

A exemplo disto, o fenômeno descrito Romero (2000) como “sombras de 

chuvas” é incitado pela elevação das massas de ar úmido provocando 

condensações em um lado suas encostas, ao passo que o lado oposto fica 

restringido a uma porção reduzida de suas precipitações. 

 

Figura 1.6 – As massas úmidas são forçadas a subir 
Fonte: ROMERO, 2000 
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1.2.2.2 Clima tropical quente-úmido 

Segundo Hertz (1998), as regiões tropicais compreendem uma larga faixa 

ao redor do planeta, com uma extensão de 23,5˚ de latitude de ambos os 

lados do equador, o que significa quase 40% da extensão total do mundo. 

Uma região delimitada pelo trópico de câncer, ao norte e capricórnio, ao sul. 

O autor ainda afirma: “as regiões tropicais são determinadas em parte por 

sua temperatura, a qual se define por estar dentro de duas linhas limites: 

uma temperatura de 20°C como média anual, e outra máxima de 43°C na 

estação mais quente. Um aspecto notável dessas regiões é a incidência do 

Sol do meio-dia quase perpendicular à superfície terrestre durante todo o 

ano.“ 

 

Figura 1.7 – Mapa climático mundial 
FONTE: www.enciclopédia.com.pt, acesso em (01/09/2010) 

 

No sistema de classificação climática mundial, descrito na figura 1.7, são 

definidos três tipos de clima dentro das regiões tropicais: quente-seco, quente-

úmido e tropical de altitude. Especificamente sobre o clima quente-úmido Hertz 

(1998) afirma que “o aspecto mais notável neste clima é, precisamente, a 

elevada umidade que muitas vezes alcança os 90%. A média de temperatura é 

de 18°C, enquanto a temperatura máxima é de 38°C. 

Determinado pelas proximidades de regiões de florestas tropicais, o clima 

quente-úmido possui pequenas variações de temperatura durante o dia e 

noites amenas, conformando uma baixa amplitude térmica ao longo dos dias. 

http://www.enciclopédia.com.pt/
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Possui duas estações bem definidas - verão e inverno - com pequenas 

variações de temperatura entre elas e o período das chuvas é indefinido com 

maiores precipitações no verão. A radiação difusa se apresenta de forma muito 

intensa, provocada pela alta quantidade de partículas de água no ar que 

dissipam a radiação direta. Possuem predominância de ventos sudeste e 

sensíveis semelhanças dos dados climáticos de uma latitude para outra.  

Com relação ao clima no Brasil Hertz (1998) afirma:  

“Embora seja possível caracterizar a zona quente e úmida, em termos 

gerais, predominante no território do Brasil, é preciso considerar as 

inúmeras variações de temperatura, umidade, ventos, chuvas e Sol em 

suas diferentes regiões tropicais brasileiras. Para definir com mais 

precisão algumas das variações dentro desse clima, o país pode ser 

dividido em seis categorias climáticas: equatorial e subequatorial; 

tropical úmido; tropical úmido com estação seca e chuvas de verão, 

tropical seco (semi-árido), tropical úmido de altitude e subtropical.” 

 Caracterização Climática da Cidade de São Luis 

Conforme ilustrado na figura 1.8, a área de estudo na cidade de São Luís- MA, 

está localizada numa região classificada como tropical úmido, com estação 

seca e chuvas de verão, onde suas características apontam para temperaturas 

elevadas no verão (podendo atingir até 40°C) e amenas no inverno (média de 

20º C). Existem duas estações: a úmida e a menos úmida, temperaturas 

médias mensais altas ao longo de todo o ano e reduzida amplitude térmica 

anual em função, basicamente, da alta umidade relativa ao ar. Ao se referir as 

características de adapção da arquitetura ao clima quente e úmido Hertz (1998) 

destaca a importância da ventilação como ferramenta de controle térmico e 

dissipação do calor, outrossim, a escolha de materias com baixa inércia térmica 

e que não armazenam calor por longos períodos de tempo. 
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Figura 1.8 – Mapa climático do Brasil  
Fonte: HERTZ, 1998 

1.2.3 Fatores Climáticos Locais e microclima urbano 

O comportamento dos elementos climáticos é influenciado e alterado por 

fatores climáticos locais, determinando assim microclimas, naturais e urbanos 

com características específicas. Segundo Romero (2001, p. 46), o clima de um 

lugar pode ser considerado como a integração de uma série de elementos que 

se verificam em escalas diferentes, abrangendo desde a macro-escala até a 

micro-escala. 

Segundo Givoni (1988) apud Romero (2001), as influências básicas que 

diferenciam o clima de áreas urbanizadas do clima de áreas circundantes são: 

CIDADE DE  
SÃO LUIS 
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a transformação artificial da superfície terrestre e suas propriedades térmicas; a 

redução da evaporação devido à impermeabilização das superfícies; o 

aumento da contaminação do ar e a produção de calor das indústrias, dos 

automóveis e da infra-estrutura. 

Podemos dividir os fatores climáticos locais naturais, topografia e vegetação, 

assim como, fatores climáticos do ambiente construído, como rugosidade, 

porosidade e permeabilidade dos espaços urbanos. 

1.2.3.1 Topografia 

Segundo Romero (2001), a topografia compreende a declividade, a orientação 

à exposição de radiação solar e a elevação das ondulações da superfície. 

Assim, pequenas mudanças de elevação e de orientação podem produzir 

variações significativas em lugares separados por pequenas distâncias, ou 

seja, vários microclimas. 

Como afirmou a autora, a topografia local exerce influência sobre fatores 

climáticos globais atribuindo a estes, características específicas relacionadas à 

sua formação local. As diferentes declividades de um sítio determinam 

diferentes níveis de incidência de radiação solar por estabelecerem ângulos 

distintos com relação às trajetórias solares. Da mesma forma, são 

determinantes no direcionamento de fluxos de ar, podendo criar barreiras, 

corredores de vento, etc, dependendo da morfologia do terreno e das 

orientações arroladas aos ventos predominantes, conforme ilustrado na figura 

1.9. 

A respeito disso, Romero (2000) afirma que “As regiões acidentadas possuem 

os microclimas mais variados. Cada pendente possui características próprias. 

A orientação e sua declividade influenciam os aportes de radiação.” A autora 

descreve outras interferências deste fator climático local quando afirma: “a 

força, direção e o conteúdo da umidade dos fluxos de ar estão muito 

influenciados pela topografia. Os fluxos de ar podem ser desviados ou 

canalizados pelas ondulações da superfície terrestre. Por exemplo, quando 

uma massa de ar é descendente dificilmente ocorrerão precipitações e, devido 
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a isto, as características pluviométricas variam muito entre localidades situadas 

a barlavento ou sotavento das montanhas.” 

 

Figura 1.9 – A influência do relevo no microclima 
Fonte: ROMERO, 2000 

A topografia associada à implantação das vias urbanas soma uma grande 

contribuição na qualidade ambiental, particularmente no clima em questão, 

onde o movimento do ar garante o equilíbrio térmico do lugar. Segundo Givoni 

(1998), a orientação das ruas pode afetar o clima urbano de várias maneiras, 

por meio das condições do vento na área urbana como um todo, do Sol e da 

sombra nas ruas e calçadas, da exposição solar dos edifícios e do potencial de 

ventilação destes ao longo da rua. 

Na área de estudo, como veremos no capítulo 3, o mapa topográfico 

demonstra uma formação de fundo de vale que percorre ao longo de toda a 

Zona Residencial 9, dando lugar a uma avenida principal a qual recebe o 

mesmo nome, Avenida do Vale. Seu posicionamento sinuoso acompanha a 

declividade e sua orientação é favorável aos ventos predominantes. 

1.2.3.2 Vegetação 

Para Koenigsberger (1977), a vegetação tem um efeito moderador sobre o 

clima local amenizando a temperatura do ar, aumentando a umidade relativa 

deste, absorvendo a radiação solar e controlando o movimento do ar. 

O clima tropical úmido de São Luís requer um constante mecanismo de 

dissipação de calor. Neste caso, é necessário promover um fluxo contínuo de 

ventos, associado às características de áreas verdes como sombreamento, 
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modificando velocidade e direção dos ventos, que em grande quantidade, 

interfere no regime de chuvas, resfriamento da temperatura do ar e absorção 

da radiação. 

Segundo Mascaró (2005), os efeitos da vegetação sobre os ventos podem ser 

classificados como: canalização, com corredores bem definidos; deflexão, 

alterando a direção dos ventos locais; obstrução, onde copas espessas 

bloqueiam a passagem do ar, a filtragem dos ventos e a velocidade destes são 

reduzidas.  

Canalização 

 

Canalização 

 

 

Filtragem 

 

Obstrução 

 

Figura 1.10 – Efeitos da vegetação sobre o vento 
Fonte: MASCARÖ, 2005 

 

Com relação aos índices de reflexão e absorção da radiação solar das 

superfícies urbanas Hertz (1998) destaca: “as árvores, arbustos e a grama têm 

a tendência de estabilizar a temperatura e evitar os extremos. As superfícies 

artificiais, ao contrário, têm a tendência inversa. Em geral, em dias 
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ensolarados, a temperatura da grama pode ser de 5°C a 6°C inferior a da terra 

nua exposta à radiação.” 

Como veremos na leitura sobre a vegetação da Zona Residencial 9, a área de 

estudo não possui espaços públicos destinados à arborização. Este fato aponta 

para as conseqüências climáticas do aproveitamento máximo do potencial 

construtivo da região sem a reserva de áreas de cobertura vegetal. 

1.2.3.3 A superfície natural do solo 

O estudo do comportamento térmico dos diferentes materiais de recobrimento 

do solo é de fundamental importância na observação de microclimas urbanos. 

O levantamento de características físicas das superfícies naturais do solo como 

recursos hídricos, solo arenoso, argiloso, cascalhos e rochas visa a 

identificação de seus índices de reflexão e absorção da energia térmica 

incidente, bem como, sua condutibilidade e albedo, proporção entre a luz do 

Sol recebida e refletida por uma superfície. 

Os solos naturais são componentes de equilíbrio e estabilidade térmica dos 

ambientes, uma vez que possuem alto índice de absorção térmica 

armazenando a energia incidente e não devolvendo para o entorno. Por 

possuírem um albedo baixo, refletem pouca luz para o ambiente, reduzindo 

ofuscamentos e emissões térmicas. Os solos naturais associados às 

coberturas vegetais promovem um equilíbrio térmico em função de sua 

umidade que, ao mesmo tempo, promovem perdas de calor por evaporação 

contribuindo para a redução da temperatura. 

1.2.3.4 Superfície construída do solo 

Detwyler (1974) apud Romero (2000) descreve três principais alterações dos 

fatores climáticos locais acarretadas pelos processos de ocupação do solo 

urbano: mudança da superfície física da terra, densa construção e 

pavimentação, fazendo com que a superfície fique impermeável, aumentando 

sua capacidade térmica e rugosidade e, ao mesmo tempo, alterando o 

movimento do ar; o aumento da capacidade armazenadora de energia térmica 
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com a diminuição do albedo, emissão de contaminantes, que aumentam as 

precipitações e modificam a transparência da atmosfera. 

 Uso e ocupação do solo 

Os diferentes padrões de uso e ocupação do solo com índices e potenciais 

construtivos pertinentes à legislação local não produzem alterações diretas nos 

elementos climáticos, mas efetivamente conferem novos fatores climáticos 

locais alterando seu comportamento microclimático. Nesse sentido, a 

observação dos parâmetros de ocupação do solo e o estudo de suas 

implicações climáticas devem ser vistos como ferramenta primordial na 

garantia da qualidade ambiental da produção dos espaços urbanos.  

O estabelecimento de afastamentos, gabaritos, áreas livres e ocupadas nos 

lotes e a escolha dos materiais de revestimento estabelecem características na 

rugosidade e porosidade do conjunto edificado, as quais alteram os fluxos de 

ar, a absorção térmica, as emissões de calor, as projeções de sombra e a 

incidência de radiação solar sobre as superfícies naturais e construídas. 

Os modelos mais utilizados para estudar estes fenômenos climáticos urbanos, 

segundo Duarte (2000), geralmente trabalham com os seguintes parâmetros: 

tamanho da cidade, população, fator de céu visível nos canyons urbanos e 

balanço da energia. 

A resultante térmica destes fenômenos demonstra os níveis de conforto ou 

desconforto do ambiente produzido e a adequação climática dos parâmetros e 

padrões de ocupação do solo para uma determinada região. 

 Rugosidade e porosidade 

O conceito de rugosidade é determinado pelo grau de irregularidade das 

formas, das alturas, larguras das vias, densidade construída, orientação com 

relação aos ventos predominantes, características topográficas do sítio e pelas 

reentrâncias remanescentes dos diferentes padrões de ocupação do solo.  

Para Niemeyer (2007), “superfícies com alto grau de rugosidade provocam o 

deslocamento do ar de forma turbulenta, incrementando as trocas térmicas por 
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convecção entre a estrutura urbana e a atmosfera. Em situações excepcionais, 

pode ocorrer o aumento da velocidade do vento devido aos efeitos 

aerodinâmicos da forma dos edifícios e de seu entorno.” 

Segundo Oliveira (1993), a porosidade é um atributo da forma urbana que 

determina uma maior ou menor penetração dos ventos na sua estrutura, a 

porosidade é um atributo que determina uma maior ou menor penetração dos 

ventos na estrutura 

urbana.

 

Figura 1.11 – Rugosidade e porosidade de uma trama urbana 
Fonte: ARAÚJO (2004) apud TRINTA (2007) 

Conforme visto na figura 1.11, a combinação das irregularidades das formas 

das edificações, que define sua rugosidade, associada a uma porosidade 

estabelecida pelo distanciamento entre edifícios, proporciona um fluxo de 

ventos apropriados às necessidades do clima quente-úmido de dissipação 

permanente do calor. 

As características de rugosidade e porosidade do ambiente analisado podem 

ser identificadas pelos parâmetros de afastamentos e gabaritos determinantes 

na conformação dos padrões de ocupação do solo da Zona Residencial 9. Este 

aspecto será identificado pelo levantamento físico dos pontos avaliados dentro 

do território de estudo com a observação de suas fronteiras. O conjunto de 

cheios e vazios, verticais e horizontais dos espaços estabelece relações de 

rugosidade e porosidade do ambiente estudado, determinando os fluxos de 

vento e, conseqüentemente, a resultante térmica.   
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 Permeabilidade 

A permeabilidade da superfície do solo está relacionada à sua capacidade de 

absorção de água. Suas contribuições ambientais estão relacionadas à recarga 

de aquíferos subterrâneos, redução do fluxo superficial de drenagem das 

águas pluviais e, com relação ao microclima, esta característica interfere 

diretamente nos processos de evaporação e absorção da radiação térmica, 

contribuindo para o equilíbrio térmico local.  

Os revestimentos do solo, de forma geral são componentes importantes na 

conformação dos microclimas. Suas propriedades térmicas de armazenamento 

e emissão de calor interferem diretamente na temperatura do lugar. Segundo 

Romero (2001): 

 “os elementos naturais são os mais recomendados e que melhor 

respondem ao equilíbrio dos espaços urbanos, pois tendem a 

moderar os extremos de temperatura do ar e estabilizar as condições 

microclimáticas. As superfícies vegetais devem substituir as 

pavimentadas para reduzir a absorção de radiação solar e reflexão 

sobre as superfícies construídas, além de promover a permeabilidade 

do solo.” 

Neste sentido, o estabelecimento de parâmetros de ocupação do solo é 

determinante na destinação de áreas permeáveis dentro do potencial 

construtivo fixado por lei. A zona residencial 9, por não apresentar áreas 

públicas destinadas ao verde e lazer, deverá contar no futuro, quando seu 

processo de ocupação for totalmente consolidado, com as áreas permeáveis 

internas aos lotes para garantir as características ambientais e climáticas 

observadas.  

1.3. Elementos a serem controlados em climas urbanos quente-úmidos 

“Nas regiões quente-úmidas, o tecido urbano deve ser disperso, solto, aberto e 

extenso, para permitir a ventilação das formas construídas. As construções 

devem estar separadas entre si e rodeadas de árvores que proporcionem o 

sombreamento necessário e absorvam a radiação solar.” (ROMERO, 2000, 

p.59). 
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Assim, a autora descreve algumas características da ocupação do solo urbano 

para que se tenha qualidade climática e conforto higrotérmico dentro das 

condicionantes do clima quente-úmido.  

Na tabela 1.3, adaptado de Olgyay (1998), apresenta-se um roteiro de 

elementos climáticos a serem controlados para climas quente-úmidos e as 

estratégias de controle que devem ser estabelecidas para garantir a 

adaptabilidade do ambiente construído às condições climáticas locais. 

Elementos a 
controlar  

Tipo de controle 

Temperatura - Reduzir a produção de calor (diminuir a temperatura) 
- Promover perdas permanentes de calor pela evaporação e 
pela convecção. 

Ventos - Proporcionar fluxos constantes de ventos. 

Umidade - Evitar a absorção de umidade e diminuir a pressão de vapor. 
- Promover a evaporação. 

Radiação - Minimizar a absorção da radiação pelas superfícies 
construídas. 

Chuva - Máxima proteção nos espaços públicos e aumentar a 
permeabilidade do solo 

 Tabela 1.3 – Elementos do clima quente-úmido a serem controlados 
Fonte: Adaptado de OLGYAY (1998)  

1.3.1. Princípios de controle dos elementos climáticos sobre o espaço urbano 

Tendo em vista os tipos de controles a serem estabelecidos para os diferentes 

elementos climáticos é necessário entender os princípios que norteiam a 

incidência destes sobre o ambiente construído e de que forma devem ser 

controlados, no sentido de se obter uma adequação climática do espaço 

urbano e níveis satisfatórios de conforto higrotérmico. 

1.3.1.1. Controle da radiação solar 

A radiação solar que incide sobre uma determinada localidade pode ser divida 

em três componentes fundamentais: a radiação direta, a radiação difusa e a 

radiação refletida.  

A intensidade da radiação solar direta está relacionada ao ângulo de entrada 

na atmosfera e o ângulo de incidência dos raios solares sobre as superfícies. A 

radiação solar será maior quanto mais próximo de 90° os ângulos dos raios 
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solares estiverem, ou de forma geral, quando o Sol estiver em seu ponto 

máximo no céu, próximo ao meio-dia e quanto menor for a latitude e mais 

próximo se estiver da linha do Equador. Deve ser considerada, no entanto, a 

presença de partículas o que podem interferir na intensidade da radiação 

direta, como poeira e nuvens que transformam a radiação direta em radiação 

difusa no ar. 

Como descrito pela autora e ilustrado pela figura 1.12, nas regiões de clima 

quente-úmido o papel da alta umidade do ar e altos níveis de evaporação 

conferem uma nebulosidade à atmosfera que interferem na radiação direta do 

Sol e aumentam a incidência difusa dos raios solares. 

 

Figura 1.12 – Radiação solar difusa 
Fonte: MASCARÓ (1985) 

Como ilustrado na figura 1.13, em uma área urbana densamente ocupada, a 

radiação solar refletida pelas superfícies de revestimento do solo e fachadas 

dos edifícios corresponde a um componente considerável na somatória da 

radiação presente dos espaços abertos. Desta forma, a escolha adequada de 
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materiais pouco reflexivos e o uso de vegetação promovem uma redução da 

carga térmica refletida e, portanto, reduz a temperatura do ar externo.  

Para o clima quente-úmido, que possui baixa amplitude térmica, não é 

interessante, no entanto, grande absorção de energia pela fachada. Neste 

caso, a redução da radiação refletida deve ser feita através do aumento de 

áreas de sombreamento combinado à dissipação do calor por convecção. 

 

Figura 1.13 – Radiação solar refletida 
Fonte: MASCARÓ (1989) 

 Geometria e insolação  

Os parâmetros de ocupação do solo que determinam potenciais construtivos 

elevados e, portanto, densidades altas e alturas elevadas de edificações 

produzem um aumento no impacto da radiação refletida nas superfícies 

próximas ao solo. 

Sendo assim, Ludwing apud Romero (2001), descreve a relação entre 

gabaritos e afastamentos na composição do nível radiação refletida pelo 

conjunto edificado. “Numa área de densidade média ( W/H proporção próxima 

a 1), a maior parte da radiação refletida incide em outros edifícios ou no  

solo e é eventualmente absorvida aquela que está ao nível do solo. Numa área 

de alta densidade (W/H proporção 4 ou mais), a reflexão é difusa e a maior 

parte da absorção toma lugar muito acima do nível do solo.” 
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Neste caso, como se pode ver na figura 1.14, a quantidade de radiação solar 

incidente nas superfícies é definida pelo fator visibilidade do céu (ψ), 

determinado pela relação entre a largura, a altura dos recintos urbanos e o 

ângulo formado entre eles e a orientação do canyon com relação às trajetórias 

solares. 

 

  Figura 1.14 – Fator de céu visível (ψ) em recintos urbanos 
Fonte: Adaptado de OKE, 1978 

O fator de céu visível de um recinto urbano1 determina a quantidade de 

superfícies expostas à radiação solar e, portanto, influencia o ciclo higrotérmico 

local. Outro fator importante estabelecido pela proporção geométrica urbana é 

a sombra projetada no solo e nas superfícies adjacentes pelas edificações. A 

porção protegida ou sombreada conserva as baixas temperaturas noturnas 

coincidindo com o aumento da umidade relativa do ar local. 

