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RESUMO 

 

O Método de Mahoney é utilizado para caracterização climática de diversas localidades e 

para identificação de recomendações de arranjos construtivos climaticamente adequados. 

Porém, é fundamentado na classificação de grupos climáticos de modo determinístico, por 

isso, quando aplicado a cidades de climas de transição apresenta recomendações de projeto 

contraditórias. O objetivo do presente trabalho foi caracterizar o clima da cidade de 

Arapiraca-AL, localizada em área de transição entre a costa úmida e o interior semiárido 

do nordeste brasileiro, a partir do método de Mahoney remodelado através da Teoria dos 

Sistemas Nebulosos, a fim de sistematizar os procedimentos necessários para aplicação do 

respectivo método em realidades climáticas distintas. No caso estudado, enquanto no 

método tradicional foi identificado apenas recomendações pelo indicador de umidade, no 

método nebuloso foram encontrados graus de pertinência representativos tanto para os 

indicadores de umidade como para os indicadores de aridez, indicando a necessidade de 

estratégias híbridas de adequação climática. 

 

 

1  INTRODUÇÃO 

 

A adequação climática de arranjos construtivos corresponde a um dos principais 

imperativos para o alcance da qualidade ambiental urbana, influenciando os aspectos 

relacionados ao conforto ambiental e eficiência energética do ambiente construído 

(SANTAMOURIS, 2006). Assim, a interpretação de dados climáticos torna-se primordial 

no processo de definição de soluções quanto ao projeto arquitetônico e urbano.  

 

Nesta perspectiva, destaca-se a importância do Método de Mahoney publicado pela ONU 

em 1971, elaborado com a finalidade de subsidiar a caracterização climática de diversas 

localidades para identificação de recomendações de arranjos construtivos climaticamente 

adequados. As recomendações incluem aspectos gerais como o traçado do entorno, 

espaçamento entre edificações e configuração de aberturas e coberturas (UNITED 

NATIOS, 1971). Este método foi adotado para subsidiar o processo de elaboração da 

norma técnica brasileira de desempenho térmico em habitações (NBR15220/2005)
1
 em 

conjunto com o método proposto por Givoni (1992).  Porém, o método tradicional de 

Mahoney é fundamentado na classificação de grupos climáticos de modo determinístico, 

por isso, quando aplicado a cidades de climas de transição apresenta recomendações de 

projeto contraditórias. A remodelagem do método através da Teoria dos Sistemas 

Nebulosos (Fuzzy System Theory) já foi objeto de estudo de algumas pesquisas iniciadas 
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 Atualmente a respectiva norma encontra-se em processo de revisão. 



no final da década de 1990, e atualmente, apresenta-se com potencial para intepretação de 

considerações climáticas e identificação de estratégias bioclimáticas de localidades de 

clima composto (MARAFON et al, 2014). 

 

A problemática relacionada ao método tradicional refere-se à ocorrência da mudança 

brusca na determinação das categorias de análise do clima a partir do delineamento 

tradicional (crisp) dos parâmetros climáticos.  Dentre estas categorias destacam-se o rigor 

térmico mensal (baseado nos limites do bem estar pelo dia e à noite, definidos através da 

temperatura média máxima mensal e temperatura média mínima mensal), os grupos de 

umidade (definidos a partir da temperatura média anual e da classificação da umidade 

relativa do ar mensal) e os indicadores climáticos (correspondente ao diagnóstico climático 

baseado no rigor térmico e na duração destes fenômenos na região analisada). Como os 

indicadores apontam ações que devem ser tomadas pelo projetista para solucionar 

eventuais problemas diagnosticados, a remodelagem do método a partir da Teoria dos 

Sistemas Nebulosos possibilita considerar uma transição gradual dos parâmetros de modo 

a permitir uma análise mais realista dos dados climáticos. 
 
2  OBJETIVO 
 
O objetivo do presente trabalho foi caracterizar o clima da cidade de Arapiraca-AL 

localizada no agreste do nordeste brasileiro (área de transição entre a costa úmida e o 

interior semiárido), utilizando o método de Mahoney remodelado, a fim de levantar 

recomendações projetuais para adequação de edificações e espaços urbanos. A pesquisa 

pretende contribuir para a divulgação e sistematização dos procedimentos para aplicação 

do respectivo método em realidades climáticas distintas. 

 
3 PROCEDIMENTO METODOLÓGICOS 
 
Os procedimentos metodológicos foram fundamentados a partir de estudos realizados por 

(HARRIS, 1999; HARRIS; CHENG; LABAKI, 2000; SENA, CHENG, 2005; 

MARAFON, 2014).  A Teoria dos Conjuntos Nebulosos (TCN) é a base da Teoria dos 

Sistemas Nebulosos (TSN) e é uma extensão da Teoria do Conjuntos (Crisp Set Theory). A 

Lógica ou Inferência Nebulosa (Fuzzy Logic ou Fuzzy Reasonig), é um processo de 

dedução lógica que leva em consideração a subjetividade e a ‘vagueza’ características dos 

processos de tomada de decisão da mente humana (CHENG, 2001). Assim como método 

de Mahoney Tradicional, o Método de Mahoney Nebuloso é fundamentando na análise de 

três quadros/etapas (figura 1). 

