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RESUMO 

 

Esta pesquisa objetiva analisar as alterações na ventilação natural advindas das inserções 

de novas edificação e diferentes formas de ocupação do campus da UFPA em Belém. O 

trabalho consiste três propósitos: a eficiência do programa Fluxovento quanto à ventilação 

em espaços abertos; o entendimento da ventilação no atual desenho urbano do campus; e as 

modificações que poderão ocorrer com os ventos com a implantação de novas estratégias 

urbanas. A partir de medições in loco identificou-se a influência da porosidade 

(afastamentos) das edificações e altura do muro como as características de maior impacto 

da ventilação no nível do transeunte. O programa Fluxovento mostrou-se uma ferramenta, 

apesar de adaptada, satisfatória para a determinação do deslocamento do ar no espaço 

urbano de pouca complexidade.  

 

 

 

1  INTRODUÇÃO 

 

Em regiões quentes e úmidas o resfriamento dos edifícios é a principal condição para o 

melhor conforto térmico, pois este depende em alto grau do movimento de ar em torno 

dessas construções, possibilitando maiores trocas de calor com o meio. Diversos estudos já 

realizados na área relatam a resposta de pessoas aos ambientes com e sem a circulação de 

vento. Tais pesquisas apontam o maior nível de desconforto em ambientes quentes e sem a 

ventilação adequada. Isso foi estudado aprofundadamente por nomes como Bittencourt e 

Cândida (2005); Sousa (2015); Franco (2010); Leite (2008); Leite e Frota (2009); Silva 

(2014); Sousa (2014).  

 

No decorrer da pesquisa foram observados os diversos modos de formação e desempenho 

da ventilação; sua velocidade e direção; em aspectos locais, regionais e globais, visando o 

maior entendimento desse fenômeno natural e como ele é modificado pelas ações 

humanas. Foram estudados trabalhos que, apesar de possuírem objetos de análises 

diferentes, tais como o maior interesse pela relação porosidade como é o caso de Sousa 

(2015), ou as relações do terreno com a área construída, desenvolvida por Gomes e 

Lambert (2009), todos visam uma compreensão dos fatores de conforto térmico e sua 

melhor aplicação na arquitetura e no urbanismo, e têm como objetivo minimizar as 

problemáticas agravadas com a ocupação não planejada, gerando fenômenos como as ilhas 

de calor, correntes de ventos excessivos, grandes áreas de ventilação negativa, entre outros. 

Pelo fato da configuração urbanística ser capaz de acarretar tão drásticas mudanças na 

ventilação, o desconhecimento dessas alterações pode provocar equívocos na realização de 

projetos urbanos no que diz respeito ao conforto térmico (CABRAL, 1995). Tendo isso em 

vista, o entendimento do comportamento da direção dos ventos e de sua velocidade de 



deslocamento no meio urbano é primordial para uma melhor elaboração de ambientes 

termicamente confortáveis.  

 

Tendo em considerações a ventilação como variável de conforto, o presente artigo visa 

compreender o comportamento da ventilação natural no Campus do Guamá da 

Universidade Federal do Pará, em Belém, analisando a influência dos volumes naturais e 

edificados sobre a velocidade e direção dos ventos no interior da malha urbana. A partir de 

uma análise da situação atual, o trabalho aponta as intervenções reguladoras ideais para a 

formação de um sistema sustentável para a cidade universitária. 

 

Iniciou-se o estudo com a definição das direções predominantes dos ventos no campus, 

para isso realizou-se medições in loco e utilizou-se o software de simulação Fluxovento, 

que foi desenvolvido para analisar o desempenho dos ventos no interior dos edifícios, 

entretanto, buscou-se equacionar a eficiência do software como ferramenta de apoio às 

análises da direção dos ventos em áreas abertas. Através da simulação satisfatório foi 

possível representar as condições atuais da ventilação nos setores Básico e Profissional e 

analisar  a influência das edificações na direção e velocidade dos ventos. A partir dessas 

informações foi desenvolvido um novo desenho urbano do campus tendo como base o 

Plano Diretor local. A principal estratégia recai sobre o posicionamento das edificações e 

abertura de novas vias que possam proporcionar o melhor aproveitamento da ventilação 

natural, contribuindo com o conforto térmico no campus universitário.  

