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RESUMO 

 

A presente pesquisa foi realizada no núcleo urbano do distrito Sede da pequena cidade 

de Aquiraz - CE, situada na Região Metropolitana de Fortaleza, e pretendeu conhecer a 

dinâmica climática dessa área sob o nível termodinâmico do S.C.U. de Monteiro (2003). 

O objetivo geral deste estudo foi diagnosticar as diferenças térmicas e higrométricas, em 

condições diferentes de uso e ocupação do solo, percebendo como estas se refletem no 

conforto térmico, em escala microclimática do núcleo urbano, em dias representativos 

de estações sazonais contrastantes. O trabalho foi realizado em quatro pontos 

experimentais que apresentam dinâmica urbana e características geoecológicas 

diferentes. As coletas de dados ocorreram em três dias representativos de períodos 

sazonais contrastantes, com medidas simultâneas nos horários de 6, 9, 12, 15, 18 e 21. O 

primeiro episódio aconteceu no dia 16 de abril de 2011, correspondente ao período 

chuvoso. O segundo ocorreu no dia 20 de agosto de 2011, correspondente ao período 

seco com forte intensidade dos ventos e, o terceiro ocorreu no dia 26 de novembro de 

2011, representativo do período seco com fraca intensidade dos ventos. Os resultados 

obtidos demonstram a dinâmica climática dos períodos sazonais em que foram 

mensurados, tendo os sistemas de circulação atmosférica como fatores determinantes no 

comportamento dos atributos climáticos. Os contrastes térmicos e higrométricos 

observados foram significativos para a realidade do núcleo urbano do distrito Sede. Os 

pontos de coleta de dados de intensa dinâmica urbana e densidade de construções foram 

os que apresentaram as maiores temperaturas, e o ponto mais arborizado foi o que 

apresentou temperaturas mais baixas, umidade mais elevada e, consequentemente 

condições favoráveis ao conforto térmico. 

 

Palavras-chave: clima urbano, conforto térmico, Aquiraz. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

This research was conducted in the urban core of the district headquarters town of 

Aquiraz - CE, located in the Metropolitan Region of Fortaleza, and sought to know the 

climate dynamics of the area under the thermodynamic level of Monteiro's SCU  

(2003). The aim of this study was to diagnose the thermal and hygrometric differences 

under different conditions of use and occupation of the soil. This we noticed how these 

different are reflected in the thermal comfort in the microclimatic scale of the urban 

core on the representative days of the contrastive seasons. The study was conducted in 

four experimental points that present different urban dynamics and different 

geoecological characteristics. Data collection occurred over three representative days of 

contrastive seasons, with simultaneous measurements in the schedules of 6, 9, 12, 15, 

18 and 21 hours. The first experiment was carried through on April 16, 2011, 

corresponding to the rainy season. The second occurred on August 20, 2011, 

corresponding to the dry season with strong intensity of the winds and the third 

occurred on November 26, 2011, the representative day of dry period with low intensity 

of the winds. The results demonstrate the climate dynamics of the sazonais periods in 

which they were measured, and the atmospheric circulation systems act as determining 

factors in the behavior of climatic attributes. The thermal and hygrometric observed 

contrasts were significant for the reality of the urban core of the district headquarters. 

The data collection points of intense urban dynamics and density of buildings were 

those with the highest temperatures, and a more wooded point showed the lower 

temperatures, higher humidity and consequently favorable conditions for thermal 

comfort. 

 

Keywords: urban climate, city of Aquiraz, thermal comfort. 
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INTRODUÇÃO 

 

 O processo de urbanização intensificou-se no mundo desde o final da Revolução 

Industrial. No Brasil, de acordo com os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), em 1970, aproximadamente 56% da população brasileira residia em 

áreas urbanas; em 1991 esse percentual passou para 76% e, em 2010, para mais de 80%, 

demonstrando que o processo de concentração populacional em tais áreas ainda não 

estagnou. 

 Através desses dados, percebe-se que ocorreu uma rápida urbanização nas 

cidades brasileiras desde meados do século XX, fato que gerou uma degradação 

ambiental mais intensa e uma queda da qualidade de vida da população.  

 Diante deste cenário, não se deve mais pensar as cidades considerando somente 

aspectos urbanos de infra-estrutura e habitacionais, mas, sim, levando em conta 

questões urbano-ambientais, sob as quais o clima constitui-se em uma das dimensões do 

ambiente urbano, e seu estudo tem proporcionado importantes contribuições nas 

resoluções de problemas ambientais das cidades, e consequentemente, melhorias na 

qualidade de vida.  

 A modificação da paisagem natural, ao lado da dinâmica urbana das cidades, 

altera a atmosfera local, gerando um clima urbano. Fenômenos como ilhas térmicas 

(calor e/ou frescor), poluição do ar e inundações são problemas gerados pela alteração e 

substituição dos elementos da natureza por ambientes artificiais, percebidos em áreas 

densamente edificadas. 

 Do ponto de vista teórico e metodológico, a principal referência para os estudos 

do clima urbano do Brasil é Monteiro, que em 1976 propôs o Sistema Clima Urbano 

(S.C.U.). Este é formado por três subsistemas: Termodinâmico, Físico-Químico e 

Hidrometeórico, os quais se associam respectivamente aos canais de percepção humana, 

sendo: conforto térmico, qualidade do ar, impacto meteórico. A proposta do referido 

autor baseou-se na percepção humana do ambiente urbanizado, e cujos resultados visam 

o planejamento da cidade. 

 Desde então muitas pesquisas foram realizadas, mas até o presente estas têm 

dado importância, principalmente, às grandes cidades devido às suas implicações no que 

se refere à qualidade de vida da população. Habitante, majoritariamente, dos grandes 
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centros urbanos, nos quais a intensificação dos problemas ambientais é, aparentemente, 

mais grave do que nas pequenas e médias cidades.  

 Portanto, torna-se iminente o estudo do Clima Urbano em pequenas e médias 

cidades, pois carecem, tanto quanto as grandes, de estudos de toda grandeza, bem como 

de planejamento e intervenção em seu desenvolvimento. Podendo apresentar resultados 

mais eficazes do que nas grandes cidades, pois já se apresentam consolidadas quanto à 

urbanização. 

 Assim, delimita-se como área de estudo desta pesquisa o núcleo urbano do distrito 

Sede da pequena cidade de Aquiraz - CE, integrante da Região Metropolitana de 

Fortaleza (RMF). Neste núcleo há maior concentração populacional; e também maior 

diversificação de uso e ocupação do solo desta cidade. Esta centralização deve-se ao 

fato da instalação majoritária dos equipamentos urbanos, como: bancos, hospitais, 

escolas, comércios, entre outros. 

 O adensamento populacional gera para esta área uma degradação ambiental que se 

repercute em vários âmbitos, especialmente no comportamento dos atributos climáticos 

locais, alterados pelos efeitos da urbanização.    

 Percebe-se que ao longo dos anos o município de Aquiraz vem crescendo, porém 

os gestores não entendem as questões ambientais, especialmente o clima, como 

essenciais para o bem-estar da população. 

 O Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano (PDDU) de Aquiraz apresenta raras 

abordagens sobre o clima, como por exemplo, no artigo 9º inciso IV, citando a 

necessidade de “garantir a proteção e preservação das áreas de baixio (áreas alagáveis) 

com suas funções drenantes e amenizadoras do clima, contra fontes poluidoras e 

ocupações e usos inadequados.”. 

 Mediante a ausência de estudos que abordem o clima intra-urbano desta cidade, 

associado à imensa vontade da presente autora em contribuir para o desenvolvimento de 

Aquiraz, sua cidade natal, foi realizada esta pesquisa que poderá subsidiar a elaboração 

de um próximo PDDU mais completo e que demonstre a preocupação da comunidade 

científica, dos gestores municipais e da população local com o clima intra-urbano, 

destacando o conforto térmico.   

 Sob tal perspectiva, discutir o comportamento climático local, relacionando-o aos 

padrões de uso e ocupação do solo, é uma forma de se pensar a cidade objetivando 

maior planejamento e melhoria da qualidade de vida da população. Assim, buscando 



 

22 
 

entender a dinâmica climática urbana e o conforto térmico do núcleo urbano do distrito 

Sede de Aquiraz – CE foi traçado como objetivo geral: 

 

 detectar as diferenças térmicas e higrométricas, em condições diferentes de uso e 

ocupação do solo. Percebendo como essas diferenças repercutem no conforto 

térmico, na escala microclimática do núcleo urbano do distrito Sede de Aquiraz - 

CE, em dias representativos de estações sazonais contrastantes. 

 

E, como objetivos específicos: 

 

 verificar o comportamento  dos atributos climáticos nos pontos experimentais, 

buscando identificar prováveis diferenças microclimáticas entre eles, em virtude 

da associação do desempenho atmosférico com as diferentes condições de uso e 

ocupação do solo de cada ponto; 

 evidenciar as diferenças nos padrões de uso e ocupação do solo em cada ponto 

experimental, e demonstrar quais são as que mais influenciam no conforto 

térmico local;  

 identificar o comportamento atmosférico e os sistemas geradores dos tipos de 

tempo atuantes na área de estudo, nos dias que antecedem e nos próprios dias de 

coleta de dados; 

 indicar estratégias de planejamento urbano para viabilizar o conforto térmico e a 

melhoria da qualidade de vida dos habitantes de Aquiraz – CE. 

 

Para tanto, o presente trabalho valeu-se de pesquisas qualitativa e quantitativa, 

realizadas por meio de estudo de caso. A presente pesquisa está organizada em cinco 

capítulos, destinados a: fundamentar teórica e metodologicamente (capítulo 02);  

caracterizar o sítio urbano da área de estudo (capítulo 03); analisar individualmente os 

episódios experimentais (capítulo 04); analisar sazonalmente os experimentos (capítulo 

05 ); indicar propostas de planejamento para a área de estudo (capítulo 06). 