 
Figura 1: Representação Esquemática do Método de Mahoney Nebuloso. Adaptado 

de Sena, Cheng (2005). 



 

Harris (1999) analisou o método de Mahoney e concluiu que o problema estava em duas 

etapas dessa metodologia: na forma como são analisados os dados climáticos, na definição 

dos intervalos que classificam suas características climáticas, e na subjetividade intrínseca 

à delimitação das faixas de temperatura de bem-estar, que classificam o rigor térmico de 

forma qualitativa.  
 
No presente trabalho, são comparados os resultados de uma avaliação climática a partir dos 

dados avaliados através do Método de Mahoney Tradicional (tabela 1, 2 e quadro 1), com 

os resultados obtidos através do Método de Mahoney Nebuloso.  No método tradicional, 

são avaliados o rigor térmico diurno e noturno, a partir dos dados de temperatura do ar 

máxima mensal e temperatura do ar mínima mensal e dos grupos de umidade (tabela 2- 

limites de conforto (rigor térmico) avaliado a partir da TMA- Temperatura Média Mensal). 

A partir do diagnóstico mensal do rigor térmico que deve ser classificado como Q 

(QUENTE), C (CONFORTÁVEL) e F(FRIO), é possível classificar cada mês a partir de 

um indicador de aridez (A1, A2 ou A3) ou umidade (H1, H2 ou H3), conforme o quadro 1. 

Como a cidade de Arapiraca-AL não apresenta uma série histórica de dados climáticos  

(normais climatológicas ou Ano Climático de Referência –TRY), foram utilizados para o 

presente estudo o resultado de um tratamento de dados climáticos coletados pela estação 

automática do Instituto Nacional de Meteorologia -INMET, implantada na cidade em maio 

de 2008 (2008-2015).  

 
Tabela 1: Síntese da aplicação dos quadros do Método de Mahoney Tradicional para avaliação 

climática de Arapiraca-AL 
VARIÁVEIS CLIMÁTICAS JAN FEV MAR ABR MAIO JUN JUL AGO SET OUT NOV  DEZ 

Temperatura Média Máx. (Tx) 32,6 32,3 33 31,9 29 28 26,8 27 29,1 31,1 32,8 33,1 

Limites de conforto 

diurno 

min 23 23 23 22 22 22 22 22 22 23 23 23 

max 29 29 29 27 27 27 27 27 27 29 29 29 

Rigor térmico diurno Q Q Q Q Q Q C C Q Q Q Q 

Temperatura Média Mín (Tn) 21,4 21,7 21,9 22 21,1 19,9 19,1 18,6 19,1 20,3 20,9 21,4 

Limites de conforto 

noturno 

min 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 

max 23 23 23 22 22 22 22 22 22 23 23 23 

Rigor térmico noturno C C C C C C C C C C C C 

Amplitude Média Mensal =  

Tmax – Tmin 

11,1 10,6 11,1 10 7,9 8,1 7,7 8,4 10 10,8 11,9 11,7 

Umidade Relativa Média (UR) 67,9 69,5 68,3 72,5 78 77,9 79,5 77,6 72,6 69,8 65,4 66,5 

Grupo Higrotérmico (GH) 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 

Precipitação Pluviométrica Média 27,5 52,2 33,4 111,1 172,1 138,6 168,3 113,7 58,2 62,5 14,1 28 

Indicador  A1 A1 A1 H1 H1 H1 H2 H2 H1 A1 A1 A1 

 
Tabela 2: Limites definidos para avaliação do rigor térmico diurno e noturno

2
.  

MÉDIA DE 

UMIDADE (%) 

GRUPO DE 

UMIDADE 

TMA SUPERIOR a 

20ºC 

TMA DE 

15ºC a 20ºC 

TMA INFERIOR a 

15ºC 

DIA NOITE DIA NOITE DIA NOITE 

0-30 1 26-34 17-25 23-32 14-23 21-30 12-21 

30-50 2 25-31 17-24 22-30 14-22 20-27 12-20 

50-70 3 23-29 17-23 21-28 14-21 19-26 12-19 

70-100 4 22-27 17-21 20-25 14-20 18-24 12-18 

 
Tabela 3 : Grupos Umidade adaptados por Alucci (1993) 

Grupo de Umidade Umidade Relativa (%) 

Seco  70% 

Úmido >70% 
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 A Temperatura Média Anual –TMA  é calculada como  média aritmética entre a mais elevada temperatura 

média máxima mensal e a mais baixa temperatura média mínima mensal. Ou seja, a TMA = (MAX+MIN)/2. 

No caso estudado, a cidade de Arapiraca, corresponde a 25,85ºC.  