 

2  MÉTODO E ESTRATÉGIAS DE ANÁLISE 

 
O desafio na metodologia para o desenvolvimento do estudo estava centrado na 
representação gráfica da direção dos ventos especialmente no tocante a influência 
das massas edificadas. A partir dos dados gerais da direção e velocidades dos ventos 
disponibilizados no site do INMET (Instituto Nacional de Meteorologia) estabeleceu-
se as direções gerais, entretanto, dada a localização ribeirinha do campus, o Rio 
Guamá influencia de forma significativa a direção dos ventos.  Para definir a direção 
precisa adotou-se medições in loco em pontos próximo limites do campus. A partir 
dessa informação, implantou-se o método de representação e análise com uso do 
software Fluxovento. Identificou-se que para obter resultados com maior detalhe 
seria necessário limitar a escala até alcançar maior precisão e detalhes nos resultado. 
A definição da escala adotada foi obtida após uma sequência de teste, a partir de um 
modelo padrão que apresentou resultados coesos e um nível considerado de 
detalhamento de informações. Para aferir os resultados a partir do software foram 
feitas medições da velocidade dos ventos nas zonas em que o programa apresentou 
resultados imprecisos.  
 
2.1  Software Fluxovento 
 
O estudo de Carvalho, et al (2005) com o software Fluxovento revelou a proposta 
inicial do programa visando o entendimento da ventilação para ambientes internos e 
de pequenas escalas. Os autores mostraram que sua interface simplificada expõe o 
“caminho” que o vento trilharia após ser influenciado pelos obstáculos ao seu redor, 
por meio de linhas que se movimentam com a direção do vento fixado à extrema 
esquerda do desenho. Sendo assim, foi consideração a entrada dos ventos na direção 
estabelecida pelo programa.  
 



As simulações mostram as zonas com sombra devido a ausência de ventilação e as 
áreas de ventilação turbulenta, não representadas pelo programa. Adotou-se 
representar as zonas de turbulência através de linhas tracejadas, a partir de dados 
medidos. A Figura 1 ilustra uma zona do campus em que foi adotado essa estratégia. 
 

 
Fig. 1 Exemplo dos ventos turbulentos através do software Fluxovento 

 
 
2.2  Definição dos pontos de medição 
 
Os pontos de medição estão localizados sem interferência de edifícios e/ou outro tipo de 

barreira construída ou natural, distantes entre si e estavam dispostas de modo a detectar a 

entrada dos ventos no campos e a influência do rio Guamá. A Fig. 2 ilustra o 

posicionamento dos pontos de medição e direção predominante da ventilação.  

 

 
Fig. 2 Posicionamento e direção dos ventos dos pontos de medições  

 
2.3  Instrumentação e horário de medição  
 
As medições foram realizadas nos horários  das 9h, 12h, 15h e 18h, no período de três 
dias laborais consecutivos. Utilizou-se como instrumento de medição 3 anenômetros 
digitais das marcas Instrutherm, 3 birutas artesanais e bússolas através de aplicativos 
para telefones celulares. 
 
 



3  ANÁLISES E DISCUSSÃO 

 

As analises das simulações consideram exclusivamente as edificações no campus, devido 

ao fato do programa não possibilitar a análise da permeabilidade dos elementos naturais 

foram desconsideradas as árvores nas simulações. O contorno dos edifícios, ainda que com 

certo grau de permeabilidade, é o que provoca variação na ventilação. Foi possível 

observar que os espaços parcialmente enclausurados estão sujeitos a longos períodos de 

calmaria, com velocidade de vento abaixo que 1 m/s, rajadas de vento esporádicas de até 6 

m/s. Dada a proximidade ao rio e o entorno sem bloqueio, a ventilação viária de direção ao 

longo do dia. É importante ressaltar que a ventilação, ainda que inconstante, é relevante 

para a condição de conforto em toda a área de estudo. Uma possível releitura da forma de 

permeabilidade das edificações significará um avanço na entrada e circulação dos ventos 

no interior do campus. A Fig. 3 mostra o resultado final da simulação dos ventos com o 

auxilio do Fluxovento. 

 

 
Fig. 3 Simulação da ventilação nos campus Básico e Profissional, com auxílio do 

Fluxovento.  

 

 

A situação atual do setor básico do campus, possui um obstáculo para a entrada da 

ventilação na extremidade norte, devido particularmente a existência dos muros 

impermeáveis, com cerca de 2,5 m de altura, que contorna todo o limite norte e oeste esse 

setor. O percurso dos ventos traçado pelos software frente à essa obstrução é a formação de  

clara de áreas sem ventilação.  

