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RESUMO 
 
O presente trabalho visa contribuir para o conhecimento do clima do Agreste alagoano 
sendo possível pala implantação das estações da Universidade do Estado de Alagoas 
(UNEAL), em 2006 e estação do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), em 2008, 
que abriram campo para pesquisas na área de Climatologia Urbana. O procedimento 
metodológico adotado  visou a compreensão do regime climático local e a proposição de 
mapa climático urbano elaborado a partir das análises do comportamento das variáveis 
climáticas e sua relação com as características geoambientais e geourbanas de Arapiraca. A 
simulação do clima urbano foi efetuada com softwares, cujos dados foram fornecidos a 
partir da análise dos dados climáticos existentes, após tratamento, foi possível identificar a 
causa das fragilidades atenuantes ao clima urbano e de forma sucinta propor modificações 
nos parâmetros urbanos, de modo a propiciar melhorias no quadro atual de conforto 
intraurbano, visando melhores condições aos possíveis cenários de expansão urbana.  
 
1  INTRODUÇÃO 
 
A mudança na ordem energética mundial, a busca pelo uso de fontes energéticas 
renováveis e o melhor aproveitamento dos recursos naturais, levam a humanidade a buscar 
novos meios de construção de uma boa qualidade de vida sem comprometer os recursos 
naturais das gerações futuras. Dessa forma, busca-se em experiências bem sucedidas do 
passado e em descobertas futuras, conceitos de produção de espaços mais harmoniosos 
com a natureza que o circunda, tendo as condições climáticas locais como principal aliada 
na produção de espaços mais eficientes e sustentáveis energeticamente. 
As primeiras sociedades de que se tem notícia já usavam os fatores climáticos ao seu favor 
na produção de abrigos mais eficientes, pois buscavam entender os elementos da natureza e 
utilizá-los apropriadamente, criando, assim, uma identificação com o espaço em que 
habitavam. Essa identidade do local era chamada de genius loci (espírito do lugar) que 
nada mais era que a interpretação e respeito às condicionantes geofísicas e geoambientais 
que formavam as características do local. 
As condições iniciais do clima são modificadas, entre outros fatores, pela substituição da 
cobertura natural pelo ambiente construído e da impermeabilização do solo. As variáveis 
climáticas: temperatura do ar, umidade relativa do ar e direção e velocidade dos ventos são 
diretamente impactadas pela forma urbana e seus componentes e de acordo com Lombardo 
(1985), o impacto do ambiente construído sobre o clima resulta, na maioria das vezes, em 
condições adversas à qualidade ambiental dos espaços e ao conforto da população. 

Nesse contexto, destaca-se a importância da arquitetura e do urbanismo, cuja prática deve 
considerar o clima local como importante condicionante no desenvolvimento e na 
avaliação de projetos arquitetônicos e urbanísticos. Essa prática deve priorizar a 
neutralização das condições climáticas desfavoráveis e potencializar as condições 



climáticas favoráveis, com vista a atender às exigências humanas de conforto com base nos 
princípios do condicionamento natural (HERTZ, 1998). 

Oke (1996) enfatiza que o clima urbano é uma modificação substancial que deriva de 
algumas modificações do clima local, como resultado das modificações particulares do 
ambiente urbano, seja por sua densidade construída, tipo de ocupação do solo, orientação 
aos ventos e propriedades dos materiais que constituem o ambiente construído, entre outros 
fatores. O clima urbano é, portanto, o resultado da interação entre o ambiente construído e 
a camada de ar próxima ao solo, composto por um mosaico de microclimas diferentes 
(DUARTE e SERRA, 2003).  

Nesse sentido, destaca-se a importância aos princípios de desenho urbano orientados à 
concepção arquitetônica e urbanística adequadas ao contexto climático em questão, por 
meio do aproveitamento dos elementos e dos fatores do clima para melhor controle dos 
ventos e da radiação solar (BUSTOS ROMERO, 2000). Assis (2000) destacou que o 
adequado arranjo urbano pode propiciar economia de energia na medida em que 
proporcione acesso e controle da insolação e iluminação natural. Além disso, Torres 
(2006a) salientou que o conforto térmico é um dos requisitos básicos para que os 
ambientes apresentem o melhor nível de habitabilidade. Sua importância se relaciona, não 
apenas com a sensação de conforto dos usuários, mas também com os aspectos 
relacionados à saúde e ao desempenho no trabalho (TORRES, 2006b). Krüger (2003) 
observou que os projetos residenciais apresentam pouca relevância às especificidades 
climáticas durante a etapa de projeto e o uso de procedimentos construtivos com base em 
critérios apenas econômicos utilizados em todo o país, não atendendo aos padrões 
ambientais determinados pela diversidade climática de onde são implantados os edifícios. 