Quadro 1: Caracterização dos indicadores climáticos segundo o Método de Mahoney 

Tradicional. Fonte: adaptados de KOENIGSBERGER et al (1977) 
Indicadores de Umidade (H) 

H1 Movimento do ar é indispensável; 

Ocorre quando a temperatura é elevada durante o dia (rigor térmico diurno = Q) e umidade é alta (G-4), 

ou; 

Quando a temperatura  elevada (rigor térmico diurno = Q) se combina com  aumidade moderada (G-3 e 

G-2),e pequena amplitude média mensal (inferior a 10⁰C). 

H2 Movimento do ar é recomendável; 

Ocorre quando a temperatura está nos limites de bem estar (rigor térmico diurno = C) combinada com 

uma umidade elevada (G-4) 

H3 Proteção contra a chuva 

Mesmo para taxas mais baixas de precipitação esse cuidado pode ser necessário, mas ele será 

indispensável quando a pluviosidade ultrapassa 200 mm por mês. 

Indicadores de Aridez (A) 

A1 Necessidade de armazenamento térmico (inércia térmica) 

Ocorre quando coincide uma amplitude térmica (mais de 10°C) com umidade moderada ou baixa (G-1, 

G-2 ou G-3) 

A2 Conveniência de dormir ao ar livre 

Ocorre quando a temperatura noturna é elevada (rigor térmico noturno (Q) e a umidade é baixa (G-1 ou 

G-2). Pode ser necessário quando as noites são confortáveis ao ar livre, mas no interior das habitações faz 

muito calor como consequência de grande armazenamento térmico (ou seja, dia Q, noite C, Grupo de 

umidade G-1 ou G-2) e quando a amplitude térmica é superior a 10°C. 

A3 Problemas de inverno ou estação fria 

Ocorre quando a temperatura de dia cai por baixo dos limites de bem estar (rigor térmico de dia F). 

 

No Método de Mahoney Tradicional, os dados climáticos são analisados através de 

operações da Teoria dos Conjuntos e de regras de inferência baseada na lógica binária. 

Porém, o conceito de ‘rigor térmico’ é caracterizado pelo carácter subjetivo (‘frio’, 

‘quente’ ou ‘confortável’ ) e, na prática, existe uma região de transição gradual entre ‘frio’ 

e ‘confortável’. Uma diferença de 0,1⁰C, por exemplo, no método tradicional, pode 

enquadrar uma avaliação de desconforto por calor ou por frio, quando na realidade, não 

corresponderá efetivamente a esta classificação. Neste sentido, a melhor alternativa para 

avaliação do rigor térmico seria modelá-lo como um conjunto nebuloso e aplicar as 

operações da inferência nebulosa. A partir desta problemática a Teoria dos Conjuntos 

Nebulosos (TCN) foi aplicada por Harris (1999) para modelar as informações e conceitos 

de natureza nebulosa que estão presentes no Método de Mahoney Tradicional, aplicando as 

operações próprias desses conjuntos e inferência para obter os resultados de caracterização 

climática. No presente estudo, foram analisados os procedimentos metodológicos 

realizados por Harris (1999); Harris; Cheng; Labaki (2000) e Sena; Cheng (2005) para 

aprofundamento do método, sendo realizados ajustes, descritos a seguir:  

 

a) Dados de entrada: Temperatura média mensal, umidade relativa média mensal, 

amplitude térmica mensal, pluviosidade média mensal; 

b) Identificação do grau de pertinência para classificação de cada variável 

climática: 

 Grau de Pertinência de Temperatura Média Alta (TMAlta) 

 Grau de Pertinência de Temperatura Média Baixa (TMAlta) 

 Grau de Pertinência de Temperatura Média Média (TMMédia) 

 Grau de Pertinência Amplitude Térmica Grande (AMPGrande) 

 Grau de Pertinência Amplitude Térmica Pequena (AT-Pequena) 

 Grau de Pertinência Grupo de Umidade Seco (URM-Seco) 

 Grau de Pertinência Grupo de Umidade Úmido (URM-Úmido) 



 Grau de Pertinência Pluviosidade Alta (PL) 

 

Conforme proposto por Harris (1999), os conjuntos nebulosos para cada variável de 

entrada foram definidos a partir dos valores existentes na literatura e conhecimento 

especialista. Como exemplo, vemos na figura 2 a construção dos conjuntos nebulosos para 

Temperatura Média, construídos a partir dos conjuntos tradicionais, figura 2a, tomando-se 

os pontos limites como pontos de transição com grau de pertinência 0,5 e o ponto central 

da Temperatura Média Média com grau de pertinência 1,0. A partir dessa definição, as 

Temperaturas Média Alta e Baixa foram determinadas por complementação dos conjuntos. 

 

a  b  

c  

Figura 2: 2a - Modelagem Crisp, 2b – Modelagem Crisp e Nebulosa, 2c- Modelagem 

Nebulosa  

 

c) Identificação dos grupos de bem-estar para identificação dos graus de 

pertinência do rigor térmico diurno e noturno: 

 Grau de Pertinência Rigor Térmico Dia Frio – RTDiaFrio 

 Grau de Pertinência Rigor Térmico Dia Confortável – RTDiaConfortavel 

Grau de Pertinência Rigor Térmico Dia Quente – RTDiaQuente 

 Grau de Pertinência Rigor Térmico Noite Frio – RTNoiteFrio 

 Grau de Pertinência Rigor Térmico Noite Confortável – 

PTRTNoiteConfortavel 

 Grau de Pertinência Rigor Térmico Noite Quente - RTNoiteQuente 

 

Nesta etapa foram modelados os conjuntos nebulosos de Bem-Estar propostos por Harris 

(1999) e a contribuição de cada conjunto para contribuição dos conjuntos de Rigor 

Térmico Dia Confortável e Rigor Térmico Noite Confortável utilizando o método de 

Mamdani. A partir da definição dos conjuntos de Rigor Térmico Confortável Dia e Noite 

foram definidos os conjuntos de Rigor Térmico Frio e Quente para o Dia e Noite para cada 

mês. Destacamos que optamos por determinar estes conjuntos utilizando a regra de 

complementos da Lógica Nebulosa, ou seja, a soma das pertinências de cada temperatura 

para os conjuntos de rigores térmicos sempre será igual a 1,0. 



d) Identificação do grau de pertinência dos indicadores de aridez (A1, A2 e A3) e 

umidade (H1, H2 e H3), segundo as inferências apresentadas no quadro 2: 

 

Nesta etapa, as regras de inferência propostas no Método Tradicional foram tratadas como 

regras nebulosas e os conectivos lógicos “e” e “ou” foram convertidos em operações de 

mínimo (˄) e máximo (˅) respectivamente. Dessa forma obtivemos os graus de pertinência em 

cada mês aos conjuntos de indicadores. 

 

A somatória dos graus de pertinência mensais corresponderá à frequência anual de cada 

um dos indicadores, sendo equivalente à quantidade de vezes que o indicador ocorreu 

durante o ano. Do mesmo modo que o método tradicional, no Método de Mahoney 

Nebuloso, as recomendações de projeto são definidas pela frequência anual de um ou 

vários indicadores diferentes. Porém, para identificação das recomendações de projeto, no 

método nebuloso, estas são modeladas como conjuntos nebulosos. Para se obter o grau de 

pertinência da recomendação é necessário entrar com os valores da frequência anual dos 

indicadores envolvidos. No presente artigo, serão destacados os resultados referentes aos 

indicadores climáticos que correspondem às principais categorias para identificação das 

recomendações gerais de projeto e diferenciação de períodos climáticos: armazenamento 

térmico (indicadores de aridez A1, A2 e A3) e movimento do ar (indicadores de umidade, 

H1, H2 e H3). 

 

Quadro 2: Regras de inferência para os indicadores nebulosos 

Indicador Regras 

Grau de Pertinência H1 (mês) {RTdia-Quente [TMmax (mês)] ˄ URM-Úmido (mês)} ˅ 

{RTdia-Quente [TMmax (mês)] ˄URM-Seco (mês) ˄ AT-

Pequena 

(mês)} 

Grau de Pertinência H2 (mês) RTdia-Confortável [TMmax (mês)] ˄ URM-Úmido (mês) 

Grau de Pertinência H3 (mês) PL-Alta (mês) 

Grau de Pertinência A1 (mês) AT-Grande (mês) ˄URM-Seco (mês) 

Grau de Pertinência A2 (mês) {RTnoite-Quente [TMmin (mês)] ˄ URM-Úmido (mês)} ˅ 

{RTdia-Quente [TMmax (mês)] ˄ RTnoite-Confortável 

[TMmin (mês)] 

˄ URM-Seco (mês) ˄ AT-Grande (mês)} 

Grau de Pertinência A3 (mês) RTdia-Frio [TMmax (mês)] 

 

 

.3. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS  

 
A partir da análise dos graus de pertinência de cada parâmetro especificado no método 

nebuloso, os indicadores de aridez e umidade podem auxiliar os projetistas na interpretação 

das prioridades de recomendações em situações mal definidas, próximas às regiões de 

transição. No caso da cidade de Arapiraca-AL, a aplicação do Método Nebuloso permitiu 

confirmar e avaliar a consistência das frequências dos indicadores climáticos.  

 

Nas tabelas 4, 5 e 6 são apresentados os principais dados obtidos a partir do Método de 

Mahoney Nebuloso. Quanto à avaliação do grau de pertinência de temperatura média, 

houve predominância de valores superiores para a categoria Temperatura Alta em todos os 

meses avaliados (valores acima de 0,9). Os valores referentes à avaliação do grau de 

pertinência da amplitude térmica estão equilibrados para as categorias nebulosas Alta e 

Baixa (entre 0,5 e 0,4). As pertinências para categoria Amplitude Alta são superiores nos 



meses:outubro, novembro, dezembro, fevereiro e  março, onde coincide também os valores 

superiores para a categioria nebulosa de Grupo de Umidade Seco (graus de pertinência 

acima de 0,5). Este fato confirma a existência de um período climático quente e seco, 

representado pela ocorência de valores de umidade relativa do ar abaixo de 70% 

coincidindo com valores de temperatura de ar elevados (graus de pertinência para rigor 

térmico quente diurno acima de 0,7). 

 

 

 
Tabela 4: Resultados referentes aos graus de pertinência de temperatura do ar, para a 

classificação alta, média e baixa, amplitude grande e pequena, grupo de umidade seco e úmido. 
 

JAN FEV MAR ABR MAIO JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 

Temperatura média 25,8 25,9 26,4 25,8 24,2 23,1 22,2 22 23,2 24,6 25,7 26 

Grau de Pertinência Temperatura média 

Alta - TMAlta 1 1 1 1 1 1 0,94 0,9 1 1 1 1 

Grau de Pertinência Temperatura média 

Média - TMMédia 0 0 0 0 0 0 0,06 0,1 0 0 0 0 

Grau de Pertinência Temperatura média 

Baixa - TMBaixa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Amplitude Média Mensal =  

Tmax – Tmin 11,1 10,6 11,1 10 7,9 8,1 7,7 8,4 10 10,8 11,9 11,7 

Grau de Pertinência Amplitude Térmica 

Grande - PTAMPGrande 0,11 0,515 0,5275 0,495 0,395 0,405 0,385 0,42 0,5 0,52 0,547 0,542 

Grau de Pertinência Amplitude Térmica 

Pequena - PTAMPPequena 0,89 0,485 0,4725 0,505 0,605 0,595 0,615 0,58 0,5 0,48 0,452 0,457 

Umidade Relativa Média (UR) 
67,9 69,5 68,3 72,5 78 77,9 79,5 77,6 72,6 69,8 65,4 66,5 

Grau de Pertinência Grupo de Umidade Seco 

-PTUMSeco 0,521 0,505 0,517 0,4 0,18 0,184 0,12 0,196 0,396 0,502 0,546 0,535 

Grau de Pertinência Grupo de Umidade 

úmido-PTUMUmido 0,479 0,495 0,483 0,6 0,82 0,816 0,88 0,804 0,604 0,498 0,454 0,465 

Pluviosidade  Média 
27,5 52,2 33,4 111,1 172,1 138,6 168,3 113,7 58,2 62,5 14,1 28 

Grau de Pertinência Pluviosidade Alta -

PTPL 0,0687 0,1305 0,0835 0,277 0,43025 0,346 0,420 0,284 0,145 0,156 0,035 0,07 

 

Tabela 5: Resultados obtidos para as classificações de rigor térmico através do 

Método de Mahoney Nebuloso 
RIGOR TÉRMICO POR TEMP. MÉDIA 

JAN FEV MAR ABR MAIO JUN JUL AGO SET OUT NOV  DEZ 

Grau de Pertinência Rigor Térmico 

Dia Frio - PTRTDiaFrio 

0,453 0,057 0,025 0,072 0,195 0,241 0,276 0,264 0,199 0,111 0,035 0,021 

Grau de Pertinência Rigor Térmico 

Dia Confortável - 

PTRTDiaConfortavel 

0,838 0,000 0,000 0,000 0,000 0,149 0,308 0,278 0,000 0,000 0,000 0,000 

Grau de Pertinência Rigor Térmico 

Dia Quente - PTRTDiaQuente 

0,547 0,943 0,975 0,928 0,805 0,759 0,724 0,736 0,801 0,889 0,965 0,979 

Grau de Pertinência Rigor Térmico 

Noite Frio - PTRTNoiteFrio 

0,553 0,539 0,530 0,522 0,554 0,609 0,626 0,646 0,653 0,602 0,576 0,553 

Grau de Pertinência Rigor Térmico 

Noite Confortável - 

PTRTNoiteConfortavel 

0,791 0,847 0,882 0,913 0,775 0,548 0,649 0,589 0,384 0,595 0,699 0,790 

Grau de Pertinência Rigor Térmico 

Noite Quente - PTRTNoiteQuente 

0,447 0,461 0,470 0,478 0,446 0,391 0,374 0,354 0,347 0,398 0,424 0,447 

 

Tabela 6: Resultado de inferências para o grau de pertinência dos indicadores 

climáticos – Método Mahoney Remodelado 
INDICADORES JAN FEV MAR ABR MAIO JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 

Grau de Pertinência H1 (mês) 0,52 0,50 0,48 0,60 0,81 0,76 0,72 0,74 0,60 0,50 0,45 0,47 

Grau de Pertinência H2 (mês) 0,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15 0,31 0,28 0,00 0,00 0,00 0,00 

Grau de Pertinência H3 (mês) 0,07 0,13 0,08 0,28 0,43 0,35 0,42 0,28 0,15 0,16 0,04 0,07 

Grau de Pertinência A1 (mês) 0,11 0,50 0,52 0,40 0,18 0,18 0,12 0,20 0,40 0,50 0,55 0,53 

Grau de Pertinência A2 (mês) 0,79 0,94 0,97 0,93 0,81 0,76 0,72 0,74 0,80 0,89 0,96 0,98 

Grau de Pertinência A3 (mês) 0,45 0,06 0,03 0,07 0,19 0,24 0,28 0,26 0,20 0,11 0,04 0,02 

 

A análise dos valores de frequencia anual, na tabela 7, aponta que os indicadores de 

umidade e aridez apresentam valores expressivos, reforçando a manifestação de um clima 



composto. Comparando os resultados obtidos através da aplicação do Método de Mahoney 

Tradicional e o Método Nebuloso (tradicional remodelado), verifica-se que o indicador de 

aridez (A1) e o indicador de umidade (H1), são identificados através dos dois métodos, 

representados por frequencia anual significativa, com valores correspondentes superiores a 

quatro meses. Estes dados confirmam a existência de dois períodos climáticos 

caracterizados pelo comportamento diferenciado das variáveis climáticas revelando a 

necessidade de aplicação de estratégias bioclimáticas distintas para a adequação climática 

de arranjos construtivos para o alcance das condições de conforto nestes períodos.  Porém, 

os procedimentos adotados no método remodelado resultou na identificação de um outro 

indicador, não apontado no método tradicional, o indicador de aridez (A2), com frequencia 

expressiva equivalente a 10 meses (ver tabela 7 e figura 3). 

 

Tabela 7 e Figura 3: Comparação da frequência anual dos indicadores identificados 

através do Método de Mahoney Tradicional e o Método Remodelado 

 

Indicadores 

Mahoney 

Remodelado 

Mahoney 

Tradicional 

 

H1 7,144852398 4 

H2 1,214450312 2 

H3 2,44925 0 

A1 4,191 6 

A2 10,29591157 0 

A3 1,948249297 0 

   

É possível obeservar que a avaliação da frequência anual não é suficiente para 

compreender o perfil climático de uma localidade. É necessário observar a distribuição de 

cada indicador ao longo do ano, comparando-a com a variação dos dados climáticos mês a 

mês, para analisar as convergências e detalhes no comportamento referentes às 

recomendações gerais delimitadas pelo Método Tradicional e pelo Método Nebuloso. 

Além disso, a avaliação comparativa por indicador apresenta um potencial para 

identificação dos períodos de transição de climas compostos.  

 

Neste sentido, a aplicação do Método de Mahoney Nebuloso permitiu identicar as 

prioridades quanto à interpretação das recomedações de projeto para adequação climática 

de arranjos construtivos. No método tradicional, as recomendações geradas através da 

análise dos indicadores apontam estratégias de projeto conflituosas, como pode ser visto na 

figura 3 (dados colunas vermelhas). Os indicadores H1, H2 e A1, correspondem 

respectivamente às seguintes necessidades e recomendações:  

 H1 (classificado em 4 meses: abril, maio, junho e setembro): aproveitamento da 

ventilação natural em espaços internos e externos, sendo classificado como 

indispensável para o alcance das condições de conforto térmico nos espaços 

edificados. Quando este indicador é identificado entre 3 a 12 meses é recomendada 

a implantação de edificações em fileira única com dispositivos permanentes para o 

movimento do ar. Quando é identificado entre 0 a 9 meses no ano, recomenda-se 

que a cobertura do edifício seja leve e isolada com transmitância térmica menor ou 

igual a 0,85W/m²⁰C, atraso térmico superior a 3 horas. 

 H2 (classificado em 2 meses: julho e agosto): Indica que o aproveitamento da 

ventilação não é indispensável, é apenas recomendável. Quando este indicador é 



classificado de 2 a 12 meses no ano, indica a necessidade de dispositivos para 

controle da ventilação, pois o vento pode apresentar temperatura elevada.  

 A1 (classificado em 6 meses: outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e 

março):  Refere-se à necessidade de armazenamento térmico nas edificações. 

Quando este indicador é apontado na classificação mensal do método tradicional, 

entre 6 a 10 meses, é recomendado aumentar a inércia térmica (isolamento 

térmico) das paredes sendo proposta a adoção de aberturas pequenas nos edifícios 

(entre 15% a 25% das fachadas), as paredes devem ser pesadas com transmitância 

térmica menor ou igual a 0,85W/m²⁰C, atraso térmico superior a 8 horas e fator 

solar menor ou igual a 3%. A cobertura do edifício deve ser pesada com 

transmitância térmica menor ou igual a 0,85W/m²⁰C, atraso térmico superior a 8 

horas e fator solar menor ou igual a 3%. 

 

Desta forma, algumas das estratégias apontadas pelo método de mahoney tradicional são 

conflituosas, como por exemplo: a ventilação natural é realmente indispensável ou é uma 

estratégia secundária? Se o armazenamento térmico é necessário e as aberturas devem ser 

intermediárias (15% a 25% das fachadas), as soluções referentes ao isolamento térmico 

devem ser priorizadas em detrimento da ventilação?  A pioridade quanto à aplicação destas 

estratégias que são apontadas fica a critério do projetista. Não há dúvidas quanto à 

necessidade de aplicação de estratégias híbridas para a adequação climática de 

assentamentos construtivos. Porém, os procedimentos adotados no Método de Mahoney 

Remodelado (Nebuloso) possibilitam uma avaliação mais precisa quanto à quantificação 

destas prioridades. Além disso, no caso de climas compostos como o de Arapiraca-AL, é 

possível identificar os períodos de transição entre as diferentes solicitações climáticas ao 

longo do ano.  

 

A avaliação comparativa por indicador (figura 3 e tabela 7) demostrou que o indicador H1 

apresenta os maiores valores mensais de pertinência em relação ao indicador A1. Desta 

forma, pode-se concluir que o aproveitamento da ventilação natural constitui uma 

estratégia importante para o alcance das condições de conforto térmico, podendo ser 

adotada para atender solicitações térmicas em todos os meses do ano, pois os valores de 

pertinência para este indicador foram superiores a 0,45 em todos os meses avaliados, 

alcançando valores elevados nos meses de maio a agosto (acima de 0,75). Já o indicador 

A1 apresentou menores valores de pertinência para os meses investigados, sendo o valor 

máximo detectado no mês de novembro e igual a 0,55. Este resultado está relacionado com 

os valores calculados para pertinência de amplitude grande e grupo de umidade seco, 

ambos inferiores a 0,5 na maioria dos meses investigados. Desta forma, o isolamento 

térmico pode ser adotado como estratégia bioclimática nas edificações, porém a ventilação 

natural se configura como recomendação predominante. Observando a figura 4a e 4b, é 

possível identificar claramente o período de transição entre o período denominado quente e 

úmido (pertinência elevada para o indicador H1 – acima de 0,6: meses de abril a setembro) 

e o período denominado como quente e seco (período caracterizado por valores similares 

de pertinência entre os indicadores H1 e A1: entre 0,4 e 0,55, correspondendo aos meses de 

outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e março). 

 



a.  b.  

c.  d.  

e.  f.  

 

Figura 4: 4a). graus de possibilidade do indicador H1, 4b), graus de possibilidade do 

indicador A1, 4c). graus de possibilidade do indicador H2, 4d)graus de possibilidade do 

indicador A2; 4e) graus de possibilidade do indicador H3; 4f) graus de possibilidade do 

indicador A3. 

 

O resultado mais expressivo detectato a partir da aplicação do Método de Mahoney 

Nebuloso, foi a identificação do indicador (A2) em frequencias elevadas ao longo de todos 

os meses, pois esse indicador não foi registrado através do método tracional. Isso ocorreu 

devido aos valores elevados dos graus de pertinência para o rigor térmico noturno 

confortável e rigor térmico diurno quente (acima de 0,65, ver tabela 2). É importante 

esclarecer que, embora o indicador  (A2) indique uma estratégia pouco abordada nos 

espaços arquitetônicos urbanos denominada por Mahoney como “conveniência para 

dormir ao ar livre”, esta recomendação está relacionada com uma solução típica adotada 

em alguns assentamentos na África, onde as cronstruções apresentam alta inércia térmica. 

Assim, esta medida poderia ser necessária quando dormitórios estão aquecidos no período 

noturno devido à envoltória com alta capacidade de armazenamento térmico (envoltória 

pesada), que contribui satisfatoriamente no período diurno (retardo térmico quando o meio 

externo apresenta elevada temperatura), mas desfavorce no período noturno devido 

aquecimento tardio dos ambientes. Assim, a recomendação referente ao indicador A2 

representa o potencial de uso da ventilação noturna para o alcance do conforto térmico já 

que são detectados níveis de rigor térmico confortáveis para este período. Ou seja, o 

indicador A2 pode ser interpretado, neste caso, como recomedação para o aproveitamento 

da ventilação natural no período noturno quando a temperatura do ar enquadra-se em 

situação de conforto, com potencial de resfriamento do interior do edifício, principalmente 

se a estratégia de inércia térmica for adotada. Para isso, é necessário a incorporação de 

dispositivos para o controle de entrada das massas de ar nas edificações. 



 

A partir desta interpretação, verifica-se que no caso estudado a identificação das 

pertinências para os indicadores climáticos possibilitou a compreensão das recomendações 

prioritárias, sendo destacadas portanto as seguintes:  

 

A. Aproveitamento indispensável da ventilação natural em todos os meses do ano, com 

destaque para a ventilação no período noturno devido à ocorrencia de rigor térmico 

diurno classificado como quente na maioria dos meses avaliados. Assim, nos 

períodos de maior amplitude térmica, correspondente ao período denominado 

quente e seco, a ventilação no período diurno deve ser controlada para evitar o 

aquecimento interno das edificações. Ou seja, a ventilação natural deve ser 

indispensável, mas a ventiláção noturna deve ser priorizada. Neste sentido, é 

importante que o espaço urbano seja planejado para favorecer o aproveitamento da 

ventilação em escala maior para favorecer a incorporação na escala do edifício. 

B. Inércia térmica da construção para reduzir a entrada de energia térmica no interior 

do edifício no período diurno já que o padrão de tempertura do ar é elevado, sendo 

necessário a incorporação de dispositivos para controle e aproveitamento da 

ventilação no período úmido (aproveitamento diurno e noturno), no período quente 

e seco  (aproveitamento noturno). Quanto aos padrões de implantação do edifício, 

podem ser incrementadas estatégias microclimáticas para diminuir à temperatura do 

ar no período diurno através da adoção da vegetação urbana para o alcance do 

resfriamento evaporativo (importante no período quente e seco). 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os resultados apontados no presente estudo revelam a necessidade de aplicação de 

estratégias híbridas para adequação de assentamos construtivos na localidade de clima 

composto investigada, a cidade de Arapiraca-AL. As estratégias híbridas correspondem a 

soluções de projeto complementares, cujo uso/aproveitamento deve ser controlado pelo 

usuário, pois ao longo do ano e, até mesmo do dia, as necessidades de adequação são 

variadas. O método permitiu a identificação das prioridades relacionadas aos indicadores 

climáticos que configuram em recomendações gerais de projeto, como também, 

possibilitaram a interpretação dos períodos de transição climática determinados pela 

mudança nos padrões de comportamento das variáveis climáticas: temperatura e umidade 

relativa do ar.  

 

No caso de Arapiraca-AL, a estratégia prioritária é ventilação, principalmente a ventilação 

noturna.  Desta forma, os dispositivos arquitetônicos que permitem a entrada das massas de 

ar, devem apresentar uma composição que permita ao usuário flexibilizar o uso da 

estratégia, como janelas com venezianas móveis, uso de captador de vento no nível da 

cobertura e outros dispositivos que evitem a exposição permanente das massas de ar, pois o 

controle da entrada deve ser estabelecido pelo usuário a partir das solicitações de conforto 

ao longo do ano e do período do dia. Para complementar o desempenho da estratégia foi 

apontado no estudo, a estratégia inércia térmica, que pode ser aplicada a partir do 

isolamento da envoltória (paredes e coberturas) para evitar as oscilações de temperatura no 

interior de espaços construídos devido à amplitude térmica elevada constatada no período 

quente e seco (meses de verão). O isolamento da envoltória pode ser alcançado adotando-

se: paredes mais espessas, ou paredes duplas, paredes de composição heterogênea, 

incluindo o uso de matérias isolantes térmicos, como lã de rocha e lã de vidro. As cobertas 

e telhados podem, também, incluir mantas com isolantes térmicos ou teto jardim. O 



importante é utilizar as duas principais estratégias de maneira complementar. Caso não seja 

possível a implantação da inércia térmica, pode-se tirar partido do resfriamento 

evaporativo, utilizando-se da vegetação no entorno das edificações, ou até mesmo, nas 

áreas internas do edifício (pátios, jardins internos) para proporcionar o resfriamento das 

massas de ar antes da inserção das mesmas no interior de ambientes edificados.  

Comparando os resultados obtidos na presente pesquisa com as estratégias projetuais 

definidas pela atual NBR15220/2005 (atualmente principal documento de suporte ao 

projeto bioclimático no país), pode-se concluir que as principais recomendações 

construtivas estabelecidas nesta norma, atendem de forma parcial as necessidades das 

edificações em Arapiraca-AL. Estabelecida na Zona 8, de acordo com zoneamento 

bioclimático  brasileiro apresentado na respectiva norma, a estratégia ventilação é apontada 

como indispensável. Porém, o aprofundamento referente à análise climática do local 

proporcionou a identificação de outras especificidades climáticas locais indicando 

proposições de técnicas construtivas que podem auxiliar os projetistas de edificações a 

utilizarem métodos eficazes para obtenção de ambientes termicamente confortáveis. Os 

resultados  coletados e a aplicação do método remodelado em outras realidades climáticas 

podem, assim, subsidiar o processo de revisão da respectiva norma. 

Cabe destacar que o Método Remodelado apesar de operar com conceitos de fácil 

compreensão requer um volume de cálculos que dificulta a sua execução manual, 

necessitando do uso de ferramentas computacionais para a operacionalização. Neste 

sentido, para este trabalho, o método proposto por Harris (1999) foi implementado em uma 

linguagem de programação, Java, possibilitando a execução das análises para diferentes 

conjuntos de dados. Este programa, realizado na presente pesquisa relacionado aos 

procedimentos de cálculo das variáveis e categorias do Método de Mahoney Nebuloso está 

sendo estudado para desenvolvimento de uma ferramenta computacional visando estimular 

a aplicação da avaliação climática e identificação de estratégias bioclimáticas de modo 

facilitado e eficaz pelos projetistas. 
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