Associada à proporção entre largura e altura do canyon urbano, a rugosidade 

determinada por diferentes gabaritos dos prédios promovem um turbilhamento 

do ar, influenciando na dissipação por convecção do calor absorvido pelas 

superfícies.  

A relação entre forma urbana e fluxos de ar produz efeitos a serem controlados 

e utilizados como ferramenta de projeto ao se tirar partido do comportamento 

aerodinâmico dos recintos urbanos em favor de seu equilíbrio térmico e sua 

constante renovação de ar. 

1
 Segundo Mascaró (2004): os recintos urbanos são formados pela delimitação da 

natureza e definidos somente por dois planos; o piso e a parede. É a arquitetura sem 

teto. Utiliza materiais naturais e artificiais com forte intenção de ordem senso-ambiental.  
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Tais efeitos microclimáticos urbanos promovidos pelos parâmetros de 

ocupação do solo serão descritos e conceituados no capítulo 2 com o objetivo 

de fundamentar teoricamente a proposta de estudo da presente pesquisa. 

1.3.1.2. Controle dos fluxos de vento  

Em climas quente-úmidos a ventilação é um fator climático importante no 

estabelecimento do equilíbrio térmico dos ambientes urbanos. Com altas 

temperaturas constantes, baixa amplitude térmica e altos níveis de umidade 

relativa do ar, as áreas situadas em tais climas necessitam constantemente de 

processos de dissipação do calor e de renovação do ar. Desta forma, as 

perdas energéticas por convecção, promovidas por fluxos de ventos regulares 

garantem a manutenção do equilíbrio energético dos recintos e garantem uma 

qualidade de ares renovados, adequada à condição humana. 

Para Mascaró (1985, p.68), a ventilação constante tem três funções básicas: 

reduzir a umidade do ar e do corpo, aumentar as trocas térmicas por 

convecção e evaporação; manter a qualidade do ar e resfriar as superfícies e 

manter um equilíbrio térmico. Da mesma forma, a autora aponta fatores fixos 

dos quais dependem a ventilação: forma e características construtivas do 

edifício; forma e posição dos edifícios e espaços vizinhos; localização e 

orientação do edifício; posição, tamanho e tipo de aberturas. Aponta também 

fatores variáveis, tais como: direção, velocidade, frequência dos ventos e 

diferenças de temperatura entre interior e exterior. 

Os fenômenos aerodinâmicos produzidos pelas formas urbanas são 

classificados por Olgway (1998) e são de suma importância para o controle de 

suas manifestações e, conseqüentemente, no estabelecimento de parâmetros 

de ocupação do solo e estratégias de projetos adequadas às suas condições e 

efeitos. Alguns podem ser destacados abaixo: 
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 Efeito Pilotis 

Corrente de ar sob o edifício onde a 
entrada de ar se faz de forma difusa e 
a saída sob alta pressão. 

 

 

 
 Efeito de canto ou esquina 

Efeito produzido pelos ângulos dos 
edifícios sob o fluxo de ar, em 
pressão positiva e sucção negativa. 

 
 

 Efeito de barreira 

Efeito produzido por edifícios 
laminares em seu entorno, produzindo 
desvios em espiral. Sua influência é 
grande e negativa quando sua altura 
é menor que a lâmina. 

 

 

 

 

 Efeito Venturi  

Efeito produzido por edifícios 
dispostos em ângulos agudos, em 
forma de funil. Suas alturas devem 
ser maiores que 15m e seu 
comprimento, superior a 200m. 

 

 

 Efeito de canalização 

Este fenômeno é produzido por 
canais ou corredores de edificações 
bem definidos e relativamente 
estreitos, onde sua largura equivale a 
1/3 de sua altura.  

Figura 1.15 – Efeitos aerodinâmicos do vento 
Fonte: ROMERO, 2000 
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A influência da forma urbana promove efeitos, como descritos anteriormente na 

figura 1.15, basicamente pela formação de zonas de baixa pressão ou sucção 

determinadas pela sua geometria e suas dimensões. Segundo Mascaró (1985, 

p.82), na University of Texas, no Texas Engineering Experiment Station 

realizaram-se experiências para medir a ação do vento combinada à forma 

urbana. 

Observou-se, como ilustrado na figura 1.16, que alguns padrões de 

comportamento do vento dependiam fundamentalmente da altura, profundidade 

das edificações e inclinação de suas coberturas. Portanto, conclusões são 

alcançadas e afirmam: quanto maior sua profundidade, menor será a 

profundidade da zona de baixa pressão; quanto mais alto for o edifício, mais 

profunda será a zona de baixa pressão; quanto maior for o comprimento do 

edifício, mais profunda será a zona de sucção e quanto maior a inclinação da 

cobertura maior será a zona de baixa pressão.   

 

 

 

 
Figura 1.16 – Fluxos de ventos ao redor das edificações 

FONTE: BROWN, 2004 

A vegetação, como fator climático local, além de suas propriedades 

termorreguladoras de sombreamento e absorção da radiação solar, como visto 

anteriormente, deve ser utilizada como ferramenta de projeto e elemento 

controlador dos fluxos de ventos conformando barreiras, aumentando ou 

diminuindo sua intensidade de acordo com a necessidade de proteção contra 

fortes rajadas de vento, ou ainda, a necessidade de dissipação, calor e 

armazenado no ambiente urbano. 
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Figura 1.17 – Vegetação e ventilação 
Fonte: MASCARÓ, 1985 

Como ilustrado na figura 1.17, as interferências aerodinâmicas nos recintos 

urbanos estão relacionadas basicamente às características da espécie 

escolhida, sua altura e a densidade de sua copa, assim como, seu afastamento 

com relação às edificações. Quanto mais baixa e distante do edifício estiver a 

vegetação, uma maior quantidade da trajetória vertical do ar retornará à sua 

posição inicial aumentando a pressão entre eles e criando uma zona de baixa 

pressão e turbilhamento entre ambos. Da mesma forma, o grau de assimetria 

de sua posição também determinará a quantidade de ar desviado para as 

laterais do edifício e, portanto, a criação de zonas de baixa pressão nas laterais 

do edifício. 

No capítulo seguinte, entre os elementos a serem controlados em ambientes 

quente-úmidos, o presente trabalho concentra seus estudos nas relações 

geométricas dos recintos urbanos promovidas por parâmetros de ocupação do 

solo correspondentes e sua influência no fator de visibilidade do céu, incidência 

de irradiação solar e sombras projetadas sobre as superfícies. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 2 
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2. PARÂMETROS DE OCUPAÇÃO DO SOLO E VARIÁVEIS 

MICROCLIMÁTICAS URBANAS 

Este capítulo foi estruturado em três partes teóricas, no sentido de apontar a 

influência dos parâmetros ou índices de ocupação do solo sobre a 

conformação de microclimas urbanos e, mais especificamente, sobre as 

variáveis microclimáticas de uso do solo, elencadas a seguir as relações com 

as proporções geométricas urbanas entre larguras de vias e altura de 

edificações e a formação de canyons urbanos com fatores distintos de 

visibilidade do céu. 

A primeira parte consiste na descrição dos instrumentos normativos de gestão 

e ordenamento do solo urbano e a fundamentação legal dos parâmetros de 

ocupação do solo. São relacionados os fundamentos constitucionais das leis 

urbanas, o Estatuto da Cidade como lei geral do direito urbanístico, o Plano 

Diretor como instrumento básico da política territorial municipal e, por fim, a 

descrição da lei de Zoneamento, Uso e Ocupação do Solo Urbano com seus 

índices de ocupação e ordenamento da cidade.  

A segunda parte consiste na definição e observação individual de cada um dos 

índices, a identificação de como a inter-relação entre estes é determinante no 

estabelecimento de diferentes níveis de adensamentos urbanos onde suas 

características geométricas estabelecem graus de exposição das superfícies 

do ambiente ao céu visível e, conseqüentemente, à luz natural e à radiação 

solar. Estas relações contribuem com aspectos importantes na conformação 

dos microclimas locais dos diferentes recintos urbanos a serem analisados 

neste trabalho.  

A terceira e última parte deste capítulo tem como objetivo fundamentar 

teoricamente e definir conceitualmente as variáveis microclimáticas 

relacionadas aos parâmetros de ocupação do solo. As diferentes relações 

geométricas entre largura das vias públicas e gabarito das edificações e a 

formação de canyons urbanos com a determinação de fatores de céu visível 

distintos com a variação de incidência de radiação solar sobre as superfícies e 

áreas de sombreamento. 
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Os conceitos fundamentados neste capítulo serão utilizados no capítulo 

seguinte na caracterização física e ambiental dos pontos selecionados dentro 

da área da Zona Residencial 9 para avaliação das interferências de seus 

parâmetros de ocupação do solo na formação do microclima local. 

2.1. Instrumentos normativos de ocupação do solo 

De maneira geral, o Direito Urbanístico perpassa pela elaboração de normas 

de ordenamento territorial do espaço urbano, visando uma qualidade ambiental 

condizente com as necessidades humanas de adequação ao meio natural e 

antrópico. Deste modo, pode ser visto como objeto balizador do planejamento 

urbano, do uso e ocupação do solo urbano e como instrumento normativo de 

ordenamento de intervenções urbanas.  

Os princípios que norteiam o Direito Urbanístico são descritos em diversos 

momentos e por muitos autores em literatura específica. Silva (2008) enumera 

o princípio da função pública, o princípio da conformação da propriedade 

urbana, princípio da coesão dinâmica das normas urbanísticas, princípio da 

afetação das mais-valias ao custo da urbanização e o princípio da justa 

distribuição dos benefícios e ônus derivados da atuação urbanística como 

premissas a serem atendidas na elaboração das leis urbanísticas de um 

município. 

A constituição de 1988 estabelece fundamentos jurídicos de desenvolvimento 

urbano (arts. 21, XX, e 182) de preservação ambiental (arts. 23, III, IV, e VII; 

24, VII e VIII); e 225, sobre planos urbanísticos (arts. 21, IX; 30, VIII; e 182) e 

sobre a função social do espaço urbano formalizados no Estatuto da Cidade e  

instrumentos normativos previstos em sua regulamentação.  

A constituição federal de 1988 fixa normas gerais com relação a uma 

série de instrumentos urbanísticos. Como fruto de um longo processo de 

tramitação no Congresso Nacional foi sancionada a lei 10.257. Prevista 

nos artigos 182 e 183 da Constituição e auto intitulada de Estatuto da 

Cidade, esta lei vem estabelecer diretrizes gerais para a política urbana. 

Seu conteúdo normativo, apesar de estar ligado mais diretamente à 

esfera do direito urbanístico e não do direito ambiental, apresentam 
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repercussões evidentes na proteção não apenas do meio ambiente 

construído, mas também do meio ambiente natural. (ARAÚJO, 2003)    

Como descrito por Araújo (2003), O Estatuto da Cidade, Lei 10.257/2001, tem 

seus fundamentos constitucionais estabelecidos nos arts. 21, 182 e 182 que 

determinam a política de desenvolvimento urbano, diretrizes e instrumentos de 

ordenamento da cidade e desenvolvimento da função social da propriedade 

urbana. Configura-se, portanto, segundo Silva (2008, p.69), como: 

“... uma lei geral de direito urbanístico, instituindo princípios, diretrizes, 

disciplinas e proporcionando instrumentos normativos de indução ao 

desenvolvimento urbano, financiamento da política pública, 

regularização fundiária e democratização da gestão urbana, buscando 

assim, soluções para problemas sociais e ambientais urbanos 

direcionando o desenvolvimento da cidade para um patamar de 

sustentabilidade do ambiente construído e de suas relações com o 

meio natural.” 

O Plano diretor, que nos termos do art. 182 da Constituição Federal consiste 

em um instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão 

urbana, tem sua compulsoriedade e prazo de execução estabelecido, 

sobretudo, sansões sobre o descumprimento destes prazos. Como instrumento 

básico da política urbana, previsto pelo Estatuto da Cidade, tem como objetivo 

principal instrumentar os planejamentos e as ações de ordenamento do espaço 

urbano buscando estratégias para melhorar a qualidade ambiental da cidade e 

de vida dos habitantes. 

Desta forma, suas diretrizes conduzem ao desenvolvimento e planejamento 

municipal versando sobre o zoneamento do território urbano, seu 

parcelamento, uso e ocupação como um todo. Suas ações são orientadas por 

preceitos sustentáveis de observação da capacidade dos sistemas naturais de 

absorver contaminações, a existência finita dos recursos não renováveis e uso 

racionais dos recursos renováveis. O Plano Diretor possui ainda, como 

pressupostos básicos para sua implementação, o comprometimento 

institucional na elaboração e cumprimento das leis e a presença de um 

processo participativo da população em todas as instâncias de sua instauração. 
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Tem informações relevantes para um diagnóstico correto do cenário da cidade, 

aspectos econômicos, demográficos, ambientais, infra-estrutura, uso e 

ocupação do solo. 

A Lei de Zoneamento, Uso e Ocupação do Solo Municipal subdivide o território 

em zonas com características peculiares: as ambientais, fisiográficas e 

urbanas. Ainda estabelecem parâmetros de apropriação destes espaços 

condizentes com suas realidades existentes, estabelecendo usos permitidos, 

alturas máximas para verticalização, taxas de ocupação, área total máxima 

edificada, afastamentos, etc. Tais critérios visam à formatação de padrões de 

ocupação do solo que possam manter uma qualidade ambiental e climática 

compatíveis com a presença de atividades humanas e a preservação de 

recursos naturais. 

O zoneamento do território urbano é usualmente definido em duas escalas: a 

primeira, denominada de macrozoneamento, que consiste na delimitação das 

zonas urbana, de expansão urbana, rural e especiais (geralmente de proteção 

ambiental) do município. A segunda, o zoneamento propriamente dito, que irá 

estabelecer as normas de uso e ocupação para cada macrozona, em especial 

da zona urbana, haja vista que sobre a zona rural o poder local possui pouca 

competência regulatória.  

Com relação à definição dos usos do solo urbano, a lei de zoneamento se 

atém, fundamentalmente, em critérios de suporte ambiental para o 

posicionamento dos diversos tipos dentro da malha urbana levando em 

consideração questões ambientais e compatibilidade funcional. 

Faz-se necessário, portanto, o estabelecimento de critérios de ocupação que 

proporcionem a compatibilização de usos que garantam a boa convivência de 

suas atividades, a definição de zonas especiais de proteção ambiental e que 

garantam um controle dos processos de adensamentos e, por fim, estabelecer 

o equilíbrio entre a praticidade de oferta e proximidade de serviços das cidades 

compactas e características climáticas das cidades dispersas. Determinando, 

portanto, a proporção adequada entre população, infra-estrutura urbana e 
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clima, através do dimensionamento adequado de seus parâmetros de 

ocupação do solo. 

2.2. Parâmetros de ocupação do solo 

O estabelecimento dos parâmetros de ocupação do solo urbano deve levar em 

consideração as características climáticas locais e os princípios de controle dos 

elementos climáticos com a finalidade de promover níveis adequados de 

conforto aos recintos urbanos. 

“Nas regiões quente-úmidas de baixa densidade, as 

dimensões dos lotes devem ser mais largas que compridas. As 

vedações escassas, e de preferência naturais (vegetais), e a 

ventilação devem advir da rua. O alinhamento das edificações 

não deve ser rígido, permitindo a circulação do ar 

abundantemente.“ (ROMERO, 2000, pg. 60) 

Como afirmou a autora, as estratégias de projeto e de ocupação do solo para 

regiões quente-úmidas devem promover a dissipação constante de calor 

através de escolhas adequadas de materiais de revestimento, posicionamento 

de aberturas para captação de ventilação predominante local, 

dimensionamento e implantação de lotes e edificações. 

O controle dos elementos climáticos em ambientes urbanos deve se visto 

resultante do potencial construtivo e de adensamento das áreas urbanas, além 

da combinação dos índices de ocupação do solo. Sendo assim, diferentes 

níveis de porosidade são determinados pelo afastamento entre os prédios, 

alterando fluxos de ventos entre as edificações. Diferentes rugosidades são 

estabelecidas através da combinação de gabaritos determinados por lei 

indicando processos distintos de turbilhamento de ventos sobre os prédios, 

alterando suas trocas de calor por convecção. Particularmente, a presente 

pesquisa foca sua análise sobre a influência da geometria urbana sobre a 

incidência de irradiação solar, fator de visibilidade do céu e sombras projetadas 

em diferentes recintos urbanos.  

Destarte, é preciso entender como a combinação dos índices urbanísticos pode 

gerar padrões urbanos distintos e como estes se comportam em relação às 
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condições climáticas locais.  Segundo Rabi (1999, p.15), “os índices urbanos 

de ocupação do solo são determinantes no estabelecimento das áreas e 

dimensões máximas e mínimas dos lotes para cada zona.” Neste sentido a 

autora os descreve:  

“os coeficientes de aproveitamento destes definem a relação máxima 

entre a área total edificada e a área do lote. As taxas de ocupação do 

lote determinam a área máxima de projeção vertical permitida de 

ocupação do lote percentualmente a sua área. O gabarito máximo 

corresponde ao número de pavimentos ou altura das edificações 

definida pela distância vertical, em metros, entre o ponto de cota mais 

alta da testada do lote e o ponto de cota mais alta da construção. Os 

afastamentos são distâncias mínimas entre as faces das edificações 

e os limites dos lotes variando proporcionalmente ao gabarito das 

edificações.” 

A proporção entre o gabarito do conjunto edificado, seus afastamentos e suas 

dimensões viárias são determinantes no comportamento das projeções solares, 

armazenamento e emissão de energia térmica pelas edificações, bem como, 

na dinâmica de fluxos de vento, alterando os processos de renovação do ar e a 

dissipação de calor. As relações geométricas entre dimensionamento de lotes, 

seus parâmetros de ocupação e a hierarquização das vias urbanas têm um 

papel importante no comportamento microclimático urbano.  

2.2.1. Implantação, tamanho e forma dos lotes 

As áreas e dimensões mínimas dos lotes urbanos são determinadas pela Lei 

de Zoneamento, Uso e Ocupação do Solo e suas relações geométricas levam 

em consideração inúmeros fatores. Lotes maiores possibilitam potenciais 

construtivos maiores, permitem índices maiores de verticalização por 

comportarem maiores afastamentos e atribuírem maiores coeficientes de 

aproveitamento. Estas dimensões, portanto, seriam condizentes com áreas 

urbanas propensas a maiores adensamentos devido a sua alta valorização e 

demanda imobiliária. 

Lotes com áreas e dimensões menores, via de regra, são mais econômicos, 

por possuírem testadas menores, possibilitam um maior número de unidades 
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por metro linear de infra-estrutura urbana, barateando o seu custo. Devido o 

seu custo reduzido são indicados a ocupações populares e de interesse social. 

Sob o ponto de vista microclimático urbano, Romero (2000, p. 61) afirma que: 

“Em geral os lotes devem permitir uma adequada ventilação e impedir 

excessiva radiação. A exigência para o controle situa-se mais no 

alinhamento das edificações, quando, por exemplo, uma determinada 

rua canaliza os ventos predominantes. Um alinhamento que permite 

reentrâncias e saliências é aconselhável.” 

Como afirmou a autora, não só o dimensionamento do lote, mas sua 

implantação também deve levar em consideração os elementos e fatores 

climáticos locais. Como ilustrado na figura 2.1, deve-se, portanto, acomodar 

adequadamente os lotes na topografia local, permitir os fluxos transversais de 

ventos através dos lotes e trajetórias solares que garantam uma adequada 

radiação solar recebida pelas edificações. 

 

Figura 2.1- Topografia, ventilação e insolação 
Fonte: MASCARÓ, 2005 
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Ilustradas na tabela 2.1 e figura 2.1, a observação das inter-relações climáticas 

entre topografia, ventilação e insolação é determinante da correta ocupação do 

solo urbano. Diferentes declividades alteram as direções e intensidades dos 

ventos locais e, da mesma forma, modificam o ângulo de incidências dos raios 

solares expondo as superfícies a níveis distintos de radiação direta. 

I ≤ 5% Tanto em aclive como em declive, não tem influência na 

velocidade nem na direção. 

I ≤ 50% Em aclive, a velocidade tende a aumentar. 

Em declive, de modo geral, a velocidade tende a diminuir. 

I ≥ 50% O vento turbilhona, necessitando de um redirecionamento. 

Tabela 2.1- Alteração do vento com a declividade 
Fonte: Adaptado de MASCARÓ (2005) 

2.2.2.Coeficientes de aproveitamento e área total máxima edificável (ATME) 

O Coeficiente de Aproveitamento é um número que, multiplicado pela área do 

lote, indica a quantidade máxima de metros quadrados que podem ser 

construídos, somando-se às áreas de todos os pavimentos. Ou seja, em um 

lote com área de 450m² e coeficiente de aproveitamento igual a 200% sua área 

total máxima edificável é de 900m². 

Este coeficiente pode ser combinado com outros índices como Gabaritos e 

Taxas de ocupação do lote. Os exemplos abaixo, ilustrados na figura 2.2 

mostram duas possibilidades de edificação em um lote. A primeira, que utiliza 

Taxa de ocupação igual a 50%, permite apenas 4 pavimentos. Mantendo-se o 

mesmo potencial construtivo, a segunda distribui a área edificada em 8 

pavimentos, cada um com Taxa de Ocupação de 25%. 
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Figura 2.2- Coeficiente de aproveitamento 

Fonte: Adaptado de SABOYA, 2007 

Dessa forma, como ilustrado na figura 2.2, a edificação é resultante de diversas 

combinações de diferentes parâmetros: Taxa de Ocupação, Coeficiente de 

Aproveitamento, etc, sempre levando em consideração os objetivos para cada 

zona (adensar, restringir a ocupação, proteger a paisagem e assim por diante). 