Assim, é de vital importância o estudo de artifícios que possam traduzir de forma fácil e 
rápida uma série de condicionantes muito importantes no planejamento das cidades. Neste 
trabalho, o objetivo foi estudar essas características e demonstrar a influência que as 
modificações urbanas podem trazer na alteração dos fatores climáticos e ambientais da 
região apresentando uma ferramenta que possa direcionar o crescimento e o planejamento 
da cidade.  

O trabalho foi estruturado seguindo uma linha de raciocínio que conduza o leitor a um 
pleno entendimento do modo de produção e dos resultados finais do trabalho apresentando 
primeiramente um estudo das referências e conceitos principais da questão em estudo para 
tornar mais fácil o entendimento da aplicação desses conceitos durante o trabalho. Em 
seguida, foi apresentado breve histórico da aplicação da metodologia em alguns estudos já 
realizados. Na sequencia, foi descrito a forma de manipulação e coleta de dados, execução 
e montagem dos planos de informação e, por fim, apresentação do cenário existente que 
deriva das condições estudadas e apresentação das diretrizes de expansão urbana. 

 

2  PROCESSOS METODOLOGICOS 
 

Na aplicação da metodologia do mapa climático são usadas ponderações de valores 
positivos ou negativos atribuídos a 7 níveis de informação com finalidade de classificar 
cada nível de informação nos aspectos qualitativos, possibilitando interpretar a influência 
dos diferentes efeitos climáticos que ocorrem nos espaços da cidade e traduzir em mapas 
seus efeitos. O processo de formação de cada nível de informação teve como ponto inicial 
a divisão do território do município em uma grelha de estudo onde as dimensões usadas 
para cada quadricula foram de 500m x 500m, o que torna o estudo de cada quadricula bem 
abrangente devido as suas grandes dimensões. O resultado do mapa climático deriva da 



soma da carga térmica e ventilação potencial destes níveis de informação aos quais são 
atribuídas as ponderações positivas ou negativas dependendo de suas características como 
é descrito nos quadros 1 e 2. 

Quadro 1 - Níveis de informação do mapa climático 

Mapa climatico urbano 
Carga termica Ventilação potencial 

Volumetria 
urbana 

Topografia 
Espaços 
verdes 

Dens. 
Construído 

Espaços 
naturais 

Espaços abertos 

 Prox. 
Corpos 

de 
água. 

Declives 

Fonte: Marques Ganho Cordeiro 2012 
 

Quadro 2 - Características dos níveis de informação 

Critério 
Físico 

Efeito 
Climático 

Bases Cientificas Níveis de Informação 

Carga 
térmica 

Negativo Volumetria do edificado Volumetria urbana 

Positivo 
Altitude Topografia 
Efeitos bioclimáticos Espaços verdes 

Ventilação 
potencial 

Negativo Permeabilidade Urbana 
Densidade do 
construído 

Positivo 

Efeitos bioclimáticos de e 
drenagem de ar frio 

Espaços naturais 

Efeitos bioclimáticos dos sistemas 
de brisas 

Proximidade a espaços 
abertos 

Fonte: Marques Ganho Cordeiro 2012 
 
 
3  PRODUÇÃO DOS MAPAS 
 

Com o intuído de facilitar a classificação das informações e interpretação dos 
resultados foi adotado um processo para a construção de todos os mapas temáticos que 
compõem os níveis de informação do mapa climático. Para tanto, foi utilizado o programa 
computacional (EXCEL) capaz de traduzir de forma simples dados numéricos em uma 
representação gráfica atribuindo uma cor diferente para cada ponderação positiva ou 
negativa formando, assim, um mapa de fácil interpretação. A construção desses níveis de 
informação acompanha os seguintes passos descritos na figura abaixo. 
 

Figura 01 – Sistema de construção dos níveis de informação 
 
 
 
 
 

Fonte: Próprio autor 
 

 

1. 
Sobrepor mapa 

temático a divisão das 
quadriculas. 

2. 
Classificação das 

ponderações numéricas 
na escala adotada. 

3. 
Preencher tabela no 
Excel contendo a 
classificação das 

ponderações. 



4 Carga Térmica 
 
Como descrito anteriormente, para a definição dos níveis de informação que compõe 

o mapa climático, são necessárias à produção de mapas temáticos em relação à carga 
térmica.  Para tanto se consideram as informações relativas aos seguintes níveis de 
informação: volumetria urbana, topografia, espaços verdes os quais são descritos abaixo: 

 
Volumetria urbana 
Após o processamento e classificação do volume das construções na cidade por meio 

da formula descrita acima, foi obtido como resultado do tratamento desses dados uma 
escala de 0% a 100% de volume urbano sendo atribuído 0% aos lotes não edificados e 
100% para o lote com o maior volume encontrado. Em seguida foi determinada uma faixa 
de ponderação de carga térmica descrevendo que quanto maior for à ocupação maior a 
capacidade de reter calor como e mostrado no quadro 03. 
 

Quadro 03 - Gradativo de Carga Térmica Volumetria Urbana 
Faixas de % Ponderação Adotada 
0% a 30% 0 
31% a 80% + 1 
81% a 100% + 2 

Fonte: Próprio autor 

Topografia 

Com base nas informações obtidas em forma de mapa em arquivo com formato 
DWG cedido pela Prefeitura Municipal de Arapiraca, no qual possui curvas de nível 
distribuídas a cada 10m de altura, foi gerado perfil detalhado da topografia da cidade. 
Dessa forma, através da sobreposição da divisão das quadriculas sobre o mapa das curvas 
de nível e sua interpretação foi possível à criação do nível de informação referente à 
topografia, fazendo primeiro a divisão em 3 camadas de altitude. Em observação aos 
resultados obtidos com essa divisão foi visto que traziam baixo nível de detalhamento e 
futuramente poderiam ocasionar falhas na interpretação final e interferência dos resultados 
do mapa climático. Então, para um nível de informação mais detalhado e que possam ser 
fiéis as condições existentes na região, foi adotada a divisão das altitudes em 4 camadas 
divididas da seguinte forma: 210m a 240m, 250m a 280m, 290m a 320m, de 330m a 360m 
conforme o quadro 04. 
 

Quadro 04 - Gradativo de Carga Térmica Topografia 
Cotas de Nível Ponderação Adotada 
210m a 240m 0 
250m a 280m -1 
290m a 320m -2 
330m a 360m -3 

Fonte: Próprio autor 

 

Espaços Verdes 

Nesse trabalho, são adotados como áreas verdes espaços que são caracterizadas por terem a 
presença de grande porção de cobertura vegetal permeável em relação ao espaço 
impermeabilizado (independente do porte da arborização), propiciando qualidade 
ambiental à cidade, diminuindo significativamente a poluição e tendo como principal 



finalidade o lazer, recreação, preservação da natureza e educação ambiental que possa 
beneficiar climaticamente o meio urbano. Assim, foram excluídos dessa classificação 
espaços descampados sem vegetação, bem como praças que possuam alto grau de 
impermeabilidade. As ponderações adotadas para as camadas do nível de informação 
referente às áreas verdes seguiram o mesmo parâmetro usado na metodologia de referencia 
na qual são adotadas a classificação de existência ou inexistência de áreas verdes adotando 
os valores descritos no quadro 05: 
 

Quadro 05 - Gradativo de Carga Térmica Espaços Verdes 
Área Verdes Ponderação Adotada 
Inexistente 0 
Existente -1 

Fonte: Próprio autor 

 

Mapa 01 - Carga Térmica 

 

Fonte: Próprio autor 
 

5  VENTILAÇÃO POTENCIAL 

Para a construção do nível de informação referente à ventilação potencial que é 
um dos componentes necessários para a formação do mapa climático é necessário à 
integração dos resultados dos níveis de informação da densidade construída, espaços 
naturais, proximidade aos corpos d’água e declives. 



 

Densidade do Construído 

O nível de informação referente à densidade construída é um dos principais na 
composição final do mapa climático e foi realizado seguindo a formula que através da área 
do lote e a área edificada possibilita quantificar em porcentagem o nível de densidade 
existente em cada local da cidade utilizando a simples formula descrita abaixo. 

 
AC = corresponde à área construída existente          AL = área do lote 
 

Após o tratamento dos dados e a manipulação das informações o novo nível de 
informação deve ser classificado em um gradativo de 0% atribuído ao lote não ocupado 
e 100% ao lote totalmente construído e a divisão das faixas de ponderação são descritas 
no quadro 06 

Quadro 06 - Gradativo de Carga Térmica Densidade do Construído 
Densidade Ponderação Adotada 

Baixa 0% a 30% -2 
Média 31% a 60% -1 

Alta > 61% 0 
Fonte: Próprio autor 

 
Espaços Naturais 

Em relação à classificação dos espaços naturais foram considerados como espaços 
positivos a ventilação potencial as áreas que possuam vegetação herbácea por conter baixa 
rugosidade e que não apresentam ocupação por edificação como está descrito no quadro 
07. 

Quadro 07 - Gradativo de Carga Térmica Espaços Naturais 
Classificação Ponderação Adotada 

Espaço urbano 0 
Espaços naturais -1 

Fonte: Próprio autor 
 

Espaços Abertos 
Este nível de informação é composto por dois subníveis os quais são descritos e 

classificados abaixo. 
 
Proximidade aos corpos de água 
Para este nível de informação foram levados em consideração como fator que 

possam influenciar positivamente (perca de carga Térmica) apenas as massas d’água que 
possam contribuir para o aumento da umidade relativa do ar e amenização térmica na 
região e como raio de influencia de 500 metros.  

Quadro 08 - Gradativo de Carga Térmica Proximidade aos Corpos d’água 
Distancia aos corpos d’água Ponderação Adotada 

> 500m 0 
< 500m -1 

Fonte: Próprio autor 



Declives 
Para a produção do mapa de declividade foram colhidas informações do mapa das 

curvas de nível e como a variação de altimetria das entre as curvas é de 10m as camadas 
que tinha proximidade superior a 25m caracterizavam uma inclinação superior a 40% 
representando assim locais na topografia que podem alterar o fluxo de ventilação e possam 
ser decisivos para a drenagem e canalização dos ventos recebendo assim sua ponderação 
correspondente.  
 

Quadro 09 - Gradativo de Carga Térmica 
Declive Ponderação Adotada 

> 40 0 
< 40 -1 

Fonte: Próprio autor 
 
 

Mapa 02 - Resultado da Ventilação Potencial 

 

Fonte: Próprio autor 

 
6  MAPA CLIMÁTICO  

Como resultado da soma da carga térmica e da ventilação potencial é criado o mapa 
climático que sintetiza as características de ventilação potencial e carga térmica 
encontradas na cidade, possibilitando a identificação e a classificação do nível de 
fragilidade encontrado em cada região estudada, levando em consideração as 
ponderação positiva ou negativa encontradas no mapa climático.  

Com o estudo do mapa climático são identificados os índices de conforto encontrados, 
permitindo verificar o grau de vulnerabilidade atingido na região e evidenciando quais 



os locais são de grande importância para a preservação ou melhoria das condições 
térmicas no meio urbano. 

Mapa 03 – Mapa Climático 

 

Fonte: Próprio autor 

 

No quadro 10 são apresentadas as subdivisões das classes climáticas adotadas como 
resultado do estudo na qual são traduzidas as condições de ventilação potencial e de 
carga térmica encontradas e sua influência para o conforto. 

Quadro 10 - Classes climáticas urbanas 

Classe Condições 
Carga 
Term. 

Influ. No 
conf. 

D 
Alto grau de carga térmica e condições de ventilação 
desfavoráveis 

3 
 Ruim  

C Condições de carga térmica ou ventilação desfavorável  1 e 2 Razoável  

B 
Condições de carga térmica ou ventilação nulas ou 
ligeiramente boas 

0 e -1 
Bom  

A 
Baixo grau de carga térmica e boas condições de 
ventilação 

-2 e -3 Muito 
bom  

Fonte: Próprio autor 

 

 
Após o estudo do mapa climático e a classificação seguindo o quadro 10, que divide 

a região estudada em 4 classes que traduzem de forma gradual a influência para os níveis 



de conforto térmico urbano, foi criado um mapa auxiliar (mapa 04) que divide a cidade de 
forma mais especifica, criando 4 subclasses por considerar que cada área necessita de 
orientações especificas para garantir a preservação ou melhoria das condições de conforto. 
 