 

Os espaços abertos, como estacionamentos, áreas gramadas e vias largas, posicionadas em 

paralelo ao vento predominante, possibilitam o rebaixamento do vento outrora arremessado 

pelos edifícios e barreiras. Quando esses ventos se afunilam apresentam duas situações: a 

primeira é devido a alta porosidade do afunilamento, com a grande quantidade de edifícios 

e afastamentos gradativamente reduzidos. O vento se dispersa entre esses espaços e 

diminui sua velocidade, possível ser visto no mapa pela diminuição do número de linhas; a 

segunda é devido mudança mais acentuada da largura do caminho, deste modo o aumento 

abrupto da pressão provoca aumento da velocidade dos ventos, representada, assim, com o 



maior número de linhas e mais próximas umas as outras. A canalização e contorno dos 

ventos são claramente vistos na Fig. 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4 Simulação do afunilamento e contorno da ventilação, a partir do Fluxovento.  

 

O desenho urbanístico dos setores profissional e básico são diferentes ente si, de modo a 

possuírem distintas dinâmicas de ventilação. A grande contribuição na circulação da 

ventilação, no caso do profissional, está na utilização de cercas vazadas (grades) no lugar 

de muros. Essa condição possibilitou mais permeabilidade para ventilação predominante, 

favorecendo, assim, a circulação dos ventos por toda a parte norte desse setor. A 

disposição das edificações com maior afastamento também favorece a velocidade e 

percursos dos ventos. Entretanto, seus blocos de sala de aula, orientados 

perpendicularmente a direção predominante dos ventos, possuem configuração permeável 

no eixo central do conjunto de blocos, essa estratégia permite a permeabilidade dos ventos 

no interior do conjunto. 

 

3.1  Aferições da simulação 

Para comprovar se os resultados gráficos  gerados pelo fluxovento poderiam ser 

considerados válidos neste estudo, adotou-se uma campanha de medidas in loco, a partir de 

análises teóricas identificou-se os pontos de conflito nos resultados. Foram selecionados 

três pontos de medição: o ponto 1 foi locado na área de sobra dos ventos devido a 

existência de muro impermeável no setor básico; no ponto 2 foi considerado a influencia 

do acesso ao campus pelo portão 2, esse local está na entrada da ventilação norte e há a 

distribuição do fluxo de veículos e da própria ventilação, com isso houve imprecisão no 

traçado das linhas de ventilação pelo programa; e o ponto 3 foi posicionado no interior do 

conjunto de blocos de sala de aula do sector profissional, nesse caso procurou-se esclarecer 

o porque da formação das sombras de vento. A localização dos três pontos de medição 

estão ilustrados na Fig. 5 a seguir. 

 

 
Fig. 5  Localização dos pontos de medição para aferição dos resultados.  



 

As medições foram realizadas em três dias laborais e seguindo a mesma metodologia das 

medições para determinação da direção dos ventos (Tabela 1).  

 

Tabela 1 Direção e velocidade dos ventos medidos em 16/02/2016. 

 

	

PTO. 1 
DIREÇÃO E VELOCIDADE 

DO VENTO (m/s) 
PTO. 2 

DIREÇÃO E VELOCIDADE 

DO VENTO (m/s) 
PTO.  3 

DIREÇÃO E VELOCIDADE 

DO VENTO (m/s) 

HORA N NE L SE DP*  N NE L SE DP* N NE L SE DP*  P*  

9h 
max 1,00 1,30 1,11 1,17 

L-NE 
2,09 1,93 2,77 2,06 

L-SE 
0,92 0,88 1,83 1,11 

L-NE 
min 0,00 0,00 0,17 0,0 0,60 0,00 0,03 0,00 0,00 0,07 0,03 0,00 

12h 
max 0,88 1,73 1,75 1,31 

L-NE 
0,50 0,83 1,60 1,38 

L-SE 
0,70 1,14 1,23 0,73 

L-NE 
min 0,00 0,00 0,33 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,03 0,00 

15h 
max 0,74 0,86 0,98 1,3 

L-SE 
0,70 0,60 1,44 1,23 

L-SE 
1,81 1,61 1,61 2,50 

N-L 
min 0,00 0,00 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,03 0,03 0,13 

18h 
max 0,67 0,57 1,18 1,77 

L-SE 
0,41 0,57 0,83 1,21 

L-SE 
1,30 1,47 1,70 1,93 

L-NE 
min 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,67 0,10 0,10 0,03 

 
Os dados da Tabela 1 mostram que há uma predominância da direção dos ventos na 

direção Leste (L) e Nordeste (NE) no período da manhã, já no período da tarde os ventos 

em direção Sudeste (SE) persistem todo o período de medição nos pontos 1 e 2 (pontos 

sem obstrução) e prevalece a direção de Norte (N) à Nordeste (NE) no ponto 3, localizado 

no cento do conjunto de bloco de aulas do sector profissional.  

 

Quanto a velocidade média dos ventos nos três dias de medição, os dados evidenciam a 

baixa ventilação durante os períodos diurno e vespertino. Entretanto é possível comprovar, 

que a pesar da baixa velocidade média dos ventos a zona do ponto 1 não está sob sombra 

total de ventos devido a existência do muro maciço de cerca de 2,50m no entorno do 

campus, contradizendo o resultado da simulação pelo fluxovento. O ponto 2 tem 

comportamento semelhante ao ponto 1, embora com velocidade dos ventos mais baixa no 

período da tarde, esse resultado mostra que não há aumento do fluxo de ventilação nessa 

zona do campus como desenha o programa. Os valores de velocidade dos ventos medidos 

no ponto 3 demonstram o que teoricamente se presumia, que devido a permeabilidade dos 

corredores centrais que ligam os blocos de aula a ventilação circular entre eles formando 

um “túnel de ventos” no direção sudeste (SE) noroeste (NO). Portanto, mais uma vez, se 

comprovou que não há a formação de sobra de ventos no interior do conjunto de salas de 

aula. 

 

Ao final das análises notou-se que o campus do Guamá da Universidade Federal do Pará, 

em Belém, possui, em âmbito geral, um bom desenho urbanístico no aspecto da ventilação 

natural, embora exista algumas zonas em que os ventos são bloqueados devido ao pouco 

afastamento entre as edificações. Não se pode desconsiderar que a condição climática de 

Belém (quente e úmido o ano todo) induz ao uso de condicionadores de ar, essa ação, 

também, impede a circulação dos ventos por dentro dos blocos, considerando as 

construções são predominantemente compactas não há opção de ventilação nas áreas 

comuns dessas edificações.  

 

3.2 Análise da eficiência do software 

 

Quanto a eficiência do software fluxovento na área da ventilação em área abertas o 

programa se mostrou capaz de atender o objetivo, entretanto, as limitações na sua interface  

obrigou aos autores uma análise minuciosa nos seguintes aspecto: a escala do desenho para 



simulação. Observou-se que há a tendência em simplificar o desenho das linhas que 

representam o percurso dos ventos ao aumentar a escala, assim, depois de vários ensaios 

chegou-se a escala que melhor representava os resultados estipulados com base na 

fundamentação teórica, ou seja, cada caso precisa ser trabalhado isoladamente para definir 

a escala a ser adotada. Por esse mesmo motivo as turbulências também não são detectadas 

pelo fluxovento, para essas situações seria necessário uma simulação exclusiva das áreas 

ou obstáculos que estejam gerando esse fenômeno. Neste estudo as simulações foram 

realizadas em partes (trechos) que ao final foram unidas com auxílio do programa Autocad. 

Essa união precisou de ajuste manual para que as não houvesse descontinuidade nas 

junções.  

 

Outra limitação do software está relacionada com impossibilidade de simular espécies 

vegetais de médio e grande porte visto que os obstáculos são considerados pelo programa  

como bloco fechado. Acredita-se que se as árvores forem desenhadas com formato 

permeável poderiam ser analisadas, porém dado a extensão e grande quantidade desse 

elementos no campus essa hipótese foi abortada.  

 

 

4  RESULTADOS  

 

O campus universitário da Universidade Federal do Pará em Belém possui uma localização 

privilegiada no que diz respeito à ventilação. Sua posição, as margens do rio Guamá 

proporciona constante entrada dos ventos e ameniza a temperatura do ar no local. 

 

É notório o crescimento aleatório das edificações no campus e seu descaso com a ordenança  

urbana, essa prática afeta diretamente a condição geral de conforto ambiental e particularmente 

de conforto térmico urbano. As novas edificações são implantas com pouca, ou nenhuma, 

atenção sob os impactos na ventilação natural no campus. Assim, é esperado que esta pesquisa 

possa servir de alerta para a importância da locação dos edifícios e adequado aproveitamento 

do fluxo dos ventos naturais, assim como, para a não geração de sombras (dos ventos) e para o 

planejamento sustentável do espaço.  Espera-se, ainda, que as novas edificações sigam com 

maior rigor as diretrizes impostas pelo “Plano Diretor do Campus” (XIMENES et al, 2011) de 

modo que as áreas livre e corredores de ventilação sejam preservadas, favorecendo, assim, à 

construção e preservação de um espaço termicamente confortável. 

 

O software de simulação Fluxovento, a pesar haver sido desenvolvido para analisar o percurso 

dos ventos em ambientes internos, apresentou bom desempenho para análise em ambientes 

abertos, desde que seja estudado com detalhe a escala a ser adotada, o tamanho da malha 

quadrática, e que os resultados sejam analisados de forma pormenorizada e aferidos nos pontos 

de conflito. 
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