Os demais índices como afastamentos e gabaritos devem ser compatíveis com 

o potencial construtivo estabelecido para que não criem conflitos normativos, 

restringindo o volume edificável ou estando aquém dos números previstos por 

lei e devem, por outro lado manter espaçamentos condizentes com as 

necessidades de iluminação e ventilação. 

2.2.3. Taxas de ocupação 

As taxas de ocupação dos lotes são determinadas pela relação percentual 

entre a projeção da edificação e a área do terreno, representando a 

porcentagem do terreno sobre o qual há edificação. Por isso, não está 

diretamente ligada ao número de pavimentos da edificação. 
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Figura 2.3- Taxa de ocupação do lote 

Fonte: Adaptado de SABOYA, 2007 

Se os pavimentos superiores estiverem contidos dentro dos limites do 

pavimento térreo, o número de pavimentos não fará diferença na taxa de 

ocupação. Se, ao contrário, um ou mais pavimentos tiverem elementos que se 

projetam para fora, então a taxa de ocupação será alterada, conforme pode ser 

visto na figura 2.4 e 2.5. 

 
Figura 2.4- Taxa de ocupação do lote 

Fonte: Adaptado de SABOYA, 2007 

Como padrão de referência, pode ser usada a seguinte imagem para se ter 

uma idéia do que representam taxas de ocupação diferentes. 

 
Figura 2.5- Percentual de ocupação do lote 

Fonte: Adaptado de SABOYA, 2007 

 

 



48 

 

2.2.4 Gabarito Máximo 

O gabarito máximo é definido pela zona urbana, mas, também pelos diferentes 

corredores urbanos, primários, secundários e consolidados, podendo ser 

alterados pelo acréscimo previsto pela lei de solo criado. Fixando altura e 

número de pavimentos máximos para uma zona ou corredor urbano, este 

índice determina os níveis de verticalização da área contribuindo, juntamente 

com outros índices descritos para a determinação do adensamento dos 

processos de ocupação. 

As alturas das edificações e a combinação destas nos recintos urbanos entre si 

e sistema viário local determinam fundamentalmente as projeções de sombra, 

as áreas expostas à radiação solar com os fatores de visibilidade do céu e a 

aerodinâmica local. Neste sentido, é adequado relacionar o número de 

pavimento com o dimensionamento ou hierarquização viária, para que se 

possa manter uma proporção de adensamento, evitando disparidades 

geométricas entre largura das vias e altura das edificações que possam 

comprometer a qualidade climática local. 

 

Figura 2.6 – Gabarito 
Fonte: Adaptado de SABOYA, 2007 

2.2.5 Afastamentos 

Na legislação urbana da cidade de São Luís, os afastamentos frontais são 

determinados pela zona urbana onde está implantada a edificação. Os 

afastamentos laterais variam em função do gabarito e do uso interno dos 

ambientes da edificação. Quanto maior o gabarito, maiores seus afastamentos 

laterais e de fundo. Os usos internos podem determinar afastamentos primários 
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- salas e quartos - que exigem recuos maiores, e secundários - banheiros e 

cozinhas - que exigem recuos menores.  

O distanciamento das faces das edificações com relação aos limites dos lotes e 

a combinação dos afastamentos entre edificações em lotes vizinhos estão 

relacionados a diferentes taxas de ocupação e, assim como estas, determinam 

a porosidade dos ambientes urbanos, estabelecendo o comportamento dos 

fluxos de vento e níveis irradiação solar incidem sobre o ambiente urbano. 

Como ilustrado na figura 2.7, os espaços abertos sofrem influência direta da 

combinação de diferentes índices de ocupação do solo e o comportamento dos 

elementos climáticos, principalmente os fluxos de ventos, está relacionado à 

proporção entre eles. 

 

Figura 2.7 – Afastamentos das divisas do lote 
Fonte: RABI,1999 

 

2.2.6 Densidade de ocupação  

A densidade de ocupação de uma área é determinada pelo número de 

habitantes por hectare, onde na densidade líquida considera-se somente as 

áreas de usos residenciais ou de unidades residenciais e a densidade bruta 

refere-se a toda área de ocupação. A densidade indica o número de habitantes 

por hectare ou de unidades residenciais por hectare. 

O dimensionamento do potencial de adensamento da lei de Zoneamento, Uso 

e Ocupação do Solo é fruto da combinação de todos os demais índices 

urbanísticos e deve levar em consideração o sistema de infra-estrutura urbana 

onde está inserido, que deve ser capaz de comportar diferentes fluxos: de 
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automóveis, pessoas e instalações urbanas e, da mesma forma, deve se 

atentar para as condições climáticas locais.  

Baixas densidades de ocupação são resultantes de baixos coeficientes de 

aproveitamento, taxas de ocupação e gabaritos, da mesma forma, são 

resultantes de afastamentos maiores entre edificações. Neste caso, os 

ambientes recebem um fluxo maior de ventilação e estão mais expostos à 

incidência de radiação direta do Sol por não produzirem um sombreamento 

conjunto entre edificações. 

Os centros urbanos tendem a buscar níveis de adensamentos cada vez mais 

elevados no sentido de alcançar um maior aproveitamento de suas áreas e 

maior retorno imobiliário. Embora não haja níveis exatos de adequação dos 

adensamentos urbanos, estes devem atentar para as condicionantes e 

necessidades climáticas onde se inserem. 

Como ilustrado na figura 2.8, de maneira geral deve-se procurar no 

zoneamento um equilíbrio nas densidades de uso do solo. Se, do ponto de 

vista ambiental, as baixas densidades apresentam algumas vantagens relativas 

(menor impacto ambiental e maior possibilidade de áreas mais verdes e de 

lazer), do ponto de vista socioeconômico, as altas densidades apresentam, do 

mesmo modo, algumas vantagens que não podem ser desconsideradas, 

principalmente, no que diz respeito à maior eficiência na locação de infra-

estrutura urbana. 

 

Figura 2.8 – Densidade urbana 
Fonte: Adaptado de RABI,1999 
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Em ambientes quente-úmidos, onde as temperaturas se mantém elevadas 

devido à sua baixa amplitude térmica, os adensamentos devem permitir perdas 

constantes de calor através dos fluxos de vento e reduzir a incidência de 

radiação solar. A análise do fator de visibilidade do céu e exposição à radiação 

solar nos dá, em função das características geométricas de ocupação do solo, 

uma relação de áreas expostas e protegidas da radiação direta do Sol. 

Portanto, este estudo, proposto pela presente pesquisa, pode ser utilizado 

como subsídio para a revisão dos parâmetros e índices urbanísticos, buscando 

adequá-los ao clima da região. 

A revisão dos parâmetros normativos de ocupação solo pode contribuir para a 

eficiência energética do ambiente construído em função de um bom 

desempenho climático e da potencialização do uso de sistemas passivos, tais 

como, iluminação e ventilação naturais. A conformação dos recintos urbanos 

conta ainda com outros componentes que são as vias veiculares, vias para 

pedestres, canteiros centrais, ciclovias, estacionamentos, etc, hierarquizados 

tipologicamente pela lei de Zoneamento Uso e Ocupação do solo e que 

combinados às edificações lindeiras são determinantes na composição do 

microclima urbano. 

2.2.7. Hierarquização viária e o dimensionamento do espaço público 

O dimensionamento das vias públicas está relacionado a inúmeros fatores 

como fluxos de tráfegos e velocidade de circulação, bem como, os sistemas de 

infra-estrutura que nelas serão instalados, como esgoto, água, drenagem, 

energia elétrica e etc. Da mesma forma, a hierarquização viária municipal 

estabelece novos índices de ocupação, dimensões e áreas mínimas dos lotes 

em suas laterais quando são classificados como corredores, primários, 

secundários ou consolidados.  

Suas dimensões transversais não apenas implicam em questões funcionais, 

mas também promovem características climáticas específicas aos recintos 

urbanos formados e determinam, dentro da observação do presente trabalho, 

relações geométricas entre largura das vias e altura das edificações que 
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implicam nos níveis de radiação solar sobre as superfícies, áreas encobertas 

por sombras projetadas e no fator de visibilidade do céu.  

“A classificação funcional é o processo pelo qual as vias são 

agrupadas hierarquicamente em subsistemas, conforme o tipo de 

serviço que oferecem e a função que exercem. É fundamental, para 

este processo, reconhecer que os diversos tipos de vias não têm 

muita utilidade separadamente, portanto a maioria das viagens 

envolve a circulação através de uma rede viária. É preciso determinar 

então como essas viagens podem ser canalizadas dentro da rede 

viária de forma lógica e eficiente. A classificação funcional define a 

natureza deste processo de canalização, determinando a função que 

deve exercer determinada via no escoamento do tráfego.” (DNIT, 

2010)  

Segundo determinações do DNIT (2010) e ilustrado pela figura 2.9, a 

hierarquização funcional das vias públicas é dividida em quatro sistemas 

específicos: Sistema arterial principal (Vias expressas primárias e Vias arteriais 

principais); Sistema arterial secundário, Sistema de vias coletoras e Sistema 

viário local. 

 

Figura 2.9 – Hierarquia funcional das vias urbanas 
Fonte: Manual de projeto geométrico e travessias urbanas - DNIT 

ARTERIAL PRINCIPAL 

ARTERIAL SECUNDÁRIA 

VIAS COLETORAS 

VIAS LOCAIS 
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 Sistema arterial principal e secundário 

Os sistemas arteriais de uma cidade correspondem a um sistema estruturador 

tanto do ponto de vista espacial como funcional. Dividem o espaço urbano 

fisicamente conformando zonas, regiões, bairros e são responsáveis pela 

vazão de grandes fluxos de circulação de veículos, sistemas de transportes 

públicos, pedestres e sistemas de infra-estrutura urbana. 

O Sistema Arterial Principal comporta o maior volume de tráfego, atendem a 

percursos com grandes distâncias, com altas velocidades e possui as maiores 

dimensões transversais, embora representando um percentual reduzido de 

extensão da rede viária local.  É composto por: Vias Expressas Primárias com 

acessos controlados em desníveis e conectadas por vias adjacentes à malha 

urbana; Vias Expressas Secundárias com intersecções em nível, com vias 

transversais e Vias Arteriais Primárias com acessos ao sistema viário local e 

lotes vizinhos. Suas características físicas devem atender a uma demanda alta 

de fluxos veiculares e pedestres, devendo comportar estacionamentos e 

passeios de pedestres largos que permitam implantar um grande número de 

equipamentos e mobiliários urbanos como abrigos e baias para pontos de 

ônibus. 

“O Sistema Arterial Secundário de vias urbanas se interconecta com o 
Sistema Arterial Principal e o suplementa, atendendo aos percursos 
de viagens com extensões intermediárias, em níveis de serviço 
inferiores àqueles que são típicos das vias arteriais primárias. Atende 
às viagens com grau de mobilidade um pouco inferior ao do Sistema 
Arterial Principal e distribui o tráfego por áreas menores do que as 
atendidas pelo sistema principal.” DNIT (2010) 

 

Figura 2.10 – Sistema arterial  
Fonte: MASCARÓ, 2005 
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Como ilustrado na figura 2.10, estes sistemas conformam recintos urbanos com 

seções transversais que chegam a 35m, aproximadamente, dependendo do 

gabarito máximo das edificações lindeiras, estabelecem relações geométricas 

entre largura e altura (W/H com proporção próxima de 1), níveis de densidade 

média, ao mesmo tempo, aumentando seu fator de céu visível de exposição a 

radiações solares e promovendo grandes fluxos de vento. 

 Sistema de vias coletoras 

Os sistemas coletores são responsáveis pela conexão de fluxos entre vias 

locais e Sistemas Arteriais reduzindo o tráfego direto entre ambos os sistemas. 

Atendem a circulação de alguns subsistemas de transporte público e possuem 

um fluxo de tráfego de baixa densidade. Possuem uma demanda física 

proporcionada por intensas atividades de comércio e serviço que impõem uma 

maior largura de seus passeios e um maior número de vagas de 

estacionamentos públicos para visitantes. 

 

Figura 2.11 – Sistema de vias coletoras 
Fonte: MASCARÓ, 2005 

Estes sistemas possuem seções transversais por volta de 20m e relações 

geométricas reduzidas, diminuindo o fator de céu visível, de exposição a 

radiações solares e aumento as áreas de sombreamento de suas superfícies. 

 Sistema viário local 

Os sistemas de vias locais têm como finalidade estruturar fisicamente o 

parcelamento do solo e dar acesso aos lotes e glebas individualmente. Neste 

sentido, devem manter percursos pequenos com baixa velocidade e evitar o 

tráfego de passagem pela descontinuidade do traçado. 
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Segundo DNIT (2010), “sua função primária é permitir o acesso das 

propriedades que lhe são adjacentes aos sistemas de ordem superior. Oferece 

o menor nível de mobilidade e usualmente não contém rotas de ônibus. O 

atendimento ao tráfego de passagem é deliberadamente desencorajado.”  

Como é possível ver na figura 2.12, as seções transversais são reduzidas a 

dimensões de aproximadamente 10m, aumentando assim a densidade.  

Quando a zona onde se inserem estabelecem gabaritos elevados, ocorre a 

redução do fator de visibilidade do céu, de sua exposição às radiações solares 

e aumento das áreas de sombra projetada. 

 

Figura 2.12 – Sistema viário local 
Fonte: MASCARÓ, 2005 

Uma vez descritos os parâmetros de ocupação solo urbano, a segunda parte 

deste capítulo se volta para as implicações das relações geométricas 

estabelecidas pelos seus índices sobre os elementos climáticos e, mais 

especificamente, sobre os níveis de irradiação solar nas superfícies dos 

recintos urbanos determinados pelos diferentes fatores de visibilidade do céu e 

proporção W/H. 

2.3. Variáveis microclimáticas urbanas relacionadas à ocupação do solo 

Segundo Oke (1976), o clima urbano é a modificação substancial de um clima 

local, resultado de condições particulares do meio ambiente urbano, seja de 

sua rugosidade do tecido urbano, pela sua ocupação, permeabilidade ou pelas 

propriedades térmicas dos materiais que o compõem.  
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Como afirma o autor, os estudos sobre o clima urbano têm evoluído 

significativamente ao longo da história no sentido de identificar os efeitos e 

diferentes escalas de influência dos processos de ocupação do solo urbano na 

atmosfera e climas locais.    

Segundo Oke (1986), estudos climáticos urbanos dependem da definição de 

uma escala adequada de observação do objeto ou fenômeno. O autor propõe 

estruturas, verticais e horizontais, de classificação no sentido de determinar 

dimensões distintas de interferências dos fenômenos climáticos urbanos. Na 

escala horizontal o autor propõe a divisão das escalas em:  

 Microescala - relacionadas a níveis urbanos como canyons (vias urbanas), 

praças, edifício, seu entorno e elementos que estejam livres de influências 

externas, distâncias máximas entre 200m e 300m. 

 Escala local - caracterizada pela escala da paisagem, com abrangência de 

bairros e distâncias máximas de 10.000m  

 Mesoescala - observa-se a influência da circulação atmosférica sobre toda a 

cidade e seu território de observação ultrapassa os 10.000m. 

Verticalmente, segundo Oke (1986), a atmosfera sobre a influência urbana 

pode ser dividida em duas escalas de observação: a Camada Limite Urbana 

(Urban Boundary Layer - UBL) formada pela camada de ar deslocada pela 

superfície rugosa e rígida dos edifícios e a Camada de Cobertura Urbana 

(Urban Canopy Layer - UCL ) formada pela camada de ar entre edificações e 

mais próxima do nível do solo, conforme ilustrado na figura 2.13. 

 
Figura 2.13 – Atmosfera sobre influência urbana 

Fonte: OKE(1986) apud ROMERO (2001) 
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Tendo este critério como base, o presente trabalho concentra sua escala de 

observação nas áreas entre edificações e pretende entender como suas 

relações espaciais e geométricas determinam a camada de cobertura urbana 

(UCL) e interferem na formação dos microclimas locais. 

“O estudo dos recintos urbanos interessa à medida que possibilita a 

obtenção de um comportamento climático previsível. Previsibilidade 

esta importante especialmente à planificação das cidades, no sentido 

do conhecimento da interação das formas edificadas e seus elementos 

a nível de controle ambiental urbano.” MASCARÓ (2004, p.53) 

Como afirma a autora, o estudo das implicações climáticas dos recintos 

urbanos e, mais especificamente, de suas relações geométricas, é de 

fundamental importância para o estabelecimento de parâmetros normativos 

adequados de ocupação do solo urbano. O trabalho aqui apresentado destaca 

as relações proporcionais entre as seções transversais das vias e os gabaritos 

das edificações adjacentes, assim como, a determinação do fator de 

visibilidade do céu, níveis da exposição à radiação solar das superfícies. 

Desta forma, podemos identificar as variáveis relacionadas à ocupação do solo 

como: densidade construída; configuração geométrica da estrutura urbana; 

materiais de superfícies do solo e metabolismo urbano (atividades e produção 

de calor). Tais variáveis serão utilizadas na observação dos fenômenos 

descritos a seguir. 

2.3.1. Geometria urbana e a relação W/H 

A abreviatura W/H vem dos termos em inglês  - width e height - e descrevem as 

relações geométricas entre diferentes seções transversais de vias públicas 

como descrito anteriormente pela classificação viária do DNIT e a altura das 

edificações. A relação W/H vai além de suas implicações de hierarquização 

funcional do sistema viário urbano, ela está relacionada também aos níveis de 

exposição e alcance da radiação solar nas superfícies de fronteira dos recintos 

urbanos, à medida que, juntamente com a orientação das vias determinam a 

dinâmica dos fluxos de vento. Estes dois fatores determinam alterações nas 

temperaturas e umidade relativa do ar proveniente das proporções geométricas 
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de cada via pública. Estudos desenvolvidos por Romero (2008) descrevem 

classificações propostas por Oke (1978) às diferentes proporções geométricas 

e suas implicações térmicas e aerodinâmicas conforme relacionado na tabela 

2.2.  

Pode-se observar, portanto, que em ambientes com grande densidade, a 

massa construída absorve e armazena o calor proveniente da radiação solar 

estabilizando a temperatura e reduzindo a amplitude térmica do lugar. Da 

mesma forma, estes ambientes normalmente apresentam baixos níveis de 

porosidade e permeabilidade, reduzindo os fluxos de ventos e a dissipação do 

calor por convecção. 

 

Densidade alta 
W=1/8H 

Espaços claustrofóbicos Absorção de calor muito acima 
do nível do solo. Temperatura 
estável durante o dia e só 
alterada por um fator externo. 

 
Densidade média 
W=H, W=1/4H, W=1/2H 

Espaços de recolhimento Absorção de calor próximo ao 
nível do solo. 

 
Densidade Baixa 
W≥4H 

Espaços expansivos Instabilidade térmica. 

 
Tabela 2.2 – Atmosfera sobre influência urbana 

Fonte: OKE (1978) apud ROMERO (2008) 

Em outro sentido, com a redução da densidade construída os ambientes 

urbanos ficam mais expostos às radiações solares e a grandes fluxos de 

ventos, promovendo uma instabilidade térmica através de processos contínuos 
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e intensos de ganhos e perdas de calor. Entretanto, a instabilidade térmica 

pode ser controlada pelo uso de vegetação. 

A respeito disso, Oke (1987) observa que quanto mais obstruído for o ambiente 

urbano menor será a capacidade de troca térmica radiativa, o que dificulta a 

propagação do calor, contribuindo para o aquecimento noturno, daí a 

compreensão da ilha de calor como um fenômeno tipicamente noturno. 

As relações geométricas relacionadas à ocupação do solo interferem ainda em 

efeitos aerodinâmicos que possuem um papel importante nos processos de 

trocas térmicas em ambientes urbanos. Romero (2008) descreve:  

“o efeito de Canalização, onde a direção predominante do vento 

coincide com a caixa da via; o efeito Venturi que ocorre com 

progressiva redução do W e o aumento do H; e o efeito Barreira que 

ocorre quando a direção do vento é perpendicular ao edifício e, 

decorrente deste, o efeito Esteira que determina o comportamento da 

ventilação na região posterior ao edifício.” 

2.3.2. Canyons urbanos e o fator de céu visível (FCV) 

Dentro da camada de cobertura urbana (UCL), o cânyon urbano é a unidade 

padrão para o estudo do microclima. Os canyons são formados por três 

superfícies (paredes e piso) e três lados abertos. O microclima nos canyons é 

formado pelas características de exposição à radiação solar determinadas pelo 

seu fator de visibilidade do céu, comportamento térmico, efeitos aerodinâmicos, 

umidade dos materiais construtivos, pela geometria do cânion. As 

características geométricas dos canyons urbanos podem ser descritas através 

de três parâmetros: a altura média do cânion (H), a largura (W) e o 

comprimento (C). As relações W/H, C/H e a densidade construída são 

descritores geométricos que caracterizam um canyon. 

A proporção entre largura e altura dos canyons determina o fator de céu visível 

(ψ), a parcela visível do céu é aquela que pode ser observada a partir do piso 

do recinto e que não está obstruída pelas superfícies laterais. 
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Aos elementos que se interpõem entre o céu e o ponto analisado dá-se o nome 

de obstrução. As obstruções podem ser naturais, como é o caso do relevo e da 

vegetação; ou artificiais, como é o caso das edificações. Novas edificações 

construídas irão sempre alterar a relação entre o céu visível e obstruído. 

Segundo Landsberg (1981, p.71), nos canyons urbanos, as condições de 

radiação são alteradas devido à mudança do horizonte, que afeta a duração da 

luz do Sol e da iluminação, e pelas interações entre as fachadas dos edifícios 

em ruas estreitas e entre os edifícios e a superfície das ruas. 

Os estudos sobre a incidência de radiação solar, bem como de luminosidade 

natural, sobre as cavidades dos canyons urbanos devem ainda atentar para os 

diferentes tipos de céu em diferentes períodos classificados pela densidade de 

nuvens presentes e determinam as parcelas de radiação direta e difusa sobre 

os ambientes. A NBR 15.215-1 (ABNT, 2005) classifica três tipos de céu em 

uma escala expressa de 0 a 100%: céu claro (%0 a 35%); céu encoberto 35% 

a 75%) e céu parcialmente encoberto (75 a 100%). 

Apesar de ser um valor numérico, o FVC é resultante de relações 

tridimensionais do espaço urbano (canyon urbano) e pode ser graficamente 

visualizado, como ilustrado pela figura 2.14 e demonstrado no capítulo 3 no 

estudo de caso para a Zona Residencial 9. 

 

Figura 2.14 – Fator de céu visível em canyons urbanos 
Fonte: Adaptado de OKE(1987)  
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 A temperatura do ar 

A temperatura do ar e das superfícies dentro dos canyons urbanos depende do 

balanço da radiação. A maior parte da radiação solar atinge as coberturas e 

paredes e muito pouco o Solo, e é absorvida em função das características dos 

materiais e transformada em calor sensível. Estas superfícies emitem radiação 

de ondas longas para o céu, dependendo do fator de visão do céu e da 

emissividade dos materiais.  

Desta forma, a proporção entre largura e altura das cavidades do canyons 

urbanos é responsável pela determinação da quantidade de radiação solar que 

vai incidir sobre as superfícies, inserindo ganhos de calor ao ambiente e da 

parcela que vai ser obstruída pelas edificações laterais impedindo a entrada de 

energia no sistema. Ou seja, as parcelas de radiação absorvidas e refletidas 

determinadas pelo fator de exposição à radiação solar ou fator de visão do céu 

(FVC), e pelo sombreamento conjunto do recinto urbano. 

Segundo Oke (1987), nos cânions urbanos, boa parte da abóbada celeste é 

bloqueada pelos edifícios e as perdas por radiação de ondas longas são 

reduzidas. Dessa forma, a temperatura é maior que na zona rural. 

 Orientação das vias e fluxos de ar 

A orientação das vias estabelece como o ambiente está posicionado com 

relação às trajetórias solares e, portanto, os períodos diários e anuais de 

exposição de suas superfícies às radiações solares, bem como, a 

movimentação do sombreamento conjunto dentro do recinto.  

A circulação do ar nos cânions pode ser analisada em três situações distintas: 

o fluxo de ar perpendicular, paralelo ou inclinado em relação ao eixo do cânion, 

lembrando que as edificações interferem no fluxo de ar, criando um campo de 

turbulência ao seu redor. Quanto mais afastadas umas das outras, mais isolado 

se torna o campo de turbulência, não chegando a causar o impacto de uma 

edificação no fluxo de ar que atinge a outra; no caso de edificações mais 

próximas entre si, os campos de turbulência se interagem; à medida que o 

espaçamento entre edificações diminui, o fluxo de ar tende a não penetrar 
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entre elas, formando um campo isolado, que sofre pequeno movimento, 

provocado pelo atrito com as camadas superiores, causando assim uma 

diminuição na perda de calor por turbulência. 

 

Observa-se assim que quanto maior a capacidade de visão do céu, maior a 

capacidade de resfriamento. “Quanto menor o fator de visibilidade do céu, 

menor a dissipação do calor absorvido. Esta característica espacial urbana 

estabelece uma das mais importantes causas da ilha de calor urbana”. (OKE, 

1982)               

2.3.3. Ilhas de calor 

As alterações climáticas promovidas por ocupações urbanas podem ser 

evidenciadas através da observação de fenômenos de alterações térmicas nas 

camadas de ar sobre áreas mais adensadas das cidades.  Por diversos autores 

este fato é identificado como “Ilhas de calor”. Para Oke (1982), o fenômeno ilha 

de calor pode ser definido como uma anomalia térmica, característica dos 

assentamentos urbanos. 

Para Landesberg (1981), o fenômeno é causado por alguns fatores diretamente 

ligados ao processo de urbanização, sendo os mais importantes a rugosidade 

do tecido urbano, a geometria urbana, as propriedades térmicas dos materiais 

utilizados nas construções, as porções e localização de áreas verdes, a 

poluição do ar e o calor desprendido no processo de combustão. 

A maneira como são elaboradas as leis urbanísticas, bem como estas se 

manifestam sob forma de processos de ocupação do solo, são determinantes 

na resultante das alterações climáticas locais e nos efeitos sobre a composição 

dos níveis de conforto térmico e adequação ambiental do espaço edificado. 

Para Lombardo (1985), “é evidente que essas alterações variam de cidade 

para cidade em virtude da intensidade do uso do solo, do processo de 

crescimento e das características geoecológicas do tecido urbano.” Neste 

sentido, a concepção urbana nasce em suas diretrizes normativas e sua 

adaptabilidade às condicionantes naturais está amplamente condicionada aos 

parâmetros pré-estabelecidos de ocupação do solo. 
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Figura 2.15 – Ilhas de calor 
Fonte: SOARES (2010)  

Como ilustrado pela figura 2.15, as alterações térmicas provocadas sob forma 

de ilhas de calor estão diretamente relacionadas a aspectos da ocupação do 

solo urbano como verticalização, densidade construída, materiais de 

revestimento e a morfologia urbana, de modo geral. Nota-se um progressivo 

aumento da temperatura média do ar à medida que se avança do campo para 

os grandes centros urbanos e na mesma medida em que se aumentam os 

níveis de adensamento de ocupação do solo. 

Nas cidades de latitudes subtropicais e tropicais, como o território de estudo de 

caso da presente pesquisa, devido a alta intensidade da radiação solar 

incidente, as ilhas de calor urbanas ocorrem durante o dia agravando o 

desconforto devido a elevação da temperatura e à redução da umidade relativa 

do ar.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 3 
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3. A ZONA RESIDENCIAL 9, SÃO LUÍS/MA 

A observação e interpretação adequadas do ambiente a ser avaliado 

dependem de um entendimento das condicionantes do sítio, tais como: fatores 

climáticos globais, locais e elementos que compõem um diagnóstico das 

condições físicas, naturais e construídas, em questão. Da mesma forma, as 

variáveis relacionadas aos processos e parâmetros de ocupação do solo são 

identificadas como componentes importantes na formação de um microclima no 

local.  

Este capítulo divide-se em três partes com o objetivo de desenvolver uma 

análise climática e morfológica do ambiente natural e construído em diferentes 

escalas de observação: a cidade de São Luís e a Zona Residencial 9. 

A primeira parte reúne informações sobre as características do mesoclima da 

cidade de São Luís, aspectos relativos ao seu ambiente natural como 

temperatura, umidade relativa, trajetórias solares, ventos, topografia e 

vegetação, assim como, aspectos do ambiente construído como processos de 

ocupação, densidade populacional, hierarquia viária e legislação urbanística 

pertinente. 

A segunda parte descreve características relativas à escala local da Zona 

Residencial 9, localização, coordenadas, densidade de habitação, legislação 

pertinente e processos de uso e ocupação do solo. 

A terceira parte deste capítulo consiste na produção de mapas temáticos, tendo 

o trabalho de Katzchner (1997) como referência metodológica e com a 

finalidade de se obter critérios adequados de determinação dos pontos a serem 

avaliados pela pesquisa.  

3.1. A Cidade  

O Município de São Luís, capital do Maranhão, fundada em 1612, está 

localizada no extremo norte do território estadual e ao lado ocidental da ilha, a 

qual recebe o mesmo nome. Possui uma área de 831,7m² e divide o espaço da 

ilha juntamente com os municípios de São José de Ribamar, Paço do Lumiar e 
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Raposa, formando a região metropolitana de São Luís, como ilustrado nas 

figuras 3.1 e 3.2.  

Localiza-se entre as coordenadas 02˚ 28` 12``, 02˚ 48` 09`` de latitude sul e 44˚ 

10`18``, 44˚ 35`37`` de longitude oeste. Apresenta altitude de 24 metros e fuso 

horário 3hs GHT. O Município de São Luís limita-se ao norte com o Oceano 

Atlântico, ao sul com os municípios de Rosário e de Bacabeira, a leste com o 

Município de São José de Ribamar e a oeste com os municípios de Cajapió e 

de Alcântara. Seu território é dividido em 233 bairros, loteamentos e conjuntos 

residenciais e 122 povoados que compõem 15 setores fiscais. 

 

    

 

3.1. 1. O clima 

São Luís apresenta características de transição climática entre o semi-árido 

nordestino e tropical úmido da Amazônia. Segundo Koeppen ( apud ESPÍRITO 

SANTO, 2006, p. 12 ), o clima da região onde se insere a cidade de São Luís é 

classificado como tropical-úmido e possui um regime de chuva anual que 

alcançam 2.000mm.  

Estão presentes dois períodos bem definidos e com características bem 

distintas. No período que vai de janeiro a junho está a estação chuvosa, onde 

se atingem os valores máximos de precipitações nos meses de março e abril. A 

Figura 3.2. Ilha de São Luís 
Fonte: ESPÍRITO SANTO, 2006 

 

Figura 3.1.  Mapa de localização 
de São Luís, Maranhão 

Fonte: TRINTA, 2006 

ZR9 
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estação de estiagem está inserida nos períodos de julho a dezembro, período 

este onde os índices pluviométricos são reduzidos a níveis muito baixos e são 

alterados outros elementos climáticos como irradiação, umidade relativa do ar, 

amplitude térmica e ventilação. Os dados históricos da cidade de São Luís 

caracterizam o período de abril como sendo o de maior índices pluviométricos, 

com informações do LabMet/UEMA (Gráfico 3.1). 

 

Gráfico 3.1. Histórico de Chuvas em São Luís 
Fonte: LabMet/UEMA 

Ao longo de todo o ano as temperaturas médias se mantém elevadas, por volta 

de 26˚C. Em função da alta umidade relativa do ar, sua amplitude térmica é 

bem reduzida, chegando à máximas entre dias e noite de 5,1˚C. A umidade 

relativa do ar se mantém em uma média de 85% ao longo do ano. Por 

influência das correntes de ventos alísios, os ventos predominantes da região 

possuem sentido nordeste, com velocidades que chegam 3m/s, intensificando-

se na estação seca. Em função das temperaturas e umidade relativa do ar 

manterem-se elevadas ao longo de todo o ano, como ilustrado na tabela 3.1, a 

ocupação do solo deve agir no sentido de garantir uma constante dissipação de 

energia térmica, projeção sombras e o constante fluxo de vento ao longo da 

edificação. 
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Tabela: 3.1 Normais de São Luís- 1960-1990 
Fonte: INMET,1992 

Ao observar as trajetórias solares ao longo do ano, como demonstrado na 

Figura 3.3, pode-se perceber uma característica peculiar às regiões de pouca 

latitude que é a simétrica norte-sul de suas projeções. O entendimento e 

correta interpretação da carta solar local confere uma ferramenta 

importantíssima na construção de estratégias de projetos arquitetônicos e no 

aproveitamento adequado da iluminação natural, projeções de sombra e no 

controle de incidência térmica nas edificações. Neste sentido, entender como o 

Sol se comporta em determinado local é garantir o controle adequado dos 

níveis de iluminação e radiação solar recebida pelas edificações. Para as 

trajetórias solares situadas entre o solstício de inverno e o equinócio observa-

se uma acentuada declinação da altura angular do Sol, promovendo uma 

intensa incidência de radiação solar na fachada norte das edificações. Da 

mesma forma, no período compreendido entre o solstício de verão e o 

equinócio as trajetórias solares se invertem e declinam sua altura angular em 

direção ao sul, formando uma figura simétrica que imprime uma radiação solar 

nas fachadas sul das edificações, ao longo do verão, tão intensas quanto os 

apresentados na fachada norte no inverno. 

 Normais 1960-1990 de São Luís – MA  
VAR. Jan  Fev  Mar  Abr  Mai  Jun  Jul  Ago  Set  Out  Nov  Dez  

TEMP MÉD. 
MÁX (°C)  

 
30,0 

 
29,4  

 
29,4 

 
29,6 

 
30,1  

 
30,4 

 
30,2  

 
30,7  

 
31,0  

 
31,2 

 
31,4  

 
31,1  

TEMP MÉD. 
MIN  
(°C)  

 
22,3 

 
23,1 

 
23,0  

 
23,1 

 
23,1 

 
22,9  

 
22,6  

 
23,0  

 
23,5  

 
23,7  

 
24,0 

 
22,9 

TEMP MÉD. 
(°C)  

 
26,1  

 
25,7  

 
25,8  

 
25,8  

 
25,9 

 
25,9  

 
25,7  

 
26,0 

 
26,4 

 
26,6 

 
27,0 

 
26,8  

UMID 
(%)  

85,0 88,0  89,0  90,0  89,0  86,0 86,0 84,0 81,0  81,0 79,0  81,0 
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Figura 3.3. Carta Solar de São Luís, Maranhão 
Fonte: LABEEE/UFSC, 2008 

A velocidade dos ventos em São Luís alcança sua máxima nos meses de 

outubro e novembro chegando à velocidade média de 7m/s. Sua 

predominância de incidência está situada nos ângulos de 40˚ e 70˚, nordeste, 

como pode ser identificado na figura 3.4, fornecido pelo INPE. A identificação 

da incidência de ventos na região é de fundamental importância para o seu 

melhor aproveitamento na dissipação do calor absorvido pelas edificações, 

atuando como uma ferramenta de projeto que proporcione qualidade ambiental 

bioclimática aos espaços construídos e conforto aos usuários. Neste sentido, 

como ilustrado na figura 3.5, a implantação das edificações deve buscar a 

orientação nordeste para suas aberturas principais, aproveitando assim ao 

máximo a incidência dos ventos predominantes e ao mesmo tempo, obtendo 

uma insolação matutina em seus ambientes internos e superfícies externas, 

bem como, sombreamentos no período da tarde, amenizando a absorção de 

radiação solar e dissipando o calor por convecção através dos fluxos de ventos 

que se apresentam mais intensos nos meses de agosto a novembro. Em 

alinhamento com os demais elementos climáticos, o aproveitamento da 

ventilação como fonte de energia passiva de controle ambiental proporciona 

condições de manutenção da temperatura dos ambientes através de processos 
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contínuos de convecção muito importantes em climas quentes e úmidos como 

o existente na cidade de São Luís. 

 

Figura 3.4. Rosa dos ventos em São Luís, Maranhão 
Fonte: INPE, 2008 

 

 

Figura 3.5. Implantação dos edifícios 
em função dos ventos e insolação 

Fonte: Adaptado de ESPÍRITO SANTO, 2006 

A observação da carta bioclimática da cidade de São Luís, Figura 3.6, 

demonstra uma predominância das características climáticas localizadas em 

zona de desconforto térmico. 
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Para Lamberts (2004, p.130), como ilustrado na figura 3.6, apenas 1,4% do 

comportamento climático anual da região está localizada espontaneamente em 

zona de conforto (zona 1), Da mesma forma, 98,5% está em zona de 

desconforto térmico onde, 82% pode ser resolvida através da promoção da 

ventilação natural (zona 2) , 10% por sistemas de resfriamento evaporativo ( 

zona 3), 1,1% por massa térmica para resfriamento (zona 4) e 7,9% por ar 

condicionado ( zona 5).  

Assim sendo, as condições climáticas locais inseridas em uma predominante 

situação de desconforto térmico sugerem a promoção da ventilação natural 

constante como ferramenta de projeto mais adequada para a amenização e 

dissipação térmica do calor absorvido pelas edificações.  

Para Trinta (2007, p. 79), tanto pelos valores das Normais de São Luís como 

para o TRY (Temperature Reference Year) a ventilação é uma estratégia 

eficiente para amenizar o desconforto higrotérmico pelas temperaturas e 

umidade relativa elevadas.  

 

Figura 3.6. Carta bioclimática TRY da cidade de São Luís – MA 
Fonte: LAMBERTS, 2004. 

Dentro do território de São Luís, assim como em grandes áreas urbanas, há 

variações de temperaturas em função da formação de microclimas, estando 
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estas variações térmicas associadas aos padrões de ocupação. Como 

verificado posteriormente, é importante que estes sejam compatíveis com a 

realidade climática local. 

3.1.2 A topografia 

Segundo o Zoneamento Costeiro do Estado do Maranhão apud Espírito Santo 

(2006), toda extensão do então denominado Golfão Maranhense está dividido 

em duas unidades geomorfológica. O Tabuleiro Costeiro, unidade dominante, e 

a Baixada Litorânea, nas regiões estuárias que circundam a ilha, resultante de 

uma série de processos de erosão, de soerguimento e de transgressão 

marinha. Uma planície flúvio-marinha formada pela deposição e erosão dos 

sistemas de drenagem dos Rios Mearim, Itapecuru e Munim. 

Segundo GEAGRO (2003) apud Espírito Santo (2006), “ao longo da Baixada 

Litorânea ocorrem traços de abrasão marinha e falésias esculpidas em rochas 

cretácias e terciárias, dispostas perpendicularmente à costa.” São processos 

de denudação e de sedimentação acelerados pelos intensos regimes de 

chuvas que conferem uma conformação topográfica de pequenas altitudes, 

com cotas altimétricas situadas, basicamente, entre 0-15 e 15-30 metros. Sua 

conformação geomorfológica minimiza problemas relativos a deslizamentos de 

terras, embora proporcione uma vasta extensão de áreas sujeitas a 

alagamentos. Os recursos d’água de São Luís assumem uma forma 

meandrante em função das declividades baixas, predominando a sedimentação 

e processos de assoreamento. Como é possível observar na figura 3.7, os 

processos de ocupação ou a delimitação física dos bairros da cidade de São 

Luís, estão intimamente condicionados ao território entrecortado por inúmeros 

cursos d’água e áreas de mangue que estabelecem uma zona limítrofe de 

ocupação da malha viária limitando-a às cotas mais altas e fragmentando o 

tecido urbano em núcleos dispersos de ocupação. O traçado urbano, portanto, 

adapta-se ao desenho hipsométrico, ocupando os níveis mais altos do tabuleiro 

costeiro recortado por áreas de mangue formadas pelas cotas mais baixas, a 

partir da cota 5, nível de preamar.  
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Figura 3.7. Hipsometria da zona urbana da cidade de São Luís – MA 
Fonte: ESPÍRITO SANTO, 2006 
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3.1.3 A vegetação 

Segundo Mascaró (2005), “A vegetação urbana atua nos microclimas urbanos 

contribuindo para melhorar a ambiência urbana sob diversos aspectos: 

ameniza a radiação solar, modifica a temperatura e umidade do ar através do 

sombreamento, modifica a velocidade dos ventos.” Neste sentido o registro da 

cobertura vegetal no meio estudado contribui para o diagnóstico climático 

objetivado pela pesquisa. 

Segundo Espírito Santo (2006, p. 22), a cobertura vegetal de São Luís varia de 

acordo com as características do relevo, a proximidade dos cursos d’água e o 

grau de alteração antrópica que, em alguns trechos, provoca a predominância 

de determinadas feições e espécies. As formações vegetais do município foram 

subdivididas em três grupos fisionômicos: Formações pioneiras, Matas 

secundárias e Vegetação frutífera. 

As Formações Pioneiras estão representadas por áreas de influência marinha, 

tais como: dunas, restingas e áreas estuariana como manguezais e 

ecossistemas associados a apicuns e marismas. As chamadas Matas 

secundárias classificam as áreas remanescentes de devastações florestais 

pioneiras que passaram por processos de regeneração. Sua recomposição 

vegetal pode originar diferentes coberturas como capoeira aberta e capoeira 

fechada.  A Vegetação Frutífera é formada pela produção de áreas de sítios e 

chácaras particulares, estando estas, encravadas em áreas legalmente 

protegidas. 

Formação Pioneira 

 

Matas Secundárias 

 

Vegetação Frutífera 

 

Figura 3.8. Formações vegetais de São Luís 
Fonte: ESPÍRITO SANTO, 2006 
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Figura 3.9. Mapa de cobertura vegetal de São Luís 
Fonte: ESPÍRITO SANTO, 2006 

 

 

ZR9 



77 

 

3.1.4. Processo de Ocupação  

Segundo o censo IBGE do ano de 2000 apud Espírito Santo (2006, p. 28) 

978.824 pessoas vivem na cidade de São Luís com uma projeção de 

crescimento para 2006 de 1.002.808 habitantes. O senso 2010 encontra-se em 

andamento e ainda não se têm números atualizados. Quase a totalidade da 

população vive na área urbana e é representada, em sua maioria, por jovens 

de 10 a 19 anos e adultos de 20 a 29 anos. Com relação ao sexo, o número de 

mulheres é superior ao dos homens em 14%, o que equivale a 57.228 

mulheres. 

Como ilustrado pela figura 3.11, a desigualdade dos processos de ocupação do 

no território do município pode ser identificada através de diferentes padrões de 

edificações em bairros, loteamentos e conjuntos habitacionais. Os bairros de 

baixa renda possuem uma maior quantidade de habitantes por área, possuem 

padrões de edificação que não ultrapassam três pavimentos embora ocupando 

uma grande porcentagem de suas áreas. 

Por outro lado, os bairros de maior valorização imobiliária, localizado na região 

das praias, como Ponta D’areia, Calhau e Renascença, estando este último 

inserido na ZR9, possuem um padrão de ocupação do solo verticalizado e em 

rápido processo de expansão. Embora, comparativamente, ainda possuam 

uma densidade demográfica inferior às demais áreas urbanas em função de 

sua recente valorização e seu aumento de gabarito e potencial construtivo, 

estas áreas passam por um acelerado processo de expansão e adensamento 

construtivo e populacional. Fato que conduz a discussões referentes às 

implicações do adensamento e verticalização sobre as variáveis do microclima 

local.
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Figura 3.10. Densidade demográfica por regionalização de setores 

censitários 

Fonte: ESPÍRITO SANTO, 2006 

Segundo Espírito Santo (2006, p. 30) a região das praias, onde foram 

implantados conjuntos habitacionais de padrão mais elevado, a densidade 

apresenta índices baixos, apesar de possuírem os maiores gabaritos. 

Evidencia-se nestas áreas a ocorrência de especulação imobiliária em função 

da valorização do local e da presença de vazios urbanos. Fato que pode ser 

observado na figura 3.10 com a presença de áreas de baixa densidade em 

bairros de alto padrão imobiliário como Calhau, Renascença e Ponta D’Areia. 

 

  

Figura 3.11. Padrões de ocupação do solo em bairros de São Luís 

ÁREAS DE ALTA RENDA- ZR9 
GABARITO ALTO 

BAIXA OCUPAÇÃO 

ÁREAS DE BAIXA RENDA 
GABARITO BAIXO 
ALTA OCUPAÇÃO 
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Fonte: ESPÍRITO SANTO, 2006 

  

Figura 3.12. Densidade demográfica por regionalização  
de setores censitários 

Fonte: ESPÍRITO SANTO, 2006 
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3.1.5 Legislação Urbanística de São Luís 

A cidade de São Luís tem datada em 1974 a formulação de seu primeiro Plano 

Diretor e sua respectiva lei complementar de Zoneamento, Parcelamento, Uso 

e Ocupação do Solo, definindo como diretrizes básicas a hierarquização viária 

urbana, a organização do espaço urbano em zonas de uso diferenciado e 

preservação da paisagem. Em 1981 a Lei de Zoneamento foi modificada, 

reformulada, em função das transformações ocorridas do desenvolvimento da 

cidade. 

O Plano Diretor, aprovado juntamente com a lei Complementar de 

Zoneamento, Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo, em dezembro de 1992, 

foi dividido em Objetivos, Diretrizes e Instrumentos, além de um título 

específico para as definições sobre a Política de desenvolvimento Urbano, 

Função Social da Cidade e Função Social da Propriedade Urbana. Títulos 

específicos norteavam as políticas públicas de Preservação do Meio Ambiente, 

Patrimônio Cultural, Habitação, Transporte, Desenvolvimento Econômico e 

Tecnológico. Um título final determinava critérios para um Sistema de 

Planejamento e Gestão Urbana. 

Um dos principais objetivos da Lei de Zoneamento de 1992 foi o incentivo à 

ocupação de vazios urbanos existentes em quantidade significativa na cidade. 

Com processo de revisão previsto por lei e concluído no ano de 2006, o Plano 

Diretor atual possui uma forma de elaboração participativa proposta pelo 

Estatuto da Cidade e proporciona a produção de estudos e planos de caráter 

ambiental fornecedores de dados e, portanto, subsídios técnicos para a 

elaboração das leis de gestão ambiental urbana. 

O estabelecimento de uma lei específica de ordenamento do uso e da 

ocupação do território urbano é uma ferramenta primordial de controle do 

crescimento, adensamento populacional e edificação da cidade. A distribuição 

de zonas, normas de assentamentos, índices urbanísticos dimensionam o 

potencial construtivo do espaço urbano e determinam limites, a fim de 

minimizar os impactos ambientais das ocupações. 
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 A Lei Zoneamento, de Uso e Ocupação do Solo da cidade de São Luís passa 

por um processo de revisão, no qual serão reformulados todos os padrões de 

uso e ocupação do solo determinados por respectivas zonas, bem como, seus 

índices urbanísticos. Neste sentido, a presente pesquisa se apresenta como 

ferramenta de diagnóstico da área estudada contribuindo como subsídio 

técnico para a revisão e elaboração da minuta de Lei de Zoneamento, Uso e 

Ocupação do Solo da cidade, assim como, planejamento e intervenções 

urbanas. 

A Lei Municipal 3.253/1992, em vigor, regulamenta o zoneamento, uso e 

ocupação do Solo da cidade de São Luís, objetivando a orientação e o estímulo 

do desenvolvimento urbano, minimização de conflitos entre áreas de ocupação, 

equilíbrio da concentração urbana e disciplina do seu crescimento. A cidade é 

compartimentada, no Capítulo 2, em 26 (vinte e seis) zonas, das quais, 11 

(onze) residenciais, 2 (duas) turísticas, 1 (uma) administrativa, 1 (central), 

1(uma) de preservação histórica, 2 (duas) de proteção ambiental, 1 (uma) de 

segurança ao aeroporto, 1(uma) reserva florestal, 2 (duas) de interesse social,  

3 (três) industriais e 1 (uma) rural. No Capítulo 3, a Lei ainda determina o limite 

territorial do município e de cada zona e corredores. No capítulo 4 são 

definidos os usos permitidos, áreas e testadas dos lotes, percentuais de 

ocupação e áreas livres, afastamentos frontais e gabarito.  

 

 

 

 

 

 

Tabela 3.2. Tabela de Afastamentos 
Fonte: Lei de Zoneamento, Uso e Ocupação do Solo, 1992 

 
 

 
AFASTAMENTO 

NÚMERO DE PAVIMENTOS 

 
1 

 
2-3 

 
4-5 

 
6-8 

 
9-12 

13-15 
SOLO 

CRIADO 

LATERAL 
FRONTAL (ZR9) 

5,0 5,0 8,0 8,0 8,0 8,0 

LATERAL 
PRINCIPAL 

1,5 2,5 3,5 5,0 7,0 10,0 

LATERAL 
SECUNDÁRIO 

1,5 2,0 3,0 4,0 6,0 9,0 

FUNDOS 1,5 2,0 3,0 5,0 7,0 10,0 
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A tabela 3.2, presente na legislação municipal, classifica diferentes tipos de 

afastamentos laterais em função do gabarito máximo permitido pela zona 

urbana. São estabelecidos afastamentos menores para gabaritos menores e 

seus valores aumentam conforme é concedido um maior numero de 

pavimentos às edificações. Conforme ilustrado na figura 3.13, este critério 

normativo confere relações volumétricas de ocupação do solo urbano 

determinando prismas mais robustos aos gabaritos mais baixos e prismas mais 

longilíneos aos gabaritos mais altos.  

 

Figura 3.13. Relações volumétricas determinadas por gabaritos e 
afastamentos 

Fonte: Arquivo próprio, 2010 

As relações volumétricas dentro o conjunto edificado, as interferências entre os 

prismas edificáveis determinados por lei e destes com a hierarquia viária 

proporcionam um comportamento climático intrínsecos aos cheios e vazios 

constituídos pela área de estudo e com variáveis passíveis de serem 

observadas. A densidade construída e, mais especificamente, a relação direta 

entre gabarito, afastamentos e dimensionamento viário promovem efeitos da 

urbanização nos elementos climáticos e ambientais relativos à permeabilidade 

e rugosidade dos recintos urbanos formados. Da mesma forma, como ilustrado 

na figura 3.14, as relações geométricas entre seções transversais das vias 

públicas e altura das edificações conformam diferentes canyons urbanos com 

fatores de visibilidade do céu distintos, interferindo na porção de radiação direta 

incidente nas superfícies, projeções de sombra e fluxos de vento dentro dos 

ambientes urbanos. 

2-3 4-5 6-8 9-12 13-15 1 
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Figura 3.14. Proporção W/H em vias públicas 
Fonte: Arquivo próprio, 2010 

Neste sentido, os estudos voltados aos efeitos dos parâmetros de ocupação do 

solo sobre a formação dos microclimas urbanos, como proposto pela presente 

pesquisa, são importantes para o estabelecimento de critérios adequados na 

elaboração da legislação urbanística municipal que estejam pautados na 

formação de ambientes mais adequados às condicionantes climáticas do local. 

 Classificação funcional das vias urbanas em São Luís 

Como ilustrado pelo desenho 2 contido no anexo 1 da Lei de Zoneamento, Uso 

e Ocupação do Solo da cidade de São Luís, as vias públicas municipais são 

classificadas através dos seguintes critérios: vias primárias, também 

denominadas como arterial ou preferencial, é aquela destinada à circulação de 

veículos entre áreas distintas, com acessos às áreas lindeiras, devidamente 

controlados; vias secundárias, são aquelas que possibilitam a circulação de 

veículos entre as vias primárias e coletoras; vias coletoras, responsáveis pelo 

recebimentos dos fluxos locais e direcionamento às vias primárias e 

secundárias; vias locais, interligação entre as unidades ou parcelas urbanas e 

o sistema viário urbano. 

3.2. A área de estudo: Zona Residencial 9 

A zona urbana a ser avaliada está inserida em uma área delimitada pelas 

Avenidas dos Holandeses, Avenida Colares Moreira e Rua dos Bicudos 

correspondendo à grande parte do Bairro do Jardim Renascença II e do 

Loteamento da Boa Vista. Possui as coordenadas de 2˚ 29`55`` de latitude sul 

e 44˚ 17` 15`` de longitude oeste. 

H 

W 
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A escolha desta zona se deve à características inerentes aos seus índices de 

ocupação do solo e valorização imobiliária que apontam para processos 

acelerados de adensamento, verticalização e, conseqüentemente, estes fatos 

promovem a saturação dos sistemas de infra-estrutura urbana e comprometem 

suas condições microclimáticas. 

Segundo o IBGE apud Espírito Santo (2006, p. 85), a zona residencial 9 possui 

uma das maiores densidades habitacionais projetada pela Lei de 

Zoneamento/1992, promovida por potenciais construtivos elevados, podendo 

chegar a 300% ou três vezes a área do terreno e gabaritos máximos fixados 

em 15 pavimentos.  Sua taxa de crescimento populacional é de 24,71% e 

possui um processo de ocupação do solo parcialmente consolidado de alto e 

médio padrão com espaços livres desocupados. 

Esta área passa por um processo acelerado de ocupação e verticalização de 

suas edificações como resultado de sua valorização imobiliária e de seu 

posicionamento com relação aos principais vetores de crescimento que 

corresponde hoje às avenidas dos Holandeses e Colares Moreira. 

Segundo Burnett (2002) apud Trinta (2007, p. 66) além dos incentivos 

propostos pelo Plano Diretor de 1992 a construção do primeiro Shopping 

Center da cidade no Bairro do Renascença II provoca a alta concentração de 

prédios na área. O fato importante é que em apenas 20 anos o limite de 

gabarito permitido para verticalização na cidade salta de 5 para 15 pavimentos. 

A implantação do primeiro shopping Center da cidade, no bairro do 

Renascença II, cujo sucesso comercial provocaria a primeira concentração 

residencial verticalizada e mudaria os rumos e os ritmos da urbanização 

ludovicense. A partir da construção deste pólo comercial passa a existir 

entre os agentes do mercado imobiliário uma convenção urbana quanto à 

oportunidade e pertinência dos investimentos naquela área; as pressões 

para mudar o gabarito das edificações não demoram a surgir para 

consolidar um novo padrão residencial, os edifícios em altura, compatíveis 

com o valorizado preço do metro quadrado do terreno. BURNETT (2002) 

apud TRINTA (2007, p.66) 
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Figura 3.15. Localização da Zona Residencial 9   
Fonte: Arquivo próprio, 2011 
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Figura 3.16. Shopping Center local  
Fonte: Arquivo próprio, 2011 

Com o adensamento da área e sua valorização imobiliária são atraídos 

instituições de grande porte, pequenos comércios e serviços, antes localizados 

no centro da cidade, como pode ser visto nas figuras 3.16 e 3.17, um Shopping 

Center, duas escolas particulares de ensino fundamental e duas universidades 

particulares. Este fato contribui muito para o aumento de fluxos de veículos e 

pessoas na região, aumento da demanda de infra-estrutura urbana e alteração 

do microclima local. 

  

Figura 3.17. Instituições de grande porte e pequenos comércios na ZR9 
Fonte: Arquivo próprio, 2011 

 
 

F 02- ESCOLA 

CRESCIMENTO  

F 03- FAST FOOD 

F 01- SHOPPING 

TROPICAL  



87 

 

3.2.1 Legislação pertinente e parâmetros de ocupação do solo da ZR9 

A legislação pertinente à zona residencial 9, objeto de estudo, segue anexo a 

este projeto, juntamente, às tabelas e imagens referentes a área de 

abrangência e  índices urbanísticos. Seus aspectos normativos permitem um 

dos maiores índices de adensamento, ocupação e verticalização da cidade, 

além de conceder um acréscimo construtivo previsto em lei específica, o que 

determina um maior impacto de suas ocupações. 

As dimensões no plano horizontal do lote estabelecidas pela lei em vigor 

correspondem a uma área mínima de lote de 450m², testada mínima de 15m, 

afastamento frontal mínimo de 5m até 4 pavimentos e 8m de 5 a 15 

pavimentos. A área livre mínima do lote para residência unifamiliar é de 40% e 

50% para os demais. As dimensões verticais são determinadas em um máximo 

de 10 pavimentos com ATME de 210% e com solo criado de 5 pavimentos com 

ATME de 300%. 

 Uso e ocupação do solo  

Segundo a Leitura da Cidade, diagnóstico do Plano Diretor da cidade de São 

Luís- MA de 2006, através dos mapas temáticos urbanos, é possível identificar 

alguns aspectos importantes da área estudada. 

A área possui uma predominância de padrões de edifícios multifamiliares de 15 

(quinze) pavimentos, edifícios comerciais de 15 (quinze) pavimentos, 

residências unifamiliares, edifícios institucionais e pequenos comércios locais, 

conforme descrito em mapa de funções e gabarito. Outra leitura temática 

também demarca 3 (três) áreas de níveis diferentes de consolidação e 

adensamento construtivo e que portanto, permite avaliações individuais e 

análises comparativas que identifiquem seus comportamentos microclimáticos 

devido à ocupação existente e um prognóstico de ocupação máxima de seu 

potencial construtivo. 

A evolução dos padrões edificados ao longo do tempo se relaciona diretamente 

com as alterações de parâmetros normativos, índices urbanísticos, 
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determinados por legislação vigente. Analisando a área em questão, é possível 

observar as alterações destes padrões em função do tempo e aspectos 

normativos vigentes que apontam claramente para um processo de 

verticalização e adensamento das áreas urbanas. Desta forma, como será 

descrito a seguir pelo mapa de subáreas da ZR9, identificam-se três setores 

caracterizados pelos seus aspectos de ocupação do solo: ocupação 

consolidada de alta densidade; ocupação parcialmente consolidada e média 

densidade; ocupação parcialmente consolidada e baixa densidade.  

Ocupação consolidada de alta densidade: área caracterizada por alta taxa de 

ocupação do solo e por uma diversidade tipológica proveniente de diferentes 

períodos e legislações pertinentes. Possuindo as ocupações mais antigas da 

área estudada identificam-se nesta, portanto, edifícios residenciais 

unifamiliares de um a dois pavimentos, edifícios institucionais de um a três 

pavimentos, edifícios comerciais de um a três pavimentos, edifícios comerciais 

de quinze pavimentos e edifícios residenciais de quinze pavimentos.  

Ocupação parcialmente consolidada e média densidade: período intermediário 

de ocupação que registra alto índice de verticalização e predominância de 

tipologia multifamiliar de 15 pavimentos. 

Ocupação parcialmente consolidada e baixa densidade: área de ocupação 

mais recente caracterizada pelo alto índice de verticalização determinado pela 

legislação em vigor proporcionando um processo de adensamento construtivo 

com predominância tipológica para condomínios verticais multifamiliares e 

multiempresariais. 

3.3. Mapas Temáticos: localização dos pontos de avaliação 

A pesquisa tem como referência metodológica inicial os trabalhos do Professor 

Lutz Kazschner (1997). Este método norteia o estudo, por sua capacidade de 

identificar áreas a serem protegidas e melhoradas, bem como, pontos a serem 

avaliados pela presente pesquisa.  A produção dos mapas temáticos, proposto 

por Kazschner, tem como objetivo a formulação de um diagnóstico topo 

morfológico e funcional do objeto de estudo, seguido de uma análise qualitativa 
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dos mapas e superposição de informações, somando-se estas à informações 

levantadas in loco para que se estabeleçam critérios adequados de escolha 

dos pontos a serem avaliados.  Os mapas produzidos foram os de topografia, 

áreas verdes, recobrimento do solo, uso do solo, altura das edificações, 

subáreas da ZR9 e localização dos pontos de estudo. 

3.3.1 A topografia 

A Zona Residencial 9 possui uma conformação topográfica com declividade 

direcionada da cota máxima de 40m na região próxima à avenida dos 

Holandeses, decrescendo até a cota 5m em um fundo de vale correspondente 

à região da Avenida Colares Moreira. É possível dividir a área em três grandes 

regiões segundo suas cotas de níveis. 

A primeira região possui cotas mais baixas, variando de 5 a 15m e corresponde 

aos limites com a Avenida Colares Moreira, correspondendo à área de 

ocupação mais antiga, com diversidade de funções, gabaritos e densidade 

elevada. Esta, em função de seu nível e do processo contínuo de ocupação e 

impermeabilização do solo, vem sofrendo os efeitos dos alagamentos, cada 

vez mais freqüentes, devido à obsolescência de seus sistemas de drenagens 

urbanas. 

A segunda região compreendida entre cotas de 15 e 25m e contornada pela 

Avenida do Vale, ao longo de quase toda sua extensão. A terceira e mais 

elevada, corresponde aos níveis que vão de 25 a 40m. Esta região faz limite 

com a Avenida dos Holandeses e possui uma ocupação mais recente e menos 

densa. 

Como verificado na figura 3.18, os ventos predominantes, com orientação 

nordeste, são obstruídos pelo alinhamento de edificações no nível mais 

elevado da Zona, dificultando sua circulação nas cotas mais baixas. Este 

aspecto é agravado pela alta densidade construída nesta região que têm 

dissipação da radiação solar armazenada comprometida pela redução dos 

fluxos de ar. Desta forma, o feito combinado da alta declividade do terreno e 

intenso processo de ocupação, impermeabilização do solo e verticalização das 
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edificações promove um considerável aumento, alteração nos fluxos de ventos, 

contribuindo para o aumento da sensação térmica local.  

 

Figura 3.18. Perfil longitudinal AA 
Fonte: Arquivo próprio, 2011 

 Declividade, ventilação, radiação solar e geometria urbana 

Na Zona Residencial 9 as declividades variam entre 10%, na áreas ao sul e 

25% nas áreas ao norte, interferindo na velocidade dos ventos. 

A situação de declive no sentido norte-sul da área de estudo promove uma 

alteração no fluxo dos ventos predominantes e de exposição das superfícies 

aos raios solares. A região mais alta e com maiores declividades, ao norte, 

recebe grande quantidade de vento ao longo de todo o dia e grande incidência 

de radiação solar pela manhã. A região ao sul, em cotas mais baixas e baixa 

declividade recebem um fluxo reduzido de vento, em função de seu 

deslocamento pela topografia, bloqueio pelas edificações e uma incidência 

maior de raios solares no período da tarde.  

  

Figura 3.19. Áreas de baixa e alta declividade 
Fonte: Arquivo próprio, 2011 
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Figura 3.20 Mapa de topografia  
Fonte: Arquivo próprio, 2011 
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3.3.2 Áreas verdes 

A vegetação é um elemento de controle microclimático muito importante, 

principalmente, em ambientes quente-úmidos onde a redução da carga térmica 

e da temperatura deve ser constante. Observando a distinção cromática do 

gráfico referente às áreas verdes presentes na Zona Residencial 9 podemos 

identificar uma predominância de vegetação rasteira em áreas de baixa 

ocupação correspondentes a terrenos baldios e que, portanto, não usufruem de 

seu potencial construtivo. Nota-se, da mesma forma, uma distribuição rarefeita 

de unidades arbóreas distribuídas de maneira heterogênea e dispersa ao longo 

das vias. As espécies são dispostas ao longo dos passeios públicos e canteiros 

centrais, principalmente, na Avenida do Vale, sem uma uniformidade em suas 

implantações.  

Na extremidade correspondente à confluências das Avenida dos Holandeses e 

Colares Moreira identifica-se uma grande mancha de mata ciliar 

correspondente a uma linha de drenagem pluvial conformando um pequeno 

vale. 

Na área de confluência entre a Rua dos Bicudos e a Avenida Colares Moreira 

encontra-se a maior área de ocupação consolidada dentro da Zona. Têm-se, 

portanto, a menor presença de áreas verdes em função de seu acelerado 

processo de adensamento e verticalização. 

Não se identifica na Zona Residencial 9, nenhum espaço público reservado à 

áreas verde e de lazer, sob quais quer forma, como: jardins, praças, cinturões 

verdes. Como se pode encontrar na Lei de Zoneamento, Uso e Ocupação do 

Solo, anexo II, tabela I, de parcelamento do solo, estes percentuais de reserva 

para áreas públicas são espaços importantes no suprimento de fatores como 

vegetação e permeabilidade do solo que, além de proporcionar espaços de 

convívio, também atuam como elementos de controle e amenização das 

variáveis climáticas locais. 

Nota-se, dentro do processo acelerado de ocupação da área, um potencial 

construtivo que compromete a permanência de áreas verdes e que, por sua 
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vez, a manutenção de um microclima amenizado pelas características de 

equilíbrio térmico conferido à presença da vegetação em grandes centros 

urbanos. As áreas verdes identificadas atualmente, como nas figuras 3.21 e 

3.22 correspondem a lotes desocupados ou pequenos canteiros ao longo das 

avenidas. 

 

 

Figura 3.21 Áreas verdes 
Fonte: Arquivo próprio, 2011 
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Figura 3.22 Mapa de áreas verdes 
Fonte: Arquivo próprio, 2011 
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3.3.3 Recobrimento do Solo 

As áreas da Zona Residencial 9, identificadas pelo mapa como Solo Edificado 

e como Solo Concreto correspondem às áreas de lotes ocupados por 

edificações e pisos com superfícies cobertas por cimento rugoso, cerâmica, 

granito e outros materiais. O item Solo Concreto, nas vias públicas, 

corresponde à pavimentação de passeios e canteiros centrais e o Solo Asfalto 

corresponde às superfícies de recobrimentos de vias públicas. Estes materiais 

de recobrimento do solo identificados na área de estudo proporcionam 

alterações no comportamento térmico local, por possuírem propriedades de 

alta reflexão da energia solar incidente. Esta característica não se adeqüa ao 

clima quente-úmido, onde as temperaturas são elevadas e a amplitude térmica 

é baixa, portanto, se fazem necessárias as perdas constantes de calor para 

que se mantenham as condições climáticas de conforto dos ambientes. 

Como pode ser visto nas figuras 3.23 e 3.24, nota-se que a presença de áreas 

verdes ou solo permeável, limita-se aos canteiros centrais e está associada 

basicamente à baixa ocupação ou não aproveitamento do potencial construtivo 

em lotes desocupados. A ausência de áreas públicas voltadas ao verde e lazer 

combinada com um adensamento construtivo e impermeabilização por 

recobrimento do solo com concreto, atribui à região um comprometimento da 

temperatura local por emissão excessiva de calor pelas áreas edificadas.  

Solo impermeável 

 

Solo permeável 

 

Figura 3.23 Recobrimento do solo  
Fonte: Arquivo próprio, 2011 

 

F 07- Avenida do Vale  F 08- Avenida do Vale  
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Figura 3.24 Mapa de recobrimento do solo  
Fonte: Arquivo próprio, 2011 
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3.3.4 Uso do Solo 

Como ilustrado nas figuras 3.25 e 3.26, a Zona Residencial 9 possui um uso do 

solo predominantemente multiresidencial com edifícios de 15 (quinze) 

pavimentos que utilizam o potencial construtivo do lote em sua totalidade. São 

remanescentes de ocupações unifamiliares térreas ou de dois pavimentos que, 

em função da especulação imobiliária e acelerado processo de valorização da 

região, deram lugar a padrões de ocupação de retiram do espaço urbano uma 

maior lucratividade.  Juntamente a estes, encontram-se usos como pequenos 

serviços, pequenos comércios, edifícios multicomerciais que também usufruem 

de todo seu potencial construtivo, instituições particulares de ensino e usos 

mistos. 

As áreas descritas como sem uso, correspondem à terrenos desocupados que 

possuem grande valor imobiliários e que vislumbram empreendimentos que 

possam atender as suas expectativa financeiras. A área tem como 

característica principal a muitifuncionalidade manifestada fundamentalmente 

por tipologias verticalizadas e que usufruem ao máximo de seu potencial 

construtivo. Seus usos alternam entre torres multiresidencias e torres 

multicomerciais, cercando-se de pequenos comércios, serviços e instituições 

de ensino. 

 Há uma predominância de tipologias residenciais, reservando as atividades 

comerciais às vias de maiores fluxos como Avenida Colares Moreira, Avenida 

do Vale e Avenida dos Holandeses. A tendência é que as áreas descritas como 

sem uso tenham um processo de ocupação que aponte para a utilização do 

gabarito máximo, como descrito no mapa seguinte. 
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Figura 3.25 Mapa de uso do solo 
Fonte: Arquivo próprio, 2011 
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Figura 3.26 Modelo volumétrico de uso do solo 
Fonte: Arquivo próprio, 2011 

Comercial               Residencial 

 

Uso misto 
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3.3.5 Altura das edificações 

A predominância por edifícios multifamiliares e multicomerciais com doze 

pavimentos ou com solo criado - quinze pavimentos - aponta para um processo 

intenso de adensamento e verticalização, promovido por uma busca de 

aproveitamento total do potencial construtivos dos lotes em questão.  

Os edifícios com gabaritos que variam de cinco a oito pavimentos são 

remanescentes de um processo de ocupação na década de oitenta, os quais 

refletiam o usufruto do potencial construtivo vigente em lei de uso e ocupação 

na época. 

Os edifícios térreos, dois ou três pavimentos correspondem a residências 

unifamiliares ou ainda adaptações destas aos espaços comerciais ou de 

prestação de serviços. De maneira geral, o que se percebe nos novos 

empreendimentos é a opção por ocupação que usufruam do potencial 

construtivo total dos terrenos, devido ao alto valor imobiliário dos lotes e por 

uma demanda crescente por unidades habitacionais e comerciais nesta região. 

Este cenário ratifica o olhar da pesquisa voltado aos processos de ocupação 

das áreas, atentando-se para os efeitos do adensamento e verticalização, 

fundamentalmente, nas características microclimáticas locais. Uma 

preocupação que deseja avaliar os efeitos destas ocupações com o objetivo de 

se estabelecer critérios mais adequados para os instrumentos normativos de 

ordenamento territorial, de uso e ocupação do solo urbano. Tendo em vista 

estes aspectos, bem como, associando-os aos demais mapas desenvolvidos e 

analisados podemos estabelecer padrões de ocupações remanescentes das 

características reunidas para, portanto, identificarem-se subáreas que reúnam 

qualidades particulares tanto no que diz respeito aos aspectos naturais como 

de uso e ocupação do solo. 
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Figura 3.27. Mapa de altura das edificações 
Fonte: Arquivo próprio, 2011 
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3.3.6 Subáreas da Zona Residencial 9 

A reunião de características naturais e de processos de ocupação urbana 

aponta para a conformação de três subáreas descrita pelo presente mapa. 

A área 1, localizada nas cotas mais baixas, entre 5 e 15m é entendida como 

um território concebido por um processo de ocupação já consolidado e de alta 

densidade corresponde à lotes ocupados há um maior tempo e que possuem 

características de adensamento e verticalização bem mais acentuadas com 

variações entre gabaritos de 5 (cinco) pavimentos, remanescentes da 

legislação antiga e gabaritos de 15 (quinze) pavimentos executados na 

legislação vigente . 

A área 2 situa-se em um processo intermediário de ocupação onde identificam-

se lotes com altos índices de ocupação e aproveitamento do potencial 

construtivo e, ao mesmo tempo, áreas desocupadas, terrenos baldios, à espera 

de novas intervenções ou simplesmente, vistos como objetos de especulação 

imobiliária. 

A área 3, nos níveis mais altos, entre 20 e 40m, corresponde  a uma região de 

ocupações recentes, ainda dispersas e rarefeitas. Concentram-se, basicamente 

ao longo da Avenida dos Holandeses onde são, na sua maioria, de caráter 

comercial. 

Identifica-se ainda uma área verde preservada, correspondente à mata ciliar de 

um pequeno córrego conformado em um fundo de vale que corta a área de 

estudo. 

Desta forma, serão determinados três pontos para medições, sendo um em 

cada área descrita. Procura-se, desta maneira, comparar os comportamentos 

climáticos das áreas e identificar em que medida os diferentes estágios de 

ocupação interferem na conformação do clima local. Para tanto, no mapa 

posterior, definem-se os pontos em ruas que se assemelhem de forma mais 

efetiva às características da área em que se insere. 
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Figura 3.28. Mapa de subáreas da ZR9 
Fonte: Arquivo próprio, 2011 
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3.3.7 Localização dos pontos de avaliação 

Como critério geral, é identificado a importância da fixação de um ponto de 

avaliação em cada subárea identificada pelo mapa de superposição das 

informações analisadas. Assim, é possível comparar os efeitos de diferentes 

padrões geométricos e níveis de adensamentos sobre as variáveis 

microclimáticas Feito isso, são escolhidos pontos com características de 

ocupação do solo diferentes no que diz respeito à seção transversal das vias e 

altura das edificações, conforme descrito pelas fichas do inventário físico. 

Juntamente com a escolha de diferentes orientações cardeais, a diferenciação 

geométrica entre os pontos proporciona a comparação entre parâmetros de 

ocupação do solo e suas implicações sobre o micro-clima local e a avaliação 

estatística sobre percepção do conforto higrotérmico por parte dos usuários.  

Determina-se, portanto como ponto 01 a Rua Quéopes, com a seção 

transversal localizada dentro da área identificada pelo mapa como Ocupação 

Consolidada e Alta Densidade e com dimensões de 7 (sete) metros para a via 

carroçável  e 1,5 (um metro e meio) para passeios de pedestres. Do lado 

esquerdo da seção é ocupada por um edifício residencial de 5 (cinco) 

pavimentos e do lado direito um edifício residencial de 15 (quinze) pavimentos. 

A via foi escolhida por apresentar características geométricas com proporções 

W/H em torno de 1/2 ( “espaços claustrofóbicos” ), o que lhe confere grandes 

áreas de projeções de sombra e de obstrução do céu. A orientação da via no 

sentido leste-oeste também contribui para o estudo das projeções solares ao 

longo do ano. 

O ponto 02 localiza-se na área de Ocupação Parcialmente Consolidada e 

Média Densidade na Avenida do Vale. A avenida é composta por duas vias de 

7 (sete) metros cada uma, um canteiro central de 1,5 (um metro e meio) e 

passeios de pedestres de 2(dois) metros. As ocupações laterais são compostas 

por edifícios de 12 pavimentos. Este ponto foi escolhido por apresentar 

proporção médias W/H=1 ( “espaços de recolhimento”) ao longo da via e 

orientação norte-sul, o que permite o estudo das trajetórias solares ao longo do 

dia. 
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O ponto 03 localiza-se na área de Ocupação Parcialmente Consolidada e de 

Baixa Densidade na Rua Júpiter. Possui uma via de 7 (sete) metros, passeios 

de 2(dois) metros e é ocupado por edifícios residenciais de 15 (quinze) 

pavimentos à sua direita e os lotes à esquerda estão desocupado. Este foi 

escolhido devido ao fato de apresentar ocupação em apenas um dos lados da 

via, o que lhe confere características microclimáticas distintas dos demais 

pontos e permite uma comparação entre ambientes com duas e apenas uma 

superfície de fronteira no que diz respeito aos fatores de visibilidade do céu, 

projeções sombra e fluxos de vento ao longo dos diferentes recintos urbanos. 

O levantamento das características físicas e climáticas baseados na produção 

das fichas propostas por Romero (2001), Niemeyer (2007) e Malafaia (2008) 

das diferentes seções transversais dos pontos de medições identificadas pelo 

método de Katzschner (1997), tem o objetivo de observar aspectos climáticos 

da ocupação do solo nas seções transversais determinadas pelos canyons 

urbanos. Portanto, dentro da análise física e climática dos pontos 

determinados, são levadas em consideração: a relação proposta por Ludwing 

(1970) descrita por Marta Romero entre o afastamento entre edificações e suas 

alturas, ou seja, a relação W/H e o fator de visibilidade do céu na determinação 

da incidência solar nas superfícies locais e projeções de sombra pelas 

edificações lindeiras.  
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Figura 3.29. Mapa de localização dos pontos de avaliação 
Fonte: Arquivo próprio, 2011

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CAPÍTULO 4 
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4. AVALIAÇÃO DOS PONTOS DETERMINADOS 

Uma vez estabelecidos os critérios de escolha e determinados os pontos 

dentro da área de estudo a serem avaliados pela presente pesquisa, esta etapa 

parte para o levantamento e análise das características físicas e ambientais 

dos recintos urbanos sob forma de fichas contendo imagens e desenhos que 

registram os aspectos geométricos, morfológicos e climáticos a serem 

abordados pelo trabalho com o objetivo de verificar as implicações 

microclimáticas que seguem: projeção de sombra e fator de visibilidade do céu 

dos diferentes parâmetros e processos de ocupação do solo e suas proporções 

W/H no território escolhido para o estudo de caso. Esta etapa tem como 

referência metodológica os trabalhos desenvolvidos por Romero (2001), 

Niemeyer (2007) e Malafaia (2008). 

Em um segundo momento, são feitas análises, discussões e cruzamento dos 

dados obtidos pela aplicação do questionário com o intuito de identificar o perfil 

dos usuários e suas percepções quanto ao conforto térmico em cada um dos 

pontos determinados e como este fato pode ser associado às características 

individuais de cada recinto. 

4.1. Fichas: inventário físico e ambiental 

“O inventário físico visa identificar as características morfológicas e ambientais 

que apresentem potencial para interferir nas condições de conforto dos 

espaços estudados.” NIEMEYER (2007) 

A segunda etapa da análise qualitativa do espaço estudado baseia-se na 

adaptação dos métodos propostos por Romero (2001), Niemeyer (2007) e 

Malafaia (2008) sobre os pontos determinados pela interpretação dos mapas 

realizada pelo método anterior. Como afirma a autora, as fichas propõem o 

levantamento das características físicas e ambientais dos recintos urbanos 

selecionados que possam determinar as condições de conforto dos ambientes 

urbanos. Para tanto, os espaços foram divididos, identificando-se elementos de 

seu entorno, base e fronteira, conforme proposto por Romero (2001). 
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O entorno consiste no espaço imediato do lugar, suas características gerais da 

rua com informações sobre insolação, ventilação, continuidade das massas e 

altura de seus espaços. Através da ficha proposta pela pesquisa, o registro 

destas informações é realizado através da foto aérea, com informações gerais 

do recinto e levantamento fotográfico com informações sobre usos do solo e 

fluxos de veículos e pedestres. 

A base está relacionada à superfície de suporte ao ambiente. Contém 

informações sobre a luz natural, propriedades dos materiais de recobrimento 

do solo e elementos construtivos como edifícios, mobiliário urbano, vegetação 

e presença de água. Seu registro se dá através do mapa de figura e fundo e 

seção transversal da via, contendo informações sobre a geometria e 

morfologia, tais como, a cota de nível, largura da via e passeios, declividade, 

pavimentação e presença de vegetação.  

A fronteira consiste na reunião das características físicas das superfícies de 

fechamento do ambiente urbano e descrevem aspectos como porosidade, 

transparência e grau de confinamento. O registro de suas informações na ficha-

inventário físico proposta, consiste do mapa de sombreamento, com 

percentuais de áreas recobertas por sombras e fator de obstrução e visibilidade 

do recinto urbano, através do cálculo percentual do fator de forma do céu. 

 

Figura 4.1. O entorno, a base e a superfície fronteira 
Fonte: ROMERO, 2001 
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A Zona Residencial 9, baseando-se no método Katzchner (1997), foi dividida 

em três subáreas: área de ocupação consolidada de alta densidade, ocupação 

parcialmente consolidada de média densidade e ocupação parcialmente 

consolidada de média densidade. Foram identificados, através da observação 

dos mapas temáticos, 3 (três) pontos com características relevantes a serem 

avaliadas, cada um deles localizado em uma subárea diferente e com 

características físicas e geométricas diferentes. A escolha de recintos com 

características diversas visa identificar em que medida os parâmetros e 

padrões de ocupação interferem no comportamento microclimático nas áreas 

de estudo. No mesmo sentido, a análise busca identificar como os usuários 

percebem estas variações através do registro de suas manifestações de 

conforto higrotérmico. Esta etapa será desenvolvida em seguida, através da 

análise e discussão dos resultados estatísticos produzidos pela aplicação do 

questionário. 

4.1.1 Ponto 01- Rua Queops 

A Rua Queopes, localizado na subárea de ocupação consolidada de alta 

densidade, possui características com relação aos seus padrões de ocupação 

do solo muito particulares e por isso, é possível comparar o seu 

comportamento higrotérmico em relação aos outros pontos. A rua conta com 

usos predominantemente residenciais multifamiliares, com um único edifício 

comercial. Observa-se a presença de poucas árvores ao longo dos passeios e 

dentro dos lotes não há registro de vegetação. A análise da seção transversal 

do ponto identifica a presença de passeios públicos com 1,5m de largura 

pavimentados em cimento rugoso, uma caixa de rolamento com 7,0m com 

recobrimento asfáltico e afastamentos frontais determinados pela zona de 

4,0m, para a edificação de 5 pavimentos e 8m para a edificação com 15 

pavimentos, totalizando 22,0m de afastamento (W) entre os volumes 

edificados. Os lotes possuem áreas de 800m², com dimensões de 20x40m. A 

edificação remanescente da legislação anterior contém 4 (quatro) pavimentos, 

mais o térreo ou 15m de altura. Do lado oposto, a edificação possui um 

gabarito de 15 pavimentos ou 45m de altura, totalizando uma altura média (H) 

de 30m. 
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A proporção média W/H (largura e altura) do recinto urbano é de 0.73, fato este 

que é descrito por Ludwing como espaços claustrofóbico. Romero (2001, p. 91) 

afirma que numa densidade média, onde W/H está próximo de 1 a maior parte 

da radiação refletida incide sobre outros edifícios e é eventualmente absorvida 

a radiação que está próxima ao nível do solo. Destarte, podemos entender que, 

em função da geometria do lugar, a radiação refletida tem um papel 

significativo nas emissões térmicas sobre o recinto. A energia térmica 

armazenada tende a ser dissipada por três fatores: pela descontinuidade da 

massa edificada, que proporciona a incidência de fluxos de vento transversais 

à via; pela orientação leste-oeste da via, que capta grande parte dos ventos 

predominantes e pela altura das edificações que promove ainda a projeção de 

grandes áreas sombreadas, possibilitando a amenização das radiações 

térmicas e o equilíbrio da umidade relativa do ar.  
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FICHA- INVENTÁRIO FÍSICO  E AMBIENTAL 
PONTO 01- Rua Queops 

VISTA AÉREA 

 

DESCRIÇÕES GERAIS DO RECINTO: A rua Queops é uma via local e conecta a rua dos 

Bicudos à avenida do Vale. Possui grande fluxo de veículos e pedestres. E sua orientação é 

leste-oeste. 

MAPA FIGURA E FUNDO/ PERMEABILIDADE DE FLUXOS DE VENTO 

 

Cota de nível: 8,00m 
Largura da via: 7,00 
Largura das calçadas: 1,50 
Declividade da via: baixa 
Pavimentações: Asfalto e concreto rugoso 
Vegetação: poucas unidades arbóreas ao 
longo das calçadas 

Edifícios: Soltos com afastamentos frontais 
e laterais de 7m para os 15 pavimentos e 5m 
para os edifícios com 5 pavimentos. 
Tipologia: Edifícios residenciais 
multifamiliares e multicomerciais. 
Predomínio de fachadas revestidas com 
cerâmicas. 

vento  

predominante 

O fluxo de vento, com orientação 
predominantemente nordeste, é 
canalizado pelo corredor formado pela 
Avenida do Vale e ramificado pela 
porosidade da área promovida pelos 
afastamentos entre edificações. 

A incidência de vento ao longo da via é 
moderada e com baixa velocidade em 
função das obstruções feitas pelas 
edificações. 
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FICHA- INVENTÁRIO FÍSICO  E AMBIENTAL 
PONTO 01- Rua Queops 

LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO 

V. 01- 30 de maio (8:00hs) V. 01- 30 de maio (16:00hs) 

  

USO DO SOLO: Uso predominantemente residencial multifamiliar e multicomercial. 

V. 02- 30 de maio (8:00hs) V. 02 (16:00hs) 

 

  

FLUXOS: Fluxo intenso de veículos e pedestres, em função dos dois edifícios comerciais 

existentes no cruzamento com a Avenida do Vale. 
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FICHA- INVENTÁRIO FÍSICO  E AMBIENTAL 
PONTO 01- Rua Queops 

SOMBREAMENTO  

VISTA SUPERIOR PERSPECTIVA- V1 

21/06-8:00hs SOLSTÍCIO DE INVERNO 
Período de Estiagem 

21/06-8:00hs 

  

Durante o período de inverno, que corresponde aos menores índices pluviométricos, as 

trajetórias solares possuem suas alturas angulares reduzidas no sinto norte. Em função disso, o 

recinto recebe uma grande área de sombreamento que encobre quase toda a via e passeios ao 

longo de todo o dia. No período da manhã percebe-se que a única área exposta às radiações 

solares corresponde ao lote desocupado na face sul da via.  

21/06-16:00hs SOLSTÍCIO DE INVERNO 
Período de Estiagem 

21/06-16:00hs 

  

No período da tarde o recinto permanece encoberto em quase toda sua totalidade ficando 

exposta à radiação solar apenas as fachadas norte das edificações. 
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FICHA- INVENTÁRIO FÍSICO  E AMBIENTAL 
PONTO 01- Rua Queops 

SOMBREAMENTO 

VISTA SUPERIOR PERSPECTIVA- V1 

21/03-8:00hs EQUINÓCIO 21/03-8:00hs 

  

Nos equinócios o recinto fica exposto às radiações solares ao longo de todo dia devido à 

orientação leste-oeste da via e às alturas algular das trajetórios solares chegarem à 

aproximadamente 90 graus. As projeções de sombra se alinham longitudinalmente ao londo 

dos lotes e não encobrem as superfícies da via e passeiosde pedestres. 

21/03-16:00hs EQUINÓCIO 21/03-16:00hs 

  

No período da tarde o nivel de a situação de exposição solar do recinto permanece. Apenas as 

edificações são encobertas pelas projeções solares. 
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FICHA- INVENTÁRIO FÍSICO  E AMBIENTAL 
PONTO 01- Rua Queops 

SOMBREAMENTO 

VISTA SUPERIOR PERSPECTIVA- V1 

21/12- 8:00hs SOLSTÍCIO DE VERÃO 
Período de chuva 

21/12-8:00hs 

  

Durante o verão, correspondente ao período de maiores índices pluviométricos, o recinto 

recebe uma carga constante de insolação ao longo de toda a via na maior parte do dia em 

função das trajetórias solares mais a pino, chegando à altura angular mínima de 70° sul e 

devido a sua orientação manter um alinhamento leste-oeste. 

21/12-16:00hs SOLSTÍCIO DE VERÃO 
Período de chuva 

21/012-16:00hs 

 
 

Durante o verão, nos fins de tarde, a via recebe uma pequena área de projeção de sombra 

proveniente das edificações em sua face sul. Observa-se uma incidência constante de radiação 

solar, ao longo de todo o dia nas fachadas sul das edificações. As fachadas norte mantém uma 

área costante de sombreamento. 
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FICHA- INVENTÁRIO FÍSICO  E AMBIENTAL 
PONTO 01- Rua Queops 

FATOR CÉU VISÍVEL ( FCV) 

LENTE OLHO DE PEIXE: 

- a geometria de distribuição dos elementos de 

obstrução do céu visível no recinto encobre uma 

grande área periférica da imagem e é 

relativamente homogênia. 

- possui uma rugosidade moderada com 

edificações com alturas aproximadas, uma área 

particularmente diferenciada pela existência de um 

lote desocupado e uma edificação com baixo 

gabarito. Como visto na seção BB. 

 

 

SEÇÃO TRANSVERSAL 
(AA) 

BASE ( W= 22m ) 
FRONTEIRAS (30m) 

SEÇÃO TRANSVERSAL (BB) 

  

FATOR DE FORMA: 

- o ângulo de visibilidade do céu é de 58° com 

exceção da seção AA que possui um ângulo de 

70°. 

- a percentual de visibilidade do céu é de 65,2%. 

- possui o menor FCV dos três pontos em função 

de sua proporção W/H. A diferença de gabarito 

entre as edificações confere grande rugosidade ao 

recinto, favorecendo a dispersão de calor por 

turbilhamento de ar. 

- o percentual de obstrução do céu é elevado em 

função da largura estreita da via e gabaritos altos 

dos prédios. 
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4.1.2 Ponto 02- Avenida do Vale 

A Avenida do Vale, na localidade do ponto 2, está inserida na subárea de 

Ocupação Parcialmente Consolidada e Média Densidade.  

Sua conformação geométrica é composta por duas caixas de rolamento de 7m 

cada, com recobrimento asfáltico, um canteiro central de 1,5m com 

recobrimento em grama e pequenos arbustos, duas calçadas de 2m de largura 

cada com recobrimento em cimento rugoso e afastamentos frontais para 

edificações, em ambos os lados da via de 8m, totalizando 35,5m de 

afastamento médio (W).  Com edificações de 12 pavimentos ou altura H=36m, 

em ambos os lados, o recinto tem a proporção W/H média e é equivalente a 1.  

Como pode ser constatado na seção transversal e sombreamento presentes na 

ficha de inventário físico da localidade, a exposição das superfícies às 

radiações solares é grande em função do seu fator de visibilidade do céu ser 

elevado e a proporção geométrica expansiva entre largura e altura do recinto. 

Nestas condições, a incidência de radiação solar pode ser amenizada pelas 

correntes de vento predominante ao longo da avenida, principalmente nos 

períodos que vão de julho a dezembro, em função de sua implantação. A 

redução da carga térmica por sombreamento é reduzida também pela 

proporção geométrica do lugar, onde as sombras projetadas não alcançam as 

faces dos edifícios opostos, o que reduziria a absorção térmica. 

Identifica-se a presença de vegetação esparsa ao longo do canteiro central e 

dentro dos lotes não foi observada a presença de cobertura vegetal. A reduzida 

presença de áreas verdes no ponto 2 aumenta ainda mais a incidência solar e 

diminui a absorção térmica presente no ambiente. Observa-se neste caso, 

diferentemente, do ponto 1, que a proporção transversal do recinto aumenta 

em muito sua exposição à radiações diretas que eleva sua temperatura e reduz 

a umidade relativa local. Nestas circunstâncias é adequada a utilização de 

elementos que proporcionem bloqueio solar, como aumento da vegetação ao 

longo dos passeios públicos e canteiros centrais. 
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FICHA- INVENTÁRIO FÍSICO  E AMBIENTAL 
PONTO 02- Avenida do Vale 

VISTA AÉREA 

 

DESCRIÇÕES GERAIS DO RECINTO: a Avenida do Vale é uma via secundária que liga duas 
outras primárias, a Avenida Colares Moreira e a Avenida dos Holandeses. Grandes velocidades 
e fluxos de veículos e pedestres. Potencial para atividades comerciais e serviços. Poucas 
unidades arbóreas dispostas ao longo do canteiro central. Orientação norte-sul. 

MAPA FIGURA E FUNDO/ PERMEABILIDADE DE FLUXOS DE VENTO 

 

 

Cota de nível: 12m 
Largura da via: duas vias de 7m 
Largura das calçadas: 2m 
Declividade da via: baixa 
Pavimentações: asfalto, concreto e pedra 
portuguesa. 
Vegetação: pouca vegetação no canteiro 
central.longo das calçadas. 

Edifícios: Soltos das divisas laterais e 
frontais. 

Tipologia: Edifícios residenciais 
multifamiliares e multicomerciais de 12 

pavimentos, colégios e pequenos serviços.  
Predomínio de fachadas revestidas em 

cerâmica. 
 

vento  

predominante 

O fluxo de vento, com orientação 
predominantemente nordeste, é 
canalizado ao longo da via. 

A incidência de vento ao longo da 
via é constante e com alta 
velocidade devido ao fato de 
possuir a mesma orientação da 
ventilação predominante local. No 
interior das quadras a ventilação 
é ramificada por entre as 
edificações e tem sua velocidade 
reduzida. 
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FICHA- INVENTÁRIO FÍSICO  E AMBIENTAL 
PONTO 02- Avenida do Vale 

LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO 

V. 01- 30 de maio (8:00hs) V. 01- 30 de maio (16:00hs) 

  

USO DO SOLO: Uso multiresidencial, multicomercial, de instituições de ensino e pequenos 
serviços. 

 

V. 02- 30 de maio (8:00hs) V. 02 (16:00hs) 

 

  
 

FLUXOS: Grande fluxo de veículos em função das escolas e comércios existentes, também por 
ser uma conexão entre avenidas primárias. 
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FICHA- INVENTÁRIO FÍSICO  E AMBIENTAL 
PONTO 02- Avenida do Vale 

SOMBREAMENTO  

VISTA SUPERIOR PERSPECTIVA- V1 

21/06-8:00hs SOLSTÍCIO DE INVERNO 
Período de Estiagem 

21/06-8:00hs 

  

Durante o período de inverno o recinto recebe uma grande área de sombreamento que encobre 

quase toda a via e passeios ao longo de grande parte da manhã e tarde e são projetadas em 

sentido sul. No período das 10:00 às 14:00hs o alinhamento das posições do sol com relação a 

via promovem uma grande exposição à radiação e reduzem em grande parte as projeções de 

sombra. 

21/06-16:00hs SOLSTÍCIO DE INVERNO 21/06-16:00hs 

  

Nos fins de tarde, no período de inverno, o sombreamento mantém as mesmas carcterísticas, 

apenas invertando seu sentido de projeção.  
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FICHA- INVENTÁRIO FÍSICO  E AMBIENTAL 
PONTO 02- Avenida do Vale 

SOMBREAMENTO 

VISTA SUPERIOR PERSPECTIVA- V1 

21/03-8:00hs EQUINÓCIO 21/03-8:00hs 

  

Nos equinócios as projeções de sombra encobrem grande parte do recinto ao longo de todo o 

dia alinhando-se na transversal da via exceto no período prximo do meio dia onde as posições 

solares encontram-se a pino e a incidência de radiação solar é projetada diretamente sobre 

toda a via e passeios de pedestres. 

21/03-16:00hs EQUINÓCIO 21/03-16:00hs 

 
 

No período de fim de tarde grande parte do recinto permanece encoberto por projeções de 

sombra. Apenas as faces oeste das edificações ficam expostas às radiações solares. 
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FICHA- INVENTÁRIO FÍSICO  E AMBIENTAL 
PONTO 02- Avenida do Vale 

SOMBREAMENTO 

VISTA SUPERIOR PERSPECTIVA- V1 

21/12- 8:00hs SOLSTÍCIO DE VERÃO 
Período de chuva 

21/12-8:00hs 

  

Durante o verão as trajetórias solares se invertem e declinam suas alturas angulares ao sul 

alterando a incidência dos raios solares e sombras projetadas para o sentido norte. Como nos 

demais períodos do ano, a incidência de radiação solar sobre o recinto urbano se restinge aos 

períodos do dia próximos ao meio dia. 

21/12-16:00hs SOLSTÍCIO DE VERÃO 
Período de chuva 

21/012-16:00hs 

  

No final de tarde as projeções de sombra permanecem encobrindo grande parte do recinto com 

sentido invertido, a incidência de radiação solar nas edificações atinge as fachadas sul e oeste. 
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FICHA- INVENTÁRIO FÍSICO  E AMBIENTAL 
PONTO 02- Avenida do Vale 

FATOR CÉU VISÍVEL ( FCV) 

LENTE OLHO DE PEIXE: 

- a geometria de distribuição dos elementos 

de obstrução do céu visível no recinto 

encobre uma área periférica da imagem com 

superfície menor que observada no ponto 1 

devido suas proporções W/H com valores 

próximos a 1. (W/H no ponto 1= 0,73) 

- possui uma rugosidade alta, edificações com 

alturas diversas e uma área particularmente 

diferenciada pela existência de duas 

edificações com baixo gabarito. Como visto 

na seção AA. 

 

SEÇÃO TRANSVERSAL (AA): 

BASE (W= 35m) 
FRONTEIRAS (H=36m) 

- a seção AA estabelece uma geometria 

diferente das demais áreas ao longo da via. É 

composta por edificações de 6 ( seis ) 

pavimentos ao passo que em demais 

situações as edificações possuem de 12 

(doze) a 15 (quinze) pavimentos.  

- o ângulo de visibilidade do céu médio ao 

longo da via é de 52°. Com exceção da seção 

AA que possui um ângulo de 95°. 

 

FATOR DE FORMA 

- o percentual de visibilidade do céu é de 

68%. A grande largura da via é equilibrada 

pelos altos gabaritos na composição do FCV.  

- o percentual de obstrução do céu é 

equilibrado nos dois lados da via. 
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4.1.3 Ponto 03 - Rua Júpiter 

A Rua Júpiter, determinada como ponto 3 a ser avaliado, está localizada na 

subárea de Ocupação Parcialmente Consolidada e de Baixa Densidade, e 

interliga a Avenida do Vale com a Avenida dos Holandeses. Possui um de seus 

lados ocupado por edificações residenciais multifamiliares com altura de 15 

pavimentos ou 45m de altura, formando uma superfície contínua de fachadas. 

Não há ocupação no lado oposto da via, o que totaliza uma altura (H) média de 

22,5m. Suas dimensões transversais são: via de 7,00m, calçadas de 1,5m e 

afastamento frontal de 8,00m. Totalizando um valor de afastamento (W) igual 

18m. 

No lado oposto observa-se uma grande área desocupada, com recobrimento 

de vegetação rasteira formada por terrenos baldios. Este fato faz com que a 

área possua características de emissão térmica que pode ser classificada 

como expansiva. As fachadas das edificações recebem uma radiação direta 

pela manhã, sendo esta amenizada pelos ventos predominantes que incidem 

diretamente nas faces frontais das edificações. 

O recinto possui baixos fluxos de veículos e pedestres. Seu recobrimento do 

solo é composto por via em asfalto e calçadas em concreto estampado. 

Observa-se a presença de poucas unidades arbóreas ao longo das calçadas. A 

via possui alta declividade e orientação noroeste-sudeste. 

Como verificado pela ficha do inventário físico da área de estudo, por estar em 

processo de consolidação do solo, o ponto 3 possui atualmente baixa 

densidade construída e um fator elevado de exposição à radiação direta do Sol. 

Este fato é promovido pelo aumento do fator de visibilidade do céu. Da mesma 

forma, pela ausência de superfície lateral na face direita do recinto, as áreas de 

obstrução do céu e de sombras projetadas sobre o recinto urbano é reduzida, o 

que eleva a temperatura local e diminui a umidade relativa do ar. 
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FICHA- INVENTÁRIO FÍSICO  E AMBIENTAL 
PONTO 03- Rua Jupter 

VISTA AÉREA 

 

DESCRIÇÕES GERAIS DO RECINTO: A Rua Júpiter é uma via local que conecta a Avenida 
do Vale à Avenida dos Holandeses. Possui uso exclusivamente residencial multifamiliar e 
orientação noroeste-sudeste. 

MAPA FIGURA E FUNDO/ PERMEABILIDADE DE FLUXOS DE VENTO 

 

 
 
Cota de nível: 20m 
Largura da via: 7,00m² 
Largura das calçadas: 1,50m² 
Declividade da via: alta 
Pavimentações: asfalto e cimento rugoso 
Vegetação: pouca vegetação 

Edifícios: Soltos das divisas laterais e 
afastamento frontal 

ajardinado. 
Tipologia: Edifícios residenciais de 15 

pavimentos. 
Predomínio de fachadas de cores claras. 

vento  

predominante 

O fluxo de vento, com orientação 
predominantemente nordeste, incide 
diretamente ao longo da via e sobre as 
fachadas dos prédios, pois sua face 
leste encontra-se desocupada. 

A incidência de vento ao longo da via é 
constante e com alta velocidade em 
função da desobstrução na face 
desocupada. 
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FICHA- INVENTÁRIO FÍSICO  E AMBIENTAL 
PONTO 03- Rua Jupter 

LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO 

V. 01- 30 de maio (8:00hs) V. 01- 30 de maio (16:00hs) 

  

USO DO SOLO: Uso exclusivamente residencial multifamiliar em condomínios verticais de 15 
pavimentos. 

V. 02- 30 de maio (8:00hs) V. 02 (16:00hs) 

 
 

 

FLUXOS: Baixo fluxo de veículos e pedestres por sua baixa ocupação. 
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FICHA- INVENTÁRIO FÍSICO  E AMBIENTAL 
PONTO 03- Rua Jupter 

SOMBREAMENTO  

VISTA SUPERIOR PERSPECTIVA- V1 

21/06-8:00hs SOLSTÍCIO DE INVERNO 
Período de Estiagem 

21/06-8:00hs 

  

Nas primeiras horas do dia a incidência de radiação solar é alta nas fachadas das edificações e 

em grande parte da via e passeios de pedestres. Presença de pequenas áreas de projeções de 

sombra provenientes das edificações implantadas na face oposta da quadra adjacente à via. 

21/06-16:00hs SOLSTÍCIO DE INVERNO 21/06-16:00hs 

  

No período que se extende de aproximadamente 14:00hs até às 18:00hs a via permanece 

encoberta por grandes áreas de sombra. 
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FICHA- INVENTÁRIO FÍSICO  E AMBIENTAL 
PONTO 03- Rua Jupter 

SOMBREAMENTO 

VISTA SUPERIOR PERSPECTIVA- V1 

21/03-8:00hs EQUINÓCIO 21/03-8:00hs 

  

Nos equinócios as trajetórias solares estão a pino com alturas angulares de aproximadamente 

90º promovendo projeções de sombra alinhadass no sentido leste-oeste. Nas primeiras horas 

do dia a via e passeios ficam expostos radiação solar intensa, bem como, as fachadas das 

edificações adjacentes. 

21/03-16:00hs EQUINÓCIO 21/03-16:00hs 

  

No período de fim de tarde grande parte do recinto permanece encoberto por projeções de 

sombra. 
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FICHA- INVENTÁRIO FÍSICO  E AMBIENTAL 
PONTO 03-Rua Jupter 

SOMBREAMENTO 

VISTA SUPERIOR PERSPECTIVA- V1 

21/12- 8:00hs SOLSTÍCIO DE VERÃO 
Período de chuva 

21/12-8:00hs 

  

No solstício de verão a incidência de radiação solar é intensa sobre toda a área da via e 

passeios. Neste caso as sombras projetadas pelas edificações na face oposta da quadra não 

alcançam o recinto. 

21/12-16:00hs SOLSTÍCIO DE VERÃO 
Período de chuva 

21/012-16:00hs 

  

No período de fim de tarde as projeções de sombra encobrem grande parte da via. 
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FICHA- INVENTÁRIO FÍSICO  E AMBIENTAL 
PONTO 03- Rua Jupter 

FATOR CÉU VISÍVEL ( FCV) 

LENTE OLHO DE PEIXE: 

- a geometria de distribuição dos elementos 

de obstrução do céu visível no recinto 

encobre uma área que se concentra à 

esquerda da imagem devido ao tipo de 

ocupação ao longo da via. 

- possui uma rugosidade baixa, edificações 

com alturas uniformes com gabaritos de 15 

pavimentos. 
 

SEÇÃO TRANSVERSAL (AA): BASE ( W= 18m ) 
FRONTEIRAS (22,5m) 

- a geometria da seção AA se repete ao longo 

de toda via: 

 São mantidos gabaritos e 

afastamentos. 

- alinham-se uma seqüência de edificações 

na face oeste da via, uma faixa de área verde 

na face leste, determinada por terrenos vazios 

e uma seqüência de prédios no lado oposto 

da quadra. 

 - o ângulo de visibilidade do céu é de 68°. 

 

FATOR DE FORMA: 

- o percentual de visibilidade do céu é de 

74,4%, o maior dos pontos avaliados. Fato 

proporcionado pela desocupação de um dos 

lados das vias. 

- o maior percentual de obstrução do céu 

localização no lado direito da via onde as 

edificações encontram-se a 7m dos limites 

dos lotes e alinhados em gabaritos que 

variam de 12m a 15m. 
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4.2. Análise e discussão dos resultados 

Com a definição dos pontos de observação através da elaboração e 

sobreposição das informações obtidas nos mapas temáticos e da 

caracterização física e ambientais dos recintos urbanos através de fichas de 

avaliação, a pesquisa parte para a definição do perfil dos usuários, com a 

análise estatística de suas variáveis humanas como sexo, idade, tipo físico, 

vestimenta e atividade física. Por fim, o trabalho relaciona a descrição das 

sensações de conforto por parte dos usuários em cada um dos pontos 

determinados com suas características climáticas de sombreamento, fator de 

visibilidade do céu, bem como, com as proporções geométricas dos recintos 

(W/H). O cruzamento destes dados, no momento seguinte à análise deles, visa 

o entendimento da interferência dos parâmetros de ocupação do solo e suas 

características geométricas sobre os níveis de sombreamento e visibilidade do 

céu, bem como os usuários percebem estas variáveis locais em diferentes 

descrições de suas sensações de conforto com relação ao meio. 

4.2.1 Dados coletados por ponto avaliado 

A pesquisa lança mão de um questionário aplicado aos transeuntes ao longo 

dos passeios públicos da área de estudo, entre os dias de 20 de setembro a 20 

de outubro de 2010. Foram entrevistados 90 usuários entre os períodos de 10 

horas e 14 horas, tidos como períodos de radiação máxima de calor ao longo 

do dia. A aplicação do questionário foi dividida também por ponto de análise. 

No dia 20 de setembro de 2010 ( trinta) 30 pessoas foram entrevistadas no 

ponto 01, Rua Queops, no dia 30 de setembro outras (trinta) 30 pessoas no 

ponto 02, na Avenida do Vale e no dia 20 de outubro (trinta) 30 pessoas no 

ponto 03, Rua Júpiter, para que se possa avaliar individualmente a percepção 

dos usuários nos diferentes recintos. 

Quanto aos dados relacionados ao tipo físico os entrevistados foram 

classificados como abaixo do peso, peso normal e acima do peso utilizando-se 

o índice de Massa Corporal ( IMC ) como critério de avaliação. A fórmula para 

obtenção do índice é definida como: IMC= (peso) / (altura)2. Os valores obtidos 
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através da equação classificam os usuários em categorias determinadas pela 

Organização Mundial de Saúde, conforme descrito pela tabela 4.1. 

ÍNDICE DE MASSA CORPORAL 

Condição IMC em adultos 

Abaixo do peso Abaixo de 18,5 

Peso normal Entre 18,5 e 25 

Acima do peso Entre 25 e 30 

Obeso Acima de 30 

Tabela 4.1. Índice de Massa Corporal 
Fonte: IBGE, 2011 

Os tipos de vestimentas presentes nos usuários entrevistados determinam 

diferentes índices de resistência térmica, onde a unidade utilizada é o Clo ( 

clothing) onde 1clo corresponde a 0,155m2 K/W. A escala Clo é estabelecida de 

modo que uma pessoa despida tenha um valor 0,0Clo e outra com Fato 

completo tenha o valor de 1,5Clo. 

Para os dados relacionados à vestimenta, foram classificados como: pouca 

roupa as pessoas trajando short ou bermuda com camiseta manga curta (Clo 

próximode 0,5 ); como roupa leve, pessoas vestindo calça e camisa longa ( Clo 

próximo de 1,0); roupa pesada foi atribuída a ternos, paletós, blasers ( Clo 

próximo a 1,5).  

Quanto ao item relativo à atividade física exercida no momento da aplicação do 

questionário, foram definidas três categorias de atividades básicas: sentado, 

em pé e andando. Estes possuem valores metabólicos definidos pela ISO7730 

ilustrado pela tabela Tab. 1.1 no capítulo 1 da presente pesquisa. 

4.2.2. Discussão dos resultados 

Dentro da população entrevistada foi registrado um maior número de sexo 

masculino com idades entre 15 e 24 anos. A faixa etária pode ser atribuída às 

instituições de ensino presentes na área de estudo e ao horário em que foram 
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feitas as entrevistas, que correspondem ao momento de saídas das escolas e 

universidades. 

Quanto à vestimenta dos entrevistados foi registrado um percentual maior de 

pessoas trajando roupas leves, calças e blusas curtas ou compridas, 

principalmente no ponto 2. Fato que corresponde aos trajes escolares e 

universitários. 

Os entrevistados, por comodidade, em sua maioria estavam em pé e à sombra. 

A sensação manifestada com relação ao conforto higrotérmico foi registrada 

em um menor número no ponto 1, 15 pessoas, seguida do ponto 2, 20 pessoas 

e finalmente, em um maior número no ponto 3, com 25 pessoas.  

A relação entre o maior índice de manifestação de conforto no ponto 3 e as 

características do ambiente podem ser observadas com o cruzamento dos 

dados obtidos com as características do local e conforme ilustrado na tabela 

4.2. 

4.3. Cruzamento dos dados  

O cruzamento das informações sobre os usuários que disseram estar 

confortáveis nos pontos e períodos avaliados com suas respectivas 

características geométricas e ambientais visa a identificação da relação entre 

os parâmetros de ocupação solo presentes nos recintos e a percepção dos 

usuários sobre suas condições térmicas. 

Na tabela 4.2 são relacionados os valores obtidos pela pesquisa relativos às 

variáveis ambientais, relações geométricas e sensação de conforto por parte 

dos usuários. 

É possível observar um valor percentual maior de pessoas que descreveram 

estar confortáveis termicamente com relação às condições do ambiente 

localizado no ponto 3 (Rua Júpiter), onde foi registrado 83,33%. Da mesma 

forma, identifica-se neste ponto um maior percentual de sombra projetada no 

período de inverno, chegando a 24% e a cobertura total do ambiente pelas 

sombras projetadas pelos edifícios ao longo de todo o ano a partir das 14:00 

horas, quando a altura angular do Sol chega a 68°. Foi observado também um 
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maior fator de visibilidade do céu, com 74,4% e ângulo de visibilidade de 78°. O 

recinto apresenta a proporção W/H correspondente a 0,81. Nestas condições, 

as sensações de conforto térmico no ponto 3 ainda são privilegiadas pela 

grande incidências de ventos predominantes com sentido nordeste 

proporcionados pela inexistência de edificações na face leste da via. Este fator 

contribui com a dissipação do calor incidente e armazenado pelas superfícies 

de base e fronteiras. No mesmo sentido, a presença de uma grande área de 

cobertura vegetal contribui no processo de absorção e dissipação do calor 

incidente do Sol. A combinação destes fatores contribui muito na amenização 

das temperaturas e nos altos percentuais de satisfação com relação ao 

conforto térmico local. 

Em contrapartida, o ponto 1, Rua Queops, apresenta o menor percentual de 

pessoas que descreveram estar confortáveis termicamente com relação ao 

meio, 50%. Neste recinto é registrado 14,80% de sombra projetada, o menor 

valor de visibilidade do céu, 65,2% e ângulo de visibilidade de 49°. O recinto 

apresenta a proporção W/H, de 0,73. 

PONTO 01- Rua Queops 02- Av. do Vale 03-Rua Júpiter 
SOMBRA 
PROJETADA 
(VERÃO) 

14,80% 2,10% 0,00 

SOMBRA 
PROJETADA 
(INVERNO) 

0,00 0,00 24,00% 

FVC (%) 65,2% 68,0% 74,4% 

PROPORÇÃO W/H 0,73 0,68 0,81 

ÂNGULO DE 
VISIBILIDADE 

58° 52° 68° 

PESSOAS 
CONFORTÁVEIS 
POR PONTO 

50% 66,66% 83,33% 

 
Tabela 4.2. Cruzamento de dados 

Fonte: arquivo próprio, 2011 

Com o cruzamento dos dados obtidos é possível observar uma compatibilidade 

entre os maiores percentuais de sombra projetada, fator e ângulo de 

visibilidade, bem como, proporções W/H com os maiores percentuais de 
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pessoas que manifestaram estar confortáveis termicamente com as condições 

dos pontos avaliados. 

Como pode ser visto na tabela 4.2, é possível associar as características 

físicas, geométricas e ambientais do ponto 03 com o registro dos maiores 

índices de satisfação entre usuários entrevistados. Os aspectos identificados 

apontam para amenização e dissipação constante de energia térmica sobre o 

ambiente, o que atende em grande parte às necessidades de conforto térmico 

do clima local. 

Grandes áreas de sombreamento, juntamente com fluxos constantes de vento 

sobre o recinto urbano proporcionam uma redução na temperatura e umidade 

relativa do ar. O aumento do fator de visibilidade do céu, até certo ponto, 

contribui para a dispersão da energia térmica refletida dentro do recinto. O 

aumento excessivo do FVC, conseqüência das proporções W/H, em ambientes 

expansivos, expõe o recinto a radiação solar direta, promove uma instabilidade 

térmica, prejudicando a obtenção de níveis satisfatórios de conforto térmico. 

 
 

Figura 4.2. Características de dissipação de calor no ponto 3 
Fonte: arquivo próprio, 2011 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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A discussão dos estudos sobre a Zona Residencial 9 apresentada nesta 

pesquisa diz respeito às relações entre parâmetros de ocupação do solo, como 

determinantes da geometria e proporções do espaço urbano, suas implicações 

sobre as condições higrotérmicas, projeções de sombras, fator de visibilidade 

do céu e como estes fatos são percebido pelos usuários. 

Segundo estudos referenciados pelo presente trabalho, para climas quente-

úmidos, no qual se insere a área de estudo, os controles dos elementos 

climáticos em ambientes urbanos apontam para estratégias de projeto que 

proporcionem constantes processos de dissipação de calor, através de fluxos 

constantes de vento e proteções contra radiação solar. 

Nas unidades básicas de estudo dos microclimas urbanos, os Canyons 

Urbanos, foram observadas as relações entre a conformações geométrica de 

suas bases e fronteiras nas sombras projetadas sobre os recintos urbanos, 

fator de visibilidade do céu e como este fato é percebido pelos usuários através 

da identificação de seu perfil e suas manifestações de conforto através da 

aplicação do questionário proposto pela pesquisa. 

A reunião de conceitos que envolvem tais discussões são de fundamental 

importância para o entendimento das condicionantes que envolvem o clima da 

cidade de São Luís, bem como, o microclima na Zona Residencial 9 e 

contribuem para a elaboração de futuros estudos sobre parâmetros adequados 

de ocupação do solo de forma a garantir a qualidade climática dos ambientes. 

A elaboração dos mapas temáticos baseados na metodologia proposta por 

Katzschner (1997) atinge a etapa de identificação de subáreas dentro da área 

de estudo com características afins e estabelecimento de critérios para a 

determinação de pontos com características relevantes a serem avaliados pela 

pesquisa. 

A elaboração das fichas: inventário físico e ambiental baseadas nos estudos 

propostos por Romero (2001), Niemeyer (2007) e Malafaia (2008) reúnem 

características geométricas, morfológicas, naturais e construídas, dos pontos 

determinados para avaliação juntamente com aspectos de sombreamento e 
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fator de céu visível dos recintos que são analisados e comparados para 

identificação de aspectos particulares de seus comportamentos climáticos. 

Dos pontos determinados para estudo, a Rua Queops ou ponto 01 apresenta a 

maior densidade, com proporção próxima a W=1/2H, podendo ser classificada 

como espaço claustrofóbico. Absorção de energia térmica muito acima do nível 

do solo. Possui o menor fator de visibilidade do céu e sombreamento dos 

pontos avaliados. Da mesma forma, possui o menor número de usuários que 

manifestaram sensação de conforto térmico. 

Os demais pontos, Avenida do Vale (ponto 2) e Rua Júpiter (ponto 3), possuem 

proporções que aproximam ou se igualam com W=H, podendo ser classificadas 

como espaço de recolhimento. (Absorção de calor próximo ao nível do solo). 

Possuem os maiores fatores de visibilidade do céu e sombreamento, sendo 

que no ponto 3 a dissipação e absorção do calor é aumentada pela presença 

de vegetação em um dos lados da via e da ventilação predominante. Este 

ponto possui o maior número de usuários que manifestaram sensação de 

conforto térmico. 

A aplicação do questionário e obtenção dos dados estatísticos nas tabelas 

apresentadas pela pesquisa contribuem para o levantamento do perfil dos 

usuários da área de estudo e para o registro de suas percepções quanto ao 

conforto térmico de cada ponto avaliado. 

A análise, discussão e cruzamento dos resultados apresentados comparam as 

características físicas e ambientais, bem como, a percepções dos usuários 

sobre as condições de conforto térmico dos recintos urbanos. 

Conclui-se que o presente trabalho atinge seu objetivo de identificar as 

relações entre as proporções geométricas determinadas por parâmetros de 

ocupação do solo, fatores microclimáticos como sombreamento e fator de 

visibilidade do céu e como os usuários percebem tais relações de conforto 

térmico. 

É de fundamental importância que os critérios de determinações dos 

parâmetros de ocupação do solo urbano levem em consideração as proporções 
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geométricas de dimensionamento dos recintos urbanos para que seja possível 

garantir a qualidade microclimática dos recintos ou logradouros urbanos, bem 

como, níveis adequados de adensamento. 

No caso da Lei de Zoneamento, Uso e Ocupação do Solo da cidade de São 

Luís existe um aspecto importante que precisa ser levantado. Os índices 

urbanísticos como, gabaritos, afastamentos, taxas de aproveitamento do solo 

são determinados exclusivamente pela zona urbana em que se inserem. Este 

critério é controverso no momento em que dentro de uma mesma zona existem 

diferentes dimensões de vias, passeios públicos e lotes. Ou seja, adota-se um 

mesmo gabarito e mesmos afastamentos para vias que podem variar de 6m a 

20m. Este fato promove disparidades geométricas que podem comprometer 

variáveis microclimáticas como fluxos de vento, iluminação natural, assim 

como, adensamentos que saturam infra-estruturas urbanas como sistema 

viário, sistemas hidro-sanitários etc. 

Considera-se mais adequado, portanto, que os parâmetros de ocupação do 

solo urbano estejam associados não apenas às zonas, mas também à 

hierarquia viária. Desta forma, as relações geométricas entre espaços abertos 

e construídos podem ser controladas de maneira a garantir a qualidade 

microclimática dos ambientes urbanos. 

Considera-se imprescindível a elaboração de um estudo climatológico em 

diferentes escalas, envolvendo a dimensão da cidade como um todo até se 

chegar às particularidades de cada Zona Urbana, individualmente, para que 

desta forma seja possível o levantamento de informações climáticas suficientes 

para o estabelecimento de critérios no ordenamento da ocupação do solo 

urbano no sentido de sua adequação às condições locais. 

Recomenda-se que os dados levantados neste trabalho sejam objeto de 

futuros estudos sobre o conforto térmico da cidade de São Luís e que sejam 

geradas discussões dos órgãos responsáveis pela elaboração, reformulação e 

implementação da legislação de uso e ocupação do solo. 
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Os resultados obtidos pela pesquisa reforçam a importância dos estudos sobre 

a interferência dos ambientes construídos sobre o microclima urbano e, mais 

especificamente, sobre a influência dos parâmetros de ocupação do solo sobre 

as variáveis microclimáticas em ambientes urbanos. 
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APÊNDICE I- Questionário 

QUESTIONÁRIO 

Ponto:  
Hora: 
Data: 
 

PERFIL DO USUÁRIO 
 

 
Sexo:          Masculino        Feminino 

 
Idade:         15 a 24             25 a 34           35 a 45          acima de 45  

Tipo Físico:  
 

      Abaixo do peso 
      

     Peso normal 
 

      Acima do peso 
 

Vestimenta: 
       
      Pouca roupa ou curta            Roupa leve           Roupa pesada ou longa 
 
 

Atividade física no momento:  
       
      Sentado             Em pé                 Andando 
 
 

Local: 
 
        Ao Sol                À sombra 
 

SENSAÇÃO TÉRMICA DESCRITA PELO ENTREVISTADO 
 

De que forma você descreveria sua sensação térmica nesse momento? 
 
     Frio             Confortável          Calor   
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APÊNDICE II- Dados coletados no ponto1 

DADOS COLETADOS NO PONTO 1 

 
Rua Queops 
Horário: das 10:00h às 14:00h 
Período:20/09/10 de 
20/10/2010 
População: 30 pessoas 

Perfil esquemático 

 
Item 
 

Quantidade Gráfico 

Sexo Masculino: 22 

Feminino:8  

 
0 10 20 30

SEXO

Fem.

Masc.

 
Idade 
 

15 a 24 anos: 12 

25 a 34 anos: 6 

35 a 44 anos: 8 

Acima de 45 

anos: 4 

 

0 5 10 15

IDADE

acima de 45

35 a 44

25 a 34

15 a 24

 

Tipo Físico 
 

Abaixo do peso: 8 

Peso normal: 16 

Acima do peso: 6 

 
 

   

0 10 20

TIPO 
FÍSICO

Acima do 
peso

 
Vestimenta 
    

Pouca roupa: 12 

Roupa leve: 10 

Roupa pesada: 8 

 

0 5 10 15

Ve
st

im
en

ta Roupa Pesada

Roupa Leve

Pouca Roupa
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Atividade 
física 
       
  

Sentado: 17 

 Em pé: 10 

 Andando: 3 

 0 10 20

Atividade 
Física

Andando

Em pé

Sentado

 
Local 
 

Ao Sol: 4 

À sombra: 26 

 
 
 

0 10 20 30

Local
À sombra

Ao sol

 
Sensação 
térmica 
 

Frio: 1 

Confortável: 15 

Calor: 14 

 
 

0 5 10 15 20

Sensação 
térmica

Calor

Confortável

Frio
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APÊNDICE III- Dados coletados no ponto 2 

DADOS COLETADOS NO PONTO 2 

 
Avenida do Vale 
Horário: das 10:00h às 14:00h 
Período: 20/09/10 de 20/10/2010 
População: 30 pessoas 

Perfil esquemático 

 
Item 
 

Quantidade Gráfico 

Sexo Masculino: 20 

Feminino: 10 

0 10 20 30

SEXO
Fem.

Masc.

 
Idade 
 

15 a 24 anos: 18 

25 a 34 anos: 8 

35 a 44 anos: 2 

Acima de 45 anos: 2 

 

0 10 20

IDADE

acima de 45

35 a 44

25 a 34

15 a 24

 

Tipo Físico 
 

Abaixo do peso: 12 

Peso normal: 10 

Acima do peso: 8 

 
 

     

0 5 10 15

TIPO 
FÍSICO

Acima do peso

Peso Normal

Abaixo do peso

 
Vestimenta Pouca roupa: 6 

Roupa leve: 18 

Roupa pesada: 6 
0 10 20

Ve
st

im
en

ta Roupa Pesada

Roupa Leve

Pouca Roupa
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Atividade 
física 
       
  

Sentado: 15 

 Em pé: 10 

 Andando: 5 

 
0 10 20

Atividade 
Física

Andando

Em pé

Sentado

 
Local 
 

Ao Sol: 2 

À sombra: 28 

 
 
 

 

0 10 20 30

Local
À sombra

Ao sol

 
Sensação 
térmica 
 

Frio: 0 

Confortável: 20 

Calor: 10 

 
 

0 10 20 30

Sensação 
térmica

Calor

Confortável

Frio
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APÊNDICE IV- Dados coletados no ponto 3 

DADOS COLETADOS NO PONTO 3 

 
Rua Júpiter 
Horário: das 10:00h às 14:00h 
Período: 20/09/10 de 20/10/2010 
População: 30 pessoas 

Perfil esquemático 

 
Item 
 

Quantidade Gráfico 

Sexo Masculino: 18 

Feminino: 12 

0 5 10 15 20

SEXO

Fem.

Masc.

 
Idade 
 

15 a 24 anos: 20 

25 a 34 anos: 5 

35 a 44 anos: 3 

Acima de 45 anos: 2 

 

0 10 20 30

IDADE

acima de 45

35 a 44

25 a 34

15 a 24

 

Tipo Físico 
 

Abaixo do peso:11 

Peso normal: 14 

Acima do peso: 5 

 
 

      

0 5 10 15

TIPO FÍSICO
Acima do peso
Peso Normal
Abaixo do peso

 

Vestimenta 
       
  

Pouca roupa: 12 

Roupa leve: 10 

Roupa pesada: 8 

 
0 5 10 15

Ve
st

im
en

ta Roupa Pesada

Roupa Leve

Pouca Roupa
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Atividade  Sentado: 10 

 Em pé: 14 

 Andando: 6 

 
0 5 10 15

Atividade 
Física

Andando

Em pé

Sentado

 
Local 
 

Ao Sol: 3 

À sombra: 27 

 
 
 0 10 20 30

Local
À sombra

Ao sol

 
Sensação 
térmica 
 

Frio: 0 

Confortável: 25 

Calor: 5 

0 10 20 30

Sensação 
térmica

Calor

Confortável

Frio
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APÊNDICE V- Ficha- inventário físico e climático 

 

FICHA- INVENTÁRIO FÍSICO  E AMBIENTAL 
PONTO 01- Rua 

ENTORNO  

VISTA AÉREA 

 

 

 

 

 

 

 

LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO 

Manhã 

 

tarde 

 

 

USO DO SOLO:   FLUXOS:  
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FICHA- INVENTÁRIO FÍSICO E AMBIENTAL 
PONTO 01- Rua 

BASE E FRONTEIRAS LATERAIS 

MAPA FIGURA E FUNDO 

 

 

 

 

 

 

 
BASE FRONTEIRAS LATERAIS  

Cota de nível:  
Largura da via:  
Largura das calçadas:  
Declividade da via:  
Pavimentações:  
Vegetação:  

Edifícios: 
 

Tipologia: 
 

SEÇÃO TRANSVERSAL (PROPORÇÃO W/H) 

 

 

 

 

 

 

 

- SOLSTÍCIO DE VERÃO      - SOLSTÍCIO DE INVERNO     - ÂNGULO DE VISIBILIDADE DO 
CÉU 

INSOLAÇÃO: 

 

 

 

 

SOMBRA PROJETADA: 
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FICHA- INVENTÁRIO FÍSICO E AMBIENTAL 
PONTO 01- Rua  

SOMBREAMENTO 

 

 

 

 

VERÃO 

 

INVERNO 

 

  

FATOR CÉU VISÍVEL 

 

 

 

 

 

 

          LENTE OLHO DE PEIXE 

 

 

 

 

 

       FATOR DE FORMA 

ÂNGULO DO CÉU VISÍVEL:  VISIBILIDADE DO CÉU:  
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ANEXOS 

ANEXO I- Lei de Zoneamento, Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo de 
São Luís-MA 

 

LEI DE 3.253, DE 29 DE DEZEMBRO DE 1992 

Dispõe sobre o zoneamento, parcelamento, uso e ocupação do 
Solo urbano e outras providências 

 

CAPÍTULO IV 

USO E OCUPAÇÃO DAS ZONAS 

 

Art. 6° Os limites das zonas constantes deste código assim foram 
definidos: 
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ANEXO II- Diagrama de fatores, forma para superfícies horizontais em 

projeção estereográfica 

Fonte: SOUZA, 2004 
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ANEXO III- Ficha bioclimática do espaço público 

Fonte: ROMERO, 2001 
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ANEXO IV- Ficha dos pontos de medição 

Fonte: NIEMEYER, 2007 
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ANEXO V- Ficha das características morfológicas e ambientais 

Fonte: MALAFAIA, 2008 
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