 Este estudo integra o projeto “O CLIMA EM ESPAÇOS INTRA-URBANOS DE 

FORTALEZA E REGIÃO METROPOLITANA NO CAMPO TERMODINÂMICO E 

O CONFORTO TÉRMICO”, coordenado pela professora doutora Maria Elisa Zanella, 

do Departamento de Geografia da Universidade Federal do Ceará (UFC). 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO-METODOLÓGICO 

 

2.1.  Urbanização e degradação ambiental das cidades. 

  

 Durante muitos séculos, o homem e a natureza viveram em relativa harmonia. A 

concentração populacional não era um fato preocupante e os recursos eram suficientes 

para a sobrevivência humana. Contudo, nos últimos séculos, por conta do modo de 

produção capitalista, a industrialização passou a ser responsável pela organização das 

formas de produção e do trabalho, e a urbanização um processo de concentração 

populacional nas cidades. 

 Assim, “As cidades podem ser entendidas como organizações excelentemente 

humanas, eleitas pelo homem como sua morada, nas quais este atua com toda a sua 

plenitude, transformando a natureza de acordo com as suas necessidades.” (SANTOS, 

1991). 

  No Brasil, o processo de urbanização acentuou-se a partir da década de 1960 

devido ao êxodo rural, ocasionado por mudanças no campo e pela busca por melhores 

condições de vida no meio urbano. 

 Entretanto, a ocupação urbana no Brasil ocorreu de maneira rápida e 

desordenada. Logo, as aceleradas modificações realizadas pelo homem e os processos 

decorrentes de sua organização social geraram danos ao ambiente, em especial ao meio 

urbano. Verifica-se, na maioria das cidades: o soterramento de ambientes lacustres e 

fluviais; impermeabilização do solo; canalização de rios; desmatamento e utilização de 

diversos materiais pela construção civil que comprometem a qualidade de vida. 

  Todavia, foi apenas a aproximadamente trinta anos que esta temática recebeu 

importância por parte dos cientistas, políticos, administradores e da sociedade em geral, 

devido às notáveis alterações introduzidas pelo processo de urbanização no ambiente. 

Na tentativa de melhorar o meio ambiente já degradado, o homem vem criando 

outros cada vez mais artificializados que visam atender, paliativamente, as suas 

necessidades. Assim, enquanto edifica o ambiente da cidade para si, também modifica, 

em particular, o equilíbrio natural entre a superfície e a atmosfera, gerando microclimas 

urbanos. 

 Desse modo, o clima urbano deve ser estimado enquanto componente de 

qualidade do ambiente e, consequentemente, de fundamental importância para a 
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qualidade de vida nesse meio, já que as alterações no clima urbano podem afetar 

diretamente a saúde e bem-estar humanos. 

 Com relação ao comportamento do clima no meio urbano, Monteiro (2003) 

destaca como canais de percepção humana o conforto térmico, à qualidade do ar e os 

impactos meteóricos, de modo que estes quando alterados são capazes de afetar a vida 

urbana. 

Do ponto de vista bibliográfico, observa-se uma grande carência para o 

tratamento das questões ambientais de pequenas e médias cidades, diferentemente do 

que ocorre com as grandes cidades, tão discutida pelos pesquisadores.  

Em vista disso, o presente estudo pretende contribuir com o planejamento 

urbano da pequena cidade de Aquiraz-CE no que se refere ao conforto e à saúde da 

população, cujos elementos atmosféricos de influência são aqueles que compõem o 

complexo térmico. 

 A percepção e a conscientização em relação aos problemas urbanos, destacando 

o clima, decisivo à qualidade de vida, geram expectativas que, socialmente, são muito 

importantes na busca de valores para a definição de metas que minimizem a degradação 

ambiental.  

 

2.2.  O Sistema Clima Urbano (S.C.U.) 

 

 O Sistema Clima Urbano (S.C.U.) foi proposto pelo Professor Carlos Augusto 

de Figueiredo Monteiro, é baseado na Teoria Geral dos Sistemas (T.G.S) e a concepção 

dinâmica do clima expressa por Max Sorre (1934). Este referencial teórico-

metodológico foi divulgado em 1976, com a publicação da tese de Doutorado de 

Monteiro intitulada Teoria e Clima Urbano. 

 Até aquele momento eram poucos os trabalhos voltados para a climatologia 

urbana, e quando estes eram realizados, tinham como referencial teórico a literatura 

internacional (VIANA, 2006). É importante destacar, segundo Moura (2006), que os 

pioneiros no estudo do clima urbano foram H.E Landsberg e Tony Chandler. Estes 

influenciaram a teoria de Monteiro, contudo esses anseios não configuraram um modelo 

a seguir, tendo em vista a abordagem climatológica separatista destes autores. 

A perspectiva do S.C.U. proposta por Monteiro (1976) aborda o clima da cidade 

a partir da integração entre o homem, a natureza e a cidade sob a mesma atmosfera. De 
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modo que esta proposta teórica tornou-se a principal fonte de referência para o estudo 

do clima urbano no Brasil, contribuindo para a estabilização de uma escola climática em 

nosso país. O S.C.U é composto por critérios de escolha, enunciados básicos, questões 

básicas de consistência e canais de percepção.  

Os critérios de escolha, segundo Monteiro (1976), são: o Pragmatismo, o 

Dinamismo, a Consistência, o Empirismo e o Modelismo. 

O Pragmatismo concentra-se no pesquisador e dirige-se a outros pesquisadores 

que queiram fazer uso dos resultados da investigação.  

O Dinamismo refere-se à própria conceituação sorreana do clima e o dinamismo 

intrínseco do fenômeno urbano capaz de ser revelado em diferentes graus. 

A Consistência possibilita a estruturação teórica capaz de atingir e enquadrar 

tanto os fatos mais amplos e complexos como os mais simples e restritos, possuindo 

elasticidade ou amplitude no tempo e no espaço, de modo que a moldura teórica deva 

ser capaz de orientar a investigação em qualquer cidade do mundo. 

O Empirismo está relacionado às observações, tornando-as possíveis de serem 

verificadas ou refutadas. 

O Modelismo trata do aperfeiçoamento continuado, mapeamento e diagramação 

da pesquisa. 

Os enunciados básicos do S.C.U. são apresentados por Monteiro (1976) como 

ideias reguladoras, sendo eles: 

 

1- O clima urbano é um sistema que abrange o clima de um dado espaço 
terrestre e sua urbanização (MONTEIRO, 1976: 95); 

2- O espaço urbanizado, que se identifica a partir do sítio, constitui o núcleo 

do sistema que mantém relações íntimas com o ambiente regional em que se 

insere (MONTEIRO, 1976: 96); 

3- O S.C.U. importa energia através do seu ambiente, é sede de uma secessão 

de eventos que articulam diferenças de estados, mudanças e transformações 

internas, a ponto de gerar produtos que se incorporam ao núcleo e/ou são 

exportados para o ambiente, configurando-se como um todo de organização 

complexa que se pode enquadrar na categoria dos sistemas abertos 

(MONTEIRO, 1976: 96).; 

4- As entradas de energia do S.C.U. são de natureza térmica (oriundas da 
fonte primária de energia de toda a Terra – o Sol), implicando componentes 

dinâmicas inequívocas determinadas pela circulação atmosférica, e decisivas 

a componente hídrica englobada nesse conjunto (MONTEIRO, 1976: 97); 

5- A avaliação dessa entrada de energia no S.C.U. deve ser observada tanto 

em termos quantitativos como, especialmente, em relação ao seu modo de 

transmissão (MONTEIRO, 1976: 98); 

6- A estrutura interna do S.C.U. não pode ser definida pela simples 

superposição ou adição de suas partes (compartimentação ecológica, 

morfológica, ou funcional urbana), mas somente por meio da íntima conexão 

entre elas (MONTEIRO, 1976: 99); 
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7- O conjunto produto do S.C.U pressupõe vários elementos que caracterizam 

a participação urbana no desempenho do sistema. Sendo variada e 

heterogênea essa produção, faz-se mister uma simplificação classificadora 

que deve ser constituída através de canais de percepção humana 

(MONTEIRO, 1976: 100); 

8- A natureza do S.C.U implica em condições especiais de dinamismo 

interno consoante o processo evolutivo do crescimento e desenvolvimento 

urbano, uma vez que várias tendências ou expressões formais de estrutura se 

sucedem ao longo processo de urbanização (MONTEIRO, 1976: 100); 

9- O S.C.U é admitido como passível de auto-regulação, função essa 

conferida ao elemento homem urbano que, na medida em que o conhece e é 
capaz de detectar suas disfunções, pode, através do seu poder de decisão, 

intervir e adaptar o funcionamento do mesmo, recorrendo a dispositivos de 

reciclagem e/ou circuitos de retroalimentação capazes de conduzir o seu 

desenvolvimento e crescimento seguindo metas preestabelecidas 

(MONTEIRO, 1976: 101); 

10- Pela possibilidade de interferência auto-reguladora, acrescentam-se ao 

S.C.U como sistema aberto, aquelas propriedades de entropia negativa pela 

sua própria capacidade de especialização dentro do crescimento através de 

processos adaptativos, podendo ser qualificado, assim, como um sistema 

morfogenético (MONTEIRO, 1976: 102). 

 
 

Para Monteiro (1976) o S.C.U., pela sua tendência natural, estaria fadado a 

constituir um sistema organístico à procura de equilíbrio homeostático, porém pelo 

crescimento desordenado da urbanização, isso dificilmente seria obtido. No entanto, 

nada evita que o Homem, conscientemente, dirija o crescimento urbano no sentido de 

adaptação progressiva às metas do crescimento harmônico (MONTEIRO, 1976:102). 