Mapa 04 – Classificação das Zonas de Conforto 
 

Fonte: Próprio autor 
 

Abaixo são descritas as condições que deram origem a classificação de cada área 
levando em consideração as especificidades de cada área: 
 
A1 – Região da cidade com baixo nível de ocupação e que apresenta como principal fator 
preponderante para a qualidade climática da região a presença da massa d’água do lago da 
perucaba que propicia melhores níveis de conforto e justifica sua qualificação como ponto 
positivo no quadro de gradativo térmico. 
 
A2 – Região no centro da cidade onde fica localizado o parque Ceci Cunha e bosque das 
Arapiraca locais com baixo com nível de ocupação por edificações presença de vegetação 
e se apresenta com um dos principais canais de ventilação por cortar a cidade praticamente 
em todo seu eixo transversal. 
 
A3 – Região que também apresenta ótimos níveis de conforto térmico devido sua 
localização com altitude privilegiada presença de poucas construções e existência de 
vegetação intraurbana. 
 
B1 – Porção da cidade localizada no fim de seu perímetro com presença de adensamento 
construtivo com condições moderadamente boas em relação à qualidade climática e 
apresentado como fatores que justifiquem sua classificação as Condições de carga térmica 
ligeiramente boas. 



 
B2 – Região da cidade com ótima localização referente à ventilação e que apresenta baixos 
níveis de ocupação construída com presença de vegetação fatores que classificam esta área 
como boas às condições climáticas. 
 
C1 e C2 – As regiões classificadas como C1 e C2 apresentam condições de carga térmica 
desfavoráveis e indicadores negativos de ventilação potencial justificados pelos elevados 
níveis de adensamento construtivo.  
 
D – região central da cidade que por concentrar o setor de comércio e altos níveis de 
especulação imobiliária apresenta altos índices de adensamento construtivos e grande 
concentração de carga térmica e com condições de ventilação desfavoráveis. 
 
7 CONCLUSÃO 
 

Com a aplicação do processo metodológico adotado na pesquisa, foi possível 
compreender o regime climático local e sua interferência no clima urbano e a partir das 
análises geoambientais e geourbanas de Arapiraca, foi possível identificar as áreas com 
maiores fragilidades no âmbito do conforto térmico e propor modificações nos parâmetros 
urbanos com intuito de atenuar os aspectos climáticos negativos e proporcionar melhores 
condições de habitabilidade a cidade. 

No quadro 11 estão postas algumas sugestões de modificações para melhorias no 
quadro atual de conforto intraurbano visando melhores condições aos possíveis cenários 
frente à expansão urbana na cidade. 

 
Quadro 11 – Orientações Climáticas 

Class
es 

Indicações Orientações 

A1 Preservar 
- Preservar fundo de vale de novas construções. 
- Impedir verticalização na área. 
- Preservar espaços verdes existentes. 

A2 Preservar 
- Preservar corredor de ventilação existente 
- Preservar espaços verdes existentes e incentivar a criação de novos 
- Impedir verticalização na área 

A3 Preservar 
- Impedir verticalização na área 
- Preservar espaços verdes existentes. 

B1 Manter  
- Promover melhores condições de ventilação 
- Promover verticalização 
- Melhorar as condições de ventilação  

B2 Manter 
- Impedir verticalização na área 
- Preservar espaços verdes existentes. 
- Preservar corredor de ventilação existente 

C1 Melhorar 

- Melhorar as condições de ventilação 
- Promover uso de vegetação intraurbana 
- Aumentar quantidade e qualidade dos corredores de ventilação.   
- Diminuir densidade construtiva 

C2 Melhorar 
- Melhorar as condições de ventilação 
- Impedir verticalização na área. 
- Diminuir densidade construtiva 

D Melhorar 

- Aumentar albedo das superfícies.  
- Promover a inclusão de espaços verdes na área. 
- Aumentar permeabilidade das superfícies. 
- aumentar e melhorar a quantidade de espaços públicos abertos  

Fonte: Prório Autor 



 
 O resultado do trabalho visou contribuir diretamente para criação de ferramentas que 
possam direcionar a expansão urbana, com vistas a tender as solicitações climáticas 
mínimas decorrentes dos possíveis cenários do crescimento urbano futuro. 
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