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RESUMO 
 

Este trabalho tem como objeto de estudo o processo de verticalização e de adensamento 

construtivo e sua relação com os climas urbanos. A produção urbana atual, com pressupostos 

de valorização capitalista, tem fortemente influenciado a crise ambiental. Discutir a respeito 

reflete a inquietação sobre a construção da cidade, sua qualidade de vida, controle ambiental, 

consumo espacial e energético e impactos ambientais, oriundos do tipo de uso e de ocupação 

urbana. Considerando a cidade o resultado de uma obra que se produz continuamente e 

materializa as relações de uma sociedade, em determinado contexto histórico, realizada por 

diversos agentes, e seus respectivos interesses e influências sobre a qualidade ambiental, 

questiona-se: que tipo de cidade se quer construir e desenvolver nos dias atuais? Deste modo, 

o objetivo geral desta pesquisa é avaliar a produção e uso do espaço urbano, tomando como 

referência três bairros situados no litoral da cidade de João Pessoa: Cabo Branco, Tambaú e 

Manaíra, nas últimas décadas, visando relacionar a forma urbana com variáveis climático-

ambientais. Buscou-se compreender o processo da formação contínua e descontínua do 

espaço urbano na cidade de João Pessoa, através da modificação dos padrões construtivos 

anteriormente estabelecidos, que, desde 1992, prevêem o escalonamento das edificações 

verticalizadas, avaliando a sua contribuição para as mudanças climáticas locais. Como 

procedimentos metodológicos: revisão de literatura, pesquisa documental, observação direta e 

medições das variáveis climático-ambientais (referentes à ventilação – direção e velocidade 

do vento, umidade relativa do ar e temperatura do ar). Realizaram-se as medições em períodos 

próximos ao equinócio da primavera e ao solstício de verão. Analisou-se a alteração dos 

valores das variáveis climático-ambientais, em diferentes locais, tecendo a relação com o 

conforto térmico ambiental e com a forma urbana. Compararam-se os dados obtidos in loco 

com os disponibilizados por estações meteorológicas de referência para o mesmo dia e 

horário, da cidade de João Pessoa e registrados sob a forma de gráficos e tabelas. A 

interpretação privilegiou as inferências e a relação entre a legislação urbanística, a morfologia 

construtiva e a formação de microclimas urbanos, pois a legislação, instrumento de controle e 

de ordenação, através dos parâmetros e diretrizes urbanísticas, influencia diretamente o uso e 

a ocupação do espaço urbano, que, a seu turno, contribui com as alterações das variáveis 

climáticas. Como resultados, obtiveram-se que a diferença das médias de temperatura entre os 

bairros alcançou um valor inferior a 0,5
o
C, porém, dentro de um mesmo bairro, as diferenças 

chegaram a 2,22
o
C, e que o maior acúmulo de calor registrou-se entre Manaíra e a Estação 

Meteorológica Aeroporto, correspondente a 2,31
o
C.  Mesmo considerando a impossibilidade 

de fazer generalizações a partir dos dados coletados e as dificuldades em isolar variáveis 

climáticas, pode-se verificar a influência de fatores antrópicos na formação de climas urbanos 

e de diferentes zonas de conforto no espaço urbano. 

 

Palavras-chave: Conforto Ambiental, Mudanças Climáticas, Legislação Urbanística, Produção 

e Uso do Espaço Urbano. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The research object of this work is the process of verticalization and constructive increased 

density and its relationship with urban climates. The current urban production, with its 

premises of capitalist valorization, has strongly influenced environment crisis. Discussing this 

issue reflects a concern with the city construction, its quality of life, environment control, 

space and energy consuming and environment impacts, deriving from a kind of use and urban 

occupation. Considering  the city as the result of a work that gets continually produced and 

which materializes the relationships of a society, in a certain historical context, engendered by 

various agents and their respective interests and influences on environment quality, this 

research questions: what kind of city does one want to construct and develop nowadays? 

Bearing this in mind, the general objective of this research is to evaluate the production and 

use of urban space, taking as a reference three coastal neighborhoods located in João Pessoa – 

Cabo Branco, Tambaú and Manaíra – in the last decades, so as to relate the urban form with 

climate and environment variables. For that purpose, we tried to understand the process of 

continuous and discontinuous  formation of the urban space in the city of João Pessoa, 

through the modification of previously established constructive patterns, which, since 1992, 

have indicated the scaling of vertical buildings, evaluating their contribution to the local 

climate changes. The research methodological procedures are: revision of literature, 

documental research, direct observation and measurements of the climate and environment 

variables (referring to ventilation – direction and speed of the wind, air relative humidity and 

air temperature). The measurements were carried out in periods close to the spring equinox 

and summer solstice. The alteration of values concerning climate and environment variables 

was analyzed, in different places, articulating the relation with the environment thermal 

comfort and urban form. The data obtained in loco were compared to those available through 

meteorological stations of reference for the same day and time, of the city of João Pessoa, and 

registered as graphics and tables. The interpretation has privileged the inferences and the 

relation between urban legislation, constructive morphology  and the formation of urban 

microclimates, once legislation, an instrument of control and ordinance, through urban 

parameters and rules, directly influences the use and occupation of urban space, which, in its 

turn, contributes with alterations of the climate variables. The results reveal that the difference 

of temperature averages among the neighborhoods reached a value inferior to 0,5
o
C, however, 

within the same neighborhood, the differences reached 2,22
o
C, and that the highest 

accumulation of heat was registered between Manaíra and the Airport Meteorological Station, 

corresponding to 2,31
o
C. Although we are aware of the impossibility of generalizing from the 

data collected and of the difficulties of isolating climate variables, we can verify the influence 

of humans factors in the formation of urban climates and of different comfort zones in the 

urban space. 

Key-words: Environment Comfort, Climate Changes, Urban Legislation, Production and Use 

of Urban Space 
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INTRODUÇÃO 

 

A produção e uso do espaço é um processo dinâmico e mutável. A cidade é resultado 

dos modos de vida da sociedade em suas diversas fases e revela sua historicidade e 

dinamismo a partir da aplicação dos meios usados em sua produção e reprodução durante o 

processo de configuração espacial, representando uma obra que se produz continuamente. 

O que se tem apresentado desde as últimas décadas é a acentuação das transformações 

na produção do espaço urbano, intimamente ligadas aos novos paradigmas tecnológicos, os 

quais representam a nova economia. A sociedade aqui é baseada em conhecimento, 

organizada em torno de redes e estruturada no espaço de fluxos (CASTELLS, 2008, p.488). 

Nesse contexto, a partir de um sistema globalizado e em nome de um desenvolvimento 

econômico estratégico, as cidades competem entre si para posicionarem-se no patamar de 

cidades polos de atração. Para tanto, as estratégias urbanas utilizadas para obter posições de 

vantagem estão baseadas, infelizmente, num consumo crescente de recursos naturais e no 

aumento de impactos ambientais. O crescimento acelerado das cidades e a ocupação muitas 

vezes indiscriminada do espaço, a partir de um modelo de desenvolvimento adotado pelas 

nações industrializadas e reproduzido pelas nações em desenvolvimento, não considerou a 

capacidade de suporte do planeta, o que diretamente contribui com as alterações climáticas, 

em suas diversas escalas. Ressalta-se que, apesar das cidades ocuparem, sob ponto de vista 

físico, apenas 2% da superfície terrestre (DIAS, 2002, p.13 apud FREITAS, 2008, p.108), 

consomem 75% dos recursos do planeta (FREITAS, 2008, p.108). As cidades, de variadas 

formas, contribuem com essas transformações, pois “consomem três quartos de toda a energia 

do mundo e causam pelo menos três quartos da poluição global” (ROGERS, 2008, p.27), e 

têm agora que aprender a conviver com as incertezas que essas alterações aportam. 

Higueras (2010, p. 69) lembra que se houver a continuidade do desenvolvimento dos 

países segundo os parâmetros atuais, sob o acelerado ritmo de urbanização, implicará no 

aumento da pegada ecológica
1
 até o ponto que precisaríamos do espaço de vários planetas 

para satisfazer as necessidades atuais; o que provocará diretamente a alteração das condições 

físicas e climáticas do meio circundante local e, a depender da escala de abrangência, em 

nível regional.  

                                                
1
 De um modo geral, a pegada ecológica corresponde à extensão do espaço necessária para gerar produtos e 

serviços que sustentam específicos estilos de vida, de uma pessoa ou de uma sociedade. Com o padrão atual de 

produção, uso e ocupação dos espaços, a pegada ecológica tem aumentado significativamente, para responder ao 

elevado padrão  de consumo. 
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Nesse sentido, a importância em se pesquisar a relação entre a ocupação do espaço e o 

clima urbano torna-se objeto de estudo necessário e baseia-se na percepção das modificações 

climáticas produzidas por ações antrópicas, já observadas em determinados recintos urbanos e 

consequentes de um mundo cada vez mais globalizado e com um crescente número da 

população habitante em cidades. Essas alterações têm, portanto, respaldo direto na ação 

humana, dentre outros fatores, a partir da escolha pela conformação do espaço urbano, que, 

diretamente, se relaciona à qualidade de vida almejada pela população, especialmente no 

tocante ao conforto ambiental. 

Assim sendo, a produção da cidade deve ser adequada às particularidades do clima. O 

traçado urbano, a disposição dos volumes edificados, os espaços livres não edificados, a 

relação cheio x vazio, bem como o estudo sobre os índices construtivos, dentre outros, devem 

ser considerados ao se realizar um projeto urbano. A construção dos espaços urbanos 

promove alterações nos balanços energético, térmico e hídrico, o que aporta importantes 

modificações nas propriedades físicas e químicas da atmosfera, propiciando a criação de 

condições climáticas distintas, se comparadas às áreas não urbanizadas, segundo Gonçalves 

(2009, p. 76). Portanto, o processo de urbanização é diretamente relacionado à modificação do 

clima natural e à formação de climas urbanos. 

Se tomarmos como exemplo o contexto brasileiro, o rápido processo de urbanização 

seguido por muitas cidades, e ligado à industrialização e à modernização produtiva que 

marcou todo o país, principalmente a partir da segunda metade do século XX, veio a 

responder aos anseios do Estado, quanto às novas características das cidades, em contraponto 

com o campo, uma vez que se transformavam em grandes centros urbanos. E, em nome desse 

desenvolvimento, os impactos decorrentes da alteração/degradação do meio natural, entende-

se, não foram devidamente questionados. 

Barbirato et all. (2007, p. 19) expõem que “a urbanização dos países tropicais não foi 

consequência direta da industrialização, mas o resultado da migração de áreas rurais (...), 

tornando mais difícil o suprimento das necessidades básicas de habitação, saneamento básico, 

alimentação, entre outros”.  No entanto, Déak (2004, p.16), relata que a industrialização e a 

urbanização são um só processo. Independente dessa discussão, é inegável que todo o 

progressivo processo de industrialização e de urbanização degradou e ainda degrada, 

atualmente, os ambientes natural e urbano e continua a aportar significativas mudanças quanto 

ao clima. 

Nessa conjuntura do crescimento físico e econômico, foram criadas as Políticas 

Nacionais de Desenvolvimento Urbano (PNDU) e seus respectivos Planos Nacionais de 
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Desenvolvimento (PND), que passaram a nortear as políticas urbanas brasileiras. No âmbito 

das políticas públicas urbanas, até os anos de 1990, as diretrizes urbanísticas faziam referência 

às leis federais. A Constituição Federal de 1988, Art. 182, instituiu a obrigatoriedade do Plano 

Diretor, como “instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana para 

cidades com mais de vinte mil habitantes”. Anos mais tarde, o Estatuto da Cidade (Lei N
o
 

10.257, de 10 de julho de 2001), que regulamenta os arts. 182 e 183 da Constituição Federal, 

consolidou a política urbana. 

A partir de 1992, data em que foi implementado o Plano Diretor da Cidade de João 

Pessoa, percebe-se que houve uma mudança na dinâmica de produção e uso do seu espaço 

urbano. O Estado passou a regular, de modo mais ativo, as ações do mercado, a partir das 

diretrizes e instrumentos previstos no plano, marcando uma nova fase na política urbana. 

Especificamente, quanto aos espaços litorâneos, no que diz respeito principalmente à tipologia 

e à morfologia construtivas. Espaços representativamente residenciais unifamiliares tiveram e 

continuam a ter modificadas as suas formas de uso e de produção, a partir da inserção de 

tipologias verticalizadas – edificações multifamiliares – de forma acentuada.  

Destaca-se que falar do processo de verticalização ocorrido nos bairros litorâneos 

remete à ideia de processo de adensamento construtivo, pois na produção do espaço urbano é 

bastante comum ocorrer o máximo aproveitamento dos índices urbanísticos. Este 

adensamento construtivo reflete também num adensamento populacional, tendo em vista a 

quantidade de unidades habitacionais construídas em cada lote. Questiona-se aqui a relação 

entre o Estado e o Mercado (sob o ponto de vista da oferta) e sua contribuição com a 

formação/alteração de climas urbanos, pois o tipo de produção que se tem desenvolvido nos 

espaços urbanos litorâneos, através da modificação do uso e ocupação do solo, favorece a 

alteração do clima natural dos bairros e consequentemente, da cidade. A produção 

verticalizada, que contribui para o aumento das densidades construtiva e populacional, aliada 

ao tipo de produção do espaço arquitetônico, além da construção do espaço livre urbano, sem 

a total consideração aos preceitos bioclimáticos, contribui com a produção do acúmulo de 

calor no espaço urbano.  

Desta forma, o problema de estudo refere-se à crescente densidade construtiva ligada 

ao processo de verticalização e sua influência quanto ao conforto ambiental urbano, pois é 

real a intrínseca relação entre ambos. Independente de a quem se destine, a produção urbana 

geralmente busca melhores espacialidades, ambientes mais agradáveis sob diversos aspectos, 

sejam relacionados ao acesso à infraestrutura e aos equipamentos, seja ao meio natural. Esse 

contexto traz à tona elementos relacionados à valorização, à densidade, à mobilidade, às redes 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2010.257-2001?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2010.257-2001?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2010.257-2001?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2010.257-2001?OpenDocument
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de serviços, dentre outros, que podem produzir efeitos, dentre os quais, a degradação 

ambiental e a saturação do espaço. Essa produção deve sempre ser concebida buscando um 

espaço com qualidade ambiental, com atenção às questões do conforto, da observância do 

clima, das formas urbanas, materiais adequados etc., de modo a se traduzir em um ambiente 

que satisfaça aos usuários finais. 

Ressalta-se que, o conforto ambiental, apesar de reconhecer toda a sua abrangência 

térmica, lumínica, acústica, física e psicológica, aqui será tratado eminentemente pelo ponto 

de vista térmico e ainda mais objetivamente, pelo enfoque do acúmulo de calor provocado 

pela forma urbana e sua contribuição para as mudanças climáticas. Tecendo-se uma relação 

das transformações do local com as mudanças climáticas globais, buscou-se, aqui, responder 

às questões-problema: qual a relação entre a morfologia urbana e os climas urbanos? Quanto 

aos índices urbanísticos, existem valores ideais de uso e ocupação do solo?  

Questionar-se a respeito do tipo de valorização empregada do uso do solo induz a, no 

mínimo, uma discussão do tipo de espaço que se está construindo: qualidade de vida, controle 

ambiental, consumo espacial e energético e impactos ambientais. Essa reflexão relaciona-se às 

finalidades da atividade econômica e seus limites, culminando na aplicação de modelos de 

organização urbana. Assim sendo, é imprescindível buscar modelos de referência de 

planejamento e de gestão e padrões de urbanização capazes de fazer face às necessidades, 

expectativas e problemas oriundos dessa cidade emergente, reconhecendo a existência de uma 

realidade urbana com novas dimensões, mudança de padrões e de conteúdos da vida urbana. 

Considerando que a cidade materializa as relações de produção de uma determinada 

sociedade, em um específico contexto histórico, apresentando a conexão dos elementos que 

estiveram presentes em seu processo, discute-se: que tipo de cidade se quer construir e 

desenvolver? Para quem?  

Esta pesquisa considerou como objeto de estudo a forma urbana a partir do processo 

de verticalização e consequente adensamento construtivo e sua relação com os climas 

urbanos, em três bairros litorâneos em João Pessoa/PB. 

Desde a formulação da Lei Orgânica do Município de João Pessoa, em 1990 (Art. 

175), e do primeiro Plano Diretor, em 1992 (Art. 23), que os bairros litorâneos se inserem nas 

Zonas de Restrições adicionais
2
, apresentando parâmetros urbanísticos bem mais restritivos 

                                                
2
 “As zonas de restrições adicionais são porções da Área Urbana, situadas em zonas adensáveis ou não, nas quais 

o interesse social de preservação de características ambientais, paisagísticas, históricas e culturais, como 

patrimônio comum, impõe restrições adicionais ao uso e ocupação do solo” (PMJP, 1992; 2009). Chama-se à 

atenção a palavra “porções”, que, significando “quantidade menor que o todo”, segundo Houaiss (2009, p.1525), 

entra em conflito com o crescente adensamento construtivo, que tende a alcançar toda a área e não apenas 
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no que se refere ao uso e ocupação do solo. Quanto ao gabarito, por exemplo, este deve ser 

escalonado, partindo da orla ao continente (figura 1). Essa diferenciação de parâmetros 

quando comparada à produção de outras cidades litorâneas, é facilmente percebida. 

 

Continente Oceano

Atlântico

Figura 1- Croquis - Gabarito escalonado das edificações 

 

Apesar de já haver pesquisas que comprovem que esse escalonamento na zona 

litorânea não é favorável à ventilação natural (CARVALHO et all, 2007), e, 

consequentemente ao conforto ambiental urbano, grande parcela da população desconhece as 

suas desvantagens, e ainda aclama a sua existência. Sendo assim, tentou-se compreender o 

processo da formação contínua e descontínua do espaço urbano na cidade de João Pessoa, 

através da modificação dos padrões construtivos existentes, a partir dos parâmetros 

estabelecidos no Plano Diretor de 1992, que prevê esse escalonamento das edificações 

verticalizadas, avaliando a sua contribuição para as mudanças climáticas locais. 

Enfatiza-se que o conjunto das transformações ocorridas (criação de novos cenários 

físicos, novos usos e novas tipologias construtivas etc.) muda o clima local. A soma dessas 

mudanças, ocorridas em nível local, produz a alteração do clima em escala global. O processo 

de influências recíprocas e cíclicas ocorre, por sua vez, quando o global reflete-se no local. 

O objetivo geral deste trabalho foi o de avaliar o espaço urbano nos bairros Cabo 

Branco, Tambaú e Manaíra, em João Pessoa – PB (figura 2), visando relacionar a forma 

urbana (tecido: dimensão e desenho das quadras, lotes, ruas; edificações: volumetria, 

disposição, elementos arquitetônicos) com variáveis climático-ambientais (temperatura, 

                                                                                                                                                   
pequenas parcelas.  Julga-se interessante, aqui, repensar a utilização deste termo, a partir de seu conceito, 

considerando-se que, são nessas “porções”, e em suas áreas limítrofes, localizadas em bairros litorâneos, que o 

adensamento construtivo, aliado ao processo de verticalização de unidades habitacionais multifamiliares, 

principalmente, ocorre de modo constante e mais proeminente. Com a continuidade desse processo, essas 

“porções” tendem a sobrepor-se ao todo, tornando-se, portanto, paradoxal esse termo. 
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umidade e ventilação). Pretende-se aqui verificar que a construção de um espaço na cidade é 

influenciada e influencia essas variáveis, de maneira a alterá-las, a partir do uso e da ocupação 

do solo. 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

 

 

Figura 2
3
: Localização dos bairros na cidade de João Pessoa. Fonte: PMJP, 2007/2008. 

 

Os objetivos específicos pretenderam: 1. Comparar os parâmetros construtivos 

existentes na legislação urbanística com os estabelecidos pelas diretrizes bioclimáticas para o 

clima tropical litorâneo quente e úmido onde a cidade de João Pessoa está inserida, visando 

relacionar em que medida se encontram condizentes com as questões de conforto ambiental; e 

                                                
3
Fonte Imagem Satélite América do Sul/Brasil: 

http://rotaimpopular.files.wordpress.com/2008/02/s11615726_200802261700.jpg.  

Fonte Imagem Região Nordeste: http://s.glbimg.com/jo/g1/f/original/2010/04/29/satelite300.jpg.  

Fonte Estado da Paraíba: http://www.mapa-brasil.com/Foto_Imagem_Satelite_Estado_Paraiba_Brasil.htm 
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2. Analisar a influência de elementos climáticos sobre a qualidade de vida dos usuários, ao 

nível da rua, a partir da realização de medições relativas a variáveis climático-ambientais 

(temperatura, umidade e direção e velocidade do vento dominante), em recortes espaciais 

significativos. 

A escolha por esses bairros deveu-se, primeiramente, à identificação do processo de 

verticalização que a cidade vem sofrendo nas últimas décadas, principalmente no que tange às 

unidades habitacionais, além do que estes bairros representam os primeiros que começaram 

com esse processo de alteração de tipologia construtiva. Entende-se, portanto, como amostra, 

já serem representativos do total de bairros que se encontram nesse mesmo processo, em anos 

mais recentes, como Bessa e Jardim Oceania.  

Além do que, esses três bairros já fizeram parte de estudos acadêmicos, nos últimos 

anos, que permearam a relação entre clima e forma urbana (foco deste trabalho), e, apesar de 

centrarem os objetos empíricos nos bairros de Cabo Branco e Tambaú, abarcaram o mesmo 

recorte espacial, e praticamente o mesmo recorte temporal (PEREGRINO, 2005; 

QUEIROGA, 2005; CARVALHO, 2006 e SANTOS, 2007), o que significa que não havia 

número de trabalhos suficientes para a análise do espaço, no decorrer do tempo, abrangendo 

grande parte de sua superfície,  como anteriormente havia sido suposto. Apesar de haver um 

projeto de pesquisa em andamento, denominado Repercussões da relação entre a morfologia 

urbana e o clima na orla marítima de João Pessoa – PB, o relatório final que deverá 

apresentar os resultados ainda não foi publicado, segundo o professor doutor Homero Jorge 

Matos de Carvalho, coordenador da pesquisa. Quanto ao bairro do Bessa, o estudo realizado 

por Silva (1999) teve como enfoque a variável climática vento, que representa uma das 

variáveis apenas pretendidas neste trabalho. 

Ressalta-se ainda que, apesar desses bairros já terem sido estudados por esses autores, 

a diferença desta pesquisa em relação às anteriores se apresenta também no estudo 

comparativo das variáveis climáticas obtidas entre recortes desses três bairros. Pois, os 

estudos antecedentes apresentaram um trecho que abrangia Cabo Branco e Tambaú, enquanto 

que esta pesquisa apresentou três trechos específicos em cada um desses bairros, além de 

Manaíra. 

Devido à inexistência de dados climáticos no decorrer do tempo relativos à área 

abordada, como também, de estudos das variáveis climáticas que correspondessem aos 

marcos temporais pretendidos, bem como, a não correspondência das datas das pesquisas já 

realizados nos bairros, com as das poucas imagens disponibilizadas pela Prefeitura Municipal 

de João Pessoa (PMJP), não foi possível analisar o espaço dos bairros litorâneos a partir da 
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correlação entre as transformações ocorridas e o surgimento de microclimas urbanos, no 

decorrer do tempo. Entretanto, ao se propor a realização de medições das variáveis climáticas 

em recortes significativos nos bairros sob o ponto de vista da diversidade morfológica e fazer 

a comparação dos valores obtidos com os das estações de referência existentes no meio 

urbano próximo, que possuem climas específicos, o trabalho propôs comparar áreas e não 

momentos de uma área, deste modo, verificar as características dos ambientes específicos, 

comprovando a formação de climas distintos.  Por analogia, poder-se-ia afirmar que formas 

urbanas distintas poderiam representar diferentes momentos históricos. 

A partir da delimitação do objeto de pesquisa e dos objetivos, houve a busca do 

método que melhor atendesse ao que o trabalho se propôs, pois é a natureza do problema ou o 

nível de aprofundamento que determina o método, ou seja, a escolha do método se faz em 

função do tipo de problema estudado (STUBBS & DELAMONT, 1976, apud LÜDKE & 

ANDRÉ, 1986, p. 15; RICHARDSON, 1999, p.70). Resolveu-se utilizar procedimentos dos 

métodos quantitativo e qualitativo por entender-se que eles podem ser complementados para o 

alcance de melhor resultado quando o objeto investigado exige. Assim, foram quantificadas 

informações por meio do tratamento estatístico, embora elementar, buscando “garantir 

precisão nos resultados, evitar distorções de análise e interpretação, possibilitando, 

consequentemente, uma margem de segurança quanto às inferências” (RICHARDSON, 1999, 

p.70); também foi considerada a relação de complexidade e particularidade presente na 

abordagem qualitativa. Conforme o autor (Idem, p.80), os estudos baseados no aspecto 

qualitativo “podem descrever a complexidade de determinado problema, analisar a interação 

de certas variáveis, compreender e classificar processos dinâmicos vividos por grupos sociais, 

contribuir no processo de mudança de determinado grupo (...)”, entre outros. 

Utilizou-se a abordagem qualitativa, a partir de um estudo de caso desenvolvido em 

três recortes específicos, localizados em bairros litorâneos, que já demonstram ser 

representativos do total de bairros que se encontram nesse mesmo processo de verticalização. 

O delineamento do estudo de caso baseou-se em Freitas (2008).  

 

Como procedimentos metodológicos delimitaram-se as seguintes fases:  

a. Revisão de literatura - objeto teórico 

 

b. Coleta de dados – objeto empírico 

Pesquisa documental - O trabalho empírico exigiu uma pesquisa documental, como 

arcabouço da pesquisa empírica. No setor de Geoprocessamento, coletaram-se as imagens 
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digitais (ortofotocartas) que serviram como mapas-base, com o intuito de melhor identificar o 

objeto em estudo. Além disso, houve um estudo acerca da legislação pertinente, a partir da 

apreensão dos indicadores relativos à área, a fim de compreender as intervenções no espaço 

através da regulação do Estado. 

Observação direta - as visitas foram sistematizadas, não necessariamente em relação 

aos horários, mas aos locais e dados a serem coletados. A equipe responsável teve em mãos o 

recorte do bairro a ser levantado, no qual foi registrado o número de pavimentos das 

edificações nos lotes. Buscaram-se, assim, os elementos e características da forma urbana. 

Tanto a tomada de fotografias, como a escolha dos pontos de medições  ocorreram nessas 

diversas visitas aos bairros. 

Medições das variáveis climático-ambientais – Referentes à velocidade e direção do 

vento predominante, umidade relativa do ar e temperatura do ar. Inicialmente, houve a 

escolha em realizar as medições em três momentos no ano, que compreendessem três 

estações, em junho (estação chuvosa), em setembro (transição: estação chuvosa-estação seca) 

e em dezembro (estação seca), coincidindo com o solstício de inverno, com o equinócio da 

primavera e com o solstício de verão, respectivamente. Porém, devido a equívocos acerca dos 

procedimentos metodológicos
4
, as medições de junho funcionaram apenas como pré-teste, 

sendo expostas no apêndice A. Assim sendo, as medições consideradas de acordo com os 

procedimentos indicados pela bibliografia corrente referem-se às medições de outubro (início 

da primavera) e dezembro (início do verão). 

 

c. Questionário 

Como grande parcela da população considera satisfatória a forma urbana estabelecida 

pelos parâmetros construtivos no Plano Diretor da cidade, que prevê o escalonamento de 

edificações verticalizadas, resolveu-se elaborar e aplicar um questionário junto aos habitantes 

e usuários dos bairros litorâneos, de modo a reiterar a importância desse tipo de estudo. 

Devido o tempo exíguo para a aplicação, tabulação e análise, elaboraram-se três questões, 

além dos dados característicos do respondente. Desse modo, pretendeu-se observar qual a 

percepção das pessoas sobre o espaço urbano, permeando uma questão acerca da definição de 

conforto, outra, em relação à forma urbana dos bairros, e a última, referenciando a relação 

entre a forma urbana, a legislação e o conforto ambiental. Os questionários foram aplicados 

                                                
4
 O instrumento de medição da temperatura do ar e umidade relativa do ar, Termohigrômetro, deve permanecer à 

sombra, evitando-se a incidência da radiação solar direta, o que não aconteceu em grande parte dos pontos em 

junho/2010. 



23 

 

durante duas semanas, junto a pessoas com idade entre 20 e 80 anos, que conheciam os 

bairros litorâneos. 

 

d. Sistematização dos dados 

Os dados coletados a partir das medições das variáveis climático-ambientais foram 

comparados aos disponibilizados pelo INMET (Instituto Nacional de Meteorologia), 

referentes às Estações Automática e Convencional, e através do site UOL/Tempo Agora
5
, 

referente aos dados da Estação Aeroporto, consideradas pontos de referência, para o mesmo 

dia e horário, da cidade de João Pessoa. Registraram-se os resultados em gráficos e tabelas. 

Para o auxílio da análise correspondente à forma urbana, além das visitas in loco, 

foram elaboradas máscaras de sombra urbana, sobrepostas ao Gráfico de Pleijel 

(HOPKINSON et alii, 1975), aplicadas aos pontos das medições das variáveis climático-

ambientais. 

Os questionários aplicados corresponderam ao total de 84 e foram sistematizados por 

faixa etária. Os grupos de variáveis foram decididos em função das respostas apresentadas. Na 

tabulação dos dados, considerou-se apenas uma resposta para cada questão, porém, na análise 

citam-se as referências e ligações entre as demais variáveis. 

 

e. Análise e interpretação dos dados 

Teve-se como foco a relação entre a morfologia construtiva e as mudanças climáticas, 

considerando essa relação com a legislação urbanística. Buscou-se identificar: 1.a 

espacialização da verticalização nesses bairros; 2. como as legislações favoreceram ou não a 

verticalização; 3. em que medida a verticalização contribuiu para o maior adensamento desses 

bairros; 4. em que medida a verticalização e a densidade contribuem com as mudanças 

climáticas. 

 

A escolha da estrutura da dissertação delineou-se a partir da necessidade em 

responder aos objetivos e ao problema de pesquisa. Os primeiros capítulos apresentam os 

referenciais teóricos, onde foram expostas as interrelações necessárias ao desenvolvimento da 

pesquisa empírica. Em cada capítulo, ao expor os principais conceitos estudados, já foram 

também discutidos os elementos referentes à cidade de João Pessoa, e, especificamente aos 

bairros em estudo, com o intuito de vincular, a cada momento, os objetos teórico e empírico. 

                                                
5
 In: http://www.tempoagora.com.br/ 
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Coube ao capítulo 1 apresentar os conceitos referentes às formas urbanas dispersas e 

compactas. Houve a caracterização da área em estudo (evolução histórica; legislação). 

No capítulo 2 discutiu-se acerca da formação de climas urbanos. Em busca de 

referências ao bioclimatismo, este capítulo aportou as recomendações arquitetônicas e 

urbanísticas características ao clima tropical litorâneo quente e úmido, no qual a cidade de 

João Pessoa se insere. 

O capítulo 3 expôs especificamente os procedimentos metodológicos da pesquisa 

empírica, realizada em recortes de três bairros litorâneos em João Pessoa, referentes às 

medições das variáveis climáticoambientais. 

Apresentaram-se no capítulo 4, a descrição e análise do estudo empírico, ou seja, do 

questionário e do estudo de caso, considerando as variáveis climáticoambientais e a sua 

relação com o desenho urbano.  

A última parte do trabalho apresenta as considerações finais sobre os resultados das 

análises, bem como, sobre possíveis trabalhos a serem desenvolvidos a partir deste estudo. 
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1 INFLUÊNCIA DAS FORMAS URBANAS NA PRODUÇÃO DO ESPAÇO 

 

No processo de construção de um espaço, a forma urbana representa materialmente a 

evolução histórica dos diversos momentos vivenciados por certa população. A partir da 

corporificação da sociedade, ela reflete as condições de apropriação do espaço. 

Freitas (2008, p.97) ressalta que a forma urbana é lembrada quando se faz referência à 

cidade, e observa que esta não se restringe à aparência física, desenho, configuração, ou 

estudo volumétrico ou estilístico. Destaca que, além da forma urbana, a cidade é caracterizada 

por sua evolução, organização social, dentre outros. Vai ao encontro do que escreve Reis 

Filho (1994) citado por Landim (2004, p.21), que expõe que é a partir do conhecimento das 

formas de produção e uso do espaço urbano que se pode compreender as condições de vida e 

etapas de evolução de uma cidade. 

A forma urbana pode ser definida a partir da consideração de duas, três ou quatro 

dimensões. Duas dimensões quando da observação de uma vista superior: traçado das ruas, 

quadras, zonas, estendendo-se a um desenho ou forma geométrica superficial (figura 3a). Três 

dimensões, como resultado da superposição dos volumes que se sobressaem e se verticalizam 

sobre o plano horizontal (figura 3b). A quarta dimensão apresenta-se a partir do 

preenchimento do tecido urbano já consolidado, ou seja, um acréscimo na densidade 

construtiva (figura 3c), o que acontece prioritariamente em áreas já valorizadas de interesse 

do capital (FREITAS, 2008, 98-100). 

 

   
  (a)                    (b)                      (c) 

Figura 3 – Dimensões das formas urbanas. Fonte (a): PMJP (2010); Fonte (b) e (c): Jaucele Azerêdo (2009). 
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Dessa maneira, como construir ou transformar um espaço que responda às 

necessidades, expectativas e projetos dos habitantes e usuários? Quais são os modelos de 

desenvolvimento urbano aliados às formas urbanas específicas que mais correspondem aos 

modos de vida que estão em curso na sociedade contemporânea? Reconhece-se, portanto, a 

necessidade acerca de um novo conceito de cidade e sobre suas formas de organização e 

gerenciamento. 

Porém, antes de entrar nessa discussão, é importante enfatizar que a configuração 

espacial e estrutural das cidades tradicionais, que perduraram até o século XVIII, 

correspondia às especificidades de determinadas conjunturas socioeconômicas e políticas, as 

quais elas faziam parte. As cidades tradicionais ocupavam áreas mais restritas pelas próprias 

necessidades da sociedade. A compactação sob o ponto de vista físico e estrutural 

apresentava-se relacionada, dentre outras, às questões de segurança.  

Ao dissertar acerca da forma urbana da cidade tradicional, faz-se referência 

prioritariamente ao desenho urbano, orgânico ou geométrico, e não necessariamente à 

compactação x dispersão. Com a Revolução Industrial houve o rompimento dos conceitos e 

referências dessa cidade tradicional, com o aporte de novas necessidades, ideias e 

possibilidades de organização espacial. 

Higueras expõe que a cidade antiga criou suas próprias condições ambientais, 

lumínicas, de paisagem, geomorfológicas etc., associadas ou não ao ambiente natural. No que 

se refere à forma orgânica, esta se aproximava da natureza, com ruas sinuosas e estreitas, 

seguindo as curvas de nível, ruas-escadas transversais às linhas de inclinação máxima, 

quadras trapezoidais e de grandes dimensões, dentre outras características. Como exemplos de 

traçados orgânicos, podem-se citar as cidades de Toledo, Granada e Córdoba (figura 4), na 

Espanha, sendo Córdoba, considerada o paradigma, com ruas estreitíssimas, sem nenhum tipo 

de estrutura hierárquica, quadras grandes com casas voltadas aos pátios internos 

(HIGUERAS, 2010, p. 25-30). 
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 (a)          (b)              (c) 

Figura 4 – Planos de cidades orgânicas. (a) Toledo; (b) Granada; (c) Córdoba. Fonte: Higueras (2010, p. 27) 

 

Já em relação à forma ortogonal, esta se caracterizava por estruturas geométricas 

retilíneas, traçados geralmente retangulares, com a clara intenção de dominância e de ordem, 

longe das estruturas naturais do entorno.  As implantações se davam geralmente em terrenos 

planos, no caso da existência de acidentes geográficos, estes eram ignorados. Como exemplos 

de cidades geométricas (figura 5), têm-se El Sahún (Egito), Mileto (Grécia) e Timgad 

(Argélia). O paradigma da cidade geométrica foi Mileto, cuja malha ortogonal é o elemento 

estruturante do sistema viário e das quadras; tal traçado serviu de exemplo a numerosas outras 

cidades (HIGUERAS, 2010, p. 31-35). 

 

        
         (a)     (b)              (c) 

Figura 5 – Planos de cidades geométricas. (a) El Sahún; (b) Mileto; (c) Timgad. Fonte: Higueras (2010, p. 33;35) 

 

1.1 Cidades Dispersas e Cidades Compactas  

 

Sabe-se que o processo de formação da cidade é contínuo, e com a imensa rapidez de 

todas as transformações ocorridas no meio urbano a partir da Revolução Industrial, houve a 

real intensificação do estudo da forma urbana que melhor respondesse às necessidades dessa 

nova cidade emergente. Abordaram-se, resumidamente, aqui, as duas vertentes de forma 
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urbana que passaram a ser amplamente discutidas desde o fim do século XIX e que até os dias 

atuais são revisitadas pelos urbanistas contemporâneos, sempre que se tem que intervir na 

formação de novos espaços urbanos ou de espaços já existentes. 

A respeito disso, Soares (2005) identifica duas posições, quase sempre contrárias: 

Uma que defende as virtudes da cidade densa e compacta como meio privilegiado de 

desenvolvimento das relações sociais, da vida coletiva, das liberdades urbanas e do 

governo democrático; a outra, que reconhece nas formas de organização urbana 

distendida, descontínua e fragmentada, o reflexo de novas formas de organização 

social, baseada em relações de “geometria variável”, do ajustamento da organização 

do território às dinâmicas econômicas e ao mercado, e, sobretudo, da transformação 

inevitável da cidade tradicional em função dos modos de vida das sociedades 

contemporâneas. 

 

A questão não está na escolha entre a cidade tradicional, que existiu, até meados do 

século XVIII, antes da Revolução Industrial, cujo desenho urbano é compacto e contínuo, e a 

cidade dispersa, com desenho fragmentado e descontínuo, observando-os como modelos 

opostos e exclusivos. Deve-se pensar a cidade como um todo, propor políticas de 

ordenamento a partir das particularidades do lugar, sugerir dispersão e/ou continuidade 

quando houver necessidade, respondendo às possibilidades de sustentação do espaço em 

acordo com os vislumbres da população (SOARES, 2005). 

Em contraposição à compactação observada nas cidades tradicionais, novos conceitos 

entram em cena. E não apenas sob o olhar do desenho da malha urbana em si, mas de todo o 

seu sistema estrutural, vindo a intensificar-se com a cidade moderna. A cidade dispersa surgiu 

com as transformações da própria sociedade, com os anseios de ocupação por outros espaços, 

além da cidade propriamente conhecida por seu centro tradicional. Diversas foram as causas e 

longo foi o processo de expansão. A partir da Revolução Industrial e mais especificamente 

nas últimas décadas do século XIX, as cidades receberam um acréscimo bastante considerável 

de população, devido à intensa migração das áreas rurais.  Os núcleos urbanos das cidades 

tradicionais não suportaram esse ritmo de crescimento das grandes cidades que exigia novos 

sistemas de infraestrutura, demandadas pela população. Aliado ao processo de 

industrialização, o automóvel individual privado favoreceu a expansão da cidade, 

horizontalmente, em torno de seu núcleo, inicialmente, e após, ocupando áreas cada vez mais 

distantes, expandindo suas fronteiras urbanas. Com o automóvel individual, “pode-se dizer 

que todo o território tornou-se potencialmente urbanizável”, segundo Tojo (2010, p. 11). 

Ressalta-se que essa exigência de ocupação massivamente horizontal e longínqua, em busca 

de espaços mais aprazíveis, com maior qualidade de vida ou de menor valor financeiro, 

degradou cada vez mais os espaços naturais. 
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Pode-se citar como ocupação emblemática de áreas suburbanas, a cidade-jardim, 

amplamente defendida por Ebenezer Howard, no início do século XX, que propôs a 

construção de um espaço que aliava os benefícios da cidade aos do campo. Howard (2002, p. 

108) elaborou um diagrama denominado de “três ímãs”, no qual um deles representava a 

cidade, outro, o campo, pois considerava que cada um desses buscava “atrair as pessoas para 

si”, e um terceiro, visto como uma nova forma de vida, que conjugava características dos 

outros dois primeiros. Howard acreditava ser possível a realização de um espaço que 

assegurasse “a combinação perfeita de todas as vantagens da mais intensa e ativa vida urbana 

com toda a beleza e prazeres do campo, na mais perfeita harmonia”. Os postulados teóricos da 

cidade-jardim se concretizaram em Letchworth, projeto de Raymond Unwin e Barry Parker, 

em 1904; Hampstead, em 1909 e Welwyn, em 1919, projetos de Unwin (figura 6). Todas elas 

propostas em resposta à industrialização do Reino Unido. Higueras (2010, p. 40) cita que 

Welwyn foi a que mais se assemelhou às ideias originais da cidade-jardim, referente à 

autogestão e à relação entre o urbano e o rural, e acrescenta que sua ordenação lhe 

proporcionou independência e serviu de exemplo às vinte e cinco novas cidades que 

circundaram Londres a partir de 1945. 

 

 
Figura 6 – Vista interior de um dos agrupamentos de Welwyn Garden City (Reino Unido), de 1919 de Raymond 

Unwin. Fonte: Higueras (2010, p.41). 

 

Lamas (2004, p. 312-316) cita que as numerosas experiências de “cidade-jardim”, ou 

bairros residenciais de baixa densidade, projetados segundo os modelos de Unwin fizeram 

evoluir as experiências de Letchworth, Welwyn, como também de Hampstead. E acrescenta 

que, em Radburn, Stein e Henri Wright propuseram “a total separação entre a circulação de 

automóveis e de pedestres e a redução ao mínimo do logradouro privado em favor de um 

espaço livre público ou parque coletivo no qual se dispõem as habitações agrupadas de duas 

em duas”. Lamas considera a cidade-jardim e Radburn como momentos de ruptura com a 

cidade tradicional, a partir da proposição de modelos alternativos para a cidade moderna. 
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A ideia de cidade-jardim ultrapassou fronteiras, podiam-se encontrar exemplos 

representativos, ainda no início do século XX, na França, Alemanha, Rússia, Itália e Estados 

Unidos, como também, no Brasil, onde podem ser citados os bairros criados sob sua 

influência, dentre os quais o bairro das Laranjeiras, Jardim América, além do plano da cidade 

de Goiânia (OTTONI, 2002, p. 67-71). 

Rogers (2008, p.7) cita os exemplos de Phoenix e Las Vegas, cidades dispersas no 

oeste dos Estados Unidos, formadas a partir da migração de pessoas e atividades dos centros 

urbanos tradicionais para os bairros residenciais distantes, acarretando em um enorme 

desenvolvimento dos subúrbios, aliado ao aumento do uso de automóveis, o que impactou em 

um crescente congestionamento e poluição do ar.  

O conceito de cidade-jardim de Howard, nas últimas décadas, está sendo revisitado 

pelo mercado imobiliário a partir das grandes ocupações privadas sob a forma de condomínios 

fechados, onde promotores dos novos espaços urbanos buscam áreas mais afastadas em busca 

de qualidade de vida, longe dos conflitos urbanos que assolam as grandes cidades (FREITAS, 

2008). Os novos núcleos urbanos, à periferia de grandes cidades já consolidadas, nomeados 

de tecnopolos, que funcionam como grandes centros tecnológicos e se utilizam do sistema 

global de informações e fazem parte da rede global de negócios são também considerados 

ocupações dispersas. De uma maneira geral, esses novos espaços urbanos são construídos em 

um ritmo bastante acelerado, com mínima preocupação aos impactos provocados. 

Já no que se refere à compreensão da forma da cidade compacta, é importante 

observar que esta revisita a cidade tradicional, e aporta as novas abordagens tecnológicas 

trazidas pelo desenvolvimento industrial e econômico. Nesse contexto, a partir do surgimento 

de novas técnicas de engenharia e de construção, começa-se a edificar prédios cada vez mais 

altos, utilizando-se do concreto armado nas estruturas, tornando-a independente do resto da 

construção, bem como, pela utilização de elevadores, que possibilitava o acesso aos 

pavimentos superiores. Na segunda metade do século XIX, em Nova York (EUA), surgem as 

primeiras edificações denominadas de arranha-céus; tornando-se, nas primeiras décadas do 

século XX, ícones da arquitetura e referências do progresso industrial do mundo 

desenvolvido. 

Em decorrência da concorrência acirrada pelo mercado, as empresas privadas da 

construção civil, voltadas à habitação, se utilizaram também dessas novas tecnologias e 

avanços construtivos, a partir da constante busca pela racionalização construtiva, otimizando 

os recursos nas diversas fases de construção, como também a partir das inovações 

tecnológicas, como alternativas a se adequarem à realidade ou se diferenciarem no mercado 
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da indústria da construção civil. A busca constante por novas tecnologias, que visam novas 

formas de construir, tende a baratear os custos de produção, diminuição de perdas e, 

consequente aumento das possibilidades de lucro. Constrói-se em série, alcançando um maior 

número de pessoas. 

Com o passar dos anos, volta-se à construção de um espaço compacto, que, em 

contraposição à cidade dispersa, se apresenta de forma não fragmentada, heterogênea, diversa, 

devido à proximidade de áreas e alta densidade populacional e construtiva. Como defensores 

da cidade compacta citam-se Le Corbusier e Jane Jacobs. 

Segundo Higueras (2010, p. 51-52), Le Corbusier representa uma mudança radical em 

relação à cidade existente, a partir de três propostas inovadoras: cidade radiosa, unidade de 

habitação e edifícios-cidade. Na cidade radiosa, propõe a alta densidade com muitos espaços 

verdes, liberando o solo livre a partir da construção de torres, para uso residencial e terciário. 

No que se refere ao plano urbanístico, propõe amplas avenidas em função do automóvel. A 

figura 7 apresenta o projeto da cidade radiosa para Meaux/França, em 1956, exemplo 

representativo destas ideias. 

 

 

Figura 7 – Planimetria do projeto da cidade radiosa para Meaux. Fonte: Higueras (2010, p.53). 

 

Na Unité d‟Habitation, aposta-se na eficácia das redes urbanas e no aproveitamento 

eficiente do solo urbano edificado, argumento esse que veio a ser empregado como um dos 

princípios do desenvolvimento sustentável nas cidades; como vantagens, a quantidade 

adequada de iluminação natural e ventilação nas unidades, a partir da utilização de brise-

soleil, o aproveitamento da estrutura de cobertura como espaço de lazer, dentre outras. Como 

desvantagens, expõem-se a redução do programa arquitetônico das unidades e a mudança de 
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percepção das ruas internas, que não mais funcionava como espaço de interação 

(HIGUERAS, 2010, p. 52-54). 

A partir dos projetos das “Unités d‟Habitation”, unidades modulares passíveis de 

repetição, realizadas nas cidades de Marselha (1947), Nantes (1955), Berlim (1958), Briey em 

Fôret (1963) e em Firminy (1965), Le Corbusier pretendeu reconectar a arquitetura ao 

homem, através da utilização dos preceitos do “modulor”; como também à natureza, ao seu 

entorno imediato, através da utilização de elementos bioclimáticos de controle térmico e de 

iluminação. Expôs elementos reconhecidamente da arquitetura moderna: pilotis, planta livre, 

independência estrutural, terraço-jardim e arquitetura horizontalizada. A “Unité d‟Habitation” 

proposta desempenhava também o uso misto, tão buscado em unidades compactas. 

Os conceitos abordados pelas “Unités d‟Habitation” (figura 8) fortemente 

influenciaram às unidades de vizinhança, desenvolvidas em projetos ao redor do mundo. No 

Brasil, tais conceitos foram explorados nas superquadras, em Brasília. 

 

   
        (a)         (b)            (c) 

Figura 8 – Unités d‟habitation. (a) Marseille. Fonte: http://www.marseille-citeradieuse.org/; (b) e (c) 

Alton West, Londres, 1959. Fonte: Higueras (2010, p.53). 

 

Já no que concernem os edifícios-cidades, Le Corbusier propunha a perfeita simbiose 

entre os meios natural e construído. Ideias essas utilizadas por Alvar Aalto, na torre Neue 

Vahr, em 1959, em Bremen, Alemanha (HIGUERAS, 2010, p. 54). 

Considerando-se a configuração dos “condomínios clube”, a partir da inserção de 

diversos equipamentos e atividades próximos entre si, seriam esses um retorno às ideias de Le 

Corbusier? No entanto, se considerarmos apenas o local de implantação desses novos 

equipamentos urbanos, ou seja, à margem, distante da área já urbanizada e com a 

infraestrutura necessária, aproximamo-nos da ideia de dispersão. 

O espaço público na cidade densa tende a ser mais valorizado, através da ocupação por 

diferentes classes. Em função da menor necessidade de deslocamentos, há o privilégio da 

escala humana. Além do que, mais pessoas podem aproveitar da infraestrutura e dos 
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equipamentos urbanos, devido à proximidade física, havendo uma diminuição dos custos de 

implantação e de futuros desperdícios de energia.  Com a compactação, pressupõem-se mais 

áreas livres verdes, devido à redução do número de vias de tráfego, sendo utilizadas como 

parques, praças e jardins, podendo ser estes públicos ou privados. 

Rogers (2008, p.50) chama a atenção ao fato de que, “em geral, as cidades são de 1ºC 

a 2ºC mais quentes do que na zona rural”, dessa forma, um intenso trabalho de tratamento 

paisagístico, em grande escala, através da inserção de vegetação de porte arbóreo visaria 

fornecer sombreamento e ajudaria na diminuição da onda de calor dos espaços urbanos e na 

diminuição concreta da necessidade de utilização de aparelhos de resfriamento em busca do 

conforto ambiental.  

É difícil não relacionar a produção do espaço através da escolha da forma urbana e seu 

uso com os investidores do mercado imobiliário, pois a busca de lucro a curto prazo e 

resultados rápidos continuam a afastar os investimentos em projetos de desenvolvimento de 

uso misto na escala dos edifícios ou escala urbana (ROGERS, 2008, p.33-35). 

Rogers (2008, p.32-33) revisita o modelo de cidade compacta, quando discorre sobre a 

noção de cidade auto-sustentável na qual exige a rejeição do modelo de desenvolvimento 

monofuncional e a predominância do automóvel. Preconiza o modelo multifuncional de 

planejamento urbano de modo a atingir não apenas os benefícios ecológicos, mas também, os 

sociais. Relata que podem ser pensadas tendo em vista um aumento de sua eficiência 

energética, menor consumo de recursos e de poluição, além de evitar sua expansão sobre a 

área rural. 

Acerca desse assunto, Freitas (2008, p. 145) expõe que o planejamento pode ser usado 

para reduzir o consumo de energia e aponta como exemplo a minimização da necessidade de 

transporte, conseguida através da redução das distâncias dos deslocamentos, possível pela 

diversidade de usos (unidades de comércio, serviços, residenciais). Como também, em áreas 

de alta densidade, diminui-se o comprimento das redes de distribuição, e permite-se que um 

maior número de pessoas se utilize do sistema existente. Ressalta ainda que a utilização dos 

espaços públicos por um número maior de pessoas potencializa os equipamentos e o 

mobiliário existentes no local. Casos encontrados em cidades ou bairros compactos, onde a 

organização de um ambiente urbano, a partir de um sistema de compactação favorece a 

proximidade de equipamentos, usos e funções que facilitam as trocas de informações nos 

vários setores da cidade tendem a potencializar a relação dos elementos urbanos, podendo 

ajudar a equacionar os problemas existentes. No que se refere ao sistema de transportes, por 
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exemplo, não há a necessidade de grande consumo de espaço, tão emblemático em cidades 

difusas, pois as estruturas se encontram mais próximas. 

Porém, é importante observar que políticas que direcionam a uma compactação 

excessiva, na maioria das vezes aliadas a aspectos mercadológicos, em determinadas áreas da 

cidade, de óbvio interesse do capital, sem o prévio planejamento, podem desencadear 

problemas em série, os quais se mostram de difícil reversão. A troca de tipologias construtivas 

em busca de maiores ganhos de área construída (substituição de unidades térreas ou de poucos 

pavimentos por unidades de muitos pavimentos), justificadas a partir da valorização do solo 

urbano, aporta um acréscimo da quantidade de unidades totais.  

Em se tratando de unidades habitacionais, através de um processo de compactação, 

através da substituição das unidades ou sobreposição, com a verticalização, a quantidade das 

unidades das edificações multifamiliares é bastante superior às unidades previamente 

existentes, o que reflete em um também adensamento demográfico, que irá se refletir no 

sistema de infraestrutura urbana (transportes, abastecimento de água, luz, telefone etc.), que 

foi dimensionado, em um dado momento, a oferecer certa quantidade de serviços e acabará 

por não suportar a demanda crescente. Da mesma forma, é necessário ponderar, quando da 

verticalização excessiva, em uma determinada área, pois mais energia será gasta (da execução 

à manutenção de sua vida útil) para fazer funcionar os equipamentos e sua infraestrutura 

(FREITAS, 2008, p. 146). 

Além do que, a cidade compacta não se limita à forma e à densidade de suas unidades 

construtivas. Refere-se também aos usos diversos, direcionando a um determinado estilo de 

vida. O „ambiente‟ formado dentro dos padrões de uma cidade compacta, considerando-se o 

seu ritmo, a sua mistura, o seu movimento, a sua interação, é bem específico e pode ser 

observado em grandes cidades ou até em certos bairros específicos, a exemplos, 

Copacabana/Rio de Janeiro/RJ ou Boa Vista/Recife/PE e mesmo o bairro do centro, em João 

Pessoa. 

Deve-se ter em conta que há vantagens e desvantagens em se planejar uma cidade ou 

sua fração, de forma compacta ou dispersa. Nesse âmbito, o Estado regulador conduz, a partir 

da legislação pertinente, as diretrizes de ocupação urbana, as quais devem atender o bem 

comum e não apenas à parcela hegemônica da sociedade a qual o mercado faz parte. Em 

resumo, não se deve ter o antagonismo cidade compacta versus cidade dispersa, e sim a 

complementaridade das duas formas urbanas. Há que se prever as áreas da cidade, observando 

as suas necessidades de crescimento.  
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Higueras (2010, p.38) aponta duas categorias de solo no processo de formação do 

espaço urbano: solo público e o solo privado, os quais se constituem em espaços públicos 

(“vazio” do solo urbano) e espaços compartimentados (“cheio” do espaço urbano). E 

acrescenta que a concepção da cidade como interrelação das duas categorias de solo, 

considerando-se as condições volumétricas, formais e superficiais dos espaços públicos e 

privados, e suas relações, será a única via que permite um desenho correto da ordenação 

urbana sob o ponto de vista bioclimático.  

Assim sendo, independente da escolha pela forma urbana que melhor seja adequada ao 

espaço, se compacta ou densa, é preciso ter em mente as particularidades que a reprodução 

dessa forma vai influenciar o desempenho e consequentes alterações das variáveis climáticas. 

A orientação da malha urbana, bem como a sua geometria (ruas, quadras e lotes) e das 

edificações, aliada à densidade e uso do solo pode determinar o bloqueio ou canalização dos 

ventos, além de outros efeitos, alterando os padrões de ventilação no meio urbano e 

consequentes transporte de calor e vapor d‟água; o aumento da quantidade de energia obtida 

pela radiação solar dependerá da proporção entre a quantidade de área permeável e 

impermeável de superfícies, bem como, pelas características dos materiais utilizados 

(rugosidade e porosidade; refletividade e absorção); a poluição do ar interfere na transferência 

de radiação e cria núcleos de condensação no ar, aumentando a precipitação (MAITELLI, 

1994, apud CAMPOS NETO, 2007, p.15), além da produção de um crescimento desordenado 

e sem planejamento nas grandes metrópoles, também favorecem os ganhos de energia e 

contribuem para uma modificação microclimática circundante. 

Reitera-se, portanto, a importante atenção em não se construir uma forma mista de 

modo a combinar os aspectos negativos de ambas as formas urbanas, e sim, os positivos. 

 

1.2 Formas urbanas – João Pessoa 

 

João Pessoa, com seus 425 anos de existência, até por volta de 1960, ainda era 

conformada por seu núcleo, constituindo uma estrutura compacta em torno de seu sítio 

original, composto por seu Centro Histórico e alguns bairros. No processo de elaboração da 

Política Nacional de Desenvolvimento Urbano – PNDU, estava em vigor o I Plano Nacional 

de Desenvolvimento – PND – (1971-1974), do qual fazia parte a integração nacional, que 

“tinha como base de operação o desenvolvimento regional [...] e do ponto de vista da 

produção, permitir a progressiva descentralização econômica”. Buscava-se a articulação entre 

as regiões desenvolvidas e em desenvolvimento. Esse era o sentido da implementação dos 
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Polos de Desenvolvimento no Nordeste, no Centro-Oeste e na Amazônia. Data deste período 

a acentuação do processo de urbanização da cidade de João Pessoa, o qual, como muitas 

cidades brasileiras, foi marcado pela rapidez e ligado à industrialização e à modernização 

produtiva que marcou todo o país, nesse período. Em 1973, a cidade se inscrevia nas áreas ou 

subsistemas de dinamização da Política Nacional de Desenvolvimento Urbano - PNDU 

(SOUZA, 2004, p.122-134). 

A partir do núcleo central compacto, a cidade produziu e consolidou um desenho 

urbano de forma dispersa. Inicialmente de maneira espontânea, mais tarde, durante a segunda 

metade do século XX, essa dispersão foi intensificada, principalmente, no que se referiu ao 

gerenciamento do Estado, com suas políticas públicas, a partir da abertura de grandes 

avenidas, que se tornaram eixos estruturadores e possibilitaram a expansão horizontal da 

cidade como um todo, bem como, a partir da implantação dos diversos conjuntos 

habitacionais (em sua grande maioria, horizontais) à margem do núcleo urbano. A figura 9 

apresenta os principais percursos radiais concêntricos da cidade. 

 

 
Figura 9 – Principais corredores na cidade de João Pessoa. Fonte: Silveira (2004, p.84). 
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Em relação ao crescimento voltado às zonas litorâneas, a abertura de grandes eixos 

estruturou os novos loteamentos, os quais posteriormente constituíram os bairros Cabo 

Branco, Tambaú e Manaíra. A cidade, distintamente dispersa, sofreu transformações no 

decorrer do tempo e aproximou-se, em alguns espaços (formais e informais) de uma cidade 

compacta. Como exemplos da compactação em bairros formais, têm-se os bairros litorâneos 

citados anteriormente, que vivenciam desde os últimos anos do século XX uma crescente 

modificação no uso e ocupação do seu solo. Entretanto, ao mesmo tempo em que ocorre essa 

compactação nos bairros litorâneos, a cidade vivencia outra dispersão, sob o direcionamento 

que se faz desde os últimos anos, ao litoral sul, com a implantação de grandes equipamentos 

urbanos, dentre os quais os que comporão o Polo Turístico Cabo Branco. 

No que se refere à modificação da estrutura urbana da cidade em direção à orla 

marítima, Silveira (2004, p. 136-202) descreve que ocorreu a partir dos primeiros anos do 

século XX, através da implantação dos bondes. “Em 1907, foi aberto o tráfego da ferrovia que 

alcançou definitivamente a praia de Tambaú”. Silveira coloca que “a linha de bonde seguiu, 

em alguns trechos, espaços paralelos ao eixo da futura avenida Epitácio Pessoa. Em seguida, 

avançou pelos espaços da avenida Rui Carneiro”. Essas duas avenidas passam a ser os eixos 

estruturadores dos bairros Cabo Branco e Tambaú. Tal fato, segundo o autor, ajudou “na 

consolidação e ampliação do processo de ocupação do espaço nas faixas da orla”, 

especialmente no que tange ao “processo de transformação e seleção dos usos urbanos, 

consolidando o uso residencial”. Porém, mesmo com a abertura do eixo da avenida Epitácio 

Pessoa, em 1933, exercendo a principal ligação centro-orla, esta ainda era ocupada de maneira 

rarefeita, por pescadores e casas de veraneio. Isso se mantém até os primeiros anos da década 

de 1940, quando a ocupação em Tambaú é impulsionada por novas práticas sociais e culturais 

ligadas à modernidade, tendo sido consolidada nas décadas seguintes. Os bairros novos 

produzidos, cujos loteamentos comercializados a partir da década de 1940, desenvolveram-se 

e consolidaram-se entre as décadas de 1950 e 1970, dentre os quais, o Bairro Cabo Branco. 

Rodrigues (1980, p.34-35) expõe que até os anos de 1970, a orla marítima era 

reservada às habitações de veraneio, e que devido à abertura e melhorias de ruas já existentes, 

uma década depois, em 1980, aliadas às vantagens locacionais relacionadas ao clima e à 

proximidade com o mar, ocorre o deslocamento da população para essa área. Tal autora 

verifica que nas áreas de expansão, ocorre “uma intensa e fácil especulação imobiliária, uma 

vez que os próprios planos governamentais ativam o mercado imobiliário”, que acentua os 

desequilíbrios. 
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Ressalta-se que a urbanização dos bairros em estudo já está consolidada, porém, sob o 

ponto de vista do adensamento construtivo com enfoque na tipologia multifamiliar, os bairros 

se encontram em processo de verticalização, há ainda muitos lotes vagos e edificações 

unifamiliares. Como a quantidade de unidades habitacionais das edificações multifamiliares é 

bastante superior às unidades previamente existentes, tal processo de verticalização está a 

refletir em um também adensamento demográfico. É importante frisar que, devido a esse 

adensamento construtivo e demográfico que vem sofrendo os bairros, tem-se produzido 

problemas quanto ao sistema de transportes, infraestrutura urbana (sistemas de água, luz, 

telefone etc.), e no que se refere à especulação urbana - os lotes vagos, que constavam em 

grande número nas últimas décadas, nos dias atuais, encontram-se mais escassos e cada vez 

mais valiosos, pois os proprietários fundiários tendem a „guardar‟ seus lotes, enquanto ainda 

aguardam possíveis modificações na legislação de uso do solo, de forma a possibilitar maior 

potencial construtivo, a fim de maiores ganhos futuros. 

Dessa maneira, a cidade de João Pessoa, notadamente, em suas áreas litorâneas 

dotadas, pelo poder público, de infraestrutura, e que correspondem às muitas áreas de 

interesse do capital na cidade, já apresenta características citadas por Abramo (2007), tais 

como, a estrutura residencial segmentada, a divisão da oferta promovida pelos capitais e a 

busca da distinção espacial. Em seu estudo a respeito das motivações da demanda residencial 

no mercado formal, Abramo coloca que o fator determinante das escolhas residenciais dá-se 

pela busca de distinção socioespacial, onde as famílias desejam estar próximas de pessoas de 

sua mesma classe, se concretizando em uma externalidade de vizinhança (convenção urbana), 

que corresponde a um processo de emergência e de manutenção de relações de interação 

socioespacial, sendo utilizada pelos capitais imobiliários para a renovação do segmento de 

demanda que habitualmente constituem a sua demanda solvável. Ressalta-se, no entanto, que 

quanto mais elevado o nível socioeconômico, menor se apresenta a interação socioespacial, 

portanto, o que comumente ocorre é a pseudomanutenção de relações, necessária à 

continuidade do ciclo do mercado. 

Entende-se que tanto as ações que direcionaram a expansão que a cidade sofreu a 

partir de uma produção cada vez mais dispersa, quanto às referentes ao processo de 

verticalização, e consequente produção de uma cidade compacta foram e são ainda 

impulsionadas por acordos combinados entre o Estado e o mercado, representado pelas 

grandes corporações privadas, como as incorporadoras, as construtoras e os agentes 

imobiliários. Assegura-se, pois, a implantação de equipamentos de infraestrutura, por 
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exemplo, os eixos estruturadores, imprescindíveis aos deslocamentos e à acessibilidade dos 

indivíduos aos mais diferentes locais (trabalho, estudo, lazer etc.).  

A estruturação urbana ocorre a partir de intervenções e investimentos regulamentados 

por interesses diversos, privados e estatais, a partir de estratégias, muitas vezes geradoras de 

segregações e exclusões de camadas da sociedade, expressas pelo movimento do capital. 

Legitima-se pela intervenção do Estado, que, através da legislação urbana, da produção e da 

gestão dos equipamentos e da infraestrutura urbana, tem um papel importante enquanto 

diferenciador do espaço urbano (RIBEIRO, 1986, p.146; PESSOA E BÓGUS, 2008, p.2), 

pois através da legislação se pode fortalecer uma estrutura urbana, consolidando-a ou 

direcionando o crescimento a outros sítios de interesse. 

Quanto ao desenho urbano (quadras, lotes, ruas e avenidas), os bairros Cabo Branco, 

Tambaú e Manaíra (figura 10) possuem malha basicamente regular, utilizando-se como 

parâmetro a via principal da orla marítima, assim, as vias são paralelas ou perpendiculares a 

esta (salvo raríssimas exceções). 

 

   
      (a)        (b)      (c) 

Figura 10 – Desenho urbano dos bairros. (a) Cabo Branco, (b) Tambaú, (c) Manaíra. Fonte: PMJP (2006). 

 

Em face do desenho urbano (especificamente no que concerne à distância da via 

paralela à orla ao interior do continente), em Cabo Branco, não há grandes possibilidades de 

se construir prédios com grande altura, respeitando o escalonamento, previsto na legislação. A 

grande maioria das edificações multifamiliares e da rede hoteleira possui de três a cinco 

pavimentos. A edificação mais alta encontrada no bairro possui 28 andares e se localiza em 

uma quadra a aproximadamente 530m distante do mar, fora da Zona de Restrição Adicional. 

Em Tambaú e Manaíra é mais facilmente perceptível o escalonamento do gabarito dos 

edifícios, devido à dimensão linear desses bairros em relação à via da orla. Deste modo, é 

mais evidente a diversidade construtiva, que abrange desde unidades unifamiliares de um e 
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dois pavimentos a unidades multifamiliares de 27 andares, exemplo de Tambaú, e de 33 

andares, em Manaíra; além do que, em Manaíra, a existência de lotes vagos é ainda presente e 

em quantidade superior se comparada aos outros dois bairros. 

Mesmo que a acentuação do processo de verticalização date apenas de duas décadas, 

nos três referidos bairros, já é possível perceber o cerceamento de habitações unifamiliares 

pela tipologia verticalizada (figura 11), acarretando, em alguns casos, a impossibilidade de 

algumas fachadas receberem a luz solar direta, devido o sombreamento provocado pelas 

edificações multifamiliares, que atingem alturas bem superiores. Outro agravante é a 

indisponibilidade de ventilação natural, pois as edificações multifamiliares funcionam como 

barreiras, podendo facilmente interferir na qualidade ambiental, através da produção de 

ambientes desconfortáveis e insalubres. 

 

   
    (a)     (b) 

Figura 11 – Cerceamento de edificações unifamiliares. (a) e (b) Cabo Branco. Fonte: Jaucele Azerêdo (2009) 

 

Através do volume das edificações, observou-se que os lotes dispõem-se, em sua 

maioria, com a testada (frente voltada à rua) bem menor que o comprimento; e que, as 

edificações encontram-se alinhadas umas com as outras, independentemente da altura, com, 

praticamente, a totalidade de aproveitamento construtivo.  

 

   
            (a)               (b)    (c) 

Figura 12 –Alinhamento de fachada – (a) Cabo Branco; (b) Tambaú; (c) Manaíra. Fonte: Jaucele Azerêdo (2009) 
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Livram-se apenas os recuos (figura 12), provocando a monotonia visual, e resultando 

na ausência de espaço livre para o vento percorrer e para a inserção de arborização entre 

edificações, como é recomendado por Romero (2000, p.107-108), para o clima no qual a 

cidade de João Pessoa está inserida. 

É importante frisar que esse tipo de ocupação que se encontra de acordo com os 

parâmetros previstos na legislação urbanística, que produzem o alinhamento de todas as 

fachadas da rua, aliado ao desenho dos bairros (ruas, quadras e lotes) em estudo, tende a ser 

desfavorável sob o ponto de vista da ventilação, principalmente quando esse alinhamento 

ocorre em ambos os lados da rua, fazendo com que esta funcione como corredor de vento 

(figura 13). 

 

  Figura 13 – Croquis - Efeito aerodinâmico de canalização do vento 
 

Nesse caso, o vento, que não encontra barreiras, atinge uma velocidade maior que 

pode ser considerada desconfortável aos usuários ao nível do solo, ao mesmo tempo em que 

não penetra nos ambientes internos das edificações. 

A construção de edificações verticalizadas sejam elas multifamiliares, pertencentes à 

rede hoteleira ou centros empresariais, se tem acentuado nas últimas décadas em João Pessoa, 

o que torna mais visível a diversificação do padrão de ocupação do seu espaço urbano. No 

caso específico dos bairros litorâneos, a partir da valorização do solo, a quantidade de lotes 

vagos vem diminuindo nas últimas décadas, dando lugar a essa nova tipologia construtiva. 

Quando bem planejada, no que se refere aos aspectos do urbanismo bioclimático, específicos 

à ventilação natural, a diversidade construtiva (figura 14) é bem vinda, pois o vento pode 

percorrer diferentes caminhos, e com isso, alcançar áreas mais distantes, e fora dos corredores 
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de vento. Aqui ter-se-á que se estudar a relação entre diversos parâmetros construtivos da 

legislação urbanística, dentre os quais, gabarito e desenho de quadras e lotes. 

 

     
  (a)      (b) 

Figura 14 - Diversidade gabarito/Gráfico de vento – (a) Cabo Branco; (b) Manaíra. Fonte: Jaucele Azerêdo 

(2009) 
 

Quanto à pavimentação urbana, em Cabo Branco e Tambaú, observou-se que, em 

todas as ruas e avenidas por onde circulam o transporte público coletivo, há pavimentação 

asfáltica (figura 15a). Nas demais, a pavimentação dá-se sob a forma de paralelepípedo 

(figura 15b). Em Cabo Branco, encontra-se também a pavimentação em blocos intertravados 

de concreto. Em Manaíra, além das ruas e avenidas por onde trafega o transporte público 

coletivo, há outras que receberam pavimentação com manta asfáltica, o que produziu mais 

áreas impermeabilizadas, menor absorção de águas pluviais, menor absorção de raios solares 

(diretos e indiretos), consequentemente, aumento da temperatura ambiente. Para agravar a 

situação, já se observam casos em que, quando da necessidade de manutenção na 

pavimentação, está-se fazendo sob a forma de reparo com manta asfáltica, produzindo 

diversos „retalhos‟ de áreas impermeáveis (figura 15c). 

 

   
(a)       (b)              (c) 

Figura 15 - Pavimentação - Manaíra: (a) alfástica; (b) paralelepípedo; (c) manutenção com manta 

asfáltica. Fonte: Jaucele Azerêdo (2009) 
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No tocante à utilização de vegetação no meio urbano (parques, praças e sistema 

viário), sabe-se que esta tende a aportar diversos benefícios à qualidade ambiental e 

psicológica dos usuários, ajudando a minimizar os efeitos provocados pela urbanização 

exacerbada, que contribui com as alterações das variáveis climáticas. Em Cabo Branco não 

existe nenhuma praça. A presença da vegetação faz sentir-se através da barreira do Cabo 

Branco, limite oeste. Em Tambaú, também não há exemplos e em Manaíra tem-se a presença 

de quatro (Praça Chateaubriant de Souza Arnaud, Praça Alcides Carneiro, Praça 

Desembargador Sílvio Porto e Praça Robson Duarte Spínola). Os exemplos da vegetação no 

meio urbano, citados neste trabalho, restringiram-se a exemplares que se encontravam 

dispostos em vias públicas. 

Há casos onde houve a opção pelo uso de palmeiras (figura 16a) em calçadas com 

dimensões que permitiam o uso de vegetação arbórea de pequeno porte, com copa horizontal, 

que futuramente pudesse fornecer o sombreamento dos passeios (ROMERO, 2000; 

MASCARÓ, 2005, p.189), bem como de uma parte do leito carroçável. Observou-se ainda, 

que, em muitos casos onde ocorre a utilização de espécies arbóreas de copa horizontal, estas 

não se encontram condizentes com o uso no espaço urbano, seja nas implantações – muito 

próximas às edificações –, seja na escolha de suas espécies, como exemplo, ficus (figura 16b), 

sete copas (figura 16c), dentre outras, provocando um conflito entre a arborização e a rede de 

fiação elétrica. Ressalta-se que, mesmo que os proprietários das edificações possam plantar 

árvores diante de seus imóveis, nas calçadas, a manutenção (poda de contenção/limpeza; 

retirada da árvore etc.) é de responsabilidade da Prefeitura Municipal. 

 

   
(a)         (b)             (c) 

Figura 16 -Vegetação urbana – Tambaú: (a) palmeiras; (b) fícus; (c) sete-copas. Fonte: Jaucele Azerêdo 

(2009). 

 

Sem a adequada fiscalização por parte da PMJP, moradores continuarão a arborizar as 

calçadas dos bairros litorâneos de João Pessoa sem os adequados critérios de implantação 

(corretas distâncias ao meio fio e ao limite do terreno) e escolha de espécies (porte, copa etc.), 
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favorecendo o aumento das despesas públicas concernentes aos equívocos produzidos pela má 

implantação. 

Chama-se aqui também à atenção ao tipo de revestimento das calçadas, de maneira a 

impedir a permeabilidade de águas pluviais. O Código de Obras, em seu artigo 378 indica que 

“competirá à Prefeitura, através de seus órgãos técnicos, fixar o tipo de pavimentação dos 

passeios para cada logradouro”. No artigo 381 expõe que, “a conservação dos passeios caberá, 

sob as sanções deste Código, ao proprietário do terreno a que sirva”. E acrescenta no artigo 

382, que “a inexecução de passeios ou o perecimento dos existentes importará na realização 

das obras necessárias diretamente pela prefeitura, que cobrará as despesas com acréscimo de 

taxa de administração fixada em 30% (trinta por cento) do valor total”. 

Mesmo que ainda haja muitos lotes vagos disponíveis, aptos à construção, sob o ponto 

de vista da infraestrutura já estabelecida, percebe-se a escolha pela substituição de edificações 

unifamiliares, cujos lotes encontram-se em áreas mais próximas à orla, ou voltadas às grandes 

vias de circulação, por uma edificação multifamiliar. É notório aqui, que a ação do mercado 

imobiliário tende a definir as regras de uma (re)valorização do solo urbano, fornecendo a 

possibilidade de que um número maior de indivíduos morem próximo ao mar, mesmo que, 

com o passar do tempo (e cada vez, mais rápido) poucos moradores o vejam diante de suas 

janelas, perante à crescente verticalização.  

Os agentes do mercado agem na área até que esta ainda seja fonte de lucros, ou seja, 

até que esta atinja o ponto de saturação, não comportando mais construções, ou quando não se 

realiza a apropriação do lugar, por parte dos habitantes, não se concretizando em uma 

externalidade de vizinhança - convenção urbana (ABRAMO, 2007). Assim sendo, o mercado 

busca novas áreas e lança novos produtos; novos padrões são criados para a parcela da 

população que não mais deseja habitar em áreas já saturadas, e também novos anseios e 

necessidades. 

 

1.3 Políticas públicas na produção do espaço urbano: plano diretor e aspectos 

ambientais 

 

Reconhece-se o processo de produção do espaço urbano da cidade de João Pessoa, 

como reflexo de interesses do Estado aliados aos do capital, a partir da acentuação das 

mudanças referentes à sua formação, no que concerne a morfologia habitacional, 

representação da produção construtiva sob aspectos físico, espacial, social, econômico e, 

principalmente, ambiental. 
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Bezerra e Araújo (2007, p.7) expõem que João Pessoa se urbanizou sob padrões 

produtivos apoiados em políticas públicas urbanas que privilegiam a lógica do capital, 

relacionada a interesses de grupos econômicos que se apropriam seletivamente do espaço da 

cidade. A cidade expandiu-se contínua ou descontinuamente em direção às áreas periféricas 

ao seu centro tradicional. Tem-se que, a expansão da cidade foi impulsionada por ações 

combinadas entre o Estado e as grandes corporações privadas, como as incorporadoras, as 

construtoras e os agentes imobiliários. 

O mercado imobiliário na cidade de João Pessoa se manteve ao lado de todo o 

processo de evolução urbana da cidade, até os dias atuais, sendo um dos atores responsáveis, 

juntamente com o poder público, na produção do espaço urbano, no que se refere, nos últimos 

vinte anos, prioritariamente, à acumulação urbana, obtendo-se como resultado, a reprodução 

da cidade como realização de negócios, portanto, criada aqui sob valores comerciais.  

Nesse sentido, os agentes do capital imobiliário utilizam-se de mecanismos para a 

venda e promoção de seus novos produtos, tais como as grandes campanhas publicitárias 

quanto à representação que as edificações possam ter para a cultura da cidade. Assim sendo, o 

mercado imobiliário, presente no processo de evolução urbana da cidade de João Pessoa, 

confirma-se como um dos atores responsáveis, juntamente com o poder público, pela 

produção e uso do espaço.  

Barbosa (2005, p.81) cita que a produção capitalista de João Pessoa envolve três níveis 

de atores - esferas pública e privada e sociedade civil - e apresenta para essa área específica, 

como agentes produtores mais proeminentes, os proprietários fundiários, os incorporadores, 

os corretores imobiliários, o Estado e os próprios moradores, mesmo que esta separação não 

se apresente de forma tão nítida. 

O processo de adensamento construtivo relaciona-se diretamente à valorização do solo 

urbano. Nos espaços litorâneos, enfatiza-se também a valorização subjetiva desse espaço, 

onde são agregados os valores naturais e ambientais - proximidade ao mar, conforto 

ambiental, dentre outros. No contexto de capital globalizado, esses novos padrões de moradia 

ganham destaque, através da apropriação dos lugares mais “nobres” da cidade, por modismo, 

prestígio, busca de uma melhor qualidade de vida, segurança, ou da incorporação de espaços 

verdes ou ainda pelo signo de uma (auto)segregação, a partir do desejo de convívio com 

pessoas de mesma classe social. 

Nesse ínterim, em meio aos estudos específicos de uso, ocupação, controle, 

gerenciamento e desenvolvimento urbano, à luz da legislação específica e de todos os 

conceitos referentes a um bioclimatismo urbano e arquitetônico, tecendo-se a relação com os 
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fatores e elementos climáticos, na composição e formação de novos climas urbanos, houve o 

confronto com a informação de que, neste ano de 2010, iniciou-se a construção da edificação 

mais alta que a cidade de João Pessoa ousou sonhar, no bairro Altiplano, denominada de Tour 

Genève; supera em altura, 180m. Ela terá uso misto distribuído em seus 51 pavimentos, 

residencial, empresarial e comercial. A incorporadora responsável pela obra é a TWS 

Empreendimentos, afiliada da TWS Participations S.A., holding sediada em Genebra/Suíça
6
. 

A previsão de conclusão é em 2014. Entende-se que tal implantação, além da grande 

repercussão mercadológica e simbólica, irá ter sua parcela de contribuição com a modificação 

e criação de climas urbanos específicos. 

Lembra-se aqui, que, nesse processo de produção das áreas litorâneas, tem-se também, 

nos últimos anos, um retorno ao tipo de ocupação dispersa, onde a valorização do solo implica 

na degradação do ambiente natural. Grandes áreas já se encontram desmatadas para a 

implantação dos equipamentos urbanos de grande porte
7
. Tal implantação apresenta como 

pano de fundo o desenvolvimento econômico aliado ao turismo da cidade e da região. 

Ao se organizar de forma ordenada para a contemporaneidade, o solo urbano que 

tende a funcionar como base a todos os atores, estrutura-se permeando as necessidades dos 

agentes do mercado, a citar, setor imobiliário, proprietários fundiários, construtores e 

incorporadores. Mendonça (2008, p. 184-185) cita Lemos (1988) ao expor que a dinâmica 

imobiliária relaciona-se “à crescente urbanização e centralização urbano-espacial e à 

diferenciação entre os espaços econômicos, resultantes do crescimento e complexificação dos 

serviços necessários à reprodução do modo capitalista de produção”, e quando determinados 

espaços passam a ter vantagens expressas a partir de uma “opção locacional, materializa-se a 

formação de uma renda espacial”.  Dessa forma, o capital imobiliário, ao escolher a 

localização dos empreendimentos, tem decisivo papel na estruturação das cidades. Acerca 

desse assunto, Carlos (1996, p. 44), enfatiza que, 

a diferenciação entre os lugares quanto à competitividade no espaço seja ele regional 

ou nacional tem a ver com a capacidade dos mesmos de concentrar infraestrutura 

combinada às instituições sociais dentro de um sistema de relações sociais: E só 

nesse contexto, se pode falar que o lugar regula o intercâmbio, o crédito, centraliza o 

capital, assim como a concorrência entre capitalistas pelas condições mais 

favoráveis de infraestrutura, crédito, mão-de-obra. Além do que o lugar também 

concentra as condições de reprodução da força de trabalho, da vida cultural, dos 

meios de vigilância, administração e repressão. 

 

                                                
6
 http://www.tws-empreendimentos.com.br/br/. Acesso em novembro de 2010. 

7
 O Polo Turístico Cabo Branco apresenta uma área projetada com 507 hectares, além de 147 hectares destinados 

à expansão, totalizando 654 hectares. Todo esse espaço dividido em 19 áreas para empreendimentos de hotelaria, 

nove comerciais, um centro de convenções, dois parques de turismo ecológico e de lazer, seis áreas de animação 

turística, um campo de golfe e três setores residenciais. 
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O uso do solo urbano disputado por segmentos variados da sociedade, diferentemente, 

expressar-se-á na heterogeneidade da paisagem urbana. Ter uma paisagem heterogênea é 

interessante, tanto para o capital, quanto para a sustentabilidade ambiental, pois a cidade é 

diversa e composta por indivíduos com necessidades outras; porém, a representação da cidade 

por espaços multi-fragmentados, cada vez mais reforça e alimenta a diferenciação entre a 

ocupação e uso de seu espaço. 

Portanto, a construção dessas novas espacialidades deve ter o Estado como agente 

regulador, ator que tem papel decisivo na estruturação do espaço através de suas políticas e 

planos de desenvolvimento. Essa localização privilegiada tende a influenciar sobre o preço 

final da terra. É possível controlá-lo através da regulação estatal que limita o mercado na 

ocupação do espaço ou através da infraestrutura, que distribuída homogeneamente no espaço 

urbano, implica em uma menor diferenciação, minimizando a competição entre usos por 

localizações (SÍGOLO, 2009, p.8). Porém, o que se observa é que pouco destes 

procedimentos vem sendo adotados, apesar da legislação regulatória sobre o uso do solo 

urbano. 

A “conveniência política e comercial deslocou a ênfase do desenvolvimento urbano de 

atender às necessidades mais amplas da comunidade para atender às necessidades 

circunscritas de indivíduos” (ROGERS, 2008, p.9). Desse modo, na prática, “o Estado é o 

instrumento de realização dos interesses dos grupos hegemônicos”, funcionando como 

instrumento do capital. Há que se supor, que, ao trabalhar como instrumento do capital, atinge 

seus próprios objetivos. Portanto, as ações estatais não podem ser encaradas como neutras, 

pois no Estado capitalista, as ações que visam atender o capital, também possibilitam a 

materialização de suas metas. 

Não apenas o local onde será inserido o empreendimento é determinante, o seu 

potencial construtivo é também de extrema importância na escolha do setor imobiliário, pois 

há sempre a busca em se produzir imóveis que possibilitem obter a máxima taxa de lucro, a 

partir da construção de um grande número de unidades, em diversos pavimentos. 

Nesse contexto, é impossível não relacionar a produção imobiliária aos mecanismos de 

controle de uso e ocupação do solo. A legislação urbanística serve não apenas como 

instrumento de controle no desenvolvimento do espaço, mas é responsável por sua ordenação, 

portanto, pode favorecer novas localizações no espaço urbano a partir da proposição de 

parâmetros urbanísticos mais atrativos para a atuação do capital imobiliário, que possibilitam, 

por exemplo, um maior adensamento construtivo (COTA e MOL, 2008, p.237). 
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Cabe à legislação urbanística instituir as normas ordenadoras e disciplinadoras 

pertinentes ao planejamento físico do Município, bem como, estabelecer os parâmetros do 

parcelamento do uso e da ocupação do solo, de modo que proporcione um maior equilíbrio à 

cidade, atendendo às suas necessidades.  

Ao determinar os índices construtivos, afastamentos, coeficiente de utilização, 

gabarito, dentre outros, a legislação urbanística influencia demais fatores ambientais, tais 

como, a passagem do vento, através da criação de barreiras e disposição da edificação no lote; 

dependendo da área de ocupação no solo, e dos índices de área verde, influencia na absorção 

da água da chuva. Esse cenário influencia no conforto, na qualidade do ambiente, na 

satisfação do usuário e no consumo de energia não renovável. Esses deveriam influenciar 

mais na escolha do local e no valor do imóvel. Dever-se-ia haver a mudança de critérios, criar 

novas externalidades de vizinhança e novas convenções urbanas, a partir dos parâmetros 

bioclimáticos. Estes voltariam, assim, a influenciar o valor da edificação e de se seu entorno. 

A partir do Estatuto das Cidades (Lei n
o
 10.257, de 10 de julho de 2001), houve uma 

mudança na área de abrangência para a implementação obrigatória dos planos diretores, que 

estava além do número da população. Outras cidades passaram a ser obrigadas a também 

terem o plano diretor: integrantes de regiões metropolitanas e aglomerações urbanas; onde o 

Poder Público municipal pretenda utilizar os instrumentos previstos no § 4
o
 do art. 182 da 

Constituição Federal
8
;  integrantes de áreas de especial interesse turístico; e as cidades 

inseridas na área de influência de empreendimentos ou atividades com significativo impacto 

ambiental de âmbito regional ou nacional.  

Com a regulamentação do Estatuto das Cidades houve uma maior preocupação com a 

questão ambiental
9
. Quanto às diretrizes de parcelamento do solo urbano, tem-se a Lei Federal 

6.766 de dezembro de 1979, que sofreu alterações impostas pela Lei 9.785 de 29 de janeiro de 

1999. Com a alteração garantiu-se a autonomia do município, no § 1º, Art. 4
o
: ao município 

caberia definir os parâmetros, para cada zona, dos usos e índices urbanísticos de parcelamento 

                                                
8
 § 4º - É facultado ao Poder Público municipal, mediante lei específica para área incluída no plano diretor, 

exigir, nos termos da lei federal, do proprietário do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, que 

promova seu adequado aproveitamento, sob pena, sucessivamente, de: I - parcelamento ou edificação 

compulsórios; II - imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana progressivo no tempo; III - 

desapropriação com pagamento mediante títulos da dívida pública de emissão previamente aprovada pelo 

Senado Federal, com prazo de resgate de até dez anos, em parcelas anuais, iguais e sucessivas, assegurados o 

valor real da indenização e os juros legais. 
9
 Art.2

0
, I – garantia do direito a cidades sustentáveis, entendido como o direito à terra urbana, à moradia, ao 

saneamento ambiental, à infra-estrutura urbana, ao transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, para 

as presentes e futuras gerações; e, VIII – adoção de padrões de produção e consumo de bens e serviços e de 

expansão urbana compatíveis com os limites da sustentabilidade ambiental, social e econômica do Município e 

do território sob sua área de influência. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil/Constituicao/Constituiçao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil/Constituicao/Constituiçao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil/Constituicao/Constituiçao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil/Constituicao/Constituiçao.htm
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e ocupação do solo, além das áreas mínimas e máximas de lotes e coeficientes máximos de 

aproveitamento, porém, não se garantiu que todos esses municípios tivessem condições de 

aplicá-la. Em muitos casos, faltam pessoal técnico capacitado e infraestrutura institucional 

que favoreçam essa autonomia. 

O primeiro Plano Diretor da Cidade de João Pessoa instaurou-se a partir da Lei 

Complementar N° 03, de 30 de dezembro de 1992 (Publicada no Semanário Oficial de 24 a 

31.12.92 - Edição n° 313). Em 1993, houve a republicação do Plano Diretor na Edição N° 

336, de 05 a 11.06.93, devido a ter saído com incorreções e omissões no texto original. 

A revisão do plano diretor em João Pessoa, publicada em 2008, consolidou-se pelo Decreto 

N.º 6.499, de 20 de março de 2009, que consolida a Lei Complementar N.º 054, de 23 de 

dezembro de 2008, às disposições da Lei Complementar N.º 03 de 30 de dezembro de 1992. 

Esta revisão vem a alinhar-se com as prerrogativas do Estatuto das Cidades, adequando-se às 

necessidades específicas da cidade. Ao apresentar as principais diferenças entre o plano 

diretor de 1992 e o de 2008, buscou-se refletir acerca da formação do urbano e sua relação 

com o conforto ambiental, ou seja, quais as implicações consequentes às mudanças na 

legislação. Essas diferenças permeiam os conceitos referentes à Usucapião Urbana, ao 

Consórcio Imobiliário, ao IPTU progressivo, à Outorga Onerosa do Direito de Construir, à 

Outorga Onerosa de Alteração do Uso e à Transferência do Potencial Construtivo, que 

diretamente influenciam a organização e o desenvolvimento urbanos. 

A Usucapião Urbana, tanto individual quanto coletiva, é o instrumento previsto para a 

regularização fundiária de áreas urbanas particulares, ocupadas, por outros, para fins de 

moradia, através de ações judiciais. Ressalta-se a importante relação entre a regularização 

fundiária e os interesses imobiliários, públicos ou privados. Essa ação regulatória implicará 

em servidão do sistema de infraestrutura, por parte do Estado e consequentes ajustes nos 

impostos públicos. Esses espaços urbanos, ocupados, inicialmente informalmente, tornam-se 

passíveis de ocupação pelo setor imobiliário formal, que os pode transformar de acordo com 

as suas necessidades, à luz da legislação específica à nova área. À medida dessas 

transformações espaciais e de uso, pode haver consideráveis alterações em relação ao clima 

urbano existente, e consequentemente, ao conforto ambiental. 

O Consórcio Imobiliário é a forma de viabilizar planos de urbanização ou edificação 

por meio da qual o proprietário transfere ao Poder Público Municipal o seu imóvel para 

realização de obras, recebendo de volta, como pagamento, parte do imóvel devidamente 

urbanizado. Esse acordo ajuda a valorizar a área através da implantação da urbanização, ao 
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mesmo tempo em que auxilia a organização e desenvolvimento do meio circundante, em prol 

da coletividade. 

Quanto ao IPTU progressivo no tempo (Imposto Predial e Territorial urbano), ocorre a 

majoração da alíquota pelo prazo de 05 (cinco) anos consecutivos, não devendo exceder a 02 

(duas) vezes o valor referente ao ano anterior, respeitada a alíquota máxima de 10% (dez por 

cento). O que significa dizer que, lotes vagos não deverão permanecer sem construção por 

tempo indeterminado. A existência de muitos lotes vagos
10

 (de construção e de uso) subutiliza 

a infraestrutura (redes viárias, de água, de saneamento etc.), desse modo, o Estado não obtém 

o retorno dos investimentos gastos no tempo previsto. Acerca desse instrumento de gestão, 

Bezerra
11

, afirmou que, 

No IPTU Progressivo, houve uma preocupação de se evitar a especulação 

imobiliária. Com esse novo instrumento, a Prefeitura poderá taxar os imóveis vazios 

que estão em áreas adensáveis e prioritárias de 2% a 10% do valor venal. Isso é bom 

para a cidade, porque esses vazios urbanos (terrenos abandonados) desrespeitam o 

compromisso coletivo e são usados para especulação. Agora, o dono de um imóvel 

em área provida de toda infra-estrutura terá que apresentar um projeto para ocupação 

desse espaço em cinco anos.  

 

A diferença em relação ao plano de 1992 deu-se em função da alíquota, que era de 

1,5% a 15%. 

Em relação à Outorga Onerosa do Direito de Construir, tem-se que o Município 

concede, através de pagamento, o direito de construir acima do coeficiente de aproveitamento 

básico, até o limite máximo permitido por zona. Observa-se que esse limite encontra-se fixado 

tanto em razão do gabarito máximo, quanto em razão da área total máxima a ser construída 

naquela zona, assim sendo, há a real impossibilidade em se obter a outorga onerosa para todos 

os lotes, o que evidencia a não mudança dos parâmetros anteriormente estabelecidos, 

evidenciando a atenção à infraestrutura circundante e a não descaracterização do meio.  

A Outorga Onerosa de Alteração de Uso é uma concessão oferecida pelo Município, 

que, através de pagamento, fornece o direito de alterar o uso da edificação já construída ou a 

ser construída. Como exemplos, podem-se citar as edificações onde funcionam ou 

funcionariam equipamentos comerciais, que passam a abrigar edificações multifamilires, ou o 

contrário. A atenção a ter, refere-se, dentre outros, ao impacto provocado ao meio 

circundante. Estelizabel Bezerra cita como exemplo o Residencial Gervásio Maia, 

                                                
10

 Os lotes vagos aqui citados localizam-se dentro das quadras. Diferentemente, avalia-se que a existência de 

espaços livres de construção é extremamente importante ao equilíbrio socioambiental, a exemplos de praças e 

parques urbanos. 
11

 Estelizabel Bezerra, Secretária de Transparência Pública (Setransp). Câmara Municipal aprova o 

novo Plano Diretor de JP. 02/12/2008. In: http://www.joaopessoa.pb.gov.br/noticias/?n=9607, acesso em 

04/11/2010. 

http://www.joaopessoa.pb.gov.br/noticias/?n=9607
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inicialmente, residencial, que, ao assumir o caráter comercial, implicou no aumento de fluxo 

de trânsito, maior consumo energético, dentre outros. Desse modo, teve que arcar com uma 

taxa a ser usada para investimento em áreas de interesse social. 

Ressalta-se que, até a implantação da revisão do Plano Diretor, havia apenas a Outorga 

Onerosa do direito de construir, significando a cobrança de uma taxa para construções 

verticais, que ultrapassassem a área original do imóvel, o que geraria maior adensamento 

construtivo, como também, maior utilização de infraestrutura. A partir da aprovação do novo 

Plano Diretor, em 2008, essa cobrança também passou a estendida aos imóveis que transfiram 

o direito de uso. 

A Transferência do Potencial Construtivo refere-se à autorização, conferida por lei, ao 

proprietário de imóvel urbano, privado ou público, para exercer em outro local, ou alienar, 

mediante escritura pública, o direito de construir previsto neste Plano Diretor ou em 

legislação específica. Tem-se que prever uma maior abrangência de possibilidades nas 

alterações dos espaços urbanos, de acordo, certamente, com as tendências de uso e ocupação 

por parte dos agentes envolvidas no processo, devendo-se, portanto, no estudo das 

implicações de uso e ocupação do solo urbano, à luz dessa legislação, ampliar a escala de 

observação e análise. 

Além desses parâmetros urbanísticos, chama-se aqui à atenção a outros bastante 

relevantes, que constam do Código de Obras do Município, e que também diretamente 

influenciam a produção do espaço e sua consequente contribuição com os aspectos 

ambientais, que são os Recuos, os Índices de Ocupação e de Aproveitamento.  

Os Recuos são as distâncias entre os limites da edificação e os limites do lote. 

O Índice de Ocupação corresponde à relação percentual entre a projeção horizontal da 

edificação e a área do terreno.  Ressalta-se que esse índice não se relaciona diretamente ao 

número de pavimentos - caso a projeção dos pavimentos superiores esteja dentro dos limites 

da projeção do pavimento térreo, a quantidade de pavimentos não fará diferença. 

O Índice de Aproveitamento do terreno é igual ao valor da área de construção dividida 

pela área do terreno. É esse índice que diretamente se relaciona com a quantidade de 

pavimentos e a área total construída. 

Esses três parâmetros construtivos refletem-se na densidade construtiva e consequente 

permeabilidade aos ventos dominantes. Lembra-se aqui que, em busca da zona de conforto, 

nas escalas arquitetônica e urbana, deve-se fazer uso de artifícios que favoreçam a ventilação 

(conforto e higiênica), necessária ao clima onde a cidade de João Pessoa está inserida, em 

busca da diminuição da temperatura, a partir das trocas térmicas. O importante conhecimento 
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desses índices, por parte dos atores responsáveis pela produção do espaço, possibilita 

considerar a ocupação de cada zona, em específico, com as características próprias do sítio, 

seja em função do adensamento (prioritário ou não), da restrição à ocupação, da proteção à 

paisagem etc. 

A partir da leitura e análise desses parâmetros, observa-se que não há índices 

urbanísticos ideais de uso e ocupação do solo a serem utilizados de modo irrestrito, pois se 

deve atentar às características específicas, às particularidades inerentes a cada área, como o 

relevo, presença de corpos de água, desenho da malha urbana, uso e ocupação do solo, como 

também, às características culturais da população residente e suas necessidades específicas. 

Tecendo a relação com a formação de climas urbanos, percebe-se que o clima urbano ideal 

também depende do espaço em que está inserida a sociedade e de suas atividades, pois as 

propostas de adequação relacionadas ao conforto ambiental, claramente variam de acordo 

com as variáveis climático-ambientais, peculiares a uma determinada região. 
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2 A PRODUÇÃO DE CLIMAS URBANOS EM DECORRÊNCIA DAS FORMAS 

URBANAS 

 

Há mais de dois mil anos, já havia o reconhecimento de que a adaptação da edificação 

ao lugar e ao clima deveria ser um princípio da arquitetura. Vitrúvio, em seu Tratado de 

Arquitetura, já chamava a atenção à correta localização das cidades, e anotava como primeiro 

princípio: “a eleição de um lugar o mais saudável possível” (2007, p.83), bem como o traçado 

e distribuição de suas ruas e praças, a partir da consideração dos ventos dominantes (p.95). 

Mais adiante, relata também a importância da adaptação do edifício ao ambiente geográfico, 

considerando prioritariamente, a sua intrínseca relação com o movimento do sol. 

(...) Parece, com efeito, que convém levantar as várias tipologias de edifícios de uma 

maneira no Egito, de outra na Espanha, não da mesma maneira no Ponto, 

diversamente em Roma, como acontece com as diferentes propriedades das terras e 

das regiões, porque, numa parte a Terra se encontra sob a pressão do curso do Sol, 

em outra se afasta dele, e fica temperada no meio. Portanto, assim como a 

constituição do Universo em relação à Terra se baseia naturalmente na inclinação do 

círculo do zodíaco e no curso do Sol com díspares qualidades, do mesmo modo se 

julga deverem ser traçadas as disposições dos edifícios de acordo com as 

características das regiões e as variedades do céu (VITRÚVIO, p.293). 

 

E ainda ressalta que, 

nas regiões setentrionais, pensa-se ser conveniente que os edifícios sejam 

construídos abobados, resguardados ao máximo e não expostos, voltados para as 

partes quentes. Contrariamente, nas regiões meridionais, sob o ímpeto do Sol, 

porque sujeitos ao calor, os edifícios deverão ser feitos mais abertos e voltados para 

o setentrião
12

 e o aquilão
13

. Desse modo, o que a natureza lesa em demasia, será 

emendado pela arte. De maneira idêntica será feita também uma aferição nas regiões 

restantes, de acordo com a posição do céu em relação à inclinação do Universo 

(VITRÚVIO, 2007, p 293-294). 
 

Do mesmo modo que se deve considerar a latitude e curso do Sol, este autor ainda 

ressalta que convém construir e dispor as tipologias dos edifícios a partir das características 

das nações, quando da distribuição e disposição dos edifícios, pois como as diferentes regiões 

são adaptadas às diferentes latitudes, os tipos de povos nascem com diferentes características 

e necessidades (VITRÚVIO, 2007, p. 298-299). 

Diante do exposto, ficou claro que nas cidades da antiguidade, o clima foi um dos 

agentes condicionantes na escolha da localização dos assentamentos. Higueras (2010, p. 57) 

lembra que as implantações dos primeiros assentamentos e cidades ocorreram em zonas 

temperadas. E independentemente de ser orgânica ou geométrica, a implantação das cidades 

                                                
12

 Vento direção norte. 
13

 Vento direção nordeste. 
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antigas respondeu a princípios do urbanismo bioclimático, fazendo uso, ao máximo, dos 

recursos naturais disponíveis.  

Olgyay (2008, p. 4-5) destaca os fatores que deveriam influenciar a expressão 

arquitetônica: culturais (morais, sociais e históricos) e fisiológicos (geológicos, climáticos e 

geográficos), como também, os limites econômicos, as necessidades físicas e emocionais da 

sociedade a serem levados em consideração. Discorre que há várias abordagens da psicologia 

e da estética, no pensamento de arquitetura contemporânea, e que a interpretação do clima 

como principal fator só é justificável se o ambiente climático influencia diretamente a 

expressão arquitetônica. Ele cita Dr. Walter B. Cannon ao argumentar que “o 

desenvolvimento de um equilíbrio térmico estável em nosso prédio deve ser visto como um 

dos avanços mais importantes na evolução da edificação”. Olgyay confirma tal afirmação ao 

observar diversas formas de habitação desenvolvidas por grupos de origem étnica similar, 

estabelecidos em regiões climáticas diversas, as quais fortemente se adaptaram às condições 

específicas do meio. Ele complementa que a preocupação com o clima encontrava-se 

inerentemente unida à habilidade de uma mão de obra voltada à solução dos problemas 

relativos ao conforto e à proteção, e os resultados apresentavam-se como fortes expressões 

construtivas com caráter regional (figura 17). 

 

 
Figura 17 – Exemplos de habitações adaptadas às condições climáticas. Fonte: Olgyay (2008, p.5). 

 

Porém, como nas cidades atuais, o clima é fortemente influenciado pelas atividades 

antrópicas, é importante observar as características formais e físicas dos elementos que 

compõem o meio urbano, pois a composição, os materiais construtivos, a organização do 

espaço, dentre outras características provocam modificações no seu clima geral e de sua 

região. 

Campos Neto (2007, p.9) define clima a partir de Ayoade (2002), ao relatar que 

corresponde às “características da atmosfera, inferidas de observações contínuas durante um 

longo período, incluindo considerações dos desvios em relações (sic) às médias, condições 



55 

 

extremas, e as (sic) probabilidades de frequência de ocorrência de determinadas condições de 

tempo.” A interação dos elementos naturais vento, chuva, temperatura, umidade e radiação 

contribui para a formação de climas específicos em todo o planeta e é responsável por 

diferentes  paisagens. Além desses elementos, ao se estudar a escala local, a topografia, a 

superfície do solo e a vegetação tornam-se relevantes nas alterações dos aspectos ambientais 

do espaço urbano e devem ser levados em consideração. 

MASCARÓ (2004, p. 15-38), define clima “como a feição característica e permanente 

do tempo num lugar, em meio a suas infinitas variações”. Mais adiante, relata que a 

informação climática deve ser considerada em três níveis: macroclima, mesoclima e 

microclima. E acrescenta que, 

os dados macroclimáticos são obtidos nas estações meteorológicas e descrevem o 

clima geral de uma região, dando detalhes de insolação, nebulosidade, precipitações, 

temperatura, umidade e ventos. Os dados mesoclimáticos, nem sempre de fácil 

obtenção, informam as modificações do macroclima provocadas pela topografia 

local como vales, montanhas, grandes massas de água, vegetação ou tipo de 

coberturas de terreno como, por exemplo, salitreiras. No microclima são levados em 

consideração os efeitos das ações humanas sobre o entorno, bem como a influência 

que estas modificações exercem sobre a ambiência dos edifícios. 

 

Acerca especificamente do conceito de microclima, tal autora afirma que este é 

impreciso, pois se pode usar com referência a fenômenos atmosféricos próprios de vale 

profundo, de uma baía rodeada de montanhas, de uma rua ou uma praça. Corresponde, 

portanto, “a um desvio climático de características singulares e reconhecíveis” e tem seu 

caráter evidenciado “quando fatores climáticos locais acentuam ou atenuam os fatores de 

origem externa, quando o fenômeno climático micro interfere de forma decisiva no contexto 

macroclimático”. 

Ainda mais especificamente, Monteiro (2009, p.30) exemplifica que é possível 

encontrar um microclima em uma nascente (exemplo natural), como também em um conjunto 

arquitetônico (exemplo artificial). 

A figura 18 exemplifica as três escalas climáticas, onde CLP corresponde à Camada 

Limite Planetária; CLU, à Camada Limite Urbana e CDU, à Camada do Dossel Urbano. 
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Figura 18 - Esquema de escalas climáticas e camadas verticais em áreas urbanas. Fonte: Oke (2004) apud 

Sobreira (2010, p.10). 
 

Oke (2004) apud Campos Neto (2007, p.13-14) denomina diferentemente de Mascaró 

(2004), duas das escalas que devem ser observadas, segundo ele, em áreas urbanas: quanto à 

microescala, não há diferença, relata que esta é típica do microclima urbano, e pode ser 

caracterizada por elementos como edifícios, árvores, ruas, quintais, jardins etc., com uma 

proporção menor que de um para centenas de metros. Porém, o que Mascaró considera como 

escala meso, Oke denomina de escala local, que inclui efeitos climáticos de caráter da 

paisagem, como a topografia, exclui os efeitos microclimáticos e abrange a proporção de um 

para vários quilômetros. O que Oke analisa como mesoescala relaciona-se com a influência da 

cidade no tempo e no clima de toda a área urbana, abrange tipicamente dezena de quilômetros 

de extensão, se aproxima do que Mascaró (2004) considera como escala macroclimática. 

Resolveu-se atentar a isso devido ao fato de uma mesma denominação ter abrangências 

diferentes, que variam segundo a compreensão do teórico. 

Com o intuito de ser mais específico em relação aos termos usados no estudo dos 

espaços climáticos, sustenta-se em Monteiro (2009, p.29), que ao tratar do clima alusivo à 

cidade, se refere ao clima local, para a escala de bairros, cita topoclima, e, especificamente, 

para espaços bem mais reduzidos, como trechos de uma rua, o termo microclima. 

O processo contínuo de substituição do ecossistema natural por estruturas artificiais, a 

partir da sucessiva retirada da vegetação nativa, movimentação de terra e alteração brusca de 

relevo, como também, a impermeabilização dos solos, ocasiona impactos ambientais em 

vários níveis, o que possibilita a formação de distintos tipos climáticos locais, os chamados 

climas urbanos. 
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Cada cidade é formada por um conjunto de diversos microclimas, podendo ser 

encontrados como ilhas de calor, bolsões de poluição atmosférica e diferenças locais no 

comportamento dos ventos, segundo Duarte (1997) apud Campos Neto (2007, p.15). A escala 

das edificações deve, diretamente, se relacionar com as decisões sobre a geometria e 

orientação urbana e suas interferências no microclima do entorno. 

Ao se estudar os microclimas urbanos, é possível obter diversas informações que 

auxiliem os gestores do planejamento urbano, na configuração de novas ocupações e/ou 

transformações futuras de determinados espaços de uma cidade, seja no controle da poluição 

do ar, no balanço de energia, dentre outros, a fim de que não se construam espaços insalubres 

e com baixa qualidade ambiental. 

Resolveu-se diferençar os conceitos de clima e de tempo, tão comumente confundidos. 

Koenigsberg (1977) considera o clima como uma integração no tempo dos estados físicos do 

ambiente atmosférico, peculiar de certa localidade geográfica e como tempo, o estado 

momentâneo do ambiente atmosférico em certa localidade (VIEIRA, 1994, p.37). 

Freitas (2008, p.65-66) informa que a diversidade de elementos climáticos 

(temperatura, umidade, vento e precipitação) aliada aos fatores climáticos (latitude, altitude, 

continentalidade, correntes marítimas, massas de ar) que alteram ou evidenciam as 

características de tais elementos, justifica a existência de classificações climáticas, e na 

medida em que se reduz a escala espacial, surgem subdivisões nessas classificações. Dentre as 

classificações climáticas no Brasil, citam-se aqui as de Koeppen (fundamenta-se na 

temperatura e na precipitação) e Strahler (valoriza o comportamento das massas de ar e as 

áreas geográficas por ela influenciadas). A figura 19 apresenta a divisão dos climas no Brasil. 

 

 
Figura 19 – Climas do Brasil. Fonte: 

http:www.geografiaparatodos.com.br/img/mapas/climas_do_brasil.gif 
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Tomando-se como exemplo as características da cidade de João Pessoa: latitude sul 

7º08‟e longitude oeste 34º53‟, médias térmicas anuais em torno de 25º, umidade relativa do ar 

em torno de 80% e totais pluviométricos anuais de 1500 a 1700 mm (SILVA, 1999), tem-se 

que, quanto ao clima, segundo a classificação de Koeppen, a cidade se insere na subdivisão 

„As‟ – Clima tropical com chuvas de inverno (KOEPPEN, 1996). Quanto à classificação feita 

por Strahler, a cidade encontra-se na faixa de clima litorâneo úmido. 

Em sua tese de livre-docência, Monteiro (2009, p.15-44) “ousa tentar para o estudo do 

clima da cidade uma conduta de investigação que veja nela não um antagonismo entre o 

homem e a natureza, mas uma co-participação”. Nesta tentativa, indica dez enunciados 

considerados básicos para o Sistema Clima Urbano (SCU), onde expõe as relações 

estabelecidas entre os diversos elementos que o compõem. Além dos enunciados, propõe a 

subdivisão do SCU em três subsistemas (ou canais perceptivos), pois entende que “o clima da 

cidade admite uma visão sistêmica, com vários graus de hierarquia funcional”. Dentre os três 

subsistemas, ressalta-se aqui o que trata a respeito do conforto térmico (Canal I), mais 

próximo do que se deseja desenvolver durante esta pesquisa. Segundo o autor, dentro do 

SCU, “esse canal atravessa toda a sua estrutura, (...) e pressupõe uma produção fundamental 

no balanço de energia (...). O uso do solo, a morfologia urbana, bem como suas funções, estão 

intimamente implicados no processo de transformação e produção”. 

O primeiro dos enunciados propostos por Monteiro (2009, p.19) já exprime que “o 

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

urbanização”, ou seja, o clima passa a ser analisado além das características estritamente 

naturais. Juntam-se a estas, as características adquiridas a partir da ação humana no processo 

de produção do espaço urbano. As condições climáticas das áreas entendidas como clima 

urbano derivam-se da alteração do ambiente natural por um ambiente construído, pelas 

intensas atividades humanas (MENDONÇA, 2009, p.93). 

De acordo com Pantaleão e Romero (2008), as cidades tornam-se mais suscetíveis às 

alterações climáticas, devido à contribuição da superfície da massa edificada, quanto à 

condutibilidade térmica e ao aumento das temperaturas, em relação às superfícies naturais. 

Freitas (2008) acrescenta ainda a importância da diminuição da umidade, o que contribui para 

a amplitude térmica e para a saliência dos extremos. 

Ressalta-se que o clima varia segundo a posição no globo terrestre, em função da 

circulação atmosférica, das massas de terras e água, do relevo do solo, da superfície revestida 

e da latitude.  
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Os climas urbanos são modificações locais das condições atmosféricas. Dependem 

tanto do clima regional, quanto dos aspectos naturais e antrópicos, de onde a localidade 

estiver inserida. As formas criadas pelo homem, o aumento da densidade de construção e de 

atividades alteram o clima geral. Dessa maneira, é possível perceber, dependendo da produção 

espacial, a criação de mesoclimas ou microclimas, a partir das diferenças de temperatura, 

ventilação ou de umidade, entre ruas ou bairros de uma cidade e a média da região. Isso 

diretamente influencia a percepção dos níveis de conforto, o consumo de energia, dentre 

outros, segundo Freitas (2008, p.19-83). 

Enfatiza-se a necessidade de identificação dos diferentes espaços dentro da cidade, 

para que seja possível identificar os fatores causadores da diferenciação climática do 

ambiente, devendo-se considerar as variáveis que compõem os microclimas, em suas várias 

escalas (MENDONÇA, 2009, p.96; FREITAS, 2008, p.70). Como exemplo, Mendonça 

(2009, p.96) cita um estudo realizado por Seabra (1991, p.20), acerca de bairros na metrópole 

paulistana, onde foi possível observar a existência de „ecossistemas‟ singulares por 

apresentarem “temperaturas mais amenas, arborização, menos (sic) densidade (sic) de 

construções e de população”. Tal resultado se mostrou contrário aos dos “velhos bairros 

industriais e operários”, com características opostas às citadas anteriormente. 

Avaliando-se que a produção realizada em um dado espaço poderá não se desvincular 

da cidade como um todo, podendo vir a contribuir para a alteração de uso e ocupação de 

outros espaços, contíguos ou não, e, considerando-se que as mudanças produzidas na forma 

urbana relacionam-se com as alterações das variáveis climático-ambientais (produção de 

climas e microclimas específicos), tem-se que, o que é produzido em um dado espaço 

contribui para a alteração do clima da cidade, e dependendo do tipo e continuidade desse 

processo de produção urbana, a contribuição às mudanças climáticas alcançará limites outros 

ao território do município.  

Anota-se que, no contexto da produção da cidade, ocorre a sempre busca por melhores 

espacialidades por parte dos agentes do mercado. Buscando o maior ganho financeiro, acabam 

por supervalorizar certas áreas, em detrimento de outras. O consumo exacerbado do espaço, a 

partir da exploração dos recursos naturais, estéticos e visuais, bem como dos recursos de 

infraestrutura e serviços tende à sua exaustão, o que provoca a saturação desse espaço 

específico e sua consequente desvalorização por certas camadas da população.  

A solução encontrada pelos agentes do mercado refere-se sempre à busca por novas e 

melhores localizações, que passarão, continuamente, a ser consumidas, dando prosseguimento 

ao processo de produção da cidade. Esse tipo de produção, encontrada em muitas cidades, e, 
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ligado à acumulação urbana capitalista, é discutível do ponto de vista ecológico e do conforto 

ambiental. Assim sendo, a crise ambiental/ecológica dos dias atuais, gerada por essa ocupação 

e transformação do espaço, tem fortes pressupostos de valorização capitalista. Rogers (2008, 

p.17) aponta que “a construção de nosso habitat continua a ser dominada pelas forças do 

mercado e imperativos financeiros”. 

Muitas vezes ocorre a apropriação indevida do meio ambiente natural e a posterior 

substituição desse ambiente por um que se aproxima do natural. Faz-se uso indiscriminado de 

movimentação do solo, desmatam-se áreas com vegetação nativa ou já ambientadas ao clima, 

e plantam-se vegetações exóticas, criam-se lagos, aterram-se várzeas, dentre outros. Da 

mesma maneira, a arquitetura que se apresenta como novidade e representa os anseios de certa 

parcela da população, nem sempre condiz ao local onde se insere, podendo ser vista com as 

mesmas características em qualquer parte no mundo. Altera-se o ambiente. Intensificam-se as 

mudanças das variáveis climático-ambientais. Como responder às questões de conforto 

ambiental, que ficam comprometidas?  Através da massiva utilização de energia artificial não 

renovável e cada vez maior degradação ambiental?  O mercado, à sua vez, utiliza-se de meios 

legais para a execução e a venda desses projetos urbanos e arquitetônicos. 

Os edifícios são exibidos como meros produtos.  O que determina suas formas, 

qualidades e desempenhos é a busca pelo maior lucro, assim, qualquer gasto não relacionado 

diretamente à obtenção de lucro pode tornar a empresa menos competitiva e, portanto, mais 

vulnerável a riscos financeiros. Como consequência, há edifícios de todos os tipos sendo 

“embrulhados e padronizados” e que se tornam “verdadeiras estruturas que desperdiçam 

energia e são responsáveis pela metade do consumo anual de energia do mundo” (ROGERS, 

2008, p.67-68). 

Assim sendo, a partir da relação entre a produção da cidade com as questões 

climáticas, observa-se que se tem a modificação do clima natural e a introdução de um novo 

clima, o urbano. Daí a importância em se conhecer o clima quando da necessidade de se 

produzir/transformar o espaço, e seu estudo ser incorporado como ferramenta às ações 

referentes aos projetos arquitetônicos e urbanísticos.  

No que se refere às alterações climáticas, sabe-se que a variação do clima é um 

fenômeno natural, apresentando períodos de mudanças intensas em algumas fases da história 

do planeta. Porém, o que é considerado como fenômeno atípico é a rapidez dessas alterações 

climáticas, as quais vêm ocorrendo nos últimos tempos e que tem produzido grandes impactos 

ambientais em todo o planeta. Discussões acerca do tema surgiram nos anos 1980. Em 1988, 

foi criado o Painel Intergovernamental sobre Mudança do Clima (IPCC), órgão criado pelo 

http://www.oc.org.br/index.php?page=Conteudo&id=9
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Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) e pela Organização 

Meteorológica Mundial (OMM), para estudar o problema das mudanças climáticas. Fazem 

parte do painel os países-membros do PNUMA e da OMM. Especialistas destes países 

produzem relatórios de pesquisas, estudos e materiais de apoio ao IPCC sobre o contexto 

atual das mudanças climáticas e suas projeções futuras.  

A Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (CQMC) foi 

assinada durante o evento ECO 92 - II Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente 

e Desenvolvimento Humano (CNUMAD), no Rio de Janeiro, que abordou a discussão acerca 

do desenvolvimento sustentável e sobre as possibilidades de reverter o atual processo de 

degradação ambiental. Nesta conferência elaboraram-se os seguintes documentos: a Carta da 

Terra, a proposta das Agendas Locais (Agenda 21), os Convênios sobre as mudanças 

Climáticas, os Convênios sobre a Diversidade Biológica e a Declaração de Princípios sobre as 

Florestas. 

Mais tarde, e vinculado à CQMC, entrou em vigor em 1997 o Protocolo de Quioto. 

Embora muito se discuta a respeito, há muito o que avançar. Questões políticas e econômicas 

acabam prevalecendo em detrimento de questões ambientais (OBSERVATÓRIO DO 

CLIMA, 2010). Quanto aos estudos brasileiros acerca das mudanças climáticas, podem-se 

aqui mencionar as Conferências Nacionais do Meio Ambiente, realizadas pelo governo 

federal, como também, os Conselhos e os Fóruns estaduais. 

Há vários grupos de pesquisadores que desenvolvem trabalhos acerca das mudanças 

climáticas. Como exemplo, pode ser citado o Grupo de Pesquisa em Mudanças Climáticas
14

 

(GPMC), vinculado ao INPE (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais), que tem como 

objetivo,  

o desenvolvimento de pesquisas relacionadas ao tema mudanças climáticas, 

incluindo estudos observacionais para caracterizar o clima presente e sua 

variabilidade em longo prazo, assim como estudos de projeções de cenários 

climáticos futuros para caracterizar o clima no que resta do Século XXI para vários 

cenários de emissões de gases de efeito estufa. 

                                                
14

 Instituições que fazem parte deste grupo de pesquisa: Universidade de São Paulo-IAG (www.iag.usp.br), da 

Fundação Brasileira de Desenvolvimento Sustentável (www.fbds.org.br), instituições do Governo Federal: 

EMBRAPA, INMET, FIOCRUZ, ANA, ANEEL, ONS, COPPE-UFRJ entre outras; centros estaduais de 

meteorologia, universidades, o FBMC (Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas) e a Sociedade Civil 

Organizada. Este grupo de pesquisa também trabalha em conjunto com o Programa Nacional de Mudanças 

Climáticas do Brasil do Ministério da Ciência e Tecnologia, com a Secretaria de Mudanças Climáticas e 

Qualidade do Ar do Ministério do Meio Ambiente, com a Rede Clima e com o Programa de Mudanças 

Climáticas Globais da FAPESP, assim como, com programas nacionais de alguns países da América do Sul. 

Fonte: http://mudancasclimaticas.cptec.inpe.br/. 

http://www.oc.org.br/index.php?page=Conteudo&id=14
http://www.oc.org.br/index.php?page=Conteudo&id=15
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A Rede CLIMA
15

 (Rede Brasileira de Pesquisas sobre Mudanças Climáticas Globais) 

foi instituída pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, em 2007, com o objetivo de “gerar e 

disseminar conhecimentos para que o Brasil possa responder aos desafios representados pelas 

causas e efeitos das mudanças climáticas globais”. O Relatório de Atividades da Rede 

Brasileira de Pesquisas sobre Mudanças Climáticas Globais, apresentado em julho de 2009, 

apontou a criação de dez sub-redes temáticas, as quais abrangem “o aumento do 

conhecimento científico, impactos, adaptação e mitigação das mudanças climáticas”. As 

pesquisas desenvolvidas pela Rede CLIMA constituem-se em apoio às atividades de Pesquisa 

e Desenvolvimento do Plano Nacional de Mudanças Climáticas, e buscam o estabelecimento 

e a consolidação da comunidade científica e tecnológica de modo a atender as necessidades 

nacionais de conhecimento, a partir da “produção de informações para formulação e 

acompanhamento das políticas públicas sobre mudanças climáticas e para apoio à diplomacia 

brasileira nas negociações sobre o regime internacional de mudanças climáticas”. 

Referencia-se aqui também o Programa FAPESP
16

 de Pesquisa sobre Mudanças 

Climáticas Globais – PFPMCG (“FAPESP Research Programme on Global Climate Change” 

– RPGCC) que tem como objetivo, avançar o conhecimento acerca do tema, em busca do 

desenvolvimento de tecnologias apropriadas para o futuro, concernentes a tecnologias 

inovadoras para mitigação de emissões, como também relativas à adaptação em todos os 

setores e atividades. Ressalta-se que este programa vincula-se com outros mecanismos de 

financiamento internos e externos ao Estado de São Paulo.  

Recentemente, lançou-se o novo edital
17

 da Fundação de Amparo à Pesquisa do 

Estado de Minas Gerais (Fapemig), em parceria com a Fundação Estadual do Meio Ambiente 

(Feam). O Edital de Apoio a Pesquisas sobre Mudanças Climáticas no Estado de Minas 

Gerais (Edital 21/2010) recebe propostas até 02 de março de 2011, e tende a abordar a 

discussão a respeito de questões como o aquecimento global e emissão de gases na atmosfera. 

Este edital atende ao Decreto 45.229, de 3 de dezembro de 2009, que regulamenta medidas do 

Poder Público do Estado referentes ao combate às mudanças climáticas e à gestão da emissão 

de gases do efeito estufa. 

                                                
15

 In: http://www.dpi.inpe.br/~gustavor/redeclima/relatorio_rede_clima_julho09.pdf.  Acesso: 08/11/2010. 
16

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. In: 

http://www.fapesp.br/materia/4473/pfpmcg/pesquisa-sobre-mudancas-climaticas-globais.htm. Acesso: 

08/11/2010. 
17

 http://www.fapemig.br/destaques/destaque_descricao.php?cod=971. Acesso: 08/11/2010. 



63 

 

É importante observar que as pesquisas citadas anteriormente encontram-se em rede, o 

que significa dizer que as instituições responsáveis trabalham em conjunto, em prol de 

análises de resultados mais abrangentes acerca do tema, e em um tempo mais curto. 

Percebe-se a importância da incessante discussão acerca do tema, ainda mais ao se 

considerar a rapidez em que essas mudanças e suas repercussões estão ocorrendo. E é 

impossível não apreciar o rebatimento dessas mudanças climáticas globais na formação das 

cidades, no que concerne à dinâmica de organização e planejamento do espaço urbano a partir 

da sua relação com as variáveis climáticas, e mais especificamente, às variáveis termo-

ambientais. Deve-se observar também, a influência dos elementos naturais e dos elementos 

construídos sobre a modificação dessas variáveis, e, consequente formação de climas 

específicos, em espaços urbanos, o que também refletiu e continua a refletir em vários 

trabalhos desenvolvidos por diversos pesquisadores em todo o Brasil, nos últimos anos. 

Prata (2005) apresentou, em sua pesquisa de doutoramento, o estudo da relação entre a 

alteração de gabarito e as mudanças ocasionadas na ventilação natural em espaços urbanos na 

cidade de Santos/SP, onde, os ensaios realizados em túnel de vento comprovaram a hipótese 

adotada, de que “a altura dos edifícios e a sua posição influenciam a distribuição do vento no 

tecido urbano”. Além de ter observado as diferentes distribuições de fluxo para edifícios 

isolados ou espaçados, bem como agrupados ou formando uma barreira. Ainda lembra a 

importância de soluções de projetos urbanos, através da inserção de praças, áreas verdes; e 

arquitetônicos, com a utilização de pilotis, vazios parciais em alguns andares, dentre outros, 

que possam melhorar a ventilação natural de espaços já construídos ou em construção 

(PRATA, 2005, p. 193-194). 

Araújo e Caram (2006, p.165-166) buscaram no estudo bioclimático do antigo bairro 

da Ribeira, em Natal/RN, a interrelação com o conceito de desenvolvimento sustentável. 

Observaram que, como um todo, o bairro apresenta uma carência de áreas verdes. As autoras 

sugeriram a implantação de canteiros mais arborizados, com cobertura vegetal, além de 

árvores de pequeno porte, em ruas mais estreitas, o que contribuiria na amenização do 

microclima do bairro e, especificamente das áreas mais prejudicadas em termos bioclimáticos, 

as que apresentam “as maiores médias de temperatura do ar, menores médias de velocidade 

dos ventos e a configuração urbana que menos condiz com a realidade climática da cidade, 

com ruas e passeios estreitos, não diversidade de altura dos edifícios, ausência de recuos, ruas 

pavimentadas e, principalmente, ausência de áreas verdes”. As autoras acrescentaram ainda 

que o microclima do bairro, representado por três, dos seis pontos de medição das variáveis 

bioclimáticas, não era condizente com as condições de conforto, devido apresentar 
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temperaturas muito altas nas áreas de maior densidade construída, baixas velocidades dos 

ventos, como também, a umidade constantemente alta. As medições das variáveis ambientais, 

aliadas aos atributos de porosidade e rugosidade da forma urbana revelaram que o bairro 

“deve ser melhor adequado para o conforto dos usuários, independentemente do uso que se 

propõe na perspectiva de mudança do uso do solo ali vigente”, e que o processo de 

revitalização deve ser considerado tão importante para a preservação da história da cidade 

quanto para a aplicação do conceito de desenvolvimento sustentável. 

Peregrino (2005), Queiroga (2005), Carvalho (2006) e Santos (2007), utilizaram o 

mesmo recorte espacial, um trecho entre os bairros de Cabo Branco e Tambaú, em João 

Pessoa/PB, para a realização de suas respectivas pesquisas. Realizaram-se oito ensaios de 

erosão de areia e oito de camada limite atmosférica, representativos da ocupação do solo 

existente no local aos propósitos específicos de cada pesquisador. 

Na mesma linha de trabalho de Prata (2005), Peregrino (2005) avaliou a interrelação 

existente entre a variável vento e os padrões de ocupação do solo urbano. Houve, para tanto, o 

estudo de simulações de adensamento da área do recorte espacial escolhido, sob a luz da 

legislação vigente, avaliando os modelos com base em ensaios efetuados em túnel 

aerodinâmico, sob a técnica de figuras de erosão de areia. Dentre os resultados obtidos cita-se 

que, a verticalização nem sempre conduz a resultados indesejáveis, visto que, em uma das 

simulações de adensamento propostas pelo autor (simulação 4), onde todos os edifícios teriam 

17 pavimentos, e praticando a alteração dos afastamentos, as condições de ventilação são 

bastante aceitáveis, além de possibilitar maior dispersão dos poluentes, garantindo melhor 

qualidade do ar, além de maior conforto térmico e lumínico, de racionalização de energia, 

como também de unidades de habitação beneficiadas, o que ultrapassaria, de longe, os 

resultados obtidos nos adensamentos propostos a partir das diretrizes impostas pela legislação 

atual de João Pessoa (PEREGRINO, 2005, p.151-152). 

Queiroga (2005) também desenvolveu o seu estudo no mesmo recorte espacial, em 

Cabo Branco e Tambaú, citados anteriormente. Diferentemente dos outros trabalhos, tratou 

mais especificamente da estrutura construtiva, especificamente acerca da eficiência do 

dimensionamento de aberturas para a ventilação natural. Queiroga (2005, p.10-11) discorre 

que, a partir de ensaios em túnel aerodinâmico de camada limite atmosférica, puderam ser 

verificadas as zonas de estagnação e de ventilação mais proeminentes, de modo a escolher 

dois edifícios a analisar, um que se localizasse em uma zona estagnada (Edifício Maison de 

France, em Tambaú), e outro, em uma zona bem ventilada (Residencial Porto Cairu, em Cabo 

Branco). A autora obteve como constatações que se deve diferençar o dimensionamento das 
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aberturas, em função do padrão de ventilação local e em função da implantação da edificação 

na malha urbana, como também, que a quantificação dos perfis e déficits de velocidade em 

função da camada limite atmosférica, bem como os déficits ao nível e de quantidade de 

movimento poderiam servir de parâmetros de orientação de dimensionamentos de aberturas 

das edificações (QUEIROGA, 2005, p.109). 

Carvalho (2006) elaborou uma metodologia para a observação e análise climática de 

cidades ou parcelas destas, de modo a investigar como a urbanização influencia e é 

influenciada pelo clima urbano. Relatou, nesta pesquisa, que, de acordo com uma medição 

realizada às 5h00, em dois dos quatro pares de pontos observados, verificou-se que a 

temperatura do ar caiu 0,5°C, enquanto na estação de referência, a diminuição equivaleu a 

1,5°C, o que demonstra que o ambiente urbano armazena calor durante a noite, e que a 

convecção pelo vento e a radiação térmica, emitida para a atmosfera não são suficientes para 

o seu resfriamento, até, pelo menos, os níveis verificados no seu entorno. Observou também 

que as medições indicaram a existência de ilha de calor diurna verificada no local (trecho 

urbano entre Cabo Branco e Tambaú), apresentando o valor equivalente a 2,3°C em média e 

máxima de 3,7°C, com ventos leste e nordeste. Carvalho assumiu a preocupação nesse 

aumento da temperatura, ao considerar que a área estudada ainda é pouco adensada e se 

encontra no primeiro plano em relação à incidência dos ventos dominantes. Apesar desse 

acúmulo de calor, este autor disse não ser possível estabelecer como regra geral que o 

aumento da densidade construída, a partir da verticalização das construções, provoque a 

elevação da temperatura, e levantou a hipótese de que até certo limite a verticalização das 

edificações contribui para a redução da temperatura, a partir do sombreamento das ruas e 

devido à aceleração dos ventos, em alguns casos, além de os coeficientes de correlação entre a 

velocidade do vento e a distância em relação ao mar indicarem uma leve tendência para a 

redução de velocidade na medida em que o vento penetra a malha urbana (CARVALHO, 

2006, p. 183-188). 

Ressalta-se que, embora esta pesquisa de dissertação tenha realizado medições de variáveis 

climáticas, como Carvalho (2006), em Cabo Branco e Tambaú, uma das diferenças citadas 

aqui, deveu-se em função da escolha dos recortes, que partia da via principal, próxima ao mar, 

em direção ao continente. Pois se pretendia obter dados que exemplificassem como as 

variáveis climáticas se comportavam nestes distintos recintos urbanos, desde a inexistência ou 

mínima de barreira aos ventos provenientes de sudeste, até o encontro de recintos com alto 

grau de edifícios verticalizados. Enquanto Carvalho, em sua pesquisa de doutoramento 

analisou pontos exclusivamente dentro do continente, de modo a responder a sua hipótese, 
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onde selecionou pares de pontos que atendessem aos critérios estabelecidos durante a sua 

pesquisa. A delimitação dos pares de pontos pode ser vista na figura 20, a seguir. 

 

     
Figura 20 – Delimitação da área de estudo e marcação dos pontos. Fonte: Carvalho (2006, p.117 e 135). 

 

Santos (2007) tratou sobre a determinação de ângulos de céu de acordo com a latitude 

e os padrões de ocupação do solo da cidade de João Pessoa, determinados pela legislação 

vigente. Para a análise, se utilizou do estudo realizado por Peregrino (2005), acerca dos 

adensamentos propostos para um trecho compreendido dos bairros de Cabo branco e Tambaú. 

Dentre os resultados obtidos, a autora afirmou que todas as radiações ponderadas dos 

balanços (verão, inverno e anual) são negativas, ou seja, a temperatura ambiente é sempre 

superior à neutra, sendo, portanto, indesejável; a quantidade de radiação ponderada diminui 

com o aumento da obstrução solar, podendo ser alcançado com o aumento da altura do 

gabarito; e conclui que, o padrão atual de ocupação do solo urbano da cidade de João Pessoa 

está equivocado no que se refere aos ângulos de céu obstruídos, encontrando-se fora da 

realidade climática da área estudada e que estes comprometem à ventilação intra-urbana 

(SANTOS, 2007, p.79). 

Silva (2007, p.69-72) tratou a respeito das diretrizes termo-ambientais para o 

planejamento urbano da cidade de Corrente/PI, com o enfoque na ventilação intra-urbana, 

onde houve a constatação da existência de uma ilha de calor na cidade equivalente a 5
o
C, em 

relação a seu entorno. Tal acúmulo de calor se deve, entende-se, à localização do sítio, uma 

depressão, como também, devido à malha urbana, orientada de modo a não favorecer os 

ventos frescos dominantes. Dentre as diretrizes sugeridas pelo autor, para a amenização do 

clima local, citam-se, a implantação de um sistema de parques, a implantação de arborização 

com espécies perenifólias e a criação de um sistema de aspersão d‟água para controle da baixa 
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umidade, ao longo das vias. Chama-se à atenção esse acúmulo de calor resultante do trabalho 

de Silva (2007), que superou em dois graus, a diferença encontrada por Freitas (2008), em seu 

estudo de doutoramento na cidade do Recife/PE. 

Silva (1999) desenvolveu uma metodologia de análise das condições da ventilação 

natural urbana, externas e internas de edificações. O estudo empírico foi aplicado no bairro do 

Bessa, João Pessoa/PB, onde se constatou que a configuração proposta pela legislação 

urbanística, conduz à criação de uma barreira à ventilação, direcionando-a para o alto, o que 

privilegia as primeiras avenidas da orla marítima em detrimento das subsequentes, e favorece 

o surgimento de ilhas de calor. Como também, que já se sente a redução da velocidade do 

vento, em torno de 50%, devido à ocupação do solo da cidade de João Pessoa, a partir da orla 

marítima em direção ao centro da cidade (SILVA, 1999, p. 96). 

Tarifa (1977) ao analisar as variáveis temperatura e umidade na área urbana e rural de 

São José dos Campos, obteve que, na zona urbana, os valores de temperatura são de 1 a 3,4
o
C 

mais elevados e os valores de umidade são mais reduzidos, de 2 a 12%, na média diária, em 

comparação com a zona rural (SILVA, 1999, p.5). 

Através desses estudos, pode-se constatar que as alterações promovidas sobre o clima, 

pela ação do homem, em escala micro e local, são percebidas principalmente através de 

manifestações ligadas ao conforto térmico, à qualidade do ar, dentre outros, o que prejudica 

substancialmente a qualidade de vida dos habitantes. Assim sendo, é necessário conceder ao 

clima a importância que lhe cabe frente aos diversos componentes que influenciam e 

determinam os níveis de qualidade do meio urbano, de modo a assegurar respostas 

satisfatórias às ações implementadas pelo homem. 

 

2.1 Fatores e Elementos climáticos 

 

Antes de começar a projetar um ambiente, arquitetônico ou urbano, é extremamente 

importante considerar o clima do local de inserção do projeto. O conhecimento de como se 

comportam os fatores e elementos climáticos ajudará a propor ambientes confortáveis e 

adequados às necessidades dos usuários finais. Romero (2000, p. 18-21) relata que o estudo 

do clima, caracterizado por seus diversos fatores e elementos torna-se importante para a 

compreensão do que deve ser controlado no ambiente de forma a atender às necessidades do 

projeto. Ela considera como fatores climáticos globais, os que condicionam, determinam e 

originam o clima: a radiação solar, a latitude, a longitude, a altitude, os ventos, as massas de 

água e de terra. Como fatores climáticos locais, destacam-se os que condicionam, determinam 
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e originam o microclima: a topografia, a vegetação e a superfície do solo. Em relação aos 

elementos climáticos, que representam os valores relativos a cada tipo de clima, Romero cita 

a temperatura, a umidade do ar, as precipitações e o movimento do ar.  

Resumidamente, explanam-se os conceitos relativos aos fatores e elementos climáticos 

e suas relações com a produção do microclima urbano. 

a. Radiação solar – “é a energia transmitida pelo sol sob a forma de ondas 

magnéticas”. Ressalta-se que, à medida que a radiação penetra na atmosfera, sua intensidade é 

reduzida e sua distribuição é alterada em função da absorção, da reflexão e da difusão dos 

raios solares pelos diversos componentes do ar (ROMERO, 2000, p.21-22). A radiação solar, 

aliada aos demais fatores antrópicos na construção de um ambiente urbano 

(impermeabilização do solo, alto consumo energético das edificações, atividades antrópicas, 

dentre outros) contribui com o aumento da temperatura. 

b. Latitude, Longitude e Altitude – são coordenadas que determinam a localização de 

um ponto da superfície terrestre. Os que mais se relacionam ao clima são a latitude, graças à 

quantidade de energia recebida, em relação à linha do Equador, e a altitude, que se refere ao 

nível do mar e influencia a temperatura do ar. Romero lembra que, para cada 200 m de altura, 

o gradiente termométrico do ar é em torno de 1ºC (2000, p. 26). Aragão (2009, p. 36) reitera 

tal afirmação, e afirma que, embora não rigorosamente, pode-se considerar que a temperatura 

diminui cerca de 5,58ºC a cada 1000 metros de altura. Freitas (2008, p. 76) vai mais além, e 

afirma que, “em média, pode-se dizer que a cada 100 metros de altitude, a temperatura cai de 

0,6 a 1,0
o
C, dependendo também da inclinação, da orientação, do grau de exposição à 

insolação e à ventilação e do tipo de cobertura da superfície do solo.”  

c. Ventos – Define-se como o ar em movimento na superfície da Terra (ARAGÃO, 

2009, P.38). Segundo Romero (2000, p.27), “são fundamentalmente correntes de convecção 

na atmosfera que tendem a igualar o aquecimento diferencial das diversas zonas”. A autora 

cita Villas Boas (1983), ao relatar que “a diferença de pressão ou de temperatura, entre dois 

pontos da atmosfera gera um fluxo de ar, que se desloca das regiões mais frias (baixa pressão) 

para as regiões mais quentes (alta pressão)”. Além da Força do Gradiente (diferença de 

pressão), há a chamada Força de Coriolis (movimento de rotação da Terra), que também 

intervém na formação dos ventos. 

d. Massas de água e de terra – Relação entre continentalidade e maritimidade, segundo 

Freitas (2008, p. 77), que vai fortemente influenciar a formação e direção das correntes de ar. 

Durante o dia, a massa de terra atinge temperaturas superiores às da massa de água, e a 

corrente de ar gerada será proveniente da água, em direção à terra. À noite, ocorre uma 
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inversão desse fluxo (origina-se na terra em direção à água), devido o resfriamento das massas 

de terra ocorrer mais rapidamente do que das massas de água. Isso ocorre em função do solo 

apresentar uma amplitude de temperatura bastante superior em relação à das massas de água, 

considerando-se que a superfície líquida aquece e arrefece muito mais lentamente, devido aos 

mecanismos de uniformização da sua temperatura (MASCARÓ, 2008, p.41). No exemplo 

aqui estudado, em João Pessoa, esse efeito é bastante perceptível, pois os bairros se encontram 

à margem do Oceano Atlântico. 

e. Topografia – A relação entre declividade e as condições de ventilação do local dá-se 

em função da aceleração ou diminuição da velocidade dos ventos na região. A topografia 

pode funcionar como efeito de barreira aos ventos, a partir da sua canalização ou desvio 

(MASCARÓ, 2008, p. 40-42). Tal autor ainda acrescenta que em climas tropicais, os vales 

terão um clima quente e abafado, e que, inversamente, o clima é mais agradável à medida que 

se aproxima do topo. Entretanto, faz a ressalva de que a urbanização do topo irá piorar a 

situação do vale. Mascaró (2008, p.43) indica a relação entre a topografia, direção e 

velocidade do vento: 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 e em declive, a 

velocidade diminui; i > 50%, o vento turbilhona, carecendo de uma direção certa. A 

topografia dos bairros estudados é plana, sem diferenças marcantes quanto às curvas de nível. 

A única proeminência se apresenta no limite oeste do bairro Cabo Branco, devido à presença 

da barreira natural. 

f. Vegetação – atua nos microclimas urbanos de modo a contribuir com a ambiência 

urbana através da amenização da radiação solar na estação quente e modificação da 

temperatura e a umidade relativa do ar, devido ao sombreamento, que contribui com a 

redução da carga térmica recebida pelos edificios, veículos e pedestres; atua como barreira 

aos ventos, modificando a sua velocidade e direção, e também, como barreira acústica e filtro 

da poluição do ar; em grandes quantidades, interfere na frequência das chuvas. Ressalta-se 

que tais formas de uso variam com o tipo de clima, local de implantação, época do ano, 

especificações da vegetação (tipo, porte, idade), formas de associação (grupamentos 

homogêneos ou heterogêneos) e relação com o meio urbano circundante. Assim sendo, a 

vegetação funciona como termoregulador microclimático (MASCARÓ, 2005, p.32).  

Acerca da relação entre a vegetação, a temperatura e a velocidade do vento, Romero 

(2000, p.31) cita a análise de Fitch (1971) acerca de estudos realizados por Rudolph Geiger, 

onde indica que, “no Hemisfério Norte, uma floresta mista de carvalhos e álamos reduz em 

69% a radiação solar incidente, fazendo com que as florestas sejam mais frias no verão e mais 
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quentes no inverno”. E acrescenta que “uma fileira de árvores pode reduzir a velocidade do 

vento em 63%”. 

g. Superfície do solo – Dependendo do tipo de solo, se natural ou se construído, terá 

índices diferentes de absorção e reflexão da radiação solar direta e indireta. Quanto à 

permeabilidade às águas pluviais, dependendo da quantidade e utilização de materiais 

impermeáveis, pode dificultar ou impedir que as águas pluviais penetrem no solo, podendo 

causar áreas alagadas ou até grandes enchentes. A superfície do solo contribui diretamente na 

variação da temperatura do ar do meio urbano próximo. 

h. Temperatura – “A relação entre as taxas de aquecimento e esfriamento da superfície 

da terra é o fator determinante da temperatura do ar” (ROMERO, 2000, p.37). Mendes e Pinto 

citam Ayoade (1998, p.52),  

a temperatura do ar varia de lugar e com o decorrer do tempo em uma determinada 

localidade. [...] Vários fatores influenciam a distribuição da temperatura sobre a 

superfície da Terra ou parte dela. Eles incluem a quantia (sic) de insolação recebida, 

a natureza da superfície, a distância a partir dos corpos hídricos, o relevo, a natureza 

dos ventos predominantes e as correntes oceânicas.  

 

 i. Umidade do ar – A quantidade e a proporção de vapor d‟água na atmosfera podem 

ser expressas de várias maneiras, dentre as quais, a umidade absoluta, a umidade específica, a 

pressão de vapor e a umidade relativa (ROMERO, 2000, p.38). Quanto à umidade relativa do 

ar, Freitas (2008, p.78) diz se referir “à quantidade de água contida pelo ar em relação à 

quantidade máxima que ele pode conter sob uma dada temperatura”. A relação entre a 

umidade e a altitude é expressa por Givoni (1976), apud Romero (2000, p.39), ao relatar que 

“a concentração de vapor d‟água diminui à medida que aumenta a altura: o conteúdo de vapor 

nas camadas superiores de ar é menor que nas camadas próximas da terra”. 

j. Precipitações – Entende-se por precipitação “todas as formas de água depositada na 

crosta terrestre, quer seja na forma de chuva, neve, orvalho, granizo ou saraiva”, segundo 

Aragão (2009, p. 54).  Tal autora acrescenta que os principais tipos de precipitação são a de 

convecção, a frontal e a orográfica. Givoni (1976) apud Romero (2000, p.42), indica outra 

nomenclatura: a convencional, que corresponde a de convecção, a orográfica e a convergente, 

esta última corresponde à precipitação tipo frontal. Ressalta-se que a distribuição da 

precipitação relaciona-se, diretamente, com os ventos. 

l. Movimento do ar – “resultado das diferenças de pressão atmosférica verificadas pela 

influência direta da temperatura do ar”. O ar movimenta-se tanto horizontal quanto 

verticalmente. O movimento horizontal relaciona-se às diferenças térmicas da superfície 

terrestre, e o movimento vertical, em função do perfil de temperatura (ROMERO, 2000, p. 



71 

 

42). Dentre os fatores locais que intervêm na formação do movimento do ar, o relevo exerce 

papel importante, pois “desvia, altera ou canaliza esse movimento”. É importante afirmar que 

o deslocamento do ar, segundo Mascaró (2004, p 80), “regula a sensação térmica, pois 

estimula a evaporação e as perdas de calor por convecção”. Ressalta-se ainda que se pode 

controlar a ventilação dos ambientes, a partir do redirecionamento de seu fluxo, fazendo uso, 

algumas vezes, de elementos arquitetônicos e/ou urbanos. No meio urbano, dependendo de 

sua disposição, as massas construídas podem favorecer a canalização dos ventos dominantes, 

proporcionando a aceleração desse fluxo, ou barrando e/ou desviando o fluxo, evitando a 

dispersão do calor e dos poluentes. 

 

2.2 Recomendações Bioclimáticas para o clima tropical litorâneo quente e úmido 

 

Durante o desenvolvimento deste trabalho, tentou-se enfatizar a importante relação 

entre a produção do espaço arquitetônico e do espaço urbano. Toda edificação exerce e recebe 

influência de seu entorno imediato, não podendo, portanto, ser considerada apenas uma 

construção isolada. Erro corrente reside em se propor a racionalização de energia aliada ao 

conforto térmico, sob enfoque do ambiente interno, apenas, esquecendo-se da influência do 

meio.  

Devido a isso, pretendeu-se, na análise do espaço urbano (ênfase neste trabalho), a não 

desvinculação da análise da arquitetura. Assim sendo, as recomendações bioclimáticas aqui 

expostas referenciam-se não apenas ao contexto urbano, isoladamente, pois o uso e ocupação, 

através de elementos arquitetônicos, influenciam diretamente os valores das variáveis 

climáticas verificadas no entorno dessas edificações. 

Apesar dos estudos e tratamentos referentes aos ambientes internos poderem ser 

aplicados aos ambientes externos, existem diferenças fundamentais entre uma habitação e 

uma cidade, pois não se deve considerar a cidade como “apenas uma grande villa 

bioclimática, uma casa passiva de maiores dimensões” de acordo com Cook, (1991, p.8). É 

importante ressaltar que os ambientes urbanos têm especificidades, tanto quanto aos aspectos 

físico-climáticos, como às características sócio-ambientais da população (VIEIRA, p. 29-30). 

Seguindo a linha histórica, a arquitetura teve como função possibilitar ao homem um 

habitat seguro, onde ele pudesse se proteger das intempéries climáticas. O abrigo foi se 

tornando, cada vez mais, adequado às suas necessidades. Com o passar do tempo, novas 

exigências fizeram com que o homem identificasse e buscasse as condições necessárias para 
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que os espaços interiores pudessem lhe garantir melhores condições de habitabilidade, 

especificamente, no tocante ao conforto termo-ambiental. 

Olgyay (2008, p.91-92) relata que a organização do tecido urbano reflete as tendências 

políticas e sociais, como também os requerimentos materiais e técnicos. Desse modo, é difícil 

analisar separadamente o ambiente climático como um elemento único, sendo possível 

encontrar em um traçado urbano as mesmas características e tendências que influenciaram a 

determinação das tipologias das edificações. A figura 21 apresenta quatro exemplos de 

tipologias de edificações, como também, de configurações urbanas situadas em cada uma das 

zonas climáticas (fria, temperada, quente e seca e quente e úmida). 

 

   
(a)                (b) 

Figura 21 – Exemplos de tipologias de edificações e configurações urbanas para as zonas climáticas. 

Fonte: Olgyay (2008, p. 92-93). 

 

Rogers (2008, p.88-91), aponta que os edifícios são responsáveis pelo consumo de 

metade da energia de combustíveis fósseis; e que três quartos do consumo diário de energia 

nos edifícios corresponde à iluminação artificial, aquecimento e resfriamento, em proporções 

bastante semelhantes. Este autor reflete acerca de que a “mudança de nossas tecnologias e 

nossas expectativas pode reduzir e muito o consumo de energia em um edifício – se 
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reduzirmos pela metade a energia gasta pelos edifícios, reduziremos 1 /4 do consumo global 

de energia”. 

Deste modo, o estudo das variáveis arquitetônicas - forma, função, tipos de 

fechamento e os sistemas de condicionamento (climatização e iluminação) - que interagem 

simultaneamente com o meio ambiente e com o homem deve ser levado em consideração. O 

projeto deve garantir essa interação nas escalas urbana, arquitetônica, construtiva e imediata, 

ver figura 22. 

 

 
Figura 22 – Escalas da edificação. Fonte: Lamberts et all. (1997, p.50). 

 

As escolhas no projeto devem ser feitas com o intuito de englobar todas as escalas, 

partindo do pressuposto de que o que é produzido em uma escala específica poderá de alguma 

forma ter rebatimento nas demais. Isso significa, por exemplo, que uma escolha feita pela 

utilização de um dado material cuja inércia térmica seja inferior à necessária (em um clima 

determinado) na escala construtiva, pode vir a influenciar na quantidade excessiva de calor 

gerado em um ambiente qualquer, na escala imediata do usuário.  

Para a amenização da sensação de calor, caso as aberturas não sejam suficientes, em 

área e quantidade, para a utilização da ventilação natural, ou devido a uma escolha pessoal do 

usuário, poderá haver a opção pelo uso de equipamentos mecânicos (ventiladores ou sistema 

de ar condicionado), o que vai gerar um aumento do consumo de energia elétrica, bem como o 

aumento de temperatura no entorno imediato da construção. Se imaginarmos tal fato isolado 

acontecendo em vários ambientes e em várias unidades construtivas, voltadas a uma rua, 

teremos como consequência, um corredor recebendo continuamente o calor gerado dentro das 

edificações. Se tratarmos várias ruas próximas com essas características, alcançamos a escala 

de um bairro; aumentando um pouco a escala, têm-se vários bairros próximos atingindo uma 

zona e, algumas zonas com tais características podem comprometer a cidade como um todo, 

com o aumento considerável da temperatura, culminando na contribuição da cidade para a 
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temperatura do planeta. Tem-se que as três escalas, micro, meso e macro acabam sendo 

atingidas. Sendo assim, cada escolha individual, repercutindo positiva ou negativamente nas 

demais escalas, contribui para a vida no planeta. 

Segundo Izard & Guyot (1979, p.9) apud Freitas (2008, p. 52), “a arquitetura 

bioclimática é aquela que permite ao edifício beneficiar os ambientes interiores com conforto 

ao longo das variações das condições exteriores, demandando uma reduzida quantidade de 

energia com climatização artificial.” Freitas (2008, p. 52) complementa tal afirmação expondo 

que a aplicação dos princípios climáticos às construções dá-se a partir da utilização de formas, 

materiais e elementos arquitetônicos e que cada elemento arquitetônico desempenha 

importante papel na busca do equilíbrio interno em relação às variações externas. Acerca 

deste tema, Frota e Schiffer (2001, p. 53), destacam que, “adequar a arquitetura ao clima de 

um determinado local significa construir espaços que possibilitem ao homem condições de 

conforto.”  

A importância do clima, como condicionante na escolha de novas formas urbanas é 

inquestionável; e apesar dos variados progressos tecnológicos capazes de tornar o ambiente 

confortável, exclusivamente pela utilização de meios mecânicos, viver em ambientes fechados 

e totalmente climatizados é simplesmente inadmissível, sob o foco do bioclimatismo. Reflete-

se a respeito do resgate, pelas gerações atuais, dos conhecimentos herdados no decorrer do 

tempo e a aliança com os avanços tecnológicos recentes, em busca da redução do desperdício 

e do custo energético, pois a construção do espaço arquitetônico e urbano precisa aproveitar 

os recursos naturais. Rogers (2008, p.91) relata que se os usuários dos escritórios atuais, em 

vez de insistirem em uma temperatura fixa de 20º C durante todo o ano, aceitassem as 

variações sazonais, possibilitaria a abertura ao ambiente externo, diminuindo 

substancialmente sua dependência em relação a equipamentos mecânicos, a partir do uso da 

ventilação natural, o que consequentemente reduziria o consumo de energia, fornecendo, 

contudo, um ambiente controlado. 

Dentre as características do clima tropical litorâneo quente e úmido, citam-se as 

seguintes: temperatura do ar e umidade relativa do ar altas, acima de 25
o
 e 70%, 

respectivamente; pequenas variações de temperatura durante o dia; dias quentes e úmidos; 

duas estações: verão e inverno, com pequena variação de temperatura entre elas; ventos 

dominantes com predominância do sudeste, de acordo com Frota e Schiffer (2001, p.45). 

Chama-se à atenção de que os desenhos urbanos e projetos arquitetônicos devem contribuir 

para diminuir os altos valores de temperatura do ar e umidade relativa do ar, a fim de inserir 

os locais em zonas de conforto.  
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Com relação à adequação da arquitetura ao clima tropical quente e úmido expõem-se 

algumas decisões quanto à escolha do partido: 

[...] prever aberturas suficientemente grandes para permitir a ventilação nas horas do 

dia em que a temperatura externa está mais baixa que a interna. [...] devem-se 

proteger as aberturas da radiação solar direta, mas não fazer destas proteções 

obstáculos aos ventos. [...] as construções não devem ter uma inércia térmica muito 

grande, pois isto dificulta a retirada de calor interno armazenado durante o dia, 

prejudicando o resfriamento da construção quando a temperatura externa noturna 

está mais agradável que internamente. Nesse sentido, deve-se prever uma inércia de 

média a leve, porém com elementos isolantes nos vedos, para impedir que a grande 

parte do calor da radiação solar recebida pelos vedos atravesse a construção e gere 

calor interno em demasia (FROTA e SCHIFFER, 2001, p.71). 

 

Quanto à utilização de cores escuras nas superfícies externas das edificações, 

Lamberts et all (1997, p.159) lembra que essas “podem incrementar os ganhos de calor solar, 

absorvendo maior quantidade de radiação.” Ao contrário, a utilização de cores claras 

“aumenta sua reflexão à radiação solar, reduzindo os ganhos de calor pelos fechamentos 

opacos. No interior, cores claras refletem mais luz, podendo ser empregadas em conjunto com 

sistemas de iluminação natural ou artificial”. Tais decisões agregam valor à arquitetura 

(sensações de conforto físico-psicológico), e favorecem, além disso, a diminuição de custos 

referentes à demanda de equipamentos de condicionamento de ar. Porém, são muitas vezes 

esquecidas ou postas de lado. 

Na cidade de João Pessoa, pode-se verificar que o padrão de cores usado em muitas 

edificações é o mesmo, independentemente da tipologia construtiva, assim sendo, as 

edificações são revestidas em cores escuras (preta, marrom, vinho, roxa etc.) sem maiores 

preocupações com as questões de conforto. 

Freitas (2008, p. 54) ressalta que “enquanto que na arquitetura são privilegiadas as 

necessidades do indivíduo, sejam elas fisiológicas, psicológicas, sociais ou econômicas, em 

outras áreas, que tomam o urbano como referência, pensa-se o conforto de forma mais ampla, 

tendo como sujeito o indivíduo coletivo, a sociedade”. Assim sendo, as respostas a serem 

pensadas para suprir as necessidades de conforto desse indivíduo coletivo, alcançam um grau 

de complexidade superior, por atingirem uma escala maior; por isso, as exigências a serem 

cumpridas também são maiores devido à diversidade de agentes e fatores envolvidos. Se antes 

a preocupação buscava atender as necessidades de um indivíduo ou uma família específica, 

agora são inúmeros indivíduos e famílias, com suas características e necessidades próprias. 

Trabalhar o conforto ambiental na escala do meio urbano, de forma a atingir a máxima 

quantidade de pessoas na considerada zona de conforto, é indiscutivelmente mais complexo. 



76 

 

Mascaró (2005, p.39) enfatiza que são as características morfológicas e ambientais que 

determinam o desempenho microclimático do recinto urbano. Segundo o Mapa climatológico 

simplificado do Brasil (IBGE,1978) apud Frota e Schiffer (2001, p.195), a cidade de João 

Pessoa se insere nas regiões tropicais de clima quente-úmido.  Romero (2000, p.107-109) cita 

princípios, para tais regiões tropicais, que norteiam quanto à morfologia do tecido urbano, 

dentre os quais, 

[...] 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. Esta seria uma situação ideal para áreas pouco densas. Nas áreas 

densamente construídas, a construção de edifícios altos entre edifícios baixos 

favorece a ventilação [...]. Devem ser deixados espaços entre os edifícios, e mesmo 

tempo que entre porções do tecido urbano, para que a ventilação seja conduzida 

através deste. [...] as dimensões dos lotes devem ser mais largas que compridas. As 

vedações escassas e de preferência naturais (vegetais), e a ventilação deve advir da 

rua. O alinhamento das edificações não deve ser rígido, permitindo a circulação do 

ar abundantemente. 

 

Mascaró (2004) acrescenta que “a cidade deve ser sombreada durante o período 

quente, limitando-se a incidência dos raios solares em, pelo menos, dois terços da área dos 

caminhos de pedestres, praças e estacionamentos”. Robinette (1972) apud Mascaró (2004, 

p.75) ressalta que em grupamentos arbóreos (dispostos, por exemplo, em praças e parques 

urbanos), a temperatura do ar pode ser de 3°C a 4°C menor que em áreas expostas à radiação 

solar. Essa diferença de temperatura relaciona-se também à distância entre áreas ensolaradas e 

sombreadas, bem como, à especificação das espécies (porte e formato das copas). 

Grupamentos heterogêneos contribuem mais com a redução da temperatura, pois há maior 

absorção da radiação solar, como também, ocorre uma estratificação da temperatura sob a 

vegetação, consequentemente, resulta em menores temperaturas à altura do usuário. 

O Código Municipal de Meio Ambiente de João Pessoa, em seu art. 91, inciso II, 

relata que “caberá ao Município, na forma da lei: estimular e contribuir para a recuperação da 

vegetação em áreas urbanas, com plantação de árvores, objetivando a manutenção de índices 

mínimos de cobertura vegetal”. O Código de Obras (1971), em seu art. 379, cita que, “serão 

obrigatoriamente deixados ao longo dos meios fios, nas dimensões, forma, distância fixadas 

pela Prefeitura, aberturas destinadas ao plantio de árvores”. É interessante ressaltar que, 

embora existam recomendações na legislação vigente a respeito de arborização urbana, não há 

a devida fiscalização por parte do poder público em fazê-la cumprir-se. 

Nos bairros litorâneos, o controle do gabarito apresenta-se de modo gradativo, 

escalonado, da orla em direção ao interior do continente. Em seu artigo 25, o Plano Diretor da 
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Cidade versa sobre a restrição adicional da Orla Marítima: visa cumprir os Arts. 229 da 

Constituição Estadual e 175 da Lei Orgânica para o Município de João Pessoa, de 1990. Trata 

a respeito da máxima altura das “edificações situadas em uma faixa de 500 metros ao longo 

da orla e a partir da linha de testada da primeira quadra da orla em direção ao interior do 

continente”. O cálculo deverá será efetuado da seguinte forma: 

I - toma-se a distância que vai do ponto médio da testada principal do lote ou da 

gleba, ao ponto mais próximo da testada da primeira quadra contígua à orla marítima 

e mais próxima a ela; 

II - a altura máxima da edificação, medida a partir da altura da linha do meio-fio da 

testada do imóvel até o ponto mais alto da cobertura, será igual 12,90 metros, mais a 

distância calculada no inciso anterior vezes 0,0442 (PMJP, 2002;2009). 

 

Significa dizer que, quanto mais distante estiver da testada da orla marítima, mais alta 

a edificação pode ser.  

Essa configuração específica de organização nesse espaço é discutível, segundo a 

combinação de fatores, tais como, afastamentos entre as edificações, altitudes naturais, 

direção predominante dos ventos, formas dos prédios incluindo pilotis e pavimentos vazados, 

dentre outros (FREITAS, 2008), no que se refere especificamente aos fluxos de vento. Como 

em toda a orla o relevo é praticamente plano, o vento não encontra barreiras naturais que o 

façam mudar de direção, assim, o vento proveniente do leste e sudeste alcança as edificações 

e sobe, em movimento laminar (em lâmina), pois segue a diferença de altura das edificações, 

que funcionam como uma rampa ao seu deslocamento. Tal efeito é mais acentuado em Cabo 

Branco (corte esquemático, figura 23a), onde o deslocamento do vento ainda é ajudado pela 

presença da barreira natural do Cabo Branco, diferença proeminente no relevo, percebida no 

limite oeste do bairro. Caso a legislação permitisse uma inversão em relação à altura do 

gabarito, que se construísse com maior altura na orla, e mais baixo nas proximidades da 

barreira, aliado à rugosidade do solo e das massas edificadas, se alcançaria o movimento 

turbilhonar (figura 23b), caracterizado por fluxos ascendentes e descendentes, rotacionais ou 

não, que, se corretamente utilizado, se introduz no interior da massa construída, favorecendo 

as perdas por convecção (trocas térmicas entre as superfícies e a atmosfera). 
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      (a)        (b)    (c) 

Figura 23 – Efeitos do vento em relação às edificações. Fonte: Notas de aula. DisciplinaUrbanismo Bioclimático, 

MDU, 2009. 
 

Do mesmo modo, caso as edificações estivessem mais afastadas, proporcionalmente à 

altura, e houvesse a escolha pelo sistema pilotis, prédios soltos do chão (figura 23c), e não 

houvesse a implantação de muros fechados com grande altura, o aproveitamento da circulação 

do vento se daria de forma mais intensa. No que concerne o nível do usuário (linha tracejada, 

em vermelho), este estaria em uma zona de maior conforto, pois o vento circularia sem tantas 

barreiras, sem tantas perdas de velocidade, o que estaria de acordo com as diretrizes propostas 

para esta zona climática, onde há a necessidade de áreas bem ventiladas, devido à temperatura 

e à umidade elevadas.  

Além de maiores afastamentos que liberariam o solo, e da colocação de pilotis, outra 

possibilidade de favorecimento à circulação dos ventos dominantes, entre as edificações, seria 

a colocação de alguns pavimentos vazados nos edifícios (figura 23c), que poderiam estar 

previstos na legislação, em proporção à altura das edificações, de modo a proporcionar maior 

permeabilidade aos ventos, favorecendo a entrada desses no interior do continente. 

Carvalho et all (2007) cita autores que realizaram experimentos na orla marítima, 

dentre os quais em Tambaú e em Cabo Branco, e constataram que o escalonamento em altura 

das edificações não favorece a ventilação das porções subsequentes à orla, ao contrário, 

provoca a elevação da camada limite atmosférica, servindo como rampa aos escoamentos do 

vento, direcionando-o para o alto, obtendo-se o favorecimento da “retenção de calor e de 

poluentes no interior da malha urbana, causando desconforto térmico, doenças cárdio-

respiratórias e elevação do consumo energético para resfriamento do ar no interior das 

edificações”. O principal equívoco da configuração existente, segundo Carvalho et all. (2007), 

está em não considerar as características dos ventos alísios incidentes na região, a 

orientação da malha urbana em relação a esses ventos e à incidência da radiação 

solar e os acidentes geográficos existentes, especialmente a falésia do Cabo Branco, 

o que remete a diferentes condições climáticas ao longo do perímetro sinuoso da 

orla marítima. 
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Tais autores alegam que a legislação, no que se refere ao escalonamento dos edifícios, 

deve ser modificada, tendo-se cuidado de exigir maiores afastamentos laterais entre os 

edifícios, favorecendo a permeabilidade aos ventos, “tendo em vista que os danos causados 

pelo modelo atual de ocupação tendem, nitidamente, a se agravar, caso o adensamento da área 

atinja a sua plenitude, conforme as possibilidades induzidas pela legislação vigente”. 

Em seu estudo acerca da verificação da eficiência do dimensionamento de aberturas 

para ventilação natural, realizado nos bairros Cabo Branco e Tambaú, Queiroga (2005, p. 107) 

expõe que, 

a não consideração da localização da edificação na malha urbana, como também o 

não conhecimento do seu entorno, e sobretudo, o dimensionamento das aberturas 

externas de edificações, pode levar a equívocos que têm como consequência o 

comprometimento da quantidade de ventilação e da qualidade do ar interior. Sendo 

assim, não se deve deixar de considerar a energia necessária para corrigir tais 

problemas. Estas situações podem ser praticamente evitadas com a consideração, 

durante a fase de projeto de arquitetura, do regime de ventos locais e suas 

interrelações com o meio construído. 

 

A autora ainda relata que o desconhecimento dos profissionais sobre o assunto, a 

diminuição da área das aberturas das esquadrias, em muitos casos sem bandeira, ou quando da 

existência, encontram-se fechadas, a tipologia das aberturas e os padrões de ocupação do solo, 

sem considerar o entorno são fatores que comprometem o aproveitamento e à maximização da 

ventilação natural (QUEIROGA, 2005, p.108). É importante frisar, que, na orla, o vento pode 

ser excessivo, havendo a necessidade da colocação de elementos arquitetônicos flexíveis para 

o controle da quantidade de vento necessária ao ambiente interno, bem como o seu 

direcionamento, como os brises-soleil. Deve-se observar, para tanto, que quanto mais alto o 

perfil de vento, maior velocidade este atinge, portanto, não se deve especificar o mesmo 

padrão de ventilação para todos os andares da edificação, bem como, para as quatro fachadas, 

as quais devem ser avaliadas distintamente e em função da disposição do meio urbano 

circundante, através de todos os elementos que o compõem. 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS – MEDIÇÕES DAS VARIÁVEIS 

CLIMÁTICOAMBIENTAIS 

 

Para melhor entendimento de como se apresentam as variáveis climáticas nos bairros 

litorâneos em João Pessoa, foram feitas medições em recortes específicos, as quais foram 

comparadas com as Estações Meteorológicas de Referência, a fim de constatar a existência de 

microclimas urbanos. 

Foram utilizados os seguintes instrumentos: Termohigrômetro, para a medição da 

temperatura do ar e da umidade relativa do ar, Anemômetro, para a velocidade do vento e 

bússola, para a direção do vento. As medições foram feitas em outubro e dezembro. 

Escolheram-se para as medições, datas próximas ao equinócio de primavera e ao solstício de 

verão, respectivamente, em cada bairro, em dois turnos, às 9h00 e às 15h00, que segundo 

Freitas (2008, p.29), “são horários internacionalmente tomados como referência para registros 

meteorológicos”. 

Os critérios usados para a escolha dos pontos de medição deveram-se às diversidades 

morfológica e de uso e ocupação do solo, aliadas à densidade construtiva. Pretendeu-se 

verificar como se apresentavam as variáveis climático-ambientais partindo na via da orla em 

direção ao interior do continente, quando a densidade construtiva é mais acentuada, devido o 

escalonamento do gabarito. Ou seja, como se pretendia obter dados que exemplificassem 

como as variáveis climáticas se comportavam nestes distintos recintos urbanos, desde a 

inexistência ou mínima de barreira aos ventos provenientes de sudeste, até o encontro de 

recintos com crescente parcela de edifícios verticalizados, os primeiros pontos de medições 

foram localizados na via principal do bairro, próxima ao Oceano Atlântico, e os demais, 

dentro do continente. 

Optou-se por medir em nove pontos em cada bairro para se ter maior abrangência 

espacial do estudo, e por serem suficientes dentro do período de uma hora
18

, utilizado como 

período base para as medições. Realizaram-se quatro medições, duas de manhã e duas à tarde, 

em datas alternadas, em cada ponto, de cada recorte nos bairros, no período das 08h30 às 

09h30 e das 14h30 às 15h30
19

.  

                                                
18

Enfatiza-se que, devido ao fato de se contar com apenas um jogo de instrumentos, não foi possível realizar 

medições em mais do que nove pontos, considerando-se o período de uma hora.  
19

 Excetuou-se desse estudo, a realização de medições no horário noturno, perídodo das 20h30 às 21h30. A 

ênfase foi dada às possíveis alterações dos valores das variáveis climáticas durante o dia, pois não havia equipe 

para a realização das medições durante à noite, nem tempo hábil, bem como, para a análise dos resultados. 
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Os instrumentos ficaram à altura aproximada de 1,50m do chão e afastados do corpo e 

de qualquer outro obstáculo. Em cada ponto, houve a necessidade de estabilização dos 

instrumentos, durante um período de cinco minutos, já considerados suficientes. Ao 

estabilizar o termohigrômetro, fazia-se a anotação dos valores da temperatura e da umidade. 

Ao se observar a direção do vento predominante, direcionava-se o anemômetro ao seu 

encontro e anotavam-se os valores da velocidade do vento, um a cada minuto, bem como, 

anotava-se o ângulo em relação ao norte (azimute). Em relação à velocidade do vento, 

desconsideraram-se, no cálculo da média, os valores representativos de calmaria (abaixo de 

0,5 m/s
20

), bem como, de rajadas (acima de 6m/s
21

). Porém, todos eram anotados. 

Crê-se importante aqui especificar a diferença entre vento médio e vento de rajada. 

Vento Médio é aquele em que se considera a média da velocidade do vento dentro de um 

intervalo de tempo. Enquanto que Vento de Rajada é quando ocorre um aumento rápido da 

velocidade do vento em um período menor que vinte segundos. Considera-se rajada, o vento 

que atinge uma velocidade igual ou superior a 10Kt (nós) em relação ao vento médio 

registrado. Se o período do vento de rajada for superior a 20 segundos, este deixa de ser 

considerado de rajada, passando a ser tomado como vento médio
22

. 

Apesar de não ter havido um extremo rigor metodológico nos procedimentos de 

medição, considerou-se que estes foram válidos para demonstrar o que se pretendia neste 

estudo, ou seja, a relação existente entre a forma urbana e as variáveis climático-ambientais, 

na formação de microclimas urbanos.  

Devido ao exíguo tempo destinado à pesquisa empírica, não houve a possibilidade de 

se construir uma estação meteorológica apropriada a abrigar os dois instrumentos, que 

deveriam ter sido posicionados à altura exata de 1,50m, e protegidos da radiação solar direta e 

da chuva. A solução encontrada para a proteção do instrumento Termohigrômetro, foi a de 

utilizar um guarda-sol, revestido de tecido acetinado branco, de modo a auxiliar na reflexão 

dos raios solares diretos, e evitar o contato direto com o instrumento (figura 24). 

                                                
20

 CETESB, In: http://www.cetesb.sp.gov.br/Ar/ar_qualar.asp, 09/setembro/2010. Segundo a Escala de Beaufort, 

considera-se calmaria, ventos com velocidade abaixo de 1m/s. 
21

 A Escala de Beaufort não indica o valor específico correspondente às rajadas. Comparando-se a intensidade de 

rajada especificada neste trabalho com a Escala de Beaufort, considerando-se a velocidade superior a 10Kt, 

encontra-se a designação correspondente a vento moderado, com velocidade entre 6 a 8m/s. 
22

 In: http://www.servicos.hd1.com.br/ventonw/beaufort2.html. Acesso em 15/11/2010. 
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(a)            (b) 

Figura 24 – Medições em Cabo Branco. (a) Ponto com radiação solar direta, auxílio do guarda-sol. (b) Ponto 

sombreado, sem auxílio do guarda-sol. Fonte: Mariana Azerêdo (2010). 

 

Para facilitar a explanação e análise dos resultados, resolveu-se apresentá-los a partir 

da média aritmética das quatro medições em cada ponto. Os dados coletados a partir das 

medições das variáveis climático-ambientais foram comparados aos disponibilizados pela 

Estação Meteorológica Convencional INMET- Instituto Nacional de Meteorologia, pela 

Estação Automática LES/UFPB (Laboratório de Energia Solar/Universidade Federal da 

Paraíba) e pela Estação Aeroporto Castro Pinto, através do endereço eletrônico UOL/Tempo 

Agora, para o mesmo dia e horário, da cidade de João Pessoa.  

A figura 25 apresenta a localização das estações meteorológicas de referência. 

Resolveu-se apresentar os resultados sob a forma de gráficos e tabelas. 
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Figura 25 – Localização das Estações Meteorológicas de referência. Fonte: Baseado em Sobreira (2010, p. 23). 

 

 

Sobreira (2010, p.24) chama à atenção que estas estações meteorológicas se inserem 

em áreas de diferentes características, influenciando, portanto, diferentemente, o 

comportamento das variáveis climáticas observadas. 

 

     
(a)                (b)                      (c) 

Figura 26- Localização das estações meteorológicas de referência. Fonte: Sobreira (2010, p.24-26). 

 

Apesar de estarem inseridas no perímetro urbano da cidade de João Pessoa, as estações 

meteorológicas LES/UFPB - Estação Automática (figura 26a) e INMET - Estação 

Cabo Branco 

Tambaú 

Manaíra 
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Convencional (figura 26b) localizam-se em áreas que apresentam configurações de uso e 

ocupação diferenciados. A estação Convencional insere-se próxima à BR 230, que possui 

intenso fluxo de veículos, bem como, próxima a áreas edificadas e em processo de 

verticalização.  

Sobreira (2010, p.24-25) verificou que a estação Convencional não segue as normas 

básicas de padrão de instalação de estações meteorológicas. Observou que no entorno da 

estação se encontram árvores de médio e grande porte; quanto à cobertura do solo, apenas a 

parte leste da estação encontra-se revestida por gramíneas, estando as demais partes 

impermeabilizadas por prédios, passarelas, ruas e estacionamentos, o que influencia a 

formação de um microclima específico, podendo mascarar a mensuração dos dados. A estação 

LES Automática situa-se dentro do Perímetro da UFPB, às proximidades da via de seu 

principal acesso, que com grande fluxo de veículos liga a zona sul ao centro da cidade. A 

sudeste da estação localiza-se o bairro Bancários, que apresenta uma crescente taxa de 

adensamento urbano, devido à construção de edificações multifamiliares de até quatro 

pavimentos. Há poucos exemplares que excedem esse número. Observa-se ainda a 

proximidade de resquícios de Mata Atlântica, no território do Campus, bem como da Mata do 

Buraquinho, com área equivalente a 515 ha. 

A estação Aeroporto (figura 26c) localiza-se no Aeroporto Internacional Castro Pinto, 

na grande João Pessoa, entre os municípios de João Pessoa, Bayeux e Santa Rita. Representa 

um microclima específico devido às características próprias do sítio onde se insere. Cita-se a 

proximidade de grande área impermeabilizada (própria ao funcionamento do aeroporto), bem 

como, ausência de barreiras naturais. Encontra-se em uma altitude superior quando 

comparada com as duas outras estações. 

Para o auxílio da análise das variáveis climáticas, houve a necessidade da 

compreensão do uso e ocupação do espaço urbano, assim sendo, os pontos de medição foram 

caracterizados sob os seguintes aspectos: localização, massa construída, uso do solo no 

entorno, pavimentação da rua, fluxo de pedestre, fluxo de veículos e vegetação urbana, 

apresentados nos quadros 1, 3 e 5. 

Complementando a análise do entorno dos pontos, houve a tomada de fotografias que 

serviram de base às máscaras de sombra, e consequente análise do grau de insolação, a partir 

do fator de céu visível nos 27 pontos de medição. Devido a não disponibilidade de uma 

máquina fotográfica com lente especial “olho de peixe”, basearam-se nos procedimentos de 

um sistema equivalente, através de uso de lâmpada balloon espelhada (WEINGARTNER, 

1994 apud MASCARÓ, 2004, p.11-12), cuja imagem fotografada é semelhandte à da lente 
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“olho de peixe”. Posicionou-se a máquina fotográfica em uma haste horizontal de alumínio, 

fixa a um tripé (figura 27), à altura equivalente a 60cm. Para a fixação da lâmpada espelhada23 

(parte superior), utilizou-se um bocal de porcelana incrustado a uma base de madeira, cuja 

função era a de proporcionar estabilidade. 

 

   
Figura 27 –Sistema utilizado para a realização das fotografias. Baseado em Weingartner (1994) apud Mascaró 

(2004, p.11) 

 

Em cada ponto de medição, posicionava-se o tripé com a câmera fotográfica voltada 

em direção ao Norte (com o auxílio de uma bússola) e à lâmpada, e esta voltada para o céu. 

Cada fotografia deveria registrar o sombreamento do entorno circundante refletido na parte 

espelhada da lâmpada. Há, portanto, com essa técnica, o registro na lâmpada da “expressão 

visual do céu acima do ponto”. Mascaró (2004, p.13) relata que “o que aparece dentro do 

círculo significando obstrução pode ser quantificado, informando os diferentes graus de 

obstrução, as possibilidades de trocas térmicas e sua influência na temperatura do ar citadino”. 

É importante ressaltar que para a tomada das fotografias, fez-se uso do disparador 

automático da câmera, de modo a obter apenas o reflexo do entorno natural e construído. 

Escolheram-se dias da semana e horários onde o fluxo de veículos e pedestres foi bastante 

reduzido.  

 

                                                
23

 Bulbo prateado A65. PHILLIPS. 100watt. 
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Figura 28 – Imagens do reflexo do entorno circundante, na lâmpada, em dois pontos em Cabo  Branco 

 

Houve a ampliação de cada fotografia de maneira a melhor representar o 

sombreamento do entorno. A figura 28 apresenta duas dessas fotografias, realizadas em Cabo 

Branco, em pontos bem distintos, sombreados diferentemente. A figura da esquerda (28a) 

apresenta grande percentual de sombra no ponto, devido à presença de vegetação de porte 

arbóreo, em seu entorno circundante, enquanto a figura da direita (28b) mostra o 

sombreamento no ponto feito, principalmente, por edificações.  

Em seguida, sobrepuseram-se as fotografias com um papel trasparente, para a 

obtenção da delimitação da mancha de sombra. A partir dessa etapa, foi possível verificar o 

fator de céu visível em cada um dos pontos de medição nos três bairros, fazendo uso do 

diagrama de Pleijel para iluminação natural num plano horizontal. Esse processo é 

apresentado na sequência de imagens a seguir (figura 29). 
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Figura 29 – Processo para o cálculo do Fator de céu visível 

 

Ressalta-se que, quanto maior o percentual do fator de céu visível obtido em cada 

ponto de medição, maior é a possibilidade das trocas térmicas, pois existe a probabilidade do 

vento predominante alcançar maiores velocidades, devido à minimização ou a ausência de 

barreiras físicas próximas ao ponto. A importante razão desse conhecimento apresenta-se 

quando da escolha de uso e ocupação do solo urbano, por parte dos agentes responsáveis, em 

função da utilização dos recursos ambientais (iluminação e ventilação naturais). O que pode 

favorecer a mudança de tipologia e morfologia construtivas, como exemplo, o tamanho das 

aberturas e altura das edificações, relacionada, certamente, à legislação pertinente.  

Consequentemente, o consumidor/usuário final poderia alcançar um ganho energético 

no decorrer do tempo de vida útil da unidade edificativa, independente do seu uso. 

 

 

 

 

 

Fator de céu visível – 93,5% 
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4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

4.1 Questionário 

 

Durante a pesquisa, buscou-se conseguir o máximo de pessoas capazes e dispostas  a 

responder o questionário. Alcançou-se que fossem respondidos 84 questionários, por um 

público alvo composto por pessoas adultas, conhecedoras dos bairros em estudo, habitantes, 

visitantes ou usuários, escolhidos aleatoriamente. Aplicou-se o questionário em vários pontos 

dos três recortes. Cabia à equipe responsável explicar acerca do que se tratava e demandar que 

as pessoas respondessem. 

 

Pesquisa - Dissertação de Mestrado em Desenvolvimento Urbano / Universidade Federal de 

Pernambuco  

Título - MICROCLIMAS URBANOS - Estudo bioclimático em bairros litorâneos, João 

Pessoa/PB 

 

Questionário 

 

Caracterização do entrevistado 

Nome_________________________________________ 

Feminino_______Masculino______ 

Idade _________ 

Procedência - João Pessoa _______Outra ____________ 

 

1. O que é conforto? 

___________________________________________________________________________ 

2. Qual sua opinião sobre a forma urbana dos bairros litorâneos Cabo Branco, Tambaú e 

Manaíra? 

___________________________________________________________________________ 

3. Você considera que essa forma urbana, com a altura escalonada dos prédios, contribui para 

o conforto ambiental nesses bairros? 

Sim__________ Não_________ 

Por quê_____________________________________________________________________ 
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Faz-se aqui uma importante ressalva: quanto à primeira questão, “o que é conforto?”, 

desejava-se que o respondente dissertasse a respeito do que considera conforto, de uma 

maneira geral. A abrangência da questão foi proposital. A segunda e a terceira questão 

apresentaram-se mais específicas, acerca da relação entre a forma urbana dos bairros e o 

conforto ambiental. 

Ressalta-se que, apesar de ter havido respostas duplas ou triplas, em algumas questões, 

para a simplificação da apresentação e análise, considerou-se a primeira resposta para cada 

questão.  

Na tabulação dos dados, os respondentes foram agrupados em três grupos de faixa 

etária, de 20-40, de 41-60 e de 61-80 anos. A intenção era saber como pessoas de um mesmo 

grupo de idade percebiam a produção e uso do espaço litorâneo. Sendo assim, buscou-se a 

opinião de pessoas adultas, da meia idade e de idosos, pois grupos diferentes tendem a ter 

percepções e necessidades próprias. 

A tabela 1 apresenta os resultados acerca da caracterização dos respondentes. 

 

Tabela 1 – Caracterização dos respondentes 
FAIXA ETÁRIA Nº DE 

INDIVÍDUOS 

PROCEDÊNCIA SEXO 

JOÃO PESSOA OUTRA F M 

20 – 40 57 49 8 35 22 

 41 – 60 24 15 9 15 9 

61 – 80 3 3 0 1 2 

TOTAL 84 67 17 51 33 

 

 
Figura 30 -  Procedência dos respondentes de acordo com a faixa etária 

 

O maior grupo de respondentes encontrou-se na faixa etária entre 20 e 40 anos. Dentre 

esses, a ampla maioria é da cidade de João Pessoa (figura 30). Os que marcaram a opção 
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„outra‟, identificaram cidades do interior da Paraíba, dentre as quais, Guarabira, Patos, Souza, 

Campina Grande e Pilõezinhos, e de outros estados brasileiros, como Brasília/DF, Santa 

Inês/MA e Recife/PE. 

Os resultados correspondentes à primeira questão, acerca do conceito de conforto, são 

apresentados na tabela 2 e figura 31, a seguir. 

 

Tabela 2 – Definição de conforto 

FAIXA 

ETÁRIA 

Nº DE 

INDIVÍDUOS 

CONFORTO 

BEM ESTAR/ 

SENTIR-SE 

BEM 

QUALIDADE 

DE VIDA 

AMBIENTE 

AGRADÁVEL 

ESTAR BEM 

FINANCEIRAMENTE 

20 – 40 57 40 11 4 2 

41 – 60 24 13 5 3 3 

61 – 80 3 1 2 0 0 

TOTAL 84 54 18 7 5 

 

 
Figura 31 – Definição de conforto 

 

A ampla maioria das pessoas que responderam o questionário considerou „conforto‟ 

como uma sensação de „bem estar e/ou „sentir-se bem‟ no ambiente. O „bem estar‟ esteve 

relacionado, em alguns exemplos, ao bem estar físico e psicológico. As que se inseriram no 

grupo „qualidade de vida‟ citaram, além desse termo específico, segurança, tranquilidade, 

satisfação, saúde etc. A qualidade ambiental foi relatada em „ambiente agradável‟, além do 

equilíbrio com o meio ambiente, ventilação e móveis aconchegantes. Por fim, houve também 

aqueles que consideraram conforto como „estar bem financeiramente‟, ter uma „boa‟ conta 

bancária, que pode, sem dúvida alguma, vir a contribuir com as outras respostas abordadas. 

Compreende-se a definição de conforto como variável distinta a cada indivíduo, de 

acordo com suas necessidades e desejos, em um dado momento (tempo e espaço). Nesta 

análise, faz-se atenção ao termo „qualidade de vida‟, sendo aqui resumido, como o conjunto 
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de todos esses fatores, sendo o resultado buscado por indivíduos que desejam ter conforto 

(físico, psicológico, financeiro) aliado à segurança, infraestrutura, saúde etc.  

Em relação à segunda questão, que tratava a respeito da percepção da forma urbana 

dos bairros Cabo Branco, Tambaú e Manaíra (tabela 3), houve maior abrangência de 

respostas. Os termos referentes à organização, planejamento, infraestrutura, verticalização e 

bens e serviços foram citados tanto de maneira positiva, quanto negativa. Os termos que se 

referiram à segurança e às áreas verdes, com conotação negativa. A figura 32 apresenta os 

resultados separadamente. 

 

Tabela 3 – Percepção da forma urbana dos bairros litorâneos 

FAIXA 

ETÁRIA 

Nº DE 

INDIVÍDUOS 

PERCEPÇÃO 

DO 
USUÁRIO/ 

HABITANTE 

FORMA URBANA 

ORGANIZAÇÃO/ 
PLANEJAMENTO/ 

INFRAESTRUTURA 

PROCESSO DE 

VERTICALIZAÇÃO 

BENS E 

SERVIÇOS SEGURANÇA 

ÁREAS 

VERDES 

20 – 40 57 

POSITIVA 27 9 2 0 0 

NEGATIVA 8 6 0 4 1 

41-60 24 

POSITIVA 11 1 1 0 0 

NEGATIVA 4 3 1 3 0 

61-80 3 

POSITIVA 0 0 2 0 0 

NEGATIVA 0 0 0 0 1 

TOTAL 84   50 19 6 7 2 

 

    
(a)       (b) 

Figura 32 – Percepção da forma urbana nos bairros litorâneos (a) positiva; (b) negativa 

 

A maioria dos indivíduos, ao falar a respeito da forma urbana dos bairros litorâneos, 

relatou que ela é organizada, planejada, acessível (ao bairro e aos outros locais de João 

Pessoa) e bem estruturada. Quanto à verticalização, os que a consideram positiva, fizeram 

referência à mínima existência de prédios altos na via principal dos bairros, à margem do 
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Oceano Atlântico. Houve os que mencionaram a legislação vigente, considerando-a ideal. Os 

indivíduos que citaram a construção de prédios nos bairros, de modo negativo, o fizeram em 

função da infraestrutura urbana (congestionamentos, saturação da rede de esgoto, de energia 

etc.), e em relação a aspectos da qualidade ambiental, como poluição sonora e visual. 

As respostas dos indivíduos que se enquadraram no grupo de variáveis „bens e 

serviços‟ estiveram vinculadas à acessibilidade e à proximidade do que se precisa, tanto 

positiva, quanto negativamente.  

Quanto à variável „segurança‟, disseram que a forma urbana dos bairros não a 

favorece. Lembra-se aqui a grande quantidade de edificações residenciais unifamiliares e 

multifamiliares, cujos terrenos são delimitados por altos muros de alvenaria. A 

(pseudo)segurança prevista para dentro dos limites do terreno acaba desfavorecendo os 

espaços públicos (calçadas, ruas e avenidas). Houve também indivíduos que compararam os 

bairros entre si, e registraram que em Manaíra, a sensação de segurança é menor. 

Quanto às áreas verdes, apenas duas pessoas que responderam o questionário citaram a 

sua ausência. Os bairros possuem, em suas vias públicas, árvores de grande e médio porte, 

porém, como citado anteriormente, não há praças em Cabo Branco, nem em Tambaú, apenas 

em Manaíra. Lembra-se aqui a grande influência exercida pela vegetação para o conforto 

ambiental de espaços urbanos, portanto, a necessidade de sua implantação. 

A terceira questão abordou a relação entre a forma urbana, com a altura escalonada 

dos prédios e o conforto ambiental nos bairros litorâneos. Os resultados são apresentados nas 

tabelas 4 e 5 e figuras 33 e 34. 

  

Tabela 4 – Conforto ambiental  relacionado à forma urbana escalonada dos prédios 

FAIXA ETÁRIA Nº DE INDIVÍDUOS 

CONFORTO AMBIENTAL 

SIM NÃO 

20-40 57 39 18 

41 -60 24 20 4 

61 – 80 3 3 0 

TOTAL 84 62 22 
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Figura 33 – Conforto ambiental relacionado à forma urbana escalonada dos prédios 

 

Através da tabela 4 e figura 33, pode-se observar que, independente da faixa etária, a 

maioria das pessoas que responderam o questionário considera que a forma urbana, com a 

altura escalonada dos prédios, contribui para o conforto ambiental dos bairros. A tabela 5 e a 

figura 34 apresentam as razões fornecidas para essa relação. 

 

Tabela 5 – Relação entre escalonamento e conforto ambiental 

FAIXA 

ETÁRIA 

No. DE 

INDIVÍDUOS 

PERCEPÇÃO 

DO USUÁRIO 

CONFORTO AMBIENTAL 

VENTILAÇÃO VISIBILIDADE CLIMA CONFORTO OUTROS 

20-40 57 

POSITIVA 25 2 5 3 4 

NEGATIVA 4 5 1 4 4 

41-60 24 

POSITIVA 12 2 0 1 0 

NEGATIVA 3 2 0 0 4 

61-80 3 

POSITIVA 1 0 0 2 0 

NEGATIVA 0 0 0 0 0 

TOTAL 84   45 11 6 10 12 

 

    
(a)       (b) 

Figura 34 – Relação entre escalonamento e conforto ambiental. (a)escalonamento dos edifícios favorece o 

conforto ambiental; (b) escalonamento dos edifícios não favorece o conforto ambiental 
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Dividiram-se as respostas em cinco grupos. Os grupos ventilação, visibilidade, clima e 

conforto foram citados sob aspectos positivos e negativos.  

Apesar da grande influência da variável ventilação sobre o clima e sobre a sensação de 

conforto ambiental, resolveu-se separar „ventilação‟ desses outros grupos, para chamar à 

atenção, este termo específico. Destaque nas respostas, o termo ventilação foi citado por 38 

pessoas, que relataram que a forma urbana escalonada dos edifícios favorece e tende a 

contribuir com o conforto ambiental a partir da possibilidade de distribuição dos ventos. 

Apenas sete pessoas consideraram que há perda efetiva da ventilação nos citados bairros, 

porém, enfatiza-se aqui, a partir da observação das respostas, que não necessariamente em 

função do escalonamento, mas da verticalização. 

Ressalta-se uma das respostas negativas, onde se pode ler o seguinte: “alguns prédios 

elevados impedem o fluxo do ar para os prédios menores e residências”. Apesar de unidades 

verticalizadas (multifamiliares, em maior quantidade) tenderem a redirecionar o fluxo de 

vento, o que se tem que acordar aqui não é a verticalização como um problema fechado, sem 

margem à discussão, pois prédios altos podem redirecionar o vento, porém, o impedimento 

aos seus fluxos ocorre em função da proximidade dos prédios entre si. O afastamento previsto 

na legislação urbanística, que tende a promover o cerceamento de unidades unifamiliares ou 

de prédios com poucos pavimentos por unidades verticalizadas, é o grande responsável pela 

diminuição e perda dos fluxos de vento. 

Porém, é importante também observar a forma desses edifícios verticalizados. Caso os 

prédios sejam “largos” (figura 35a) e muito próximos entre si, o vento é direcionado para 

cima, portanto, se constitui em um problema (figura 35b). Caso os prédios sejam “estreitos” e 

isolados, o vento tem espaço livre para redirecionar-se para os lados, podendo vir a penetrar 

nas outras edificações vizinhas, e promover/favorecer o conforto ambiental (figura 35c). 

 

Planta baixa Planta baixaElevação

 
(a)        (b)           (c) 

Figura 35- Relação entre o percurso do vento e a forma de edifícios verticalizados 
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Os que consideraram a variável visibilidade como a mais importante, fizeram 

referência à poluição visual e a não vista ao mar. Houve um indivíduo que considerou que 

sequer deveria existir prédios verticais nos bairros litorâneos, junto ao mar, pois a paisagem 

era um bem comum e as edificações impediam a visualização dessa vista. Ressalta-se que, 

com a aceleração do processo de verticalização nos três bairros, apenas as edificações 

lindeiras à praia, e os últimos pavimentos das edificações verticalizadas terão o privilégio da 

vista dessa paisagem. Do mesmo modo, com a implementação da Outorga Onerosa, as 

edificações existentes, construídas nas duas últimas décadas, podem vir a perder, em seus 

últimos pavimentos, a visualização da paisagem marítima, considerando-se que já há 

exemplos de empreendimentos que se utilizaram desse recurso para a construção de um 

pavimento a mais, como já foi observado na rápida pesquisa realizada no Arquivo 

Central/PMJP.  

Independente se positiva ou negativamente, o termo „clima‟ foi citado em função do 

tempo climático – quente, abafado, efeito „estufa‟ etc., ligado à sensação de conforto (clima 

agradável). O grupo que citou o termo „conforto‟ se referiu à beleza, à estética dos bairros (a 

exemplo, “prédios desalinhados” ou “visto que impede a construção de paredões”). Portanto, 

mais voltado ao conforto psicológico. O grupo que se inseriu em „outros‟ relatou o respeito à 

natureza, ao meio ambiente, bem como, quem considerou, nesse tipo de forma urbana, a 

possibilidade de constituição do controle em relação à infraestrutura em geral. 

No tocante à divisão em grupos de faixa etária, não se obteve, como anteriormente 

previsto, diferenças relevantes de percepção acerca do espaço urbano e sua relação com o 

conforto ambiental. 

 

4.2 Estudo microclimático em bairros litorâneos e em processo de verticalização 

 

4.2.1 Estudo Microclimático – equinócio de primavera/2010 

 

As medições ocorreram na primeira semana de outubro, período aproximado do 

equinócio de primavera, que ocorreu em 23 de setembro de 2010, às 00h09 (03h09 UTC). O 

período de medições ocorreu entre 04 e 09/10/10. A seguir apresentam-se os resultados 

analisados em cada bairro. 
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Cabo Branco, equinócio de primavera/2010 

 

O recorte escolhido em Cabo Branco, como também os nove pontos de medição 

encontram-se representados na figura 36. As medições ocorreram em 04 e 07/10/2010 e 05 e 

08/10/2010, em horários próximos às 09h00 e às 15h00, respectivamente. 

 

     

 

N

                                                                                    
Figura 36 - Localização dos pontos de medição em Cabo Branco. Fonte: Google Earth (2011). 

P9 

P2 

P1 

P8 
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P3 

P6 

P4 

P5 
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O quadro 1, a seguir, apresenta a caracterização dos pontos de medição sob os 

aspectos: localização, massa construída, uso do solo no entorno, pavimentação da rua, fluxo 

de pedestres, fluxo de veículos e vegetação urbana. 

 

Bairro Entorno Pontos 

Cabo Branco P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 

localização 

cruzamento                   

centro de quadra - rua                   

esquina                   

 massa construída 

barreira contínua                   

alternância de gabarito                   

livre                   

uso do solo no 

entorno 

residencial                   

comercial                   

misto                   

público                   

pavimentação da 

rua 

asfalto                   

calçamento                   

bloco de concreto                   

fluxo de pedestre 

intenso                   

médio                   

fraco                   

fluxo de veículos 

intenso                   

médio                   

fraco                   

vegetação urbana 

densa                   

média                   

rala                   

inexistente                   

Quadro 1 - Caracterização dos pontos em Cabo Branco
24

 

 

 

 Além das máscaras de sombra, para a maior exemplificação e compreensão do 

entorno próximo aos pontos de medição, imagens que representam as vistas em perspectiva e 

croquis em planta baixa foram apresentados, mostrando a tipologia construtiva. Para a 

elaboração dos croquis representando o entorno dos pontos, houve a marcação das edificações 

em cada lote, bem como a anotação da quantidade de pavimentos no mapa do recorte do 

bairro.   

Os resultados encontram-se no quadro 2. 

                                                
24

 Quadro baseado em CARVALHO (2006). 



 

Bairro Cabo Branco 
Pontos/ 

Localização 
Máscara de sombra/Gráfico de Pleijel Imagens pontos de medição  Planta baixa - croquis 

P1 

 

Avenida Cabo 

Branco/Rua 

Osires de Belli 

N

 
Fator de céu visível – 93,5% 

 

 
 

PONTO DE

MEDIÇÃO

PONTO DE

MEDIÇÃO

N

 

P2 
 

Avenida Cabo 

Branco/Rua 

Maria 

Elizabeth 

N

 
Fator de céu visível – 96,7%  

PONTO DE

MEDIÇÃO

N

 

4pav. 

4pav. 

3pav. 

4pav. 

5pav. 

6pav. 

3pav. 
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P3 

 
Avenida Cabo 

Branco/Rua 

Monsenhor 

Odilon 

Coutinho 

(Beira Rio) 

 

 

N

 
Fator de céu visível – 92% 

 

 

PONTO DE

MEDIÇÃO

N

 

P4 

 
Rua 

Monsenhor 

Odilon 

Coutinho 

(Beira 

Rio)/Rua Tab. 

José Ramalho 

Leite 

 

N

 
 

Fator de céu visível – 84% 

  

 

PONTO DE

MEDIÇÃO

N

 

10pav. 

3pav. 

8pav. 

5pav. 6pav. 

5pav. 
4pav. 
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P5 

 
Rua Tab. José 

Ramalho 

Leite/Rua 

Maria 

Elizabeth 

  

N

 
 

Fator de céu visível – 84,8% 

 

 

PONTO DE

MEDIÇÃO

N

 
 

P6 

 
Rua Tabelião 

José Ramalho 

Leite/Rua 

Osires de Belli 

N

 
 

Fator de céu visível – 25,3% 

 

 
 

 

PONTO DE

MEDIÇÃO

PONTO DE

MEDIÇÃO

N

 
 

7pav. 

6pav. 

7pav. 

5pav. 

7pav. 

7pav. 

6pav. 

6pav. 
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P7 

 
Rua Osires de 

Belli/Rua 

Desportista 

José Eduardo 

de Holanda 

 

 

N

 
Fator de céu visível – 71,5% 

 

  

PONTO DE

MEDIÇÃO

N

 

P8 

 
Rua 

Desportista 

José Eduardo 

de 

Holanda/Rua 

Maria 

Elizabeth 

 

N

 
Fator de céu visível – 90,8% 

 

  

PONTO DE

MEDIÇÃO

N
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P9 

 
Rua 

Desportista 

José Eduardo 

de 

Holanda/Rua 

Monsenhor 

Odilon 

Coutinho 

(Beira Rio) 

 

N

 
Fator de céu visível – 95,7% 

 

  

PONTO DE

MEDIÇÃO

N

 
Quadro 2 - Caracterização dos pontos, Máscaras de sombra e Fator de céu visível, Cabo Branco 

 

Legenda 

 

Edificações unifamiliares ou comerciais de um ou dois pavimentos. 
Edificações verticalizadas/multifamiliares de três pavimentos ou mais. 

4pav. 

12pav. 

 



Observando-se os resultados das máscaras de sombra sobrepostas ao gráfico de Pleijel, 

destaca-se que, em sete dos nove pontos medidos, o fator de céu visível foi superior a 80%, o 

que sugere grandes possibilidades da existência de trocas térmicas, favorecendo o conforto 

ambiental no bairro. Ruas e avenidas largas, e tipologia construtiva, em sua maioria, ainda 

unifamiliar, refletem esses percentuais. No entanto, chama-se à atenção a P6. Localizado 

bastante próximo a árvores de grande porte, apresentou o fator de céu visível bem abaixo dos 

demais pontos, um pouco acima de 25%. Ressalta-se que as variáveis climáticas (temperatura, 

umidade, ventilação, iluminação) em um meio composto por vegetação apresentam efeitos 

diferentes, em comparação com o meio formado apenas por edifícios, como ressalta a teoria. 

Além disso, deve-se observar que, de tempos em tempos, podas ou cortes são feitos. 

Houve pontos onde havia a presença exuberante de árvores de grande porte, e nos momentos 

da execução das fotografias para a elaboração das máscaras de sombra, estas haviam sido 

podadas. 

Apesar de apresentarem características físicas, morfológicas, de uso e ocupação do 

solo aproximadas, puderam-se verificar significativas diferenças entre os valores dos 

elementos climáticos temperatura do ar, umidade relativa do ar e velocidade dos ventos, entre 

os pontos em Cabo Branco. Certamente, tais valores extremos individuais, anotados durante a 

realização das medições, fortemente influenciaram os valores extremos das médias dos 

pontos, apresentados na tabela 6 e meteograma correspondente. 

Dentre os extremos individuais, obtidos durante as medições realizadas no período 

próximo ao equinócio de primavera, chama-se aqui à atenção a P2 (figura 37), que apresentou 

o máximo valor da temperatura do ar equivalente a 32,7
o
C e o mínimo valor da umidade 

relativa do ar, igual a 53,1%, além de apresentar o menor valor da velocidade dos ventos 

dominantes, correspondente a 0,75m/s, confirmando a relação de inversabilidade existente 

entre as variáveis temperatura e umidade, e temperatura e velocidade dos ventos. 
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(a)         (b) 

Figura 37 – Segundo ponto de medição, Cabo Branco. (a) localização de P2; (b) barreira de vegetação arbórea de 

grande porte 

 

Apesar de P2 encontrar-se localizado à via principal do bairro, entende-se que a razão 

para a anotação desses valores ocorreu principalmente em função da configuração espacial de 

seu entorno imediato (alto fluxo de veículos e de pedestres, alto índice de pavimentação 

asfáltica, dentre outros), e, proeminentemente, devido à existência de uma barreira composta 

por vegetação de grande porte arbóreo, localizada a sudeste, o que dificulta ou impede a 

circulação do ar em direção a tal ponto, produzindo o baixo valor da velocidade do vento. 

Ressalta-se que neste ponto, houve diversos momentos de calmaria. Mesmo quando se 

verificava o movimento do vento, neste ponto, houve diversos momentos de calmaria. 

Confirmou-se, através do movimento da folhagem da vegetação inserida do outro lado da 

avenida Cabo Branco, que a ventilação ocorria a uma altura bastante superior à altura do 

pedestre. 

A tabela 6 apresenta os valores referentes à média das quatro medições realizadas nos 

nove pontos, em Cabo Branco, como também, os valores relativos à média correspondente 

aos dias e horários, tomados pelas estações de referência. A fim de uma melhor visualização 

dos dados obtidos, os valores das variáveis anotados na tabela 6 encontram-se representados 

no meteograma (figura 38). 

A partir dos dados apresentados, no que se refere à temperatura, observa-se que em 

todos os nove pontos, os valores registrados foram maiores do que nas três estações 

meteorológicas tomadas como referência (Estação Convencional, Estação Automática e 

Estação Aeroporto), o que ratifica a criação de climas urbanos específicos a partir do acúmulo 

de calor, produzidos pelas condições antrópicas realizadas no meio urbano. 

Em relação à média aritmética das medições nos nove pontos no recorte de Cabo 

Branco, percebe-se que P2 confirmou o registro do maior valor da temperatura (30,95ºC). A 

maior diferença encontrada, em Cabo Branco, foi em relação a P3 (28,7
o
C), igual a 2,25ºC. A 

Ponto de medição 
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razão para esse valor, pressupõe-se ter sido devido à velocidade do vento, registrada, em P3, 

como a maior velocidade no recorte específico, cuja média dos valores das medições 

realizadas durante o equinócio de primavera correspondeu a 2,39m/s. 

Comparando-se a média da temperatura encontrada em P2 com os valores das 

Estações Meteorológicas de Referência, a maior diferença é em relação à Estação Aeroporto, 

equivalente a 2,87ºC, valor esse correspondente ao acúmulo de calor sofrido em Cabo Branco, 

através desse ponto. Já em relação à comparação entre a média aritmética dos nove pontos 

com os valores das Estações de Referência, tem-se que o acúmulo do calor no bairro diminui 

em torno de 1
o
C, alcançando o acúmulo de 1,95 ºC, em relação à estação aeroporto. 

Observou-se, também, que P3 apresentou, em todas as quatro medições realizadas 

durante o equinócio de primavera, os menores valores da variável temperatura do ar, sendo o 

menor valor correspondente a 28,1
o
C, anotado em duas dessas medições. P3 esteve entre os 

pontos que apresentaram os maiores percentuais da umidade relativa do ar e da velocidade 

dos ventos dominantes. O maior valor registrado durante o equinócio de primavera 

correspondeu a 3,02m/s. 

Chama-se à atenção que P2 e P3, nas medições realizadas durante o equinócio de 

primavera ocuparam a classificação de ponto mais “quente” e menos “quente” do bairro, 

respectivamente. P3 tem características próprias em relação ao sítio, que aqui merecem ser 

enfatizadas. É o único ponto, no recorte em Cabo Branco, localizado à margem de duas 

grandes avenidas asfaltadas (Av. Cabo Branco e Av. Monsenhor Odilon Coutinho, conhecida 

como Av. Beira Rio), onde o fluxo de automóveis e de pedestres é bastante intenso; além do 

que, em P3, a vegetação encontrada é bastante rala. Tais características favoreceriam o 

acréscimo da temperatura nesse ponto, tornando-o um dos mais quentes do recorte. Porém, o 

que se obteve, foi exatamente o contrário, o valor médio da temperatura foi o menor dos nove 

pontos, favorecido pela dimensão transversal da caixa viária das duas grandes avenidas e pela 

ausência de barreiras físicas naturais e construídas no percurso de direção dos ventos 

dominantes. 

Em relação especificamente aos valores da velocidade dos ventos, chama-se a atenção a 

P7 e P8. Localizam-se na rua mais próxima à barreira do Cabo Branco, via mais estreita do 

recorte, onde a grande maioria das unidades habitacionais não possui recuos frontais nem 

laterais, o que prejudica a permeabilidade do vento originário do sudeste. 



Tabela 6- Valores dos elementos climáticos observados em Cabo Branco, equinócio de primavera/2010 

Recorte: Cabo Branco                             

Datas: 04; 05; 07 e 08/10/10 
    

        

  

Horários: 12UTC e 18UTC 
     

        

  

Observação: céu parcialmente nublado 
  

        

  

Variáveis 
Pontos 

Estações de Referência 

P 1 P 2 P 3 P 4 P 5 P 6 P 7 P 8 P 9 Média Pontos Estação Convencional 

INMET 

Estação Aeroporto Estação Automática 

LES/UFPB 

Temperatura (
o
C) 30,68 30,95 28,70 29,93 29,70 29,60 30,08 30,33 30,30 30,03 28,85 28,08 28,15 

Umidade (%) 61,98 58,65 66,90 60,60 61,08 62,20 60,83 61,60 59,55 61,49 61,75 60,75 62,00 

Velocidade do 

vento (m/s) 
1,42 1,36 2,39 1,62 1,61 1,65 1,17 1,12 1,55 1,54 3,35 4,44 4,03 

Direção do vento 

(
o
) Azimute 

155 165 170 155 132,5 150 110 125 105 140,83 12,75 140,50 138,5 

 

 

 
Figura 38 - Meteograma, valores dos elementos climáticos observados Cabo Branco, equinócio de primavera/2010



Ressalta-se que o acúmulo de calor é produzido pelas atividades antrópicas 

representadas pelo fluxo de automóveis, pelo consumo de energia elétrica, pela produção do 

meio urbano, pelos materiais constituintes das edificações, pelo tipo de pavimentação, dentre 

outros. Do mesmo modo, deve-se considerar a importância da especificidade da legislação 

pertinente, responsável pelas diretrizes de uso e ocupação, que indicam os índices 

construtivos, de modo a alterar consideravelmente, o percurso dos ventos dominantes. 

Ratifica-se a inversabilidade do valor da temperatura em relação ao valor da umidade. 

Através da média aritmética, observa-se que P3 registrou a temperatura mais baixa (28,7
o
C) e 

a umidade mais alta (66,90%). Em P2, exatamente o contrário, temperatura mais alta 

(30,95
o
C) e a umidade mais baixa (58,65%). 

No que se refere aos valores registrados da umidade relativa do ar, no recorte em Cabo 

Branco, percebe-se que em P3 foi registrado o maior valor. Este ponto encontra-se bastante 

próximo ao Oceano Atlântico. O segundo maior valor foi registrado em P6 (62,20%), 

localizado às proximidades de uma árvore de grande porte, com grande copa; deduz-se ser 

esse o elemento que conduziu ao aumento da umidade. 

Quanto à velocidade dos ventos dominantes, em P3 foi registrado o maior valor das 

médias (2,39m/s), seguido por P6 (1,65m/s). Relacionando os dados coletados da velocidade 

do vento com os valores da variável temperatura, pode-se observar que a inversabilidade se 

apresentou nitidamente apenas em P3 (menor temperatura, maior velocidade dos ventos 

dominantes). Nos demais pontos, percebeu-se que a influência da ventilação não foi tão 

efetiva, de modo a claramente demonstrar as razões de inversabilidade existentes, sendo, 

portanto, necessário avaliar o entorno imediato, como o sombreamento dos pontos, provocado 

pelas edificações circunvizinhas e pela vegetação de porte arbóreo, o desenho da malha 

urbana etc.  

Carvalho (2006, p. 184), afirma que “a correlação entre a temperatura do ar e a 

velocidade do vento nem sempre é inversa”. Ressalta que “essa relação depende da origem do 

escoamento, e se este possui uma temperatura maior ou menor do que o local onde está sendo 

feita a medição.” Devido a isso, sugere complementar a análise com estudos aprofundados em 

ensaios em túnel aerodinâmico. 

A influência da velocidade do vento no conforto do usuário, em clima tropical 

litorâneo quente e úmido, deve-se à sua relação com a umidade relativa do ar. Como a 

umidade é geralmente alta, um vento com velocidade de 1 a 3m/s produz a sensação de 

conforto, considerando-se que ele consiga retirar da pele, o excesso de calor produzido pelo 

corpo para encontrar o equilíbrio térmico. O que se percebe, pelos valores apresentados, é que 
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em todos os pontos, a velocidade dos ventos atendeu a esse critério. Porém, deve-se atentar às 

sensações de conforto em meio urbano, principalmente no que se refere ao aumento de 

temperatura provocado pela incidência de radiação solar direta. 

Ressalta-se que os valores das médias das velocidades do vento registrados nos nove 

pontos são inferiores aos fornecidos pelas estações de referência, o que demonstra a produção 

do meio urbano como fator diferenciador das variáveis climáticas, propiciando a diminuição 

da velocidade. Menciona-se que a maior diferença relaciona-se à Estação Aeroporto, que 

alcança o valor de 3,32m/s acima do registrado em P8, que apresentou a menor velocidade 

dos ventos, e de 2,90m/s em relação à média dos pontos no recorte. 

Chama-se aqui a atenção a P8. Localiza-se à leste da Barreira do Cabo Branco, não 

sendo favorecido com o percurso do vento originário do sudeste; além de localizar-se na via 

mais estreita do recorte, a grande maioria das unidades habitacionais não possui recuos 

frontais nem laterais, o que prejudica a permeabilidade dos ventos. 

Quanto aos valores dos ângulos que indicam a direção dos ventos, em relação ao Norte 

magnético, tem-se que, em todos os pontos, a medida encontrava-se no quadrante Sudeste, 

correspondendo à predominância dos ventos em João Pessoa. A partir da comparação com as 

Estações Meteorológicas de Referência, observa-se que apenas na Estação Convencional, a 

direção registrada é Norte/Nordeste, o que pode indicar a localização da Estação em relação 

no meio onde está inserida como fator predominante para essa diferença de direção, portanto, 

que o meio urbano circundante provoca o redirecionamento dos ventos dominantes. 

Quando comparados os valores das variáveis climáticas temperatura e umidade 

relativa do ar entre as três estações de referência, percebe-se que, embora estejam implantadas 

em ambientes distintos e distantes entre si, apresentam valores bastante próximos. A diferença 

mais proeminante é percebida no valor da velocidade dos ventos, que na estação Aeroporto 

atingiu 4,44m/s, produzindo uma margem de diferença em relação à Estação Convencional 

superior a 1m/s. Entende-se que a razão para essa diferença, apresenta-se devido à altitude; 

onde a Estação Aeroporto encontra-se localizada, os ventos atingem maior velocidade. 

 

Tambaú, equinócio de primavera/2010 

 

A figura 39 apresenta a demarcação do recorte escolhido em Tambaú, como também, 

dos nove pontos de medição. As medições em Tambaú realizaram-se em 06 e 09/10/2010, 

correspondente às 09h00 e 04 e 07/10/2010, correspondente às 15h00. 
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N

 
Figura 39 - Localização dos pontos de medição em Tambaú. Fonte: Google Earth (2011). 

 

O quadro 3 apresenta a descrição das características de uso e ocupação, morfológicas e 

físicas dos pontos escolhidos em Tambaú. 

 

 

 

P3 

P1 

P4 

P6 

P5 

P8 

P9 P2 

P7 
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Bairro Entorno Pontos 

Tambaú P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 

localização 

cruzamento                   

centro de quadra - rua                   

esquina                   

 massa construída 

barreira contínua                   

alternância de gabarito                   

livre                   

uso do solo no 

entorno 

residencial                   

comercial                   

misto                   

público                   

pavimentação da 

rua 

asfalto                   

calçamento                   

bloco de concreto                   

fluxo de pedestre 

intenso                   

médio                   

fraco                   

fluxo de veículos 

intenso                   

médio                   

fraco                   

vegetação urbana 

densa                   

média                   

rala                   

inexistente                   

Quadro 3 - Caracterização dos pontos em Tambaú 

 

 

Além dessa caracterização, os pontos foram registrados em máscaras de sombra, que 

determinam fator de céu visível, em imagens, que representam as vistas em perspectivas, e em 

croquis em planta baixa, que apresentam a tipologia construtiva das edificações do entorno 

desses pontos. Os resultados encontram-se no quadro 4. 

 

 

 

 

 



Bairro Tambaú 
Pontos/ 

Localização 
Máscara de sombra/Gráfico de Pleijel Imagens pontos de medição Planta baixa - croquis 

P1  

 

Avenida 

Almirante 

Tamandaré/ 

Rua Helena 

Meira Lima 

N

 
Fator de céu visível – 95,4%  

  

 
 

 

PONTO DE

MEDIÇÃO

N

 

P2  
 

Avenida 

Almirante 

Tamandaré/ 

Avenida Nego 

N

  

Fator de céu visível – 90,4% 

 

  

 

PONTO DE

MEDIÇÃO

 

N

 

4pav. 

4pav. 

4pav. 
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P3  
 

Avenida 

Antônio Lira, 

entre a Avenida 

Nego e a Rua 

Helena Meira 

Lima 

N

 
Fator de céu visível – 86,6%  

 

  

 

 

PONTO DE

MEDIÇÃO

N

 

P4  
 

Avenida Nossa 

Senhora dos 

Navegantes/ 

Rua Helena 

Meira Lima 

N

 
Fator de céu visível – 95,6% 

 

 

 
 

PONTO DE

MEDIÇÃO

N

 

7pav. 

9pav. 

7pav. 

7pav. 

5pav. 

9pav. 

4pav. 

5pav. 

6pav. 

4pav. 
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P5  
 

Avenida Nossa 

Senhora dos 

Navegantes/ 

Avenida Nego 

N

 
Fator de céu visível – 95,2% 

 

 
 

  

PONTO DE

MEDIÇÃO

N

 

P6  
 

Rua Professora 

Maria Sales, 

entre a Avenida 

Nego e Rua 

Helena Meira 

Lima 

N

 
Fator de céu visível – 72,3% 

  

 
 

 

PONTO DE

MEDIÇÃO

 

N

 
 

7pav. 

7pav. 

7pav. 

7pav. 

5pav. 

11pav. 

13pav. 

10pav. 

8pav. 
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P7  
 

Rua Helena 

Meira Lima/ 

Avenida 

Infante Dom 

Henrique 

N

 
Fator de céu visível – 81,3% 

 

 

 
 

PONTO DE

MEDIÇÃO

N

 

P8  
 

Avenida 

Infante Dom 

Henrique/ 

Avenida Nego 

N

  
Fator de céu visível – 86,6% 

 

 
 

PONTO DE

MEDIÇÃO

N

  

11pav. 
6pav. 

11pav. 

11pav. 

11pav. 

7pav. 

3pav. 

3pav. 

11pav. 

8pav. 
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P9  
 

Avenida 

Monteiro 

Lobato, entre a 

Rua Maria 

Helena Meira 

Lima e a 

Avenida Nego 

N

 
Fator de céu visível – 77,6% 

 

 
 

 

PONTO DE

MEDIÇÃO

 

N

 
Quadro 4 – Caracterização dos pontos, Máscaras de sombra e Fator de céu visível, Tambaú 

 

Legenda 

 

Edificações unifamiliares ou comerciais de um ou dois pavimentos. 
Edificações verticalizadas/multifamiliares de três pavimentos ou mais.  

 

 

 

13pav. 

18pav. 

11pav. 

11pav. 

11pav. 

8pav. 

16pav. 

6pav. 

 



Os resultados das máscaras de sombra sobrepostas ao gráfico de Pleijel, em Tambaú 

também apresentaram que, em sete dos nove pontos, o fator de céu visível foi superior a 80%, 

indicando fortes possibilidades da existência de trocas térmicas. Chama-se à atenção a P1, que 

ao seu lado, tem uma edificação sendo construída, ou seja, a máscara de sombra, bem como, o 

valor do fator de céu visível, que correspondeu a 95,4%, irão em breve, sofrer alterações. P6, 

que apresentou o menor fator de céu visível, tem em sem entorno, diversas edificações 

verticalizadas, como se pode observar no croquis da planta baixa. Quanto a P9, observa-se 

que parte da sombra representada deveu-se à existência de árvores em seu entorno imediato. 

As características físicas, morfológicas, de uso e ocupação do solo dos pontos de 

medição, em Tambaú, são também aproximadas. Apesar disso, pode-se constatar a existência 

de significativas diferenças entre os valores dos elementos climáticos, entre os pontos. 

Seguramente, tais valores extremos individuais, fortemente influenciaram os valores extremos 

das médias dos pontos, apresentados na tabela 7 e meteograma correspondente. 

Dentre os extremos individuais, obtidos durante as medições realizadas no período 

próximo ao equinócio de primavera, chama-se aqui à atenção a P9, que apresentou o máximo 

valor da temperatura do ar, equivalente a 32,5
o
C, e o menor valor da velocidade dos ventos 

dominantes, correspondente a 0,5m/s, confirmando a inversabilidade entre essas duas 

variáveis. Ressalta-se que, em P4, anotou-se, em três das quatro medições, o máximo valor da 

temperatura do ar. Como também, observou-se que P1, em relação à variável umidade relativa 

do ar, anotou, em três das quatro medições o mais alto valor. Ainda com relação aos valores 

extremos individuais, chama-se à atenção a P1, onde se registrou o máximo valor da 

velocidade do vento igual a 3,64m/s. 

A tabela 7 apresenta os valores referentes à média das quatro medições realizadas nos 

nove pontos, em Tambaú, além da média dos valores correspondentes aos respectivos dias e 

horários, tomados pelas estações meteorológicas de referência. Para maior compreensão dos 

resultados, resolveu-se também apresentar os valores em gráficos, a partir do meteograma 

(figura 40). 

Pode-se verificar que, quanto à variável climática temperatura, em todos os nove 

pontos, os valores das médias registrados foram maiores do que nas três estações 

meteorológicas tomadas como referência. Observando-se os dados apresentados, percebe-se 

que a diferença entre o maior valor da média da temperatura foi registrado entre os pontos P4 

(30,63
o
C) e P1 (28,83

o
C), obtendo-se um acúmulo de calor equivalente a 1,80ºC. 



Tabela 7 - Valores dos elementos climáticos observados em Tambaú, equinócio de primavera/2010 

Recorte: Tambaú                             

Datas: 04; 06; 07 e 09/10/10 
     

        

  

Horários: 12UTC e 18UTC 
     

        

  

Observação: céu parcialmente nublado 
   

        

  

Variáveis 
Pontos Estações de Referência 

P 1 P 2 P 3 P 4 P 5 P 6 P 7 P 8 P 9 Média 

Pontos 

Estação Convencional 

INMET 

Estação 

Aeroporto 

Estação Automática 

LES/UFPB 

Temperatura (
o
C) 28,83 29,58 29,85 30,63 29,55 29,15 28,88 29,25 29,78 29,50 28,55 27,73 27,93 

Umidade (%) 68,73 67,48 65,53 61,98 65,05 65,40 66,43 65,28 62,88 65,41 65,00 61,00 61,00 

Velocidade do 

vento (m/s) 
2,72 1,96 1,39 1,30 1,62 1,76 2,49 1,58 1,15 1,77 3,35 3,61 3,63 

Direção do vento 

(
o
) Azimute 

180 180 180 170 175 160 195 165 190 177,22 12,75 112,50 118,5 

 

 

 
Figura 40- Meteograma, valores dos elementos climáticos observados em Tambaú, equinócio de primavera/2010 

 

  

 



Assim sendo, em Tambaú, essa diferença é menor que em Cabo Branco, que atingiu o 

valor igual a 2,25ºC. Isso significa que em Cabo Branco, a diferença de temperatura, entre os 

pontos, foi mais facilmente perceptível.  

Quando se comparam os valores individuais dos pontos com os valores indicados 

pelas Estações Meteorológicas, encontra-se a diferença de acúmulo de calor igual a 2,90ºC, 

diferença essa em relação à Estação Aeroporto. Já em relação à média dos pontos, essa 

diferença cai para 1,77ºC. 

Quanto aos valores assinalados da umidade relativa do ar, no recorte em Tambaú, 

observa-se que a maior diferença ocorreu entre os pontos P1 e P4, equivalente a 6,75%, em 

valor absoluto. Em P1 registrou-se o maior valor da umidade relativa do ar (68,73%), seguido 

por P2 (67,48%); ambos os pontos se encontram na via principal do bairro, mais próximos ao 

Oceano Atlântico. O terceiro ponto mais úmido foi P7, que se localiza às proximidades de 

uma árvore de médio porte. 

Ratifica-se aqui, também, a inversabilidade do valor da temperatura em relação ao 

valor da umidade. P1 registrou a temperatura mais baixa (28,83
o
C) e a umidade mais alta 

(68,73%). Em P4, exatamente o contrário, temperatura mais alta (30,63
o
C) e a umidade mais 

baixa (61,98%). 

Observou-se que todos os valores da velocidade dos ventos dominantes, medidos em 

Tambaú, apresentaram-se inferiores aos das estações meteorológicas. A maior diferença da 

velocidade entre os nove pontos ocorreu entre P1 e P9 (primeiro e último pontos medidos, 

respectivamente), equivalente a 1,57m/s, o que demonstra que a forma urbana atual serve 

como barreira, pois o vento perde velocidade ao entrar no continente. A velocidade registrada 

pela Estação Automática apresentou o valor de 2,48m/s, acima do registrado em P9, e de 

1,86m/s em relação à média dos pontos. Ressalta-se que os valores da velocidade dos ventos 

se encontraram dentro da zona considerada de conforto, para o clima tropical litorâneo quente 

e úmido, pois possuíam valor entre 1 e 3m/s. 

Todos os valores dos ângulos que indicam a direção dos ventos dominantes, em 

relação ao Norte magnético, encontraram-se oriundos do Sul/Sudeste. Comparando-os com a 

direção dos ventos registrada pelas Estações Meteorológicas, observa-se que apenas na 

Estação Convencional, o quadrante registrado é o Norte/Nordeste. 

Comparando-se as Estações Meteorológicas entre si, percebe-se que os valores 

anotados para as variáveis climáticas temperatura do ar e velocidade dos ventos são 

praticamente os mesmos, apesar das características específicas de cada estação. Atenta-se que 

a Estação Convencional apresentou as maiores médias de temperatura e umidade relativa do 
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ar, além de menor velocidade dos ventos dominantes, e que a Estação Aeroporto registrou os 

menores valores de temperatura e umidade relativa, portanto, a relação de irreversibilidade 

não se apresentou em relação às variáveis temperatura e umidade. 

 

Manaíra, equinócio de primavera/2010 

 

A figura 41 apresenta o perímetro do recorte em Manaíra, com os seus respectivos 

pontos de medição. As medições em Manaíra foram realizadas em 05 e 08/10/2010 às 09h00 

(12UTC) e 06 e 09/10/2010, às 15h00 (18UTC). 
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N

 
Figura 41 - Localização dos pontos de medição em Manaíra. Fonte: Google Earth (2011). 

 

Como para a análise dos outros dois bairros, houve a necessidade da compreensão do 

uso e ocupação do espaço urbano em Manaíra, assim sendo, caracterizaram-se os pontos de 

medição, apresentados no quadro 5. 

 

P9 

P8 

P6 

P4 

P3 

P7 

P5 

P1 

P2 
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Bairro Entorno Pontos 

Manaíra P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 

localização 

cruzamento                   

centro de quadra - rua                   

esquina                   

 massa construída 

barreira contínua                   

alternância de gabarito                   

livre                   

uso do solo no 

entorno 

residencial       
      

comercial       
      

misto                   

público                   

pavimentação da 

rua 

asfalto                   

calçamento                   

bloco de concreto                   

fluxo de pedestre 

intenso                   

médio                   

fraco                   

fluxo de veículos 

intenso                   

médio                   

fraco                   

vegetação urbana 

densa                   

média                   

rala                   

inexistente                   

Quadro 5 - Caracterização dos pontos em Manaíra 

 

O quadro 6 apresenta em imagens, máscaras de sombra e fatores de céu visível, os 

pontos de medição. Os croquis representam, em planta baixa, a tipologia construtiva das 

edificações do entorno desses pontos. 

 

 

 



Bairro Manaíra 
Pontos/ 

Localização 
Máscara de sombra/Gráfico de Pleijel Imagens pontos de medição Planta baixa - croquis 

P1  

 

Avenida João 

Maurício/Avenida 

Jacinto Dantas  

N
 

Fator de céu visível – 96,1%  

  

 
 

PONTO DE

MEDIÇÃO

N

 
 

P2  
 

Avenida João 

Maurício/Avenida 

São Gonçalo 

N

 
Fator de céu visível – 96,6,% 

 

  

PONTO DE

MEDIÇÃO

 

N

 

4-5pav. 

4pav. 

5-6pav. 

4-5pav. 
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P3  
 

Avenida General 

Edson 

Ramalho/Rua 

Eutiquiano Barreto 

 

N

 
 

Fator de céu visível – 89,4% 

 

 

 
 

 

PONTO DE

MEDIÇÃO

 
N

 

P4  
 

Avenida Jacinto 

Dantas/Avenida 

Guarabira 

 

N

 
Fator de céu visível – 81,2% 

 

 

  

PONTO DE

MEDIÇÃO

N

 

12pav. 

12pav. 

4pav. 

3pav. 

4pav. 

5pav. 

8pav. 

 13pav. 

9pav. 

5pav. 

5pav. 

9pav. 
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P5  
 

Avenida 

Guarabira/Avenida 

São Gonçalo 

 

 

N

 
Fator de céu visível – 92,8% 

 

 

 

 

PONTO DE

MEDIÇÃO

N

 

P6  
 

Avenida 

Eutiquiano 

Barreto/Avenida 

Umbuzeiro 

  

N

 
Fator de céu visível – 94,2%  

  

 

 
 

 

PONTO DE

MEDIÇÃO

 

N

 

10 pav. 

12pav. 

12pav. 

11pav. 

9pav. 

3pav. 

10pav. 
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P7  
 

Avenida Jacinto 

Dantas/Avenida 

Pombal 

  

N

 
Fator de céu visível – 63,6% 

 

 

 
 

PONTO DE

MEDIÇÃO

N

 

P8  
 

Avenida 

Pombal/Avenida 

São Gonçalo 

 

Fator de céu visível – 68,3%   

N

 

 

 
 

 

PONTO DE

MEDIÇÃO

 

N

 

24 pav. 

14 pav. 

14pav. 
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P9  
 

Avenida 

Eutiquiano 

Barreto/ Avenida 

Esperança 

 

N

 
Fator de céu visível – 69,4% 

  

 

 
 

 

 

PONTO DE

MEDIÇÃO

N

 
Quadro 6 – Caracterização dos pontos - Máscaras de sombra e Fator de céu visível, Manaíra.  

 
Legenda 

 

Edificações unifamiliares ou comerciais de um ou dois pavimentos. 
Edificações verticalizadas/multifamiliares de três pavimentos ou mais. 

16pav. 

32pav. 

11pav. 

15pav. 

 



Os resultados das máscaras de sombra sobrepostas ao gráfico de Pleijel, em Manaíra 

apresentaram que, em seis dos nove pontos medidos, o fator de céu visível foi superior a 80%, 

nos outros três, abaixo de 70%. Os maiores percentuais foram obtidos em P1 e P2, localizados 

à margem do Oceano Atlântico. P2, localizado na Avenida João Maurício com a Avenida São 

Gonçalo apresentou o maior percentual, correspondente a 96,6%. Os menores valores 

corresponderam aos três últimos pontos, dentro do continente, confirmando a predominância 

da implantação de edificações verticalizadas. Ressalta-se que P7 (Avenida Jacinto Dantas 

com a Avenida Pombal) apresentou o menor valor, equivalente a 63,6%. Enfatiza-se aqui que 

a caracterização da tipologia construtiva, em seu entorno imediato, é unifamiliar ou comercial 

de um ou dois pavimentos, sendo assim, a razão de apresentar o menor fator de céu visível 

reflete a localização próxima a uma árvore de médio porte, portanto, grande parte da sombra 

da máscara de sombra provém de sua copa.  

Como já ressaltado, enfatiza-se que as variáveis climáticas apresentam-se 

diferentemente em meio urbano composto por vegetação. Em P8, também é possível verificar 

que parte da sombra provém da vegetação, porém, de menor porte arbóreo. Em P9, informa-se 

que houve a poda da árvore que se encontrava próxima ao ponto, dias antes da realização das 

fotografias. Sendo assim, é necessário reafirmar que há diferenças de sombras e do percentual 

do fator de céu visível, em pontos que se encontram próximos a árvores, quando considerada 

a possibilidade de poda ou corte. 

Como foi percebido em Cabo branco e em Tambaú, apesar dos pontos localizarem-se 

em um recorte com características físicas, morfológicas, de uso e ocupação do solo 

aproximadas, em Manaíra, verificaram-se também diferenças entre os valores dos elementos 

climáticos analisados. Anota-se que os valores extremos individuais, registrados durante a 

pesquisa empírica, fortemente influenciaram os valores das médias dos pontos, apresentados 

na tabela 8 e figura 42 - meteograma. 

Dentre os extremos individuais, obtidos durante as medições realizadas no período 

próximo ao equinócio de primavera, chama-se aqui à atenção a P5, localizado no cruzamento 

entre a Avenida Guarabira e a Avenida São Gonçalo, que apresentou em todas as quatro 

medições, o máximo valor da temperatura, alcançando o extremo equivalente a 34,4
o
C. Em 

relação à variável umidade relativa do ar, esse ponto apresentou os menores valores, em todas 

as medições, sendo o mínimo valor igual a 49,3%, o que confirma a relação de 

inversabilidade existente entre as variáveis temperatura e umidade relativa do ar. Quanto à 

velocidade dos ventos dominantes, esteve entre os que apresentaram os menores valores. 
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A configuração espacial no entorno desse ponto (intenso fluxo de veículos, alto índice 

de pavimentação asfáltica, dentre outros) favoreceu a anotação desses valores. Lembra-se aqui 

que a direção predominante dos ventos durante o mês de outubro, não foi, em todas as quatro 

medições, a de sudeste – direção predominante dos ventos em João Pessoa; bem ao contrário, 

anotaram-se as direções de leste, de nordeste e de oeste, o que reflete a configuração urbana 

como determinante da alteração de direção e consequente diminuição da velocidade, pois este 

ponto representou o menor extremo acerca dessa variável. Ressalta-se que neste ponto houve 

diversos momentos de calmaria, à altura do pedestre. 

Observou-se também que em P9, registrou-se, durante o equinócio de primavera, o 

menor valor da temperatura, em três das quatro medições realizadas nesse período, 

alcançando o mínimo valor de 28,2
o
C. Ressalta-se que, embora P9 localize-se em uma 

avenida com intenso tráfego de veículos (Av. Esperança, encontro com a Avenida Eutiquiano 

Barreto), existe à sua proximidade, um exemplar de vegetação de porte arbóreo, além do que, 

em P9 anotou-se o terceiro maior valor da média das velocidades dos ventos, o que 

influenciou o registro dos menores valores da temperatura do ar. 

Em relação à variável umidade relativa do ar, P1 e P2, localizados às margens do 

Oceano Atlântico, estiveram entre os pontos que apresentaram os mais altos valores durante o 

equinócio de primavera, onde P2 alcançou o máximo valor, correspondente a 75,8%. 

Localizado à margem do Oceano Atlântico, na via principal do bairro, encontra-se livre de 

elementos naturais e/ou construídos que sirvam de obstáculos aos ventos predominantes 

oriundos de sudeste. Quanto aos mínimos valores da velocidade dos ventos, cita-se aqui P7, 

que durante o equinócio de primavera registrou o valor equivalente a 0,70m/s. 

A tabela 8 e a figura 42 (meteograma) apresentam os valores correspondentes à média 

das quatro medições realizadas nos nove pontos, em Manaíra, como também os valores das 

médias referentes aos respectivos dias e horários, registrados pelas estações de referência. 

De acordo com os dados apresentados, percebe-se que a temperatura, em todos os 

nove pontos, apresentou valores das médias maiores do que nas três estações meteorológicas, 

como nos exemplos dos dois outros bairros. O acúmulo de calor registrado entre os pontos 

extremos de temperatura, P5 e P9, correspondeu a 2,68ºC, sendo maior que em Cabo Branco 

(2,25
o
C) e em Tambaú (1,80

o
C).  



Tabela 8- Valores dos elementos climáticos observados em Manaíra, equinócio de primavera/2010 

Recorte: Manaíra 

Datas: 05; 06; 08 e 09/10/10 

Horários: 12UTC e 18UTC 

Observação: céu parcialmente nublado 

Variáveis 
Pontos Estações de Referência 

P 1 P 2 P 3 P 4 P 5 P 6 P 7 P 8 P 9 Média 

Pontos 

Estação Convencional 

INMET 

Estação Aeroporto Estação Automática 

LES/UFPB 

Temperatura (
o
C) 29,93 29,63 30,20 29,60 31,58 30,45 29,83 29,40 28,90 29,94 28,60 27,85 27,85 

Umidade (%) 69,50 67,00 63,35 64,03 56,48 59,25 59,93 62,83 62,73 62,79 66,00 60,25 60,25 

Velocidade do 

vento (m/s) 
2,03 2,54 1,61 1,64 1,35 1,65 1,20 1,90 2,30 1,80 3,23 3,61 3,68 

Direção do vento 

(
o
) Azimute 

155 155 125 170 160 160 140 145 135 149,44 12,75 129,38 127 

 

  

 
Figura 42 - Meteograma, valores dos elementos climáticos observados em Manaíra, equinócio de primavera/2010



Comparando-se os valores de cada ponto com os dados meteorológicos das estações, 

obtém-se um acúmulo de calor equivalente a 3,73ºC, em relação às Estações Aeroporto e 

Automática. Referindo-se à média dos pontos, essa diferença cai para 2,09ºC.  

É importante observar a crescente substituição da pavimentação das ruas e avenidas 

em Manaíra. A grande maioria dos pontos se localizou às proximidades de alto índice de 

pavimentação asfáltica, o que colabora substancialmente com a geração de acúmulo de calor. 

Do mesmo modo que em Tambaú e Cabo Branco, a presença de vegetação em todas as 

calçadas não foi proeminente. 

A relação de inversabilidade existente entre a temperatura e a umidade relativa do ar, 

em Manaíra, se apresentou bem exposta em P5, maior temperatura e menor umidade relativa 

do ar. Porém, em P9, que indicou a menor temperatura, registrou o quarto menor valor da 

umidade. É importante aqui, observar que, a velocidade dos ventos dominantes atingiu em P9, 

o segundo maior valor do bairro. 

Em relação à média dos quatro valores da umidade relativa, a diferença verificada 

entre os extremos P1 e P5 correspondeu a 13,02% (valor absoluto), enquanto, que em relação 

aos valores das estações referenciais, corresponde a 9,52% (valor absoluto). P1 e P2, 

localizados às margens do Oceano Atlântico, apresentaram os maiores índices de umidade 

relativa do ar. 

Do mesmo modo que em Cabo Branco e Tambaú, os valores da velocidade dos ventos 

dominantes apresentaram-se inferiores aos das estações de referência. Comparando-se com as 

estações meteorológicas, tem-se que, a maior diferença apresenta-se em relação à Estação 

Automática, equivalente a 2,48m/s, acima do registrado em P7, e de 1,88m/s em relação à 

média dos pontos no bairro.  

Em todos os pontos em Manaíra, os valores da velocidade encontraram-se dentro da 

zona considerada de conforto, para o clima tropical litorâneo quente e úmido, com velocidade 

entre 1 a 3m/s. 

No que se refere à direção dos ventos dominantes, estes foram oriundos do Sudeste, 

estando em conformidade com as estações Aeroporto e Automática. No entanto, como nos 

outros dois bairros, a estação Convencional registrou a direção Norte/Nordeste.  

Comparando-se as Estações Meteorológicas entre si, percebe-se que os valores 

anotados para as variáveis climáticas não sofreram grande variação, apesar das características 

específicas de cada estação. 
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Resumo dos três bairros, equinócio de primavera/2010 

 

A seguir, a tabela 9, juntamente com o meteograma respectivo (figura 43), apresentam 

um resumo geral das médias dos dados obtidos das variáveis climáticas nos três bairros, nas 

medições realizadas em outubro/2010. Também foram calculadas as médias aritméticas dos 

dados referentes às Estações Meteorológicas, usadas como referência. 

Em outubro, a temperatura nos três bairros apresentou-se acima dos valores das 

Estações Meteorológicas. Há a confirmação, portanto, da criação de climas urbanos 

específicos a partir do acúmulo de calor, produzidos pelas condições antrópicas realizadas no 

meio urbano. Sem grande variação entre os bairros, o maior acúmulo de calor registrado foi 

em Cabo Branco, alcançando 2,15ºC acima da média da temperatura da Estação Aeroporto. 

Observa-se na tabela e nos gráficos que representam a temperatura e a umidade 

relativa do ar, nitidamente a confirmação da relação de inversabilidade de tais variáveis. 

Comparando-se os recortes entre si, percebe-se que Tambaú apresentou a menor temperatura 

do ar e a maior umidade relativa do ar, já Cabo Branco apresentou a maior temperatura e 

menor umidade relativa do ar. Igualmente, na confirmação da inversabilidade, Cabo Branco 

registrou o maior acúmulo de calor e o menor valor da velocidade dos ventos dominantes 

(1,54m/s), abaixo 2,34m/s se comparada à Estação Aeroporto. Entende-se que isso é reflexo 

da configuração da produção do espaço – gabarito escalonado – aliada às características 

físicas do bairro, considerando-se que, a Oeste, se encontra a barreira do Cabo Branco. 

Ainda acerca da velocidade dos ventos dominantes, tem-se que os três recortes 

apresentaram-se dentro da zona de conforto para o usuário, considerando que estavam entre 1 

e 3m/s, velocidade de vento que produz a sensação de conforto, considerando-se que ele 

consiga retirar da pele, o excesso de calor produzido pelo corpo para encontrar o equilíbrio 

térmico. Ressalta-se, ainda, que todos os valores das velocidades do vento registrados foram 

inferiores aos fornecidos pelas estações de referência, o que, aliado às demais variáveis 

climáticas, ajuda na criação de climas urbanos específicos e diferenciados quando 

comparados às informações climáticas fornecidas pelas Estações Meteorológicas de 

referência. 

A direção do vento nos três bairros litorâneos foi a Sudeste, confirmando a 

predominância de direção dos ventos dominantes em João Pessoa. Quando comparada às 

Estações de Referência, observa-se que a Estação Convencional registrou os ângulos de 

direção dos ventos vindos de Norte/Nordeste, o que pode indicar a localização da Estação em 
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relação ao meio onde está inserida ser o fator predominante para essa diferente direção, 

portanto, que o meio urbano circundante provoca o redirecionamento dos ventos dominantes. 

 

Tabela 9 - Média dos valores dos elementos climáticos observados em Cabo Branco, Tambaú e Manaíra, 

equinócio de primavera/2010 

Recortes: Cabo Branco, Tambaú e Manaíra 

Datas: 04; 05; 06; 07; 08 e 09/10/10 

Horários: 12UTC e 18UTC 

Observação: céu parcialmente nublado 

Variáveis Média - Bairros Média - Estações de Referência 
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Temperatura (
o
C) 30,03 29,50 29,94 28,67 27,88 27,98 

Umidade (%) 61,49 65,41 62,79 64,25 60,67 61,08 

Velocidade do vento (m/s) 1,54 1,77 1,80 3,31 3,88 3,78 

Direção do vento (
o
) Azimute

25
 141 177 149 12,75 127,5 128 

 

 

 
Figura 43 – Meteograma, média dos valores dos elementos climáticos observados em Cabo Branco, Tambaú e 

Manaíra, equinócio de primavera/2010. 

 

 

                                                
25

 Valores aproximados. 
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4.2.2 Estudo Microclimático – solstício de verão/2010 

 

As medições de dezembro ocorreram próximas ao solstício de Verão, em 21 de 

dezembro de 2010, às 20h38 (23h38 UTC). O período temporal escolhido para a realização 

das medições correspondeu a 19 a 24/12/2010. 

 

Cabo Branco, solstício de verão/2010 

 

As medições em Cabo Branco ocorreram em 20 e 23/12/10, no período 

correspondente às 09h00 (12UTC) e em 21 e 24/12/10, no período correspondente às 15h00 

(18UTC). Ressalta-se que a apresentação e a análise dos valores obtidos durante as medições 

realizadas no solstício de verão seguiram os mesmos critérios da análise feita em relação ao 

período próximo ao equinócio de primavera. 

Os resultados das medições realizadas durante o solstício de verão confirmaram P2 

como o ponto mais quente do recorte, pois apresentou em três das quatro medições realizadas, 

o máximo valor da temperatura do ar, correspondente a 33,6
o
C, em uma das medições. Em P3 

registrou-se a menor temperatura do ar, equivalente a 29
o
C e a máxima velocidade dos ventos, 

correspondente a 3,58m/s, o que confirma a relação de inversabilidade entre essas duas 

variáveis. Devido à proximidade com o Oceano Atlântico, e o registro do mais alto valor da 

velocidade dos ventos, confirmou-se P3 como o ponto mais úmido do recorte. 

Chama-se à atenção que P2 e P3, nas medições realizadas durante o solstício de verão, 

ocuparam a classificação de ponto mais “quente” e menos “quente” do bairro, 

respectivamente (Como já observado no resultado das medições realizadas durante o 

equinócio de primavera).  

No que se refere à umidade relativa do ar, P6 apresentou valores elevados, devido à 

proximidade de vegetação de porte arbóreo, alcançando valor equivalente a 79,3%, em uma 

das medições. 

Em P8, durante o solstício de verão, registrou-se o menor valor da velocidade dos 

ventos, equivalente a 0,60m/s. 

A tabela 10 e o meteograma (figura 44) apresentam a média dos valores coletados nos 

nove pontos em Cabo Branco, como também, a média dos valores disponibilizados pelas 

estações de referência, correspondentes às respectivas datas e horários. 

 

 



Tabela 10 - Valores dos elementos climáticos observados em Cabo Branco, solstício de verão/2010 

Recorte: Cabo Branco 

Datas: 20; 21; 23 e 24/12/10 

Horário: 12UTC e 18UTC 

Observação: céu parcialmente nublado 

Variáveis 
Pontos Estações de Referência 

P 1 P 2 P 3 P 4 P 5 P 6 P 7 P 8 P 9 Média 

Pontos 

Estação Convencional 

INMET 

Estação Aeroporto Estação Automática 

LES/UFPB 

Temperatura (ºC) 30,25 32,35 30,15 30,40 30,73 30,65 30,53 31,45 30,90 30,82 28,95 28,53 28,53 

Umidade (%) 72,35 67,70 74,53 71,90 72,38 70,58 69,98 68,65 69,68 70,86 73,75 68,50 68,50 

Velocidade do 

vento (m/s) 
2,07 1,08 2,93 1,54 1,31 1,22 1,41 1,08 1,49 1,57 2,48 3,54 3,53 

Direção do vento 

(º) Azimute 
155 165 170 165 155 160 155 145 135 156,11 12,75 124,00 124,50 

 

 
Figura 44 – Meteograma, valores dos elementos climáticos observados em Cabo Branco, solstício de verão/2010



Do mesmo modo que os resultados apresentados a partir da coleta de dados em 

outubro, em Cabo Branco, em todos os nove pontos, em dezembro, os valores registrados das 

médias da temperatura foram maiores do que nas três estações meteorológicas tomadas como 

referência. P2 registrou o maior valor da média da temperatura (32,35ºC), cuja maior 

diferença encontrada foi em relação a P3 (30,15
o
C), correspondente a 2,20ºC. Chama-se à 

atenção que a velocidade do vento anotada em P3 correspondeu ao maior valor no recorte 

específico (2,93m/s).  

Outro dado importante a ressaltar é que P2, apesar de localizado à via principal do 

bairro, portanto, mais favorável à recepção dos ventos dominantes, registrou o valor mínimo 

da velocidade, igual a 1,08m/s (valor equivalente foi registrado em P8). Do mesmo modo que 

em outubro, durante as medições em dezembro, houve a percepção de muitos momentos de 

calmaria, nesse ponto; a ocorrência de vento era percebida à altura superior a do usuário - a 

vegetação de porte arbóreo, localizada no outro lado da avenida Cabo Branco, teve, em 

muitos momentos, movimentos em sua copa, indicando a presença de vento. No entanto, em 

P8 ter-se registrado o menor valor da temperatura, não indicou surpresa. Pois, como já dito 

anteriormente, se localiza à porção leste da Barreira do Cabo Branco, não sendo, portanto, 

favorecido com o percurso do vento originário do sudeste; além de localizar-se na via mais 

estreita do recorte, a grande maioria das unidades habitacionais não possui recuos frontais 

nem laterais, o que prejudica a permeabilidade dos ventos dominantes. 

A partir da comparação do valor da temperatura em P2 com os valores das Estações de 

Referência, tem-se que a maior diferença é em relação à estação localizada nos limites do 

Aeroporto Castro Pinto e da estação LES/UFPB, equivalente a 3,82ºC, valor esse maior quase 

um grau do registrado em outubro de 2010 (tabela 1), nesses mesmos pontos. 

No entanto, quando comparado o valor entre a média aritmética dos nove pontos com 

os valores das mesmas estações, tem-se que o acúmulo do calor no bairro é 1,53
o
C menor. 

A inversabilidade do valor da temperatura em relação ao valor da umidade pode-se 

aqui também ser ratificada. P3 registrou a temperatura mais baixa (30,15
o
C) e a umidade mais 

alta (74,53%), enquanto que em P2, exatamente o contrário, temperatura mais alta (32,35
o
C) e 

umidade mais baixa (67,70%). A também inversabilidade entre os valores da temperatura e 

velocidade dos ventos em P2 e P3 foi verificada. De um modo geral, a inversabilidade entre 

essas variáveis é facilmente perceptível no meteograma (figura 44). 

Através dos dados apresentados, observa-se que P3 localiza-se às proximidades do 

Oceano Atlântico, o que contribui com o aumento da umidade, aliado, certamente, a outros 

fatores (velocidade dos ventos etc.) Aqui chama-se à atenção ao segundo maior valor, 
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registrado em P5, equivalente a 72,38%, localizado às proximidades de uma árvore de grande 

porte, com grande copa, que auxilia na retenção da umidade. 

Diferentemente dos valores obtidos em outubro, nem todos os valores das velocidades 

do vento registrados nos nove pontos foram inferiores aos fornecidos pelas três estações de 

referência. P3 foi o único ponto que registrou valor superior a uma das estações - Estação 

Convencional. A localização de P3 favorece a livre passagem dos ventos oriundos de sudeste. 

A estação Aeroporto anotou o mais alto valor de velocidade dos ventos, alcançando 2,46m/s 

acima do registrado em P2 e P8 e de 1,57 acima do valor da média dos pontos no recorte. 

Como nas medições realizadas em outubro, em todos os pontos, a indicação do ângulo 

de direção dos ventos, em relação ao Norte magnético, ocorreu no Sudeste, correspondendo à 

predominância dos ventos na cidade de João Pessoa. Comparando-se com as Estações 

Meteorológicas de Referência, observa-se que apenas na Estação Convencional, registraram-

se ventos de Nordeste. 

De um modo geral, em relação à temperatura do ar, os valores disponibilizados pelas 

três estações são muito próximos. No que diz respeito à umidade relativa do ar, a estação 

convencional registrou o mais alto valor (73,75%); como também, o menor valor da 

velocidade dos ventos, ficando abaixo 1,06m/s em relação às outras duas estações. O que 

variou proeminentemente foi a direção dos ventos, registrada pela estação convencional, 

sempre no Nordeste. Embora estejam implantadas em ambientes distintos e distantes entre si, 

a Estação Aeroporto e a Estação Automática LES/UFPB apresentaram médias iguais para as 

variáveis climáticas temperatura do ar e umidade relativa do ar e valores extremamente 

próximos para a velocidade e direção dos ventos. 

 

Tambaú, solstício de verão/2010 

 

As medições em Tambaú foram realizadas em 19 e 22/12/10, entre 08h30 e 09h30 e 

em 20 e 23/12/10, entre 14h30 e 15h30. 

Dentre os extremos individuais, chama-se à atenção, em relação à temperatura do ar, a 

P3, que registrou, em uma das medições, durante o solstício de verão, o valor equivalente a 

32,7º. Em P7, anotou-se o menor valor da temperatura, correspondente a 29,3º. Ressalta-se 

que esses valores contribuíram para a anotação desses pontos como o mais „quente‟ e menos 

„quente‟ do recorte. 



137 

 

Quanto à velocidade dos ventos, em P7 registrou-se o máximo valor individual, 

equivalente a 3,52m/s, seguido de P1, que anotou, em uma das medições o valor 

correspondente a 2,74m/s. 

A tabela 11 e a figura 45 apresentam os valores correspondentes à média dos valores 

dos elementos climáticos das quatro medições realizadas nos nove pontos, além da média dos 

valores correspondentes aos respectivos dias e horários, tomados pelas estações 

meteorológicas de referência. 

Quanto à variável climática temperatura, em todos os nove pontos, os valores 

registrados das médias foram maiores do que nas três estações meteorológicas tomadas como 

referência. O maior acúmulo de calor foi registrado entre os pontos P3 (31,38
o
C) e P7 

(29,88
o
C), equivalente a 1,50ºC, valor esse menor que o registrado em outubro que 

correspondeu a 1,80
o
C. Comparando-se esse acúmulo de calor entre os pontos extremos em 

Tambaú, com o anotado em Cabo Branco, tem-se que, em Cabo Branco, esse acúmulo foi 

mais facilmente perceptível, pois a diferença de temperatura entre os seus extremos 

correspondeu a 2,20
o
C. 

Comparando-se os valores individuais dos pontos com os valores indicados pelas 

estações de referência, encontra-se que o máximo acúmulo de calor ocorreu em relação às 

estações Aeroporto e Automática, igual a 3,13ºC. Em relação à média dos pontos, essa 

diferença cai para 2,34ºC.  

No que se refere à umidade relativa do ar, em Tambaú, observa-se que a maior 

diferença aconteceu entre os pontos P1 e P4, equivalente a 4,88%, em valor absoluto. Em P1 

registrou-se o maior valor da umidade relativa do ar, 76,48%. P2, localizado também na via 

mais próxima ao Oceano Atlântico, apresentou o terceiro maior valor, 75,48%. 

De um modo geral, através dos dados obtidos em Tambaú, em dezembro, a 

inversabilidade entre os valores das variáveis temperatura e umidade, não foi facilmente 

perceptível. No entanto, observando-se o meteograma (figura 29), a inversabilidade entre a 

temperatura e velocidade dos ventos, apresenta-se mais evidente. Cita-se aqui o exemplo de 

P7, com menor temperatura e maior velocidade dos ventos. 

Todos os valores da velocidade dos ventos, em Tambaú, apresentaram-se inferiores 

aos das estações meteorológicas de referência. A maior diferença entre os pontos ocorreu 

entre P7 e P4, equivalente a aproximadamente 1m/s. A máxima diferença entre os pontos e as 

estações de referência ocorreu em relação à Estação Automática, a qual apresentou o valor de 

2,32m/s, acima do registrado em P4, e de 1,86m/s em relação à média dos pontos.  

 



Tabela 11 - Valores dos elementos climáticos observados em Tambaú, solstício de verão/2010 

Recorte: Tambaú                             

Datas: 19; 20; 22 e 23/12/10 
     

        

  

Horário: 12UTC e 18UTC 
     

        

  

Observação: céu parcialmente nublado 
   

        

  

Variáveis 
Pontos 

Estações de Referência 

P 1 P 2 P 3 P 4 P 5 P 6 P 7 P 8 P 9 Média 

Pontos 

Estação 

Convencional 

INMET 

Estação Aeroporto Estação Automática 

LES/UFPB 

Temperatura (ºC) 30,28 30,78 31,38 31,28 30,53 30,13 29,88 30,48 30,63 30,59 29,40 28,25 28,25 

Umidade (%) 76,48 75,48 75,55 71,60 71,95 74,23 75,00 73,60 72,58 74,05 70,75 69,50 69,50 

Velocidade do 

vento (m/s) 
2,27 1,98 1,46 1,31 1,74 1,70 2,28 1,60 1,58 1,77 2,73 3,61 3,63 

Direção do vento 

(º) Azimute 
170 180 195 190 175 145 175 162,50 190 175,83 15 129 121 

 

 
Figura 45 - Meteograma, valores dos elementos climáticos observados em Tambaú, solstício de verão/2010



Como registrado através das medições realizadas em outubro, os valores da velocidade 

dos ventos se encontraram dentro da zona considerada de conforto, para o clima tropical 

litorâneo quente e úmido, pois possuíam valor entre 1 e 3m/s. 

Em relação aos ângulos que indicam a direção dos ventos, houve a confirmação da 

direção, oriunda do Sudeste. Comparando-se com as estações de referência, observou-se que 

apenas a Estação Convencional registrou a direção Nordeste. 

As estações Aeroporto e Automática apresentaram as mesmas médias das variáveis 

temperatura do ar e umidade relativa do ar e os valores correspondentes às duas outras 

variáveis, muito próximos. A Estação Convencional apresentou os máximos valores de 

temperatura e umidade relativa do ar, porém, pouco diferentes dos valores das outras duas 

estações, e o menor valor da velocidade dos ventos dominantes. O que variou, 

consideravelmente, foi a direção dos ventos, registrada pela estação convencional, sempre no 

Nordeste.  

Entre as estações não foi possível verificar a inversabilidade entre as variáveis 

temperatura e umidade relativa do ar, porém, foi perceptível a inversabilidade entre 

temperatura e velocidade dos ventos, a Estação Convencional apresentou a maior temperatura 

e a menor velocidade. O inverso foi registrado na Estação Automática. 

 

Manaíra, solstício de verão/2010 

 

Realizaram-se as medições nos nove pontos no bairro de Manaíra em 21 e 24/12/10, 

entre 08h30 e 09h30 e em 19 e 22/12/10, entre 14h30 e 15h30. 

Dentre os extremos individuais, obtidos durante as medições realizadas no período 

próximo ao solstício de verão, houve a confirmação de P5 como o ponto mais quente do 

recorte, pois apresentou o máximo valor da temperatura do ar equivalente a 32,9
o
C e o 

mínimo valor da umidade relativa do ar, igual a 59,9%, além de apresentar o menor valor da 

velocidade dos ventos dominantes, correspondente a 0,8m/s, confirmando a relação de 

inversabilidade existente entre as variáveis temperatura e umidade e temperatura e velocidade 

dos ventos. 

Observou-se também que em P9, registrou-se, durante o solstício de verão, o menor 

valor da variável temperatura do ar, correspondente a 28,9
o
C. Tratando-se a respeito da 

velocidade dos ventos, P2 obteve, em três das quatro medições realizadas no solstício de 

verão, os mais altos valores. 
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A tabela 12 e a figura 46 apresentam os valores correspondentes à média das quatro 

medições, como também a média dos valores dos elementos climáticos correspondentes aos 

respectivos dias e horários, registrados pelas estações de referência. 

Em Manaíra, as médias da temperatura, em todos os pontos, apresentaram valores 

maiores do que nas três estações meteorológicas tomadas como referência. O acúmulo de 

calor registrado entre os pontos extremos de temperatura, P6 e P4, correspondeu a 1,97 ºC, 

sendo maior que em Tambaú (1,50
o
C) e menor que em Cabo Branco (2,20

o
C). 

O acúmulo de calor obtido através da comparação entre P6 e as Estações 

Meteorológicas Aeroporto e Automática equivale a 3,67ºC. Quando se comparou a média dos 

pontos com as estações de referência, tal valor caiu para 2,52ºC. 

A relação de inversabilidade entre as variáveis climáticas temperatura e umidade 

relativa não foi facilmente perceptível, em todos os pontos de medição. Porém, em relação à 

inversão proporcional entre temperatura e velocidade dos ventos, cita-se, aqui, P6, que 

indicou a maior temperatura e menor velocidade dos ventos, oriundos de Sudeste.  

Acerca dos valores das médias da umidade relativa nos nove pontos, verificou-se uma 

diferença igual a 10,15% (valor absoluto), entre os extremos P2 e P5, enquanto, que em 

relação aos valores das estações referenciais, essa diferença cai para 4,52% (valor absoluto). 

P2, seguido por P1 apresentaram os maiores índices de umidade relativa do ar. Lembra-se 

aqui que ambos os pontos são localizados às margens do Oceano Atlântico.  

Os pontos onde o vento alcançou maior velocidade foram P2 e P1 (2,88m/s e 2,49m/s, 

respectivamente). A diferença entre os extremos ocorreu entre P2 e P6, chegando a 1,84m/s. 

Como em Tambaú, todos os valores da velocidade dos ventos apresentaram-se inferiores aos 

valores das estações meteorológicas; a maior diferença apresentou-se em relação à Estação 

Automática, equivalente a 2,24m/s, acima do registrado em P6, e de 1,50m/s em relação à 

média dos pontos no recorte. 

Os valores da velocidade do vento encontraram-se dentro da zona considerada de 

conforto, para o clima tropical litorâneo quente e úmido, com velocidade entre 1 a 3m/s. 

Exceto P3, todos os pontos apresentaram a mesma direção dos ventos dominantes, 

vindos de Sudeste, estando em conformidade com as estações Aeroporto e Automática e com 

a predominância dos ventos de maior velocidade na cidade de João Pessoa. A direção em P3 

se mostrou no primeiro quadrante, como também a estação Convencional. 



Tabela 12 - Valores dos elementos climáticos observados em Manaíra, solstício de verão/2010 

Recorte: Manaíra                             

Datas: 19; 21; 22 e 24/12/10 
    

        

  
Horário: 12UTC e 18UTC 

     
        

  
Observação: céu parcialmente nublado 

   
        

  
Variáveis   Pontos Estações de Referência 

    P 1 P 2 P 3 P 4 P 5 P 6 P 7 P 8 P 9 Média 

Pontos 

Estação 

Convencional 

INMET 

Estação 

Aeroporto 

Estação 

Automática 

LES/UFPB 

Temperatura (ºC) 31,03 30,23 31,73 30,13 31,73 32,10 30,90 30,45 30,25 30,95 29,50 28,43 28,43 

Umidade (%) 73,58 75,38 66,98 72,20 65,23 65,73 68,85 70,83 70,93 69,96 69,75 69,75 69,75 

Velocidade do 

vento (m/s) 
2,49 2,88 1,49 1,99 1,11 1,04 1,24 2,04 1,71 1,78 2,98 3,27 3,28 

Direção do vento 

(º) Azimute 
160 170 70 125 135 145 130 112,50 130 130,83 14 112,50 113,25 

 

 
Figura 46 – Meteograma, valores dos elementos climáticos observados em Manaíra, solstício de verão/2010



Apesar das três Estações Meteorológicas possuírem características próprias do meio 

onde se inserem, observa-se, através dos dados, que a variável umidade relativa do ar 

apresentou o mesmo valor, correspondente a 69,75%. Em relação à temperatura do ar, a 

Estação Convencional registrou um aumento em relação às demais de um pouco mais de um 

grau. Quanto à velocidade do vento, percebe-se que os valores não sofreram grande variação. 

E no que se refere à direção dos ventos, apenas a Estação Convencional apresentou ventos 

vindos do Nordeste. 

 

Resumo dos três bairros, solstício de verão/2010 

 

A seguir, a tabela 13, juntamente com o meteograma (figura 47), apresentam um 

resumo geral das médias dos dados obtidos das variáveis climáticas nos três bairros, nas 

medições realizadas em outubro/2010. Também foram calculadas as médias aritméticas dos 

dados referentes às estações meteorológicas, usadas como referência. 

Em dezembro, a média dos valores da temperatura nos três bairros se apresentou 

acima das médias registradas pelas estações meteorológicas. Percebe-se que não houve grande 

variação entre os bairros; Manaíra obteve o maior valor, que alcançou 2,55ºC acima da média 

da temperatura das Estações Aeroporto e Automática e 1,27
o
C acima da média da Estação 

Convencional. 

Através da tabela é possível, nitidamente, confirmar a inversabilidade das variáveis 

temperatura e umidade relativa do ar, nos bairros Tambaú (menor temperatura, maior 

umidade) e Manaíra (maior temperatura e menor umidade). Nos gráficos que representam as 

variáveis temperatura e velocidade dos ventos, a relação de inversabilidade existente entre os 

valores dessas variáveis é facilmente percebida. 

Quanto à variável vento, os três recortes apresentaram-se dentro da zona de conforto 

para o usuário, considerando que estavam entre 1 a 3m/s. Dentre os bairros, Cabo Branco 

apresentou o menor valor da média da velocidade, reflexo da configuração da produção do 

espaço. Também como resultado dessa configuração espacial, tem-se que todos os valores das 

velocidades do vento foram inferiores aos fornecidos pelas estações de referência. 

Houve a confirmação, mais uma vez da predominância de direção do vento na cidade 

de João Pessoa, vindos de Sudeste. Comparando-se os valores dos bairros com as Estações 

Meteorológicas de Referência, apenas a Estação Convencional registrou os ângulos de direção 

dos ventos no vindos de Norte/Nordeste, o que indica a localização da Estação como fator 
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predominante para essa diferença de direção, reiterando, portanto, que o meio urbano 

circundante provoca o redirecionamento dos ventos. 

 

Tabela 13 - Média dos valores dos elementos climáticos observados em Cabo Branco, Tambaú e Manaíra, 

solstício de verão/2010 

Recortes: Cabo Branco, Tambaú e Manaíra 

Datas: 19; 20; 21; 22; 23 e 24/12/10 

Horário: 12UTC e 18UTC 

Observação: céu parcialmente nublado 

Variáveis Média - Bairros Média - Estações de Referência 
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Temperatura (ºC) 30,82 30,59 30,95 29,28 28,40 28,40 

Umidade (%) 70,86 74,05 69,96 71,42 69,25 69,25 

Velocidade do vento (m/s) 1,57 1,77 1,78 2,73 3,47 3,48 

Direção do vento (º) 

Azimute 
156,11 175,83 130,83 13,92 121,83 119,58 

 

 

 

 
Figura 47 – Meteograma, média dos valores dos elementos climáticos observados em Cabo Branco, Tambaú e 

Manaíra, solstício de verão/2010 

 

 



144 

 

4.2.3 Médias das duas medições – equinócio de primavera e solstício de verão/2010 

  

A partir dos resultados obtidos através das medições das variáveis climáticas 

realizadas em outubro e dezembro/2010, nos três bairros, fez-se a média aritmética entre seus 

valores, como também, a média entre todos os valores correspondentes às Estações 

Meteorológicas de Referência. Os resultados são apresentados nas tabelas e figuras a seguir. 

 

Cabo Branco, equinócio de primavera e solstício de verão/2010 

 

Através da tabela 14 e meteograma correspondente, pode-se observar que todos os 

valores anotados para a temperatura foram maiores que os registrados pelas três estações de 

referência. Aponta-se que em P2 foi registrado o maior valor desta variável, equivalente a 

31,65
o
C, seguido por P8, que correspondeu a 30,89

o
C (figura 48).  

 

N

 
Figura 48 – Pontos extremos das variáveis temperatura do ar e velocidade dos ventos, Cabo Branco 
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Tabela 14 - Média dos valores dos elementos climáticos observados em Cabo Branco, equinócio de primavera e solstício de verão/2010 

Recorte: Cabo Branco 

Datas: 04; 05; 07 e 08/10/10 e 20; 21; 23 e 24/12/10 

Horários: 12UTC e 18UTC 

Observação: céu parcialmente nublado 

Variáveis Pontos Estações de Referência 

  P 1 P 2 P 3 P 4 P 5 P 6 P 7 P 8 P 9 Média 

Pontos 

Estação Convencional 

INMET 

Estação 

Aeroporto 

Estação Automática 

LES/UFPB 

Temperatura (
o
C) 30,47 31,65 29,43 30,17 30,22 30,13 30,31 30,89 30,60 30,43 28,90 28,31 28,34 

Umidade (%) 67,17 63,18 70,72 66,25 66,73 66,39 65,41 65,13 64,62 66,18 67,75 64,63 65,25 

Velocidade do 

vento (m/s) 1,75 1,22 2,66 1,58 1,46 1,44 1,29 1,10 1,52 1,56 2,92 3,99 3,78 

Direção do vento 

(
o
) Azimute 155 165 170 160 143,75 155 132,5 135 120 148,47 12,75 132,25 131,5 

 

 
Figura 49- Meteograma, média dos valores dos elementos climáticos observados em Cabo Branco, equinócio de primavera e solstício de verão/2010. 



O acúmulo de calor registrado em Cabo Branco entre os pontos extremos (P2 e P3) foi 

igual a 2,22
o
C. Comparando-se aos valores registrados pelas estações de Referência, o 

acúmulo de calor em Cabo Branco correspondeu a 3,34
o
C, em relação à Estação Aeroporto. 

Ressalta-se que, apesar de P2 se encontrar na via mais próxima ao Oceano Atlântico, e 

possuir características físicas bastante próximas a P3 (ponto que registrou o menor valor da 

temperatura), tais como, alto fluxo de veículos, alto índice de pavimentação asfáltica, grande 

circulação de pedestres, dentre outros, a velocidade dos ventos registrada neste ponto foi a 

segunda menor, o que fortemente contribuiu com o alto valor da temperatura. 

Chama-se à atenção que P2 e P3, nas duas medições realizadas (outubro e dezembro), 

já ocuparam a classificação de ponto mais “quente” e menos “quente” do bairro, 

respectivamente. 

No que se refere à umidade relativa, P2 registrou o menor valor (63,18%) e P3, o mais 

alto valor (70,72%), sendo, portanto, comprovada, a inversabilidade dos valores das variáveis 

temperatura e umidade relativa do ar. Comparando-se com as Estações de Referência, a maior 

diferença ocorreu em relação à Estação Aeroporto. Chama-se a atenção a P2, o qual registrou 

a menor média da umidade dos bairros, juntamente com P9, registrou umidade abaixo das 

médias das Estações de Referência. 

Em P3 anotou-se o maior valor da velocidade dos ventos, favorecendo a diminuição da 

temperatura. Mais uma vez é necessário ressaltar que ambos os pontos se encontram à 

margem do Oceano  Atlântico, o que, previamente, fez-se imaginar serem os pontos a 

apresentar os maiores índices de umidade relativa do ar, bem como, de maior velocidade do 

vento, o que não foi verificado. 

Em relação à velocidade dos ventos, todos os pontos em Cabo Branco encontraram-se 

dentro da zona considerada de conforto, entre 1 e 3m/s. P8 registrou o menor valor da 

velocidade dos ventos (1,10m/s), o que vem a reafirmá-lo como o ponto menos ventilado (o 

mesmo resultado foi percebido através das medições de outubro e dezembro). A 

caracterização física e espacial às proximidades deste ponto justifica tal fato, como já 

anteriormente explicitado. Houve uma diferença de 2,89m/s entre a média registrada pela 

Estação Aeroporto e P8. Observando-se a figura 49, é mais facilmente perceptível a 

inversabilidade entre as variáveis temperatura do ar e velocidade dos ventos. 

Todos os pontos foram favorecidos por ventos vindos de Sudeste, em conformidade 

com as Estações de Referência Aeroporto e Automática LES/UFPB. No entanto, a Estação 

Convencional registrou ventos de Nordeste. 
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Tambaú, equinócio de primavera e solstício de verão/2010 

 

Observando-se a tabela 15 e o meteograma respectivo, que apresentam os valores das 

médias das variáveis, a partir das medições realizadas em outubro e dezembro, percebe-se 

que, em relação à temperatura do ar, todos os valores anotados foram maiores que os 

registrados pelas três estações de referência. Tem-se que P4 registrou o maior valor, 

equivalente a 30,96
o
C, seguido por P3, que correspondeu a 30,62

o
C. O acúmulo de calor 

registrado em Tambaú entre os pontos extremos (P4 e P7) foi igual a 1,58
o
C (figura 50).  

 

N

 
Figura 50 – Pontos extremos das variáveis temperatura do ar e velocidade dos ventos, Tambaú 

 

Quando comparado aos valores registrados pelas Estações de Referência, o acúmulo 

de calor em Tambaú correspondeu a 2,97
o
C, em relação à Estação Aeroporto. 
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Tabela 15 - Média dos valores dos elementos climáticos observados em Tambaú, equinócio de primavera e solstício de verão/2010 

Recorte: Tambaú 

Datas: 04; 06; 07 e 09/10/10 e 19; 20; 22 e 23/12/10 

Horário: 12UTC e 18UTC 

Observação: céu parcialmente nublado 

Variáveis Pontos Estações de Referência 

P 1 P 2 P 3 P 4 P 5 P 6 P 7 P 8 P 9 Média 

Pontos 

Estação Convencional 

INMET 

Estação 

Aeroporto 

Estação Automática 

LES/UFPB 

Temperatura (ºC) 29,56 30,18 30,62 30,96 30,04 29,64 29,38 29,87 30,21 30,05 28,98 27,99 28,09 

Umidade (%) 72,61 71,48 70,54 66,79 68,50 69,82 70,72 69,44 67,73 69,73 67,88 65,25 65,25 

Velocidade do vento (m/s) 2,50 1,97 1,43 1,31 1,68 1,73 2,39 1,59 1,37 1,77 3,04 3,61 3,63 

Direção do vento (º) 

Azimute 175 180 187,5 180 175 152,5 185 163,75 190 176,53 13,88 120,75 119,75 

 

 

 
Figura 51- Meteograma, média dos valores dos elementos climáticos observados em Tambaú, equinócio de primavera e solstício de verão/2010. 
 



No que se refere à umidade relativa, todos os valores das médias anotadas nos pontos 

no recorte do bairro foram menores que os registrados pelas Estações de Referência, com 

exceção de P4, onde foi comprovada a inversabilidade entre os valores das variáveis 

temperatura do ar e umidade relativa do ar.  

De um modo geral, a relação de inversabilidade entre essas duas variáveis é facilmente 

percebida nos gráficos correspondentes. P1 registrou o maior valor (72,61%), seguido por P2 

(71,48%), ambos os pontos se encontravam mais próximos ao Oceano Atlântico. 

Comparando-se com as Estações de Referência, a maior diferença ocorreu em relação às 

Estações Aeroporto e Automática, equivalente a 7,36% (valor absoluto). 

Todos os pontos registraram médias da velocidade dos ventos inferiores aos valores 

anotados pelas Estações de Referência. Apesar disso, todos se encontram dentro da zona 

considerada de conforto, com velocidades entre 1 e 3m/s. O maior valor da velocidade dos 

ventos foi registrado em P1, 2,50m/s, estando acima 1,19m/s do valor da média em P4, ponto 

que marcou a menor velocidade. 

Ressalta-se que a localização de P1 é favorecida aos ventos de Sudeste, pois estes não 

encontram barreiras físicas em seu percurso. P2, segundo ponto localizado à margem do 

Oceano Atlântico registrou o terceiro maior valor da média da velocidade dos ventos. 

Em P4, que registrou o menor valor da velocidade dos ventos, pode ser comprovada a 

relação de inversabilidade em relação à variável temperatura.  

Observando-se os gráficos correspondentes (figura 51), é possível observar a 

inversabilidade entre tais variáveis. Ressalta-se que todos os pontos em Tambaú encontram-se 

dentro da zona considerada de conforto, entre 1 e 3m/s. 

Em todos os pontos, os ventos vieram de Sudeste, em conformidade com a 

predominância de direção de ventos para a cidade de João Pessoa, como também, com o 

registrado pelas Estações de Referência Aeroporto e Automática LES/UFPB. No entanto, a 

Estação Convencional registrou ventos oriundos de Nordeste. 

 

Manaíra, equinócio de primavera e solstício de verão/2010 

 

A tabela 16 e a figura 52 apresentam os valores das médias dos elementos climáticos 

registrados a partir das medições em Manaíra, realizadas durante o equinócio de primavera e 

solstício de verão. Pode-se observar que P5 marcou o maior valor da temperatura do ar, 

registrando o acúmulo de calor equivalente a 2,08
o
C em relação a P9, onde foi anotado o 

menor valor da temperatura (figura 53).  



Tabela 16 - Média dos valores dos elementos climáticos observados em Manaíra, equinócio de primavera e solstício de verão/2010 

Recorte: Manaíra 

Datas: 05; 06; 08 e 09/10/10 e 19; 21; 22 e 24/12/10 

Horários: 12UTC e 18UTC 

Observação: céu parcialmente nublado 

Variáveis Pontos Estações de Referência 

P 1 P 2 P 3 P 4 P 5 P 6 P 7 P 8 P 9 Média 

Pontos 

Estação Convencional 

INMET 

Estação Aeroporto Estação Automática 

LES/UFPB 

Temperatura (
o
C) 30,48 29,93 30,97 29,87 31,66 31,28 30,37 29,93 29,58 30,45 29,05 28,14 28,14 

Umidade (%) 71,54 71,19 65,17 68,12 60,86 62,49 64,39 66,83 66,83 66,38 67,88 65,00 65,00 

Velocidade do vento (m/s) 2,26 2,71 1,55 1,82 1,23 1,35 1,22 1,97 2,01 1,79 3,11 3,44 3,48 

Direção do vento (
o
) 

Azimute 157,5 162,5 97,5 147,5 147,5 152,5 135 128,75 132,5 140,14 13,375 120,94 120,13 

 

 
Figura 52- Meteograma, média dos valores dos elementos climáticos observados em Manaíra, equinócio de primavera e solstício de verão/2010 
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Figura 53 – Pontos extremos das variáveis temperatura do ar e velocidade dos ventos, Manaíra 

 

Em todos os nove pontos, os valores de temperatura superaram os disponibilizados 

pelas Estações Meteorológicas tomadas como referência. O maior acúmulo registrado ocorreu 

em relação às Estações Aeroporto e Automática, igual a 2,83
o
C. 

Quanto à umidade relativa do ar, P1 registrou o maior valor (71,54%) seguido por P2 

(71,19%), ambos localizados à margem do Oceano Atlântico. Em P5, a média da umidade foi 

a menor anotada, correspondente a 60,86% (em outubro e dezembro, separadamente, este 

ponto já havia registrado o menor valor). A configuração urbana beneficiou a anotação desse 

valor, além do que, em P5 foi registrada a maior temperatura, sendo, portanto, confirmada a 

inversabilidade entre essas duas variáveis. Outro dado importante foi o registro da segunda 

menor velocidade dos ventos, que favoreceu o aumento da temperatura. 

Embora todos os pontos em Manaíra tenham apresentado valores da velocidade do 

vento inferiores aos registrados pelas Estações Meteorológicas, encontram-se na zona 

considerada de conforto ao usuário. A maior velocidade dos ventos foi registrada em P2, 

equivalente a 2,71m/s, seguido por P1, com 2,26m/s. Ambos os pontos localizam-se mais 

Maior temperatura 

do ar 

P5 

P9 

Menor temperatura 

do ar 
P7 

Menor velocidade 

dos ventos 

P2 

Maior velocidade 

dos ventos 



152 

 

próximos ao Oceano Atlântico, portanto, sem barreiras físicas capazes de prejudicar o 

percurso do vento. A diferença entre os extremos, P2 e P7 foi equivalente a 1,49m/s. 

Comparando-se com as Estações Meteorológicas, a maior diferença ocorreu em relação à 

Estação Automática, equivalente a 2,26m/s. Quando comparada à média dos pontos, essa 

diferença cai para 1,69m/s. 

Todos os pontos receberam ventos oriundos de Sudeste, em conformidade com a 

predominância da direção dos ventos na cidade de João Pessoa. Em comparação com as 

Estações Meteorológicas, apenas a Estação Convencional registrou ventos vindos da direção 

Nordeste.  

 

Médias dos três bairros, equinócio de primavera e solstício de verão/2010 

 

A seguir, a tabela 17 e a figura 54, apresentam os valores das médias dos dados 

obtidos das variáveis climáticas nos três bairros, nas medições realizadas durante o equinócio 

de primavera/2010 e solstício de verão/2010. Também foram calculadas as médias aritméticas 

dos dados referentes às Estações Meteorológicas, usadas como referência. 

A média geral dos valores da temperatura nos três bairros se apresentou acima das 

médias registradas pelas Estações Meteorológicas. Pode-se observar que não houve grande 

variação entre os bairros; Tambaú apresentou o menor valor e Manaíra obteve o maior valor. 

O acúmulo de calor alcançado em Manaíra correspondeu a 2,31ºC em relação à Estação 

Aeroporto.  

Com relação à variável umidade relativa do ar, Cabo Branco registrou a menor média. 

Através da tabela 17 é possível confirmar a inversabilidade entre as variáveis temperatura e 

umidade relativa do ar no bairro de Tambaú (menor temperatura, maior umidade). 

Quanto à velocidade dos ventos, todos os valores anotados das médias das duas 

medições foram inferiores aos fornecidos pelas estações. Apesar disso, os três bairros 

apresentaram-se dentro da zona de conforto para o usuário. Cabo Branco apresentou o menor 

valor da média da velocidade dos ventos, e Manaíra, o maior valor. Entende-se que devido à 

configuração da produção do espaço. Em Cabo Branco, a presença da barreira natural aliada à 

forma urbana favorece a não penetração dos ventos no bairro. Os gráficos que representam as 

variáveis temperatura e velocidade dos ventos mostram nitidamente a relação de 

inversabilidade existente entre os valores dessas variáveis. 

No que se refere à direção do vento, houve a confirmação, mais uma vez da 

predominância de direção do vento na cidade de João Pessoa, vindos de Sudeste. 
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Comparando-se os valores dos bairros com as Estações Meteorológicas de Referência, apenas 

a Estação Convencional  registrou os ângulos de direção dos ventos vindos de Nordeste. 

 
Tabela 17 - Média dos valores dos elementos climáticos observados em Cabo Branco, Tambaú e Manaíra, 

equinócio de primavera e solstício de verão/2010 

Recortes: Cabo Branco, Tambaú e Manaíra 

Datas: 04; 05; 06; 07; 08 e 09/10/10 e 19; 20; 21; 22; 23 e 24/12/10 

Horário: 12UTC e 18UTC 

Observação: céu parcialmente nublado 

Variáveis Média - Bairros Média - Estações de Referência 
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Temperatura (ºC) 30,43 30,05 30,45 28,98 28,14 28,19 

Umidade (%) 66,18 69,73 66,38 67,84 64,96 65,17 

Velocidade do vento (m/s) 1,56 1,77 1,79 3,02 3,675 3,63 

Direção do vento (º) Azimute 148,56 176,42 139,92 13,34 124,65 123,79 

 

 

 

 
Figura 54- Meteograma, média dos valores dos elementos climáticos observados em Cabo Branco, Tambaú e 

Manaíra, equinócio de primavera e solstício de verão/2010. 

 



154 

 

Se comparadas as Estações, afirma-se que também não houve grande diferença entre 

os valores das variáveis temperatura do ar, umidade relativa do ar e velocidade dos ventos. A 

diferença proeminente se refere à direção dos ventos da Estação Convencional. 

Ressalta-se que, a partir da análise dos bairros, separadamente, bem como através da 

avaliação dos valores médios obtidos a partir das medições realizadas durante o equinócio de 

primavera e solstício de verão, em grande parte foi possível verificar a relação de 

inversabilidade entre os valores das variáveis climáticas. A não totalidade deve-se à 

quantidade de variáveis encontradas no meio urbano, que dificulta essa comprovação. 

Traz-se à tona a importante discussão sobre a dicotomia entre o pensamento popular e 

os estudos teóricos, mesmo que a prática não tenha conseguido comprovar a teoria ao ponto 

de generalizá-la. Geralmente, a teoria isola as variáveis, coisa que a prática dificilmente 

consegue fazer. Na teoria, analisam-se os fluxos de vento, em decorrência da forma urbana. 

Na prática, os fluxos de vento dependem da forma urbana, da pressão, da temperatura, da 

umidade, das atividades antrópicas, de um carro que passa, que para etc.  

Apesar da não comprovação, em todos os pontos de medição, da intrínseca relação 

existente entre a forma urbana escalonada dos edifícios e as modificações do clima urbano 

local, pode-se apontar uma tendência para que isso aconteça, a partir da consideração de 

reflexões teóricas e da continuidade de estudos empíricos capazes de demonstrar a veracidade 

dessa influência. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As políticas públicas devem atuar de maneira conjunta em seus vários níveis, de modo 

que os diversos setores que a compõem trabalhem em direções convergentes em prol da 

qualidade de vida urbana, demandada pela sociedade. O papel do Estado, frente às mudanças 

climáticas é de propor metas e garantir meios em busca da sustentabilidade ambiental.  

O Estado que poderia dar o exemplo e influenciar o mercado, ainda encontra-se alheio 

a certas práticas sustentáveis e de conforto ambiental. Enquanto de um lado se tem avançado 

em diretrizes, estas acabam não sendo praticadas por órgãos produtores de edificações e de 

espaços urbanos. Um exemplo concreto seria a proposta de estruturas arquitetônicas públicas, 

planejadas para servirem de exemplos às demais propostas de edificações da cidade e da 

região, e assim consolidar as respostas dos agentes públicos às mudanças climáticas. Ao se 

adequarem ao bioclimatismo contribuiriam com a redução dos impactos provocados por essas 

mudanças.  

Apesar de, nas últimas décadas, as políticas de ocupação dos espaços urbanos 

brasileiros terem seguido uma lógica fundamentada nas relações entre diversos atores da 

sociedade, em todo esse processo de formação das cidades, é importante ressaltar que há 

ainda muito o que se fazer, em prol da coletividade, na busca de novas implantações e 

gerenciamentos de espaços urbanos já existentes, sob princípios adotados pelo Estado, nas 

alianças entre esses atores. 

Além do que, uma distribuição mais equitativa de equipamentos de infraestrutura 

urbana, bem como, o acompanhamento e assessoramento aos projetos de urbanismo a ser 

implantados (novas áreas e/ou requalificação de áreas degradadas ou irregulares), junto à 

população, permitiria que a cidade se desenvolvesse de modo mais equilibrado.  

Os agentes responsáveis pelo planejamento de novos assentamentos urbanos ou 

revitalizações de antigas áreas deveriam se conscientizar de que os projetos dos espaços 

externos urbanos devem atender às necessidades da população em geral. A busca pela 

qualidade de vida com enfoque no conforto termo-ambiental deve fazer parte das discussões 

concernentes ao planejamento de áreas urbanas. Deve-se rever o conceito de cidade “arena 

para o consumo” (ROGERS, 2008, p.9). 

É essencial sempre reforçar o conceito de que cada projeto deve considerar as 

interações com o clima local. A análise das relações existentes entre projetos de arquitetura e 

de urbanismo, com o clima e com as necessidades de conforto ambiental torna-se 

imprescindível na composição de soluções bioclimáticas. 
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Observa-se que o conceito de urbanismo bioclimático nos três bairros analisados, 

Cabo Branco, Tambaú e Manaíra, em João Pessoa/PB foi posto de lado no que se refere ao 

desenho dos lotes (dimensão da largura muito inferior ao comprimento, talvez como 

justificativa, o custo de infraestrutura). Como as edificações são construídas a partir de 

praticamente toda a ocupação do terreno disponível, pretendendo-se o máximo de 

aproveitamento construtivo, dificulta a inserção de vegetação de porte arbóreo, que também 

influencia as variáveis climáticas, amenizando a temperatura, promovendo o sombreamento. 

A partir desse estudo, pode-se observar que muitos lotes estreitos são ocupados por 

edificações de vários pavimentos, com uso multifamiliar ou de flat/hotel, que, “esquecem” de 

considerar os elementos climáticos no processo de transformação e de produção do espaço.  

Enquanto muitas residências unifamiliares ocupam grandes lotes (ver croquis em planta baixa, 

caracterização dos bairros), com a franca possibilidade de uso da vegetação de porte arbóreo e 

arbustivo, tirando proveito  de elementos climáticos. Em Cabo Branco, Tambaú e Manaíra é 

possível encontrar bons exemplos de unidade residenciais que exploram as características 

bioclimáticas, a exemplo de grandes beirais, varandas, grandes aberturas, cores claras e telhas 

cerâmicas. Com a constante alteração/substituição da tipologia unifamiliar pela 

multifamiliar/verticalizada, de acordo com os parâmetros estabelecidos pela legislação 

vigente, tem-se a perda da permeabilidade aos ventos, bem como, o crescente cerceamento 

das unidades que restam. Essa perda não se dá apenas pela substituição da tipologia 

arquitetônica, mas pela mudança de valores, pois sim, seria possível utilizar princípios 

bioclimáticos em edificações verticalizadas. 

Pressupõe-se que grande parte dos empreendedores imobiliários preferiu construir sem 

levar em consideração questões de conforto ambiental, ou minimizando-as, tampouco de 

possíveis reduções de custos futuros em relação à energia não renovável. O produto final 

oferecido é praticamente o mesmo encontrado em diversas outras áreas da cidade e da região. 

Repete-se o produto, sem considerar as características do entorno imediato. Talvez ainda não 

haja, na cidade de João Pessoa, nichos de mercado capazes de direcionar os agentes 

imobiliários a construir de maneira mais sustentável, e com isso minimizar o acúmulo de calor 

e seus efeitos. Dentre os quais, estão as mudanças climáticas, do local ao global. 

Esse nicho deverá atender a um consumidor específico, que pode e deve se assumir 

como um dos atores principais na produção do espaço, considerando-se que este é criado para 

atingir determinada parcela da sociedade. O mercado, ao lançar produtos, busca refletir a 

preferência de escolha a ser feita pelo consumidor final. Se o mercado produz é porque existe 

alguém disposto a consumir. Eis aqui, referenciada, a lei da oferta e da procura. Ressalta-se 
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também, que o lançamento de produtos também cria tendências, induzindo consumos e 

“modismos”. 

Ao se remeter também à qualidade do ambiente e, especificamente ao acúmulo de 

calor da área, observa-se que estes deveriam influenciar na escolha do local. Caso a busca por 

essa qualidade fosse (re)avaliada pelo mercado imobiliário, este poderia considerar obter 

maiores percentuais de lucro com a „venda‟ de ambientes confortáveis, como de ilhas de 

prazer e/ou de isolamento. Considerando-se que poderiam vender o discurso que atribuem 

valor às “novas” formas de morar e a estilos de vida “naturais”, a exemplo das propagandas 

publicitárias acerca das cidades jardins e dos condomínios clube. Do mesmo modo, o 

consumidor final, ao escolher o local de moradia sob esses critérios de conforto ambiental, 

poderia ser determinante e direcionar a escolha inicial do mercado. 

Quanto ao papel a ser desempenhado pelo consumidor frente à luta contra as 

mudanças climáticas que assolam o planeta, basta ele fazer valer a sua condição de cliente. Às 

transformações as quais o espaço está sujeito, cabe também ao consumidor final o aceite ou a 

negação. Cabe-lhe fazer cumprir sua demanda, suas necessidades. Antes de tudo, o 

conhecimento do tipo de produção e seus custos, bem como o conceito de bioclimatismo, com 

a ampla aplicação em projetos arquitetônicos e urbanísticos (ambientes internos e externos), 

com o uso eficiente dos recursos naturais, real utilização da ventilação e iluminação naturais 

com o intuito da redução do consumo energético e a consequente redução do impacto 

ambiental.  

Rogers (2008, p.16-17) observa que as cidades só refletem os valores, compromissos e 

resoluções da sociedade que abrigam; e reflete acerca da necessidade de se desenvolver uma 

nova forma de cidadania, que responda aos anseios da cidade moderna ao dizer que “o 

envolvimento da população nas tomadas de decisões pressupõe que o ambiente construído 

torne-se uma parte básica da formação e um componente importante do nosso currículo 

nacional de educação”.  

Portanto, é necessário que os agentes produtores do espaço, Estado e mercado, voltem 

seus olhares para este ator, enquanto consumidor final. A partir de uma atuação consciente, o 

consumidor se apresenta como sujeito capaz de modificar os meios de consumo e 

consequente, os meios de produção duráveis, em diversas escalas. Diante da escolha em 

consumir ou deixar de consumir um determinado produto revela seu potencial. Dessa forma, 

assume papel fundamental na sustentabilidade do planeta e seu comportamento tende a 

influenciar tanto as políticas empresariais quanto as políticas públicas locais. O que também 

pode se refletir no âmbito da ocupação e uso do espaço urbano. A tomada de consciência é 
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urgente - consciência de que atitudes cotidianas melhoram a qualidade de vida local e 

influenciam, por conseguinte, o conjunto global. 

Enquanto não tivermos a ação desse ator tão imprescindível na luta contra as 

mudanças climáticas, especificamente no caso da produção de moradias e construção do 

espaço urbano, de forma ampla, faz-se necessário utilizar outros meios que minimizem as 

consequências provocadas pelas mudanças climáticas locais, através da mitigação, adaptação, 

dentre outros, meios esses que já fazem parte de estudos de grandes redes de pesquisa.  

Ressalta-se aqui também, que, apesar de a verticalização ser vista como elemento 

importante no processo de transformação do espaço urbano, ela por si só não deve ser 

considerada a grande vilã das alterações climáticas. É de fundamental importância considerar 

cada sítio em particular, com suas características específicas, antes de uma afirmação 

contundente a respeito. Devem-se avaliar quais elementos, que em conjunto com a 

verticalização, poderiam ser responsáveis pelas mudanças climáticas e em que medida. Dentre 

esses elementos chama-se à atenção aos parâmetros urbanísticos: recuos, índices de ocupação 

e aproveitamento. 

Não se propõe com isso que a verticalização ocorra sem controle algum.  Obviamente, 

tal proposição seria irresponsável e sem fundamentos. O controle de ocupação do solo urbano 

deve existir, com parâmetros específicos a cada sítio.  

A proposição de edificações verticalizadas deve responder, não apenas a questões do 

mercado, ou do poder público, como resposta ao que se considera desenvolvimento urbano, 

aliado ao progresso. Deve-se observar o sítio, o clima, o sistema de suporte do solo, bem 

como o sistema de infraestrutura urbana, além de características culturais da sociedade.   

Avalia-se que a densidade deve ser considerada como um dos grandes responsáveis 

pelas alterações das variáveis climático-ambientais em meio urbano. E que aliada à 

verticalização, da maneira como está sendo realizada na cidade de João Pessoa,  além de 

agravar os sistemas de suporte, de infraestrutura, tende a modificar as variáveis climático-

ambientais, auxiliando no comprometimento da qualidade ambiental dos bairros e na 

contribuição com as mudanças climáticas globais. 

É também importante esclarecer, que o escalonamento adotado nos bairros litorâneos, 

habitualmente percebido por grande parcela da população habitante e usuária, como benéfico 

e aliado ao conforto ambiental e à qualidade de vida, não corresponde ao que é recomendado 

pelas diretrizes bioclimáticas na qual a cidade de João Pessoa se insere. 

Entretanto, a partir desta consideração, não se deseja eliminar qualquer benefício que 

um escalonamento possa produzir, em ambientes urbanos que exijam o controle de gabarito 
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das edificações como resposta às questões de conforto ambiental, aliadas a climas e sítios 

específicos. Não é o escalonamento em si que não é indicado no desenho urbano. Tanto que, 

no corpo do trabalho, propôs-se o escalonamento invertido em Cabo Branco, devido a 

presença da barreira natural, o que favoreceria o aproveitamento dos ventos dominantes 

dentro do bairro. 

Tampouco se preconiza a construção de edificações que funcionem como barreiras 

urbanas, com gabarito único na via principal dos bairros litorâneos. Ao se relatar que a 

verticalização não é a grande vilã das mudanças climáticas e que o escalonamento do gabarito 

não se encontra condizente com as diretrizes bioclimáticas, não se propõe uma destruição em 

massa das construções e substituição por edificações verticalizadas e sem limites de gabarito. 

As consequências da não utilização dos preceitos bioclimáticos quando da tomada de 

decisões por parte das administrações públicas acerca do planejamento e desenvolvimento de 

áreas urbanas, refletem-se diretamente sobre as cidades, seus entornos e suas populações. Daí 

a necessidade de realização de mais estudos acerca do tema.  

De uma maneira geral, a relação entre a legislação e a produção do espaço é bastante 

estreita. A partir dessa relação, constroem-se diferentes cenários, compactos e/ou dispersos, 

relacionados ou não ao clima existente, às condições físico-geográficas específicas do lugar e 

às necessidades da população, dentre outros. Observando-se a relação existente entre a 

legislação urbanística e a produção do espaço em João Pessoa, e pressupondo-se a não 

alteração dos parâmetros construtivos, especificamente nos bairros litorâneos, a partir da 

consideração do uso e da ocupação atual, pode-se alcançar uma saturação do espaço dos 

bairros, que se apresentaria, inicialmente, em termos construtivos, relacionadas a fatores de 

valorização. Em seguida, desencadear efeitos negativos dessa saturação construtiva, dentre os 

quais, a desvalorização e o abandono, problemas quanto à oferta de infraestrutura e, por fim, o 

desconforto ambiental. 

O ciclo de produção e consumo da cidade teria continuidade a partir da constante 

ocupação de novos espaços, mais aprazíveis, que responderiam às demandas de parcelas da 

sociedade. 

Entende-se que os objetivos deste trabalho foram cumpridos, pois os espaços urbanos 

nos três recortes foram avaliados a partir de comparações dos resultados obtidos através das 

observações e medições das variáveis climáticas com os parâmetros previstos na legislação e 

com as diretrizes bioclimáticas expostas na teoria especializada, sendo assim, deu-se 

importante contribuição para a reflexão e consideração do tema no processo de análise e 

concepção dos espaços e da produção da cidade com qualidade do ambiente, local ao global. 
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Enfim, existe a necessidade de dar continuidade a estudos dessa natureza. Propõe-se, 

aqui, estudos prospectivos, para as próximsa décadas, com maior abrangência espacial, de 

modo a visualizar o processo de uso e ocupação do espaço, pressupondo-se a não alteração da 

legislação pertinente e a ação do mercado imobiliário, observando-se as suas novas tendêncis 

de uso e produção. Estudos prospectivos podem vir a ajudar na compreensão do espaço 

urbano, almejando-se antecipar a implantação de novas propostas, cujos modelos de 

organização e desenvolvimento urbano respondam aos anseios da sociedade, além da redução 

do impacto sobre os sistemas locais e globais. 
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE A – Resultado das medições das variáveis climáticas realizadas durante o 

solstício de inverno/2010 

 

Devido a problemas relativos aos procedimentos metodológicos, as medições 

realizadas em junho/10 serviram como teste, apenas. A seguir são apresentados, em tabelas e 

meteogramas, os resultados obtidos em cada um dos recortes nos três bairros. Teceu-se uma 

breve comparação apenas com a estação meteorológica Convencional. Os dados referentes à 

Estação LES/UFPB foram perdidos, segundo INMET/Brasília, devido a problemas técnicos 

de transmissão do satélite. Não houve a comparação com a Estação Aeroporto devido à 

indisponibilidade de todos os dados para os mesmos dias e horários das medições realizadas 

nos três bairros. 

A intenção em apresentar esses dados é para enfatizar que um erro no procedimento 

metodológico altera os valores das variáveis temperatura do ar e umidade relativa do ar. Pode-

se observar que os valores da temperatura estiveram bem acima dos apresentados pelas outras 

duas medições, realizadas em outubro e dezembro, e os valores da umidade, bem abaixo, 

devido ao fato do instrumento termohigrômetro não se encontrar protegido da radiação solar 

direta. 

 

Cabo Branco – Solstício de Inverno 

 

As medições ocorreram em 19 e 25/06/10, às 09h00 (12UTC) e em 21 e 23/06/10, às 

15h00 (18UTC). 

Observando-se os dados apresentados, quanto à temperatura, em todos os nove pontos, 

os valores registrados foram maiores do que na estação Convencional, o que ratifica a criação 

de climas urbanos específicos a partir do acúmulo de calor, produzidos pelas condições 

antrópicas realizadas no meio urbano. 

Em relação aos pontos no recorte específico, P9 registrou o maior valor da temperatura 

(33,1ºC). A maior diferença encontrada, em Cabo Branco, foi em relação a P3, igual a 2,2ºC. 

Entende-se que o valor máximo da temperatura, encontrado em P9, ocorreu devido às 

características físicas de seu entorno imediato, ou seja, alto índice de pavimentação asfáltica 

aliado ao elevado fluxo de veículos. Ratifica-se aqui, a inversabilidade do valor da 
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temperatura em relação ao valor da umidade, pois em P9, registrou-se a umidade mais baixa, 

equivalente a 55,65%. 

 

Tabela 18- Valores dos elementos climáticos observados em Cabo Branco, solstício de inverno/2010 

Recorte: Cabo Branco                         

Datas: 19; 21; 23 e 25.06.10 
     

       Horário: 12UTC e 18UTC 
     

       Observação: céu parcialmente nublado 
   

       Variáveis   
Pontos Estação de 

Referência 

    

P 1 P 2 P 3 P 4 P 5 P 6 P 7 P 8 P 9 

M
éd

ia
 P

o
n

to
s 

E
st

aç
ão

 

C
o

n
v

en
ci

o
n

al
 

IN
M

E
T

 

Temperatura 
o
C) 32,2 32,5 30,9 32,5 31,05 31,7 32,15 32,7 33,1 32,09 29,05 

Umidade (%) 60,7 60,15 62,3 58,2 63,05 59,15 59,75 58,4 55,65 59,71 67,75 

Velocidade do 

vento (m/s) 
1,45 1,17 1,85 1,23 1,00 0,95 1,14 1,26 1,09 1,24 3,00 

Direção do vento 

(
o
) Azimute 

154 145 165 140 142,5 120 130 122,5 115 137,11 16 

 

 

 

 
Figura 55 – Meteograma, valores dos elementos climáticos observados em Cabo Branco, solstício de 

inverno/2010 
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Comparando-se a temperatura encontrada em P9 com a Estação Convencional, obteve-

se a diferença equivalente a 4,05ºC, valor esse correspondente ao acúmulo de calor sofrido em 

Cabo Branco, através desse ponto. Já em relação à comparação entre a média aritmética dos 

nove pontos com o valor da Estação, tem-se que o acúmulo do calor no bairro diminui, 

alcançando 3,04ºC. O segundo ponto onde se encontrou a maior temperatura foi em P8, 

devido às características físicas do entorno. 

No que se refere aos valores registrados da umidade relativa do ar, nenhum dos nove 

pontos alcançou valor superior ao registrado pela estação de referência, nem os que se 

encontravam na via principal do bairro, mais próximos ao Oceano Atlântico. Dentre os 

pontos, P5 registrou a umidade mais alta, correspondendo a 63,05%. Como P5 localizou-se às 

proximidades de uma árvore de médio porte, deduz-se que esse seja o fator do aumento da 

umidade. 

Em se tratando da velocidade dos ventos dominantes, em P3 foi registrado o maior 

valor, equivalente a 1,85m/s, seguido por P1, 1,45m/s. Apenas P6 não se apresentou dentro da 

zona considerada de conforto (velocidade entre 1 e 3m/s). Ressalta-se que os valores das 

velocidades do vento registrados nos nove pontos são inferiores aos fornecidos pela estação 

de referência. Menciona-se que a maior diferença alcançou o valor de 2,05m/s acima do 

registrado em P6, e de 1,76m/s em relação à média dos pontos no recorte. 

Quanto aos valores dos ângulos que indicam a direção dos ventos dominantes, em 

relação ao Norte magnético, em todos os pontos, encontrava-se no Sudeste, correspondendo à 

predominância dos ventos em João Pessoa. Não correspondendo à direção registrada pela 

Estação Convencional.  

 

Tambaú – Solstício de Inverno 

 

As medições ocorreram em 22 e 26/06/10 às 09h00 (12UTC) e em 19 e 24/06/10 às 

15h00 (18UTC). 

Em todos os nove pontos, os valores registrados foram maiores do que na estação de 

referência. O acúmulo de calor entre os pontos de maior temperatura (P2=P8= 31,35ºC) e 

menor temperatura (P7=29,7ºC) foi equivalente a 1,65ºC, enquanto que em Cabo Branco essa 

diferença atingiu 2,2ºC. Significa dizer que, em Cabo Branco, em relação à temperatura, a 

diferença entre os pontos foi mais facilmente perceptível. 
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Tabela 19 - Valores dos elementos climáticos observados em Tambaú, solstício de inverno/2010 

Recorte: Tambaú                         

Datas: 19; 22; 24 e 26.06.10 
     

       Horário: 12UTC e 18UTC 
     

       Observação: céu parcialmente nublado 
    

       Variáveis   
Pontos 

Estação de 

Referência 

   

P 1 P 2 P 3 P 4 P 5 P 6 P 7 P 8 P 9 

M
éd

ia
 P

o
n

to
s 

E
st

aç
ão

 

C
o

n
v

en
ci

o
n

al
 

IN
M

E
T

 

Temperatura (
o
C) 30,95 31,15 31,35 31,15 31,15 29,9 29,7 31,35 31,15 30,87 28 

Umidade (%) 67,05 66,1 61,3 62,2 62,45 64,55 63,95 57,7 60,05 62,82 72,5 

Velocidade do 

vento (m/s) 
1,74 2,02 1,45 1,28 1,58 1,72 1,86 1,56 1,38 1,62 3,6 

Direção do vento 

(
o
) Azimute 

185 180 180 170 175 154 170 167,5 179 173,39 16 

 

 

 
Figura 56- Meteograma, valores dos elementos climáticos observados em Tambaú, solstício de inverno/2010 

 

Nenhum dos nove pontos alcançou valor da umidade superior aos registrados pelas 

estações de referência. Os que mais se aproximaram foram P1 e P2; entende-se, devido à sua 

localização. 

Observou-se que todos os valores da velocidade dos ventos apresentaram-se inferiores 

aos das estações meteorológicas, evidenciando que as características do uso e da ocupação do 
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espaço urbano agem como diferenciador das variáveis climáticas. A Estação Convencional 

apresentou o valor de 2,32m/s acima do registrado em P4, e de 1,98m/s em relação à média 

dos pontos. Ressalta-se que os valores se encontraram dentro da zona considerada de 

conforto, para o clima tropical litorâneo quente e úmido, pois possuíam velocidade entre 1 a 

3m/s. 

À exceção de P1, em todos os pontos observados em Tambaú, os valores dos ângulos 

que indicam a direção dos ventos dominantes, encontravam-se no Sudeste. 

 

Manaíra – solstício de inverno 

 

As medições ocorreram em 24 e 27/06/10 às 09h00 (12UTC) e em 22 e 25/06/10 às 

15h00 (18UTC).  

Em Manaíra, a temperatura apresentou valores maiores do que na estação de 

referência. O acúmulo de calor registrado entre os pontos extremos correspondeu a 2,95ºC, 

sendo maior que em Cabo Branco e em Tambaú. Comparando-se com a estação de referência, 

obtem-se um acúmulo de calor equivalente a 3,4ºC. 

A relação de inversabilidade existente entre a temperatura e a umidade relativa do ar, 

encontrou-se bem exemplificada nos pontos P8 e P9, pois P8 apresentou a maior temperatura 

e o menor índice de umidade, enquanto que em P9, houve o inverso, a menor temperatura 

acompanhou o maior valor de umidade relativa do ar. Ressalta-se que todos os pontos 

apresentaram umidade relativa abaixo dos índices fornecidos pelas estações de referência. 

A diferença de umidade relativa entre os valores extremos correspondeu a 9,25% 

(valor absoluto). Apesar de P1 e P2 localizarem-se às margens do Oceano Atlântico, não 

apresentaram os maiores índices de umidade relativa. Bem ao contrário, P9, o mais distante 

do mar, apresentou o maior índice. Lembra-se que P9 localizou-se às proximidades de uma 

árvore de médio porte. 
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Tabela 20 - Valores dos elementos climáticos observados em Manaíra, solstício de inverno/2010 

Recorte: Manaíra                         

Datas: 22; 24; 25 e 27.06.10 
     

       Horário: 12UTC e 18UTC 
     

       Observação: céu parcialmente nublado 
    

       Variáveis   
Pontos 

Estação de 

Referência 

    

P 1 P 2 P 3 P 4 P 5 P 6 P 7 P 8 P 9 

M
éd

ia
 P

o
n

to
s 

E
st

aç
ão

 

C
o

n
v

en
ci

o
n

al
 

IN
M

E
T

 

Temperatura (
o
C) 31,40 31,70 31,70 31,80 31,80 31,95 32,00 32,45 29,50 31,59 29,05 

Umidade (%) 58,75 58,35 55,70 57,85 56,50 54,25 55,50 53,80 63,05 57,08 65,25 

Velocidade do 

vento (m/s) 
2,01 2,24 1,29 1,62 1,03 1,41 1,17 1,61 1,79 1,57 3,35 

Direção do vento 

(
o
) Azimute 

150 165 125 122,5 149 140 145 124 122,5 138,11 13 

 

  

 

 
Figura 57 - Meteograma, valores dos elementos climáticos observados em Manaíra, solstício de inverno/2010 

 

Os valores da velocidade dos ventos dominantes apresentaram-se inferiores ao da 

estação meteorológica, apesar disso, encontraram-se dentro da zona considerada de conforto. 

Em todos os pontos observados em Manaíra, os valores dos ângulos que indicam a 

direção dos ventos dominantes, encontravam-se no quadrante Sudeste. 
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Resumo dos três bairros 

 

A seguir, a tabela 21 e a figura 58 apresentam um resumo geral das médias dos dados 

obtidos das variáveis climáticas nos três bairros, nas medições realizadas em junho/2010, 

durante o período do solstício de inverno. Calculou-se também a média aritmética dos dados 

referentes à Estação Meteorológica, usada como referência. 

A temperatura nos três bairros se apresentou acima do valor da Estação 

Meteorológica. O maior acúmulo de calor registrado foi em Cabo Branco, alcançando 3,59ºC 

acima da média da temperatura. 

Observa-se que os gráficos que representam a temperatura e a umidade relativa do ar 

apresentam, nitidamente, a confirmação da relação de inversabilidade de tais variáveis. 

Comparando-se os recortes entre si, percebe-se que Tambaú apresentou a menor temperatura 

e a maior umidade relativa do ar. A relação de inversabilidade também pode ser confirmada 

em Tambaú com as variáveis temperatura e velocidade dos ventos dominantes, pois, no 

recorte deste bairro, a média dos ventos registrou o maior valor. 

Igualmente, na confirmação da inversabilidade, Cabo Branco registrou a maior 

temperatura e o menor valor da velocidade dos ventos, reflexo da configuração da produção 

do espaço, aliada às características físicas do bairro. 

Ainda acerca da velocidade dos ventos dominantes, os três recortes apresentaram-se 

dentro da zona de conforto para o usuário, considerando que estavam entre 1 a 3m/s. Ressalta-

se, ainda, que todos os valores das velocidades do vento registrados são inferiores ao 

fornecido pela estação de referência. 

A direção do vento nos três bairros litorâneos é a Sudeste, confirmando a 

predominância de direção dos ventos dominantes em João Pessoa. Diferentemente da Estação 

Convencional que registrou ângulos de direção Nordeste. 
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Tabela 21 -  Média dos valores dos elementos climáticos observados em Cabo Branco, Tambaú e Manaíra, 

solstício de inverno/2010. 

Recortes: Cabo Branco, Tambaú e Manaíra           

Datas: 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 27.06.10 
 

    Horário: 12UTC e 18UTC 
 

    Observação: céu parcialmente nublado 
 

    Variáveis   
Média Pontos - Bairros Média Estação de 

Referência 

    

C
ab

o
 B

ra
n

co
 

 T
am

b
aú

 

 M
an

aí
ra

 

E
st

aç
ão

 

C
o

n
v

en
ci

o
n

al
 

IN
M

E
T

 

Temperatura (
o
C) 32,09 30,87 31,59 28,70 

Umidade (%) 59,71 62,82 57,08 68,50 

Velocidade do vento (m/s) 1,24 1,62 1,57 3,32 

Direção do vento (
o
) Azimute 137,11 173,39 138,11 15,00 

 

 

  

 
Figura 58- Meteograma, média dos valores dos elementos climáticos observados em Cabo Branco, Tambaú e 

Manaíra, solstício de inverno/2010. 

 