 No tocante às questões básicas de consistência, são apresentados a Ordem de 

Grandeza e Graus de Organização, os Padrões de Comportamento e Auto-regulação e a 

Dinâmica Processual e Padrões Estruturais.  

A Ordem de Grandeza e Graus de Organização tratam da preocupação com as 

categorias taxonômicas, sem a pretensão de estabelecer limites absolutos a cada unidade 

morfoclimática, bem como ressalta a importância de considerar os sistemas 

organizados, não apenas como simples agregados de partes elementares, mas acima de 

tudo quanto ao aspecto organizacional, onde constituem subconjuntos em vários níveis 

de hierarquia (MONTEIRO, 1976: 112).  

Os Padrões de Comportamento e Auto-regulação são essencialmente pertinentes 

ao 8º, 9º e 10º enunciados básicos, interessando a todo o caráter do sistema, pois 

considera o S.C.U. um sistema adaptativo em cuja evolução o poder de decisão do 

Homem deve ser canalizado como mecanismo de intervenção para a Auto-regulação. 

(MONTEIRO, 1976: 117).  
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Por fim, a Dinâmica Processual e Padrões Estruturais do S.C.U. são esclarecidos 

pelos 3º, 4º, 5º, 6º, 7º e 8º enunciados e, se referem aos graus de hierarquia funcional e 

dos níveis de resolução do sistema. 

Monteiro (1976) elabora um quadro teórico e metodológico para o estudo do 

clima urbano (Quadro 1). Os níveis que formam a estrutura geral do S.C.U. são 

compostos por três subsistemas - Termodinâmico, Físico-Químico e Hidrometeórico - 

associados, respectivamente, aos canais de percepção: Canal I – Conforto Térmico, 

Canal II- Qualidade do Ar, Canal III – Impacto Meteórico.  

Cada um dos subsistemas gera produtos diferenciados: o Termodinâmico produz 

as “ilhas de calor”, ventilação e aumento da precipitação; o Físico-Químico tem como 

produto a poluição do ar; o Hidrometeórico, os ataques à integridade urbana. Os 

resultados acarretam efeitos diretos: desconforto e redução no desempenho humano 

(Termodinâmico); problemas sanitários, doenças respiratórias, oftalmológicas, entre 

outras (Físico-Químico); problemas de circulação e comunicação urbana 

(Hidrometeórico). 

 Embora esse sistema possa ser decomposto em diversos elementos, as íntimas 

associações entre tais níveis permitem vincular os elementos em conjuntos de maior 

afinidade e interação, conquanto nunca se possa, em verdade, desincompatibilizá-los 

completamente uns dos outros (MONTEIRO, 1976: 125). 

 Monteiro (1976) propõe a divisão do espaço geográfico em três escalas de 

análise: zonal, regional e local. No nível zonal o fator decisivo para a diversificação é a 

latitude, que num segundo momento, influenciará na escala regional. Nesta há uma 

associação entre os centros de ação e os sistemas meteorológicos vinculados a faixas 

zonais diferentes. Estes participariam no sentido de produzir uma organização climática, 

gerada pelos sistemas de circulação atmosférica regional, capaz de manter a organização 

espacial por meio do ritmo de sucessão temporal dos seus estados. 

 Viana (2006) afirma que para compreender o espaço local é preciso abranger as 

relações existentes entre os diversos tipos de sítios e os modelos urbanos. Para isso são 

necessários o entendimento e a investigação dos condicionantes geoecológicos e 

urbanos. Ou seja, relevo, estrutura, funções e atividades, assim como mapeamento 

destes atributos associados aos elementos de construção da cidade (concreto, vidro, 

asfalto, a cor das edificações, etc). 

 O estudo do clima no espaço intra-urbano da cidade de Aquiraz – CE, por sua 

vez, tem como referencial teórico-metodológico o S.C.U. com ênfase ao subsistema 
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Termodinâmico, que compreende o conforto térmico a partir das características de 

temperatura e umidade, nas suas variações diurnas e sazonais sob o espaço urbano. 

 

QUADRO 1 – Sistema Clima Urbano – Articulações dos Subsistemas segundo Os 

Canais de Percepção 

  

 

 

Caracterização 

SUBSISTEMAS 

Termodinâmico Físico-Químico Hidrometeórico 

CANAIS DE PERCEPÇÃO 

I 

Conforto Térmico 

II 

Qualidade do Ar 

III 

Impacto Meteórico 

Fonte Atmosfera 

Radiação 

Circulação horizontal 

Atividade urbana 

Veículos automotores 

industriais 

Obras de limpeza 

Atmosfera 

Estados especiais 

(desvios rítmicos) 

Trânsito no Sistema Intercâmbio de operador e 

operando 

De operando ao 

operador 

Do operador ao operando 

Mecanismo de ação Transformação no sistema Difusão através do 

sistema 

Concentração no sistema 

Projeção Interação núcleo ambiente Do núcleo ao ambiente Do ambiente ao núcleo 

Desenvolvimento Contínuo (permanente) Cumulativo (renovável) Episódio (eventual) 

Observação Meteorológica especial 

(trabalho de campo) 

Sanitária e 

meteorológica especial 

Meteorológica 

Hidrológica (trabalho de 

campo) 

Correlações 

Disciplinares e 

Tecnológicas 

Bioclimatologia 

Arquitetura 

Urbanismo 

Engenharia sanitária Engenharia sanitária e 

infra-estrutura urbana 

Produtos “Ilhas de calor” 

Ventilação 

Aumento de precipitação 

Poluição do ar Ataques à integridade 

urbana 

Efeitos diretos Desconforto e redução no 

desempenho humano 

Problemas sanitários 

Doenças respiratórias, 

Oftalmológica etc. 

Problemas de circulação 

e comunicação urbana 

Reciclagem 

adaptativa 

Controle de uso do solo 

Tecnologia de conforto 

habitacional 

Vigilância e controle 

dos agentes de poluição 

Aperfeiçoamento da 

infra-estrutura urbana e 

da regularização fluvial 

Uso do solo 

Responsabilidade Natureza e Homem Homem Natureza 

Fonte: MONTEIRO, 1976: 127 
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2.2.1.  O Subsistema Termodinâmico 

 

  O subsistema Termodinâmico - que como bem destaca Paiva (2009) é o mais 

utilizado nos estudos climáticos, sobretudo no Nordeste brasileiro - é composto por 

cinco níveis de resolução (Figura 1), sendo eles: 1- Insumo, 2- Transformação, 3- 

Produção, 4- Percepção e 5- Ação. É a partir deste subsistema no canal I- Conforto 

térmico que o presente estudo se desenvolve. 

 O insumo (nível 1) diz respeito à entrada de energia no subsistema e suas 

implicações na circulação atmosférica. 

A transformação (nível 2) da energia adquirida ocorrerá por meio dos controles 

climáticos, ou seja, as características do sítio urbano com sua natureza e funções, 

resultando na produção (nível 3) de uma estrutura térmica desencadeadora das “ilhas 

térmicas” (calor/frio), implicando no conforto térmico, alterações no campo de pressão 

e diminuição/aumento da umidade e da velocidade do vento.  

A percepção (nível 4) pode ocorrer na sociedade, tanto em nível individual 

como coletivo, repercutindo comumente em problemas de saúde física e mental da 

população, porém é passível de modificações através da ação (nível 5) individual, por 

meio da ventilação urbana e coletiva, através de decisões sobre os controles climáticos, 

ou seja, ações de planejamento (MOURA, 2006). 

 O subsistema Termodinâmico tem como produto as Ilhas Térmicas 

(Calor/Frescor) que repercutem em efeitos diretos de desconforto/conforto e redução do 

desempenho humano. Este subsistema ocupa posição de destaque no S.C.U., pois 

atravessa toda a sua estrutura, já que é o insumo básico, além de permitir a associação 

com os outros processos atmosféricos, produtos dos outros subsistemas do S.C.U., 

conforme destaca Monteiro (1976): 

 

É impossível desvincular a componente térmica das barométricas, de 

ventilação, condensação e precipitações restritas ao núcleo do S.C.U. A 
geração da ilha de calor é suficiente para desencadear uma ventilação urbana, 

que se alterna com aquela local do quadro geoecológico e aquela mais ampla 

da circulação geral (MONTEIRO, 1976: 126). 

  

Este subsistema vincula-se diretamente à construção dos espaços habitacionais e 

urbanos, sendo estes responsáveis pelos mecanismos de transformação da energia do 

subsistema. 
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FIGURA 1 - S.C.U. - Subsistema Termodinâmico - Canal de Percepção: Conforto Térmico. Carlos 

Augusto de Figueiredo Monteiro, 1975. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: MONTEIRO, 1976: 130. Adaptação do Quadro: LIMA, 2010. 
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DEFINIÇÃO DE UMA 
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2.2.2.  O Conforto Térmico 

 

O conforto térmico é o canal de percepção adotado pela presente pesquisa, pois 

este é significativo não só para o bem-estar, mas também porque influencia diretamente 

nos outros canais do S.C.U. GIRALT (2006) destaca: 

 

O conforto térmico está diretamente ligado ao conforto humano, cuja teoria 

inicial se baseia em um modelo de estado fixo onde a produção de calor é 

igual às perdas de calor para o ambiente, buscando-se manter uma 
temperatura interna do corpo constante de 36,7º C, para que as condições 

ambientais, que fornecem satisfação e conforto térmico, caiam dentro de uma 

estreita faixa, e sejam dependentes somente da atividade e dos seus níveis de 

vestimenta (GIRALT, 2006:49). 

 

 

 O conforto térmico é definido por Ashrae (1993) como sendo um estado de 

espírito que reflete a satisfação com o ambiente térmico, envolvendo a pessoa sem 

estresse térmico. Se o balanço de todas as trocas de calor a que está submetido o corpo 

for nulo e, a temperatura da pele e suor estiverem dentro de certos limites, pode-se dizer 

que o indivíduo sente conforto (GIRALT, 2006:49). Ainda segundo este autor, quando 

as condições térmicas do meio ultrapassam certas faixas, mecanismos 

termorreguladores do organismo são ativados, com a finalidade de manter a temperatura 

interna do corpo constante. 

 Para compreensão dos padrões de conforto humano, devemos considerar as 

variáveis que influenciam o conforto térmico: as humanas e as ambientais ou climáticas. 

 As variáveis humanas de conforto térmico são a atividade física, relacionada ao 

calor gerado pelo metabolismo; a vestimenta, relacionada à resistência térmica das 

roupas (LAMBERTS ET AL 1997; OLGYAY 1998; GIRALT, 2006), além de outros 

fatores subjetivos como a complexidade física dos indivíduos, sexo, idade, cor da pele e 

aclimatação e o nível econômico dos indivíduos KOENIGSBERGER ET AL (1979), 

citado por GIRALT (2006: 50). 

As variáveis ambientais que mais interferem no conforto térmico são a 

temperatura, a velocidade e a umidade do ar, e a temperatura média radiante. Estas 

recebem influências da estação do ano e da localização geográfica do local estudado 

(GIRALT, 2006; RIVERO, 1985; EVANS 1980; AZEVEDO ET AL, 2003; HISSA, 

2000; BURIOL ET AL, 2004). 

Além disso, as preferências térmicas variam de indivíduo para indivíduo de 

acordo com a percepção térmica destes no momento consultado, e são influenciadas por 
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diversos fatores subjetivos ou individuais. A idade, o sexo, a saúde dos indivíduos, bem 

como a aclimatação, influem nas preferências térmicas.  

A presença de cobertura vegetal em uma cidade é essencial para amenizar os 

extremos climáticos, pois sua presença controla a radiação solar, a ação dos ventos e da 

chuva, a temperatura e umidade relativa e a poluição do ar; sua ausência é prejudicial ao 

conforto térmico humano, e as intervenções feitas pelos homens nas áreas urbanas 

geram ilhas térmicas (ilhas de calor e ilhas de frescor), alteração na ventilação e 

aumento de precipitação.  

Segundo Eriksen (1978) apud LOMBARDO (1985 p. 25), a formação da ilha de 

calor diz respeito a uma área na qual a temperatura é mais elevada que as circunvizinhas 

e, está relacionada: a efeitos da transformação de energia no interior da cidade, através 

das edificações (verticalização), cores e materiais de construção; à redução do 

resfriamento causado pela diminuição da evaporação; à produção de energia 

antropogênica através da emissão de calor pelas indústrias, trânsito e habitações. 

A saúde, energia e o conforto térmico são afetados diretamente pelas variações 

climáticas. Quando o organismo humano não consegue equilibrar sua temperatura 

(normalmente em torno de 36,7ºC) com a temperatura do ambiente, é gerada uma 

sensação de desconforto térmico. Existem temperaturas entendidas como ideais para 

cada atividade desenvolvida pelos homens, como se percebe na tabela 01. 

 

Tabela 01: Temperaturas recomendadas conforme os esforços físicos realizados pelo homem. 

Tipo de Trabalho Temperatura do Recinto (ºC) 

Trabalho mental sentado 21 ºC 

Trabalho leve sentado 19 ºC 

Trabalho leve em pé 18 ºC 

Trabalho pesado em pé 17 ºC 

Trabalho muito pesado 15 – 16 ºC  

 

Fonte: Grandjean (1998) apud Pagnossin (2004) 

 

De um modo geral, todas essas variáveis, humanas e ambientais, são apontadas 

como condicionantes do clima urbano, com as quais o planejador urbano deve operar, 

segundo LYNCH (1980), citado por GIRALT (2006). Este autor enfatiza também as 

modificações dos microclimas impostas pelas formas especiais de determinados 
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espaços: topografia, cobertura vegetal, superfície do solo e formas criadas pelos 

homens.  

Segundo Monteiro (2003), é necessário planejamento do uso do solo para que as 

diferenças térmicas de uma área urbana sejam minimizadas, no caminho para uma 

melhoria da qualidade de vida da população.  

 

2.2.3.  Os Índices de Conforto Térmico. 

 

 No que se refere ao conforto térmico, a avaliação de desempenho dos espaços 

implica na comparação de medições com critérios de desempenho pré-estabelecidos ou 

padrões de comparação, que podem ser caracterizados por índices ou normas técnicas 

existentes (REIS & LAY, 1995) apud GRIRALT (2006).  

Os índices estabelecem zonas de conforto os quais consideram variáveis 

ambientais e variáveis humanas. No entanto, ao estudar o conforto térmico numa 

perspectiva climática, as variáveis ambientais ganham destaque, uma vez que são estas 

que mais influenciam neste campo (PAIVA, 2006).  

Os dados climáticos também podem ser plotados sobre Cartas Bioclimáticas, 

obtendo-se quais as estratégias mais adequadas para o estabelecimento da zona de 

conforto. Para isso, utilizam-se os conceitos de Arquitetura Bioclimática. 

A seguir serão descritas as cartas bioclimáticas de Olgyay, de Giovani (1969), o 

Diagrama do Conforto Humano (INMET), a Carta Bioclimática adotada para o Brasil e 

o índice de Temperatura Efetiva (TE) de Thom.  

 

Carta Bioclimática de Olgyay 

 

 A carta Bioclimática de Olgyay (1952), (FIGURA 2), foi construída e testada em 

habitantes de climas quentes, vestindo 1 “clo”
1
 (FROTA & SCHIFFER).  

O autor combinou temperatura e umidade relativa num diagrama, estando a 

temperatura no eixo das ordenadas e a umidade relativa no eixo das abscissas. Desse 

modo, conhecendo a ambas, podemos identificar na carta onde se localiza o ponto de 

intersecção e, verificar quais as medidas corretivas necessárias para que se restaure a 

                                                             
1 Unidade que mede o nível de vestimenta sobre o corpo 
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sensação de conforto, como necessidade de vento, sombra e radiação solar para a 

obtenção de condições confortáveis.  

 

 

          FIGURA 2: Carta Bioclimática de Olgyay (1952). 

 

 

Carta Bioclimática de Giovani (1969) 

 

 A carta Bioclimática de Givoni (1972), (FIGURA 3), faz uma correlação entre a 

zona de conforto e as características climáticas locais, com algumas estratégias de 

controle ambiental visando à demanda de projetos de arquitetura. 

 

 

FIGURA 3: Carta Bioclimática de Givoni (1998) 

 

 



 

35 
 

Carta Bioclimática adotada para o Brasil  

 

Esta Carta Bioclimática é uma adaptação da Carta proposta por Givoni (1992), na 

qual os limites máximos de conforto foram expandidos, considerando a aclimatação de 

pessoas que vivem em países de clima quente e em desenvolvimento. Na carta foi 

combinado o método de Watson e Labs, [1983], que usa os dados climáticos das 8760 

horas de um ano típico (TRY)
2
 (GOULART, LAMBERTS & FIRMINO, 1998). 

Foi desenvolvido no NPC/UFSC um programa em ambiente Windows denominado 

Analysis, que permite plotar os dados de temperatura e umidade do TRY sobre a carta 

bioclimática com a finalidade de visualizar a distribuição dos dados climáticos. O 

programa calcula também a percentagem de horas do ano em que cada estratégia 

bioclimática é mais apropriada. Esta carta fornece uma indicação visual sobre o 

comportamento climático ao longo do ano. 

A Carta Bioclimática adotada para o Brasil, como podemos observar através da 

figura 4, associa informações sobre a zona de conforto térmico, o comportamento 

climático do local e as estratégias de projeto indicadas para o retorno ao conforto 

térmico. As estratégias indicadas pela carta podem ser naturais (sistemas passivos) ou 

artificiais (sistemas ativos). 

Abaixo, é possível visualizar a Carta Bioclimática com os dados de Fortaleza, 

utilizando-se o programa Analysis para plotar os dados de temperatura e umidade para 

as 8760 horas do TRY, obtém-se as estratégias mais adequadas para cada período do 

ano. 

 

FIGURA 4: Carta bioclimática adotada para o Brasil com os dados de Fortaleza. Fonte: 

GOULART, LAMBERTS & FIRMINO (1998) 

 

Legenda: 1- Zona de Conforto; 2 - Ventilação; 3 - Resfriamento Evaporativo; 4 - Massa Térmica para 

Resfriamento; 5 - Ar Condicionado; 6 - Umidificação; 7 - Massa Térmica e Aquecimento Solar Passivo;  

8 - Aquecimento Solar Passivo; 9 - Aquecimento Artificial. 

                                                             
2 Sigla em inglês que significa Test Reference Year. 
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O Diagrama do Conforto Humano do INMET (2008)  

 

Este diagrama é uma adaptação da Carta Bioclimática de Olgyay e estabelece a 

zona de conforto a partir do cruzamento da temperatura do ar, no eixo das ordenadas, 

com a umidade relativa, no eixo das abscissas. Determina sete zonas, sendo elas: muito 

quente, muito úmido, muito frio, muito seco, necessita de vento para o conforto, 

necessita de sol para conforto e confortável, como se observa através da FIGURA 5. 

 

 

FIGURA 5 – Diagrama do Conforto Humano do INMET 

 

 

Temperatura Efetiva de Thom (1959)  

 

 Este índice foi apresentado por Ayoade (2003), sendo obtido através da fórmula 

Te = 0,4 (Td + Tw) + 4,8, onde: 

 

 Te equivale à temperatura efetiva; 

 Td, temperatura do bulbo seco em ºC; 

 Tw, temperatura do bulbo úmido em ºC. 

 

Segundo esta escala, a faixa de conforto está no intervalo de 18,9ºC a 25, 6ºC, 

sendo os valores abaixo de 18, 9ºC considerados como faixas de estresse ao frio e, 

acima de 25, 6ºC, faixas de estresse ao calor (AYOADE, 2003).   



 

37 
 

Esta escala busca determinação das zonas de conforto para pessoas adultas vestidas 

em estado de repouso, com ligeiros movimentos do ar.  

Existem questionamentos sobre a aplicabilidade desta fórmula em clima quente e 

úmido como o de Aquiraz. Por isso esta pesquisa adotou o índice de Malhotra (1955), já 

utilizado por Moura (2008) e Paiva (2010), cuja zona de conforto é estabelecida entre 

21ºC e 26 ºC. Ficando os valores abaixo de 21ºC representantes das zonas de estresse ao 

frio e, acima de 26ºC, de estresse ao calor. 

Para estabelecer a zona de conforto das áreas experimentais foram escolhidos: a 

Temperatura Efetiva de Thom (Te), o Diagrama do Conforto Humano do INMET e a 

Carta Bioclimático adotada para o Brasil. Tais escolhas foram feitas devido a 

aplicabilidade destas escalas em áreas com climas tropicais e, também, pela 

disponibilidade dos dados. 

 

2.3.  Escalas de Análise do Clima Urbano 

 

 Ao verificar as bibliografias sobre o clima do ambiente urbano, percebe-se que a 

definição da escala constitui-se como uma problemática no desenvolvimento das 

pesquisas relacionadas nesse âmbito. 

 A divisão vertical da atmosfera urbana, divulgada por Oke (1987) e citada por 

Andrade (2005), é hoje amplamente adotada. As subdivisões da atmosfera urbana 

(Figura 6) são: a Urban Canopy Layer (UCL – atmosfera urbana inferior), situada 

abaixo da superfície ativa urbana que corresponde grosseiramente ao nível dos telhados 

dos edifícios; a Urban Boundary Layer (UBL – atmosfera urbana superior) encontrada 

acima da superfície ativa e que integra a influência térmica de toda a cidade. Tem-se 

ainda a Roughness Sublayer como a camada inferior da UBL, onde o fluxo é 

influenciado pela rugosidade dos elementos individuais. A presente pesquisa considera 

em suas análises somente as condições da atmosfera inferior. 
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Figura 6: Estratificação vertical da atmosfera urbana e escalas de análise. Fonte: ANDRADE (2005) 

 

Andrade (2005) define de modo mais preciso as escalas de análise da 

climatologia urbana, indicando dimensões típicas para cada uma das categorias, sem 

adotar limites rígidos. 

 

Microclima – reflete a influência de elementos urbanos individuais e dos seus 

arranjos mais elementares (edifícios e suas partes constituintes; ruas e praças, 

pequenos jardins); a dimensão típica pode ir até cerca de uma centena de 

metros; a influência direta desses elementos restringe-se à Urban Canopy 

Layer. 

Clima local – clima de uma área com uma combinação característica de 

elementos, podendo corresponder seja a um tipo de ocupação do solo 

diferenciado (bairro, parque urbano), seja a condições topográficas 

específicas (vale, colina, etc.) Um clima local engloba um mosaico de 

microclimas, que se repetem com alguma regularidade. 

Mesoclima – corresponde à influência integrada da cidade (compreendendo 

vários climas locais), essencialmente ao nível da Urban Boundary Layer. 
Podem considerar-se igualmente como efeitos de mesoescalas ou efeitos 

“extra-urbanos” de dimensão aproximada ou superior à da própria cidade 

(sistema de brisas, barreiras topográficas e etc.) (ANDRADE, 2005: 72-73). 

 

 A escala adotada, na presente pesquisa, foi a microclimática, por esta considerar 

o nível mais próximo dos indivíduos, com o intuito de verificar as influências das 

estruturas superficiais na alteração das variáveis climáticas e, principalmente, definir as 

condições de conforto térmico nas áreas analisadas. 
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2.4.  Procedimentos Metodológicos 

  

 Para a efetivação dos objetivos desta pesquisa, foi necessário o desenvolvimento 

de quatro procedimentos metodológicos, baseados no roteiro estratégico de Monteiro 

(1990) para estudo do clima urbano, sendo eles: 1 – Revisão bibliográfica e 

cartográfica; 2 – Eleição dos pontos de coleta; 3 – Trabalho de campo; 4 – Análise e 

representação dos dados. 

 

2.4.1.  Revisão Bibliográfica e Cartográfica 

 

Foi realizada uma revisão bibliográfica com o intuito de buscar aporte teórico-

metodológico que fundamentasse o objeto de estudo desta pesquisa, o clima no distrito 

Sede de Aquiraz - CE.  

Desse modo, o presente estudo apoiou-se no subsistema Termodinâmico, canal I 

– Conforto térmico do Sistema Clima Urbano de Monteiro (1976, 2003), e em outras 

bibliografias que tratam da mesma temática, como as Dissertações de Mestrado de 

Moura (2006) e de Paiva (2010).  

O levantamento cartográfico, da área em estudo, foi realizado utilizando-se 

imagens do satélite Quickbird, o que permitiu a eleição dos pontos de coleta de dados. 

Além das informações cartográficas, considerou-se também para a escolha dos pontos, a 

vivência da presente autora na área de estudo. Assim, foram estabelecidos pontos 

heterogêneos no que se refere às características de uso e ocupação do solo, fruto da 

urbanização desta cidade. 

Esses levantamentos foram realizados em órgãos como UFC, UECE, 

FUNCEME, CPRM, INCRA, SEMACE, Secretarias do Município de Aquiraz, acervo 

pessoal e páginas da web. 
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2.4.2.  Eleição dos Pontos de Coleta  

 

Após a revisão cartográfica foram selecionadas quatro classes de uso e ocupação 

do solo para a fixação dos pontos de coleta de dados, conforme observamos no Quadro 

2. 

I Classe – área densamente construída, predominante, de uso comercial; com 

vegetação arbórea de alto porte pontual e ruas pavimentadas com asfalto. 

II Classe – área densamente construída de uso voltado para o lazer, com presença 

de vegetação arbórea de grande porte, gramado e vegetação de pequeno porte. Ruas 

pavimentadas com asfalto e paralelepípedo. 

III Classe – área densamente construída de uso residencial, predominante, com 

presença do Hospital Municipal e de vegetação arbustiva de médio porte pontual. Ruas 

pavimentadas com asfalto. 

IV Classe – área densamente arborizada, com presença de vegetação de grande e 

médio porte, próxima ao rio Pacoti. 

Assim, as condições microclimáticas do núcleo urbano do distrito Sede de Aquiraz 

foram analisadas em quatro pontos observados através da Figura 7. A escolha de tais 

pontos deveu-se também para garantir a segurança dos pesquisadores em campo. 

Os pontos são distintos no que se refere ao uso e ocupação do solo, orientados 

pelas classes definidas anteriormente, fruto da urbanização desta cidade.  

O primeiro ponto (I classe) está situado nas coordenadas E 567930 e N 9568420, 

na Rua Tibúrcio Targino, onde se concentra a maioria dos equipamentos urbanos e 

serviços, como bancos, lojas, restaurantes, feiras, entre outros. Aqui há um intenso fluxo 

de veículos e pessoas, o que ocasiona uma grande produção de calor; as edificações são 

térreas e de um andar; as ruas são asfaltadas, com a presença pontual de árvores de 

grande porte. 

O segundo ponto (II classe) localiza-se na Praça das Flores, situado nas 

coordenadas E 567804 e N 9568602, entre as avenidas Virgílio Coelho e Santos 

Dumont; tem uso voltado para o lazer, porém no seu entorno há presença de muitas 

edificações como bares, locadoras de DVD, órgãos do Governo de Aquiraz e 

residências térreas e sobrados, assim como um pouco de vegetação de grande, médio e 

pequeno porte, e ruas pavimentadas com asfalto e paralelepípedo.  

O terceiro ponto (III classe) está situado nas coordenadas E 5668285 e N 

9568330, na Rua Virgílio Coelho. Constitui-se numa mancha urbana com uso 
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residencial predominante, porém está próximo ao Hospital Municipal, à Secretaria de 

Saúde e Policlínica, com edificações térreas e de um andar; apresenta também um 

grande fluxo de veículos e pessoas. 

O quarto ponto (IV classe) localiza-se nas coordenadas E 567671 e N 9568858, 

na propriedade particular da família Targino. Este ponto constitui-se numa mancha 

verde no que se refere ao conjunto da cidade, havendo um pequeno plantio de 

bananeiras rodeado por uma mata ribeirinha e arbórea densa. Há a presença do rio 

Pacoti e de um açude, estando a sotavendo das dunas. Este ponto também tem valor 

histórico-cultural, pois existem ruínas e marcas da passagem dos padres Jesuítas no 

Aquiraz do século XVIII. Apresenta pouquíssimas edificações, algumas de séculos 

anteriores. Sem pavimentação nas estradas. 
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QUADRO 2 - SÍNTESE DAS CARACTERÍSTICAS DO SÍTIO URBANO DAS ÁREAS EXPERIMENTAIS DA PESQUISA 

 

ASPECTOS GEOCOLÓGICOS 

ÁREAS 

EXPERIMENTAIS 

Hipsometria 

(m)  

Topografia Vegetação (Porte) Tipologia da 

Vegetação 

Superfície Hídrica 

1. Banco do Brasil 12 Plana Arbóreo Mata de Tabuleiro Açude 

2. Praça das Flores 18 Plana Arbóreo/Arbustivo Antrópica Ausente 

3. Centro de esp. Médicas 20 

Plana Arbustivo 

Antrópica/Mata de 

Tabuleiro Ausente 

4. Colonial 11 Declividade 

Moderada Arbóreo/Arbustivo Mata de Tabuleiro Rio Pacoti 

 

ASPECTOS DA NATUREZA URBANA 

ÁREAS 

EXPERIMENTAIS 

Espaçamento 

entre as 

edificações 

Altura das 

edificações 

Orientação 

predominante 

dos ventos 

Permeabilidade 

do terreno 

Tipologia 

das vias 

Fluxo de 

Veículos 

Fluxo 

de 

Pessoas 

Função 

Urbana 

1. Banco do Brasil Sem 

espaçamento Média Norte Impermeável Asfalto Alto Alto Comercial 

2. Praça das Flores Sem 

espaçamento Baixa Leste Baixa Calçamento Alto Alto Lazer 

3. Centro de esp. 

Médicas 

Sem 

espaçamento Baixa Norte Impermeável Asfalto Médio Alto Residencial 

4. Colonial Espaçamento 

Grande Baixa Leste Alta Areia Nulo Baixo Lazer 

 



 

44 
 

2.4.3. Coleta de dados 

  

 Nessa etapa foram coletados em campo os dados climáticos e do sítio urbano, 

necessários para o desenvolvimento desta pesquisa, tais quais: a temperatura do ar, 

umidade relativa, nebulosidade, direção e velocidade dos ventos, fluxo de veículos e 

pessoas.  

As coletas foram realizadas em dias representativos de períodos sazonais 

contrastantes, sendo eles: outono (16 de abril de 2011), inverno (20 de agosto de 2011), 

e primavera austral (26 de novembro de 2011), que caracterizam respectivamente o 

período chuvoso, período seco com forte intensidade dos ventos e período seco com 

fraca intensidade dos ventos na área da pesquisa.  

Este procedimento tem como finalidade investigar as variações térmicas e 

higrométricas em função do uso e ocupação do solo na escala microclimática em 

períodos sazonais contrastantes, objetivo proposto por esta pesquisa.  

As medições foram realizadas nos horários de 6h, 9h, 12h, 15h, 18h e 21h, com 

medições simultâneas nos cinco pontos. O método de medição utilizado não é aleatório, 

justifica-se por esses horários representarem, segundo Viana (2006), as variações do 

tempo atmosférico no passar do dia, em condições atmosféricas estáveis.  

Às 6h, há o final da madrugada e o início do aquecimento diurno. Às 9h inicia-se 

o período de maior aquecimento diurno, que atinge a magnitude entre as 15h e 16h, por 

conta da máxima emissão de radiação terrestre para a atmosfera. Às 21h, o sol já se pôs 

há algumas horas e inicia-se o resfriamento noturno. Esses horários são representativos 

de um dia: manhã, tarde e noite. Dessa forma, no final de cada observação ficam 

registradas as características climáticas de cada período, necessárias para a compreensão 

de como o uso e ocupação do solo interferem na distribuição espacial térmica e 

higrométrica do ar intra-urbano e rural (VIANA, 2006). 

Para a coleta de dados foram utilizados:  

 cinco aparelhos digitais denominados thermo-higro que fornecem a 

temperatura e umidade do ar - estes ficam guardados em abrigos de 

madeira (abrigo de Sterveson);  

 fitas de n°1 com 20 cm de comprimento que ficam presas também no 

abrigo indicando a direção dos ventos de acordo com a orientação da 

bússola; 
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 a Escala de Beaufort, que foi utilizada para determinar a velocidade dos 

ventos, tratando-se de uma escala empírica; 

 altímetro; 

 tabela para a indicação da simbologia da nebulosidade, na qual se levou 

em consideração a okta, expressa pelo número de oitavas partes que 

cobrem o céu; 

 o diagrama do conforto humano de INMET, que apresenta zonas de 

conforto a partir do cruzamento da temperatura e umidade do ar. 

 a carta bioclimática de Givoni adotada para o Brasil que apresenta zonas 

de conforto a partir do cruzamento da temperatura do bulbo úmido e do 

bulbo seco; 

 o índice Te que determina zonas de conforto para pessoas adultas 

vestidas em estado de repouso, com ligeiros movimentos do ar; 

 

Diante da necessidade de obterem-se os valores de temperatura do bulbo úmido 

para o cruzamento de dados na Carta Bioclimática adotada para o Brasil e para a 

realização do cálculo do índice Te, e consequente estabelecimento do conforto térmico, 

utilizou-se uma tabela de aproximação que transforma os valores de umidade relativa do 

ar em temperatura do bulbo úmido. Metodologia utilizada por Lopes et al. (2008). 

Tais equipamentos foram utilizados em virtude da dificuldade em obterem-se 

equipamentos mais precisos, como anemômetros e índices de conforto que 

considerassem as variáveis humanas em seus resultados. 

Ainda como forma de evidenciar as possíveis influências da urbanização na 

dinâmica microclimática intra-urbana, foi observado o movimento referente ao fluxo de 

veículos e pessoas em todos os pontos de coleta simultaneamente às demais medições. 

A análise das condições sinóticas foi realizada a partir de imagens do satélite 

GOES-12 no canal infravermelho e, das cartas de pressão disponibilizadas no site da 

Marinha do Brasil. Foram analisadas as condições atmosféricas do dia anterior ao 

experimento e do próprio dia de coleta. 
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2.4.4.  Análise e representação dos dados 

 

Após o encerramento de todos os procedimentos anteriores, foram realizadas as 

análises e as representações dos dados apresentados através de figuras, mapas, tabelas e 

quadros.  

Os pontos de coleta de dados foram caracterizados quanto ao uso e ocupação do 

solo, por meio da visualização das imagens de satélite, e também com base na vivência 

da presente pesquisadora na cidade.  

Os dados climáticos coletados em campo foram organizados, inicialmente, em 

planilhas do Excel versão 2007, e posteriormente, representados através de 

climogramas, tabelas construídas no Word versão 2007 e gráficos também elaborados 

no Excel (Anexos 1, 2, 3).  

A dinâmica atmosférica foi representada pelas imagens do satélite GOES-12, 

nos canais infravermelho, fornecidos pelo CPTEC/INPE para cada horário das 

medições, e também através das Cartas de pressão ao Nível do mar DHN do ministério 

da Marinha do Brasil, nos horários de 12 GMT (9 horas local) e 00 GMT (21 horas 

local). 

3. O SÍTIO URBANO DE AQUIRAZ - CE 

 

3.1.  Localização da Área de Estudo 

 

O Município de Aquiraz está dividido em oito distritos, sendo eles: distrito Sede; 

Jacaúna; Camará; Justiniano de Serpa; Caponga da Bernada; Patacas; Tapera e João de 

Castro. Conforme destaca Cavalcante, Sousa & Albino (2005): 

 

Os distritos são criados para facilitar a administração do município. Todos os 

municípios brasileiros possuem uma cidade que é seu distrito Sede, onde se 

localiza a administração municipal e nele se concentram residências, o 

comércio, os serviços públicos e privados (CAVALCANTE, SOUSA & 
ALBINO, 2005). 

   

Este município tem uma área de 480,9 Km
2
, fazendo parte da Região 

Metropolitana de Fortaleza (RMF) 
3
, a 21 km em linha reta desta capital. Limita-se ao 

                                                             
3
 A Região Metropolitana de Fortaleza foi instituída em 1973, mas somente no final do século XX, 

tornou-se uma realidade. É composta por quinze municípios. 
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Norte com o Oceano Atlântico, Fortaleza e Eusébio; ao Sul com o município de 

Horizonte, Cascavel e Pindoretama; a Leste com o Oceano Atlântico; a Oeste com os 

municípios Eusébio, Itaitinga e Horizonte. 

A área de estudo localiza-se no distrito Sede (Mapa 1) de Aquiraz, situando-se 

entre as coordenadas 3º 54’ 05’’ de Latitude sul e a 38º 23’ 28’’ de Longitude Oeste. 

Delimita-se, portanto, ao setor oeste da cidade. 

  O acesso ao distrito Sede deste município pode ser realizado através das 

rodovias estaduais CE – 040, que faz a ligação da cidade de Aquiraz com Fortaleza e 

outros municípios do litoral leste do estado; CE – 025, que liga a Prainha - Porto das 

Dunas – Fortaleza, conhecida como estrada do Beach Park; CE – 453, que liga a Praia 

do Iguape à CE – 040; rodovia Federal BR – 116, que corta o município de Aquiraz, no 

Distrito de Justiniano de Serpa, ligando Aquiraz a Fortaleza e ao sul do Brasil. 
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3.2. Aquiraz - CE: um breve histórico e seu desenvolvimento 

 

 Com base em Cavalcante, Sousa & Albino (2005), foram extraídos fragmentos 

da história de Aquiraz para que se compreenda o desenvolvimento desta pequena cidade 

litorânea e metropolitana. 

A palavra Aquiraz possui várias interpretações, é de origem indígena. A 

interpretação mais aceita diz que Aquiraz significa “água logo adiante”. A referência à 

água deve-se à proximidade do rio Pacoti, que corre próximo ao núcleo urbano do 

distrito Sede desta cidade. 

 Aquiraz foi colonizada por portugueses, porém já existia uma população de 

índios que habitava essas terras. Muitos registros da presença indígena foram 

encontrados através de um mapeamento cultural realizado pela Prefeitura do município. 

Exemplos desses registros são as famosas “igaçabas” (grandes potes), encontradas em 

grande número na comunidade de Lagoa de Ramos, localizada no distrito de Justiniano 

de Serpa. Atualmente existe uma comunidade indígena, denominada Jenipapo-Kanindé, 

residindo na Lagoa da Encantada, no distrito da Jacaúna. 

Em 13 de fevereiro de 1699, Aquiraz passou a ser a primeira vila e também a 

primeira capital da capitania do Ceará. A vila constituiu-se como um incentivo ao 

desenvolvimento de um núcleo urbano, o que forneceria condições para a fixação dos 

colonizadores na terra e, concomitantemente, criava mecanismos para controlar a 

população. 

Aquiraz tem uma importância histórico-cultural no contexto cearense. Seu 

patrimônio histórico-cultural é um legado deixado pelos nossos antepassados, como 

exemplo: a Igreja matriz de São José de Ribamar, o Mercado da Carne, a Casa de 

Câmara de Cadeia, prédio onde funcionou durante muitos anos a sede do governo e a 

cadeia pública, o atual Museu Sacro São José de Ribamar e a casa do Capitão-Mor. 

Considera-se Patrimônio Histórico-Cultural: 

 

[...] tudo aquilo que interessa a humanidade preservar para o conhecimento 

desta e das futuras gerações, sobre a aventura humana e as grandes criações 

artísticas e culturais das civilizações e sobre os sistemas naturais do planeta 

Terra. São as cidades históricas, igrejas, fortificações, edifícios antigos, obras 

de arte, saberes tradicionais e populares (BICCA, B. Coordenadora de cultura 

- UNESCO citada por CAVALCANTE ET AL, 2005: 188). 
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Em extensão territorial Aquiraz é o quarto maior município da RMF, com uma 

área de 480,9 Km
2
. Já em número de habitantes ocupa a quinta posição. De acordo com 

os dados do censo demográfico realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), segundo os quais a população absoluta em 2010 é de 72.651 

habitantes, a população urbana é de 67.103 e a rural é de 5.548. Apenas quatro 

municípios apresentam população superior: Fortaleza, Caucaia, Maracanaú e 

Maranguape. 

Aquiraz, desde sua origem, relaciona-se com Fortaleza devido a curta distância 

existente entre estes dois municípios. Ao longo da história, as relações entre ambos 

ampliaram-se e se diversificaram, uma característica comum entre os municípios 

localizados em Regiões Metropolitanas. As principais relações acontecem devido à 

migração pendular – muitos moradores e estudantes de Aquiraz trabalham e estudam em 

Fortaleza, deslocando-se diariamente para a capital. As famílias aquirazenses também se 

deslocam à Fortaleza para: fazer compras, buscar atendimentos médicos e hospitalares 

mais especializados, usufruir dos espaços de lazer, entre outros.  

Em Aquiraz, como nos demais municípios litorâneos cearenses, vem ocorrendo 

à especulação imobiliária - a compra e venda de terras com a finalidade de obter o maior 

lucro possível pagando valores ínfimos aos proprietários ou posseiros (CAVALCANTE 

ET AL, 2005: 30).  A cidade tem um elevado potencial turístico devido às suas belezas 

naturais (praias, manguezais, rios etc), equipamentos hoteleiros e de lazer, como o 

Beach Park. 

Possui uma densidade demográfica de 125,79 hab/km² e sua economia está 

baseada, sobretudo, no Turismo, na Agricultura e na Pecuária, mas já existem 23 

Indústrias localizadas no município, segundo o perfil básico realizado pelo Instituto de 

Pesquisa e Estratégia Econômicas do Ceará (IPECE).  

Ao fazer a leitura do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano (PDDU) de 

Aquiraz, constata-se a ausência de artigos ou parágrafos que abordem o clima da cidade, 

algo de fundamental importância para a qualidade de vida da população. 

Destaca-se no PDDU de Aquiraz o artigo 5º, afirmando que: “A Política de 

Desenvolvimento Urbano tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das 

funções sociais da cidade e a conservação do meio ambiente, além de garantir o bem-

estar de seus habitantes, mediante algumas diretrizes gerais.” No inciso IV do mesmo 

artigo, ressalta-se o “Planejamento do crescimento da cidade, da distribuição espacial da 

população e das atividades econômicas do Município e da região sob sua influência, de 
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modo a evitar e corrigir as distorções do crescimento urbano e seus efeitos negativos 

sobre o meio ambiente”.  

Este artigo traz elementos de ordenamento territorial atrelado ao bem estar da 

população e conservação do meio ambiente, no entanto, na prática não se percebe a da 

lei. 

Diante do descaso dos gestores municipais e da ausência de documentos que 

tragam abordagens sobre o clima, justifica-se a realização de estudos climáticos para 

subsidiar os próximos PDDU’s deste município. Estudos que estejam voltados para a 

preservação do meio ambiente e que possam contribuir com o planejamento municipal. 
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                Figura 8: Fotografias aéreas de Aquiraz - CE da década 70. Fonte: disponibilizado pelo INCRA.
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3.3.  Caracterização Geoecológica 

 

3.3.1.  Caracterização Geológica, Geomorfológica e Pedológica. 

  

 As condições geológicas da área de estudo caracterizam-se pela presença de 

coberturas sedimentares cenozoicas, sendo a área formada basicamente pelas seguintes 

unidades litoestatigráficas: dunas, depósitos aluvioares e Formação Barreira de 

cronologia pliopleistocênica, de acordo com Souza (2007), Nascimento (2007) e IPECE 

(2009). 

 Na maior parte da área analisada, há preponderância do domínio dos depósitos 

sedimentares cenozoicos holocênicos. Sendo encontrados nas praias, nas dunas, ao 

longo dos rios, nos aluviões e manguezais. Em menores proporções, encontram-se 

também depósitos sedimentares cenozoicos, constituídos pelas exposições da Formação 

Barreira, sobreposta ao embasamento cristalino do pré-cambriano.  

A Formação Barreira é constituída por sedimentos areno-argilosos, tercio-

quaternário de origem continental. Esse material distribui-se como uma faixa de largura 

variável acompanhando a linha de costa, estando à retaguarda dos depósitos holocêncios 

da planície litorânea. 

 Para Souza (2007) e IPECE (2009), no que se refere à geomorfologia da área de 

estudo, esta apresenta duas unidades geoambientais: planície litorânea e Tabuleiro Pré-

litorâneo, que estão inseridas nos depósitos sedimentares cenozoicos. 

 A planície litorânea, segundo Meireles (2007), apresenta feições morfológicas 

compostas pela faixa de praia e pós-praia, planícies fluviomarinhas e campos de dunas 

móveis e fixas, resultantes do processo de acumulações eólicas, marinhas e fluviais, 

isoladas ou em conjunto. A planície litorânea é a unidade com maior expressão espacial, 

apresentando maior fragilidade ambiental. Esta unidade está sujeita aos impactos 

naturais da deriva litorânea e às estações climáticas chuvosas e de estiagem. Os níveis 

altimétricos desta unidade geoambiental variam desde 80-100m no interior, até o nível 

do mar. 

 Os Tabuleiros Pré-litorâneos estão modelados na Formação Barreira e 

apresentam relevos, predominantemente, planos com trechos suavemente ondulados, 

distribuídos ao longo do litoral em faixa praticamente contínua, entre as planícies 
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costeiras e as depressões sertanejas. As altitudes desses relevos variam em média entre 

30 a 80 metros, diminuindo gradativamente do interior em direção ao mar (Mapa 2). 

 Os principais tipos de solos encontrados no distrito Sede de Aquiraz – CE, de 

acordo com a nova classificação utilizada pela EMBRAPA (1999), Silva & Pereira 

(2007), são: Argissolos vermelho-amarelos, Neossolos Quartzarênicos Distrófico e 

Marinho, Neossolos Flúvios, Planossolos e Gleissolos (Mapa 3). 

 Os Argissolos vermelho-amarelos ocorrem em muitas unidades geoambientais, 

em especial para este estudo, nas áreas de relevo plano a suave ondulado (áreas de 

tabuleiros) no domínio dos sedimentos da Formação Barreira. São profundos e muito 

profundos com sequência de horizontes A, B e C. O horizonte B possui acumulação de 

argila com teores sempre mais elevados do que em A, implicando em diferença nítida 

de textura entre eles. Quimicamente são solos ácidos a moderadamente ácidos, e podem 

apresentar baixa ou alta fertilidade natural, sendo assim distrófico ou eutrófico. Na área 

analisada, estes solos são predominantemente distróficos, ou seja, de baixa fertilidade. 

 Os Neossolos Quartzarênicos são solos arenosos profundos a muito profundos e 

pouco desenvolvidos, apresentando horizontes A e C. Comumente são encontrados nos 

ambientes de praia, pós-praia e dunas, constituídos essencialmente de grãos de quartzo. 

Sua coloração é ligeiramente escura no horizonte A, passando a amarelada ou cinzenta 

clara no horizonte C. São solos quimicamente distróficos e excessivamente drenados, 

com baixa capacidade de retenção de água para as plantas.  

Os Neossolos Flúvios são formados em aluviais recentes e pouco evoluídos. 

Apresentam horizonte A, seguido de uma sucessão de camadas estratificadas sem 

relação pedogenética entre si. Estes solos provêm de deposições fluviais recentes de 

natureza diversa, distribuindo-se ao longo das planícies fluviais. Morfologicamente 

apresentam coloração cinzento-escura no horizonte A e bruna no horizonte C. Possuem 

alta fertilidade natural e grande potencialidade para uso agrícola. Segundo Nascimento 

(2007), os índios Jenipapo-Kanindé utilizam este solo para a plantação de batata, milho, 

feijão, etc. 

 Planossolos são solos rasos e pouco profundos que se caracterizam por 

apresentar perfis com horizontes A e E, ou mesmo carente de E, com textura arenosa 

sobre um horizonte B, ocasionalmente em forma de colunas, de textura média ou 

argilosa. São mal drenados. Quimicamente possuem de média a alta saturação por 

bases, sendo encontrados no litoral junto às planícies fluviomarinhas. 
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 Os Gleissolos são solos hidromórficos, ou seja, ocupam partes da paisagem 

sujeitas a inundações frequentes da maré e salinos. Estão representados pela planície 

fluviomarinha e são considerados mal ou muito mal drenados. Apresentam grossa 

camada de matéria orgânica escura mal decomposta sobre uma camada acinzentada de 

ambiente de oxi-redução. São solos quimicamente distróficos, apresentando altos teores 

de salinidade e enxofre e, portanto, impróprio ao uso agrícola. 
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3.3.2. Caracterização Climática, Hidrográfica e Vegetacional. 

 

 

 A cidade de Aquiraz apresenta um clima Quente Sub-úmido, com uma 

pluviosidade média de 1.379,9 mm. A média das temperaturas mínimas é 

aproximadamente 23ºC, já a das máximas é aproximadamente 32ºC. Este município 

apresenta uma quadra chuvosa bem definida que vai de fevereiro a maio, sendo o mês 

de abril o mais chuvoso. 

Devido à falta de Plataforma de Coleta de Dados Climáticos (PCD’s) em 

Aquiraz, não foram analisadas as variáveis meteorológicas da referida cidade. Por não 

haver Normais Climatológicas foi impossível identificar o comportamento anual dos 

atributos climáticos da área de estudo (temperatura, umidade relativa do ar, velocidade 

do vento, nebulosidade, insolação, evaporação e pressão atmosférica).  

Será caracterizada a seguir a dinâmica atmosférica atuante da área estudada. 

 

 A dinâmica Atmosférica 

 

 Esta pesquisa fundamenta-se a partir dos preceitos da climatologia dinâmica. 

Desse modo, para melhor compreender a dinâmica climática de Aquiraz/CE, faz-se 

necessário conhecer os sistemas atmosféricos que atuam no clima desta cidade e seus 

efeitos diretos e indiretos.  

Destacam-se, a seguir, os principais sistemas atmosféricos atuantes no 

município: a Massa Tropical Atlântica (MTA), a Zona de Convergência Intertropical 

(ZCIT), os Vórtices Ciclônicos de Altos Níveis (VCA’s), os Complexos Convectivos de 

Mesoescala (CCM’s), as Linhas de Instabilidade, as Ondas de Leste e as Brisas 

Marítimas e Terrestres, bem como o El Niño Oscilação Sul (ENOS) e o Dipolo do 

Atlântico.  

 

Massa equatorial do Atlântico Sul 

 

 Para Mendonça (2007), as massas de ar quente e úmida formadas nos 

anticiclones dos Açores (norte) e de Santa Helena (sul) são denominadas Massa 

Equatorial do Atlântico Norte (MEAN) e Massa Equatorial do Atlântico Sul (MEAS).  
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 Ainda de acordo com Mendonça (2007), essas massas de ar atuam 

principalmente nas porções norte (MEAN) e extremo nordeste (MEAS) da América do 

sul. A MEAS tem sua maior expressão devido ao posicionamento do anticiclone do 

Atlântico Sul, que favorece sua atuação sobre o litoral do Nordeste brasileiro. 

 

A Zona de Convergência Intertropical 

  

A Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) é o fator mais importante na 

determinação da abundância ou escassez de chuvas na região do Nordeste brasileiro e, 

por consequência, na cidade de Aquiraz – CE.  

A ZCIT (Figura 8) pode ser definida como: 

 

Uma banda de nuvens que circunda a faixa equatorial do globo terrestre, 

formada principalmente pela confluência dos ventos alísios do hemisfério 

norte com os ventos alísios do hemisfério sul, em baixos níveis (o choque 

entre eles faz com que o ar quente e úmido ascenda e provoque a formação de 

nuvens), baixas pressões, altas temperaturas da superfície do mar, intensa 

atividade convectiva e precipitação (FERREIRA & MELLO, 2005: 18). 

 

 Ferreira & Mello (2005) apontam que a ZCIT migra sazonalmente de sua 

posição mais ao norte, aproximadamente 14ºN em agosto-outubro para posições mais ao 

sul, e aproximadamente 2º a 4ºS entre fevereiro e abril. Esse deslocamento da ZCIT está 

relacionado aos padrões da Temperatura da Superfície do Mar (TSM) sobre a bacia do 

Oceano Atlântico Tropical. Este sistema atmosférico é mais significativo sobre os 

oceanos e, por isso, a Temperatura da Superfície do Mar (TSM) é um dos fatores 

determinantes na sua posição e intensidade. 

  Observa-se que o fenômeno do El Niño Oscilação Sul (ENOS), associado ao 

Dipolo Positivo do Atlântico, ocasiona anos secos ou muito secos, e o fenômeno da La 

Niña, associado ao Dipolo Negativo do Atlântico, gera anos normais, chuvosos ou 

muito chuvosos no Nordeste brasileiro. Tudo isso, dependendo do período do ano e de 

sua intensidade, interfere na atuação da ZCIT (FERREIRA & MELLO, 2005). 

 Enfim, a ZCIT é o principal sistema atmosférico causador de chuva na cidade de 

Aquiraz, sendo responsável pelo estabelecimento da quadra chuvosa, situada nos meses 

de fevereiro a maio. 
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Figura 9: ZCIT exibida através das imagens do satélite GOES-METEOSAT. 

Fonte: CPTEC/INPE, 2011. 

 

Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (VCAN’s) 

 

 Os Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (VCAN) formam-se no oceano Atlântico, 

principalmente, entre os meses de novembro e março, e seu percurso é de leste para 

oeste, com maior frequência entre os meses de janeiro e fevereiro. O tempo de vida 

desse sistema varia em média de 7 a 10 dias. Ferreira & Mello (2005) caracterizam os 

VCAN’s como “um conjunto de nuvens que, observado pelas imagens de satélite, tem a 

forma aproximada de um círculo girando no sentido horário”. 

 Na periferia do VCAN há formação de nuvens causadoras de chuva e no centro 

há subsidência do ar aumentando a pressão e inibindo a formação de nuvens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Atuação de um VCAN sobre o Brasil exibido através das imagens do satélite GOES-10. 

Fonte: CPTEC/INPE, 2009. 
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Linhas de Instabilidade 

 

 Para Ferreira & Mello (2005), as Linhas de Instabilidade (LI) são bandas de 

nuvens causadoras de chuva, normalmente do tipo cumulus, organizadas em forma de 

linha. Originam-se devido à grande quantidade de radiação solar incidente sobre a 

região tropical, onde ocorre o desenvolvimento das nuvens cumulus, que atingem um 

número maior à tarde e início da noite, quando a convecção é máxima, com 

consequentes chuvas. 

 Além da proximidade da ZCIT, que contribui para o incremento das LI, 

principalmente nos meses de fevereiro e março, as Linhas de Instabilidade que atuam na 

costa cearense também são formadas pela repercussão de brisas marítimas (FUNCEME, 

2006). 

 

 

Figura 11: Linha de instabilidade atuando na costa do Ceará no dia 16/04/2009.  

Fonte: CPTEC/INPE, 2009.  

 

Complexos Convectivos de Mesoescala 

 

 Os Complexos Convectivos de Mesoescala (CCMs), para Ferreira & Mello 

(2005), são aglomerados de nuvens formados devido às condições locais favoráveis 

como temperatura, relevo, pressão, entre outros, e provocam chuvas intensas e de curta 

duração, normalmente acompanhadas de fortes rajadas de ventos. 

 Paiva (2010) destaca que este sistema ocorre, preferencialmente, nas estações da 

primavera e verão no hemisfério sul, e, geralmente, formam-se no período noturno com 

um ciclo de vida entre 10 a 20 horas. 
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Figura 12: Atuação de um CCM sobre o estado do Ceará exibido pelo satélite GOES-10. 

Fonte: CPTEC/INPE, 2009. 

 

Ondas de Leste 

 

 Ainda de acordo com Ferreira & Mello (2005), as Ondas de Leste formam-se no 

campo de pressão atmosférica, na faixa tropical do globo terrestre, na área de influência 

dos ventos alísios, e se deslocam de oeste para leste, ou seja, desde a costa da África até 

o litoral leste do Brasil. 

 Este sistema provoca chuvas no estado do Ceará nos meses de junho e agosto, 

quando as condições oceânicas e atmosféricas estão favoráveis. 

 

Figura 13: Ondas de Leste atuando no Nordeste brasileiro, imagens exibidas pelo satélite GOES-10. 

Fonte; CPTEC/INPE, 2009. 
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Brisa Marítima e Brisa Terrestre 

 

 Tanto a Brisa Marítima quanto a Brisa Terrestre são ventos locais decorrentes de 

um gradiente de pressão local que se estabelece como o resultado do aquecimento 

diferencial da superfície com a alternância do dia e da noite. (Mendonça & Danni-

Oliveira, 2007). 

 Para Ferreira & Mello (2005), as brisas marítimas e terrestres resultam do 

aquecimento e resfriamento diferenciais que se estabelecem entre a terra e a água, de 

modo que:  

 

Durante o dia o continente se aquece mais rapidamente que o oceano 

adjacente, fazendo com que a pressão sobre o continente seja mais baixa que 

sobre o oceano. Isto faz com que o vento à superfície sopre do oceano para o 

continente, vento esse denominado de brisa marítima. No período da noite o 

continente perde calor mais rapidamente que o oceano, fazendo com que este 

fique com temperaturas mais elevadas se comparadas às do continente. Dessa 

forma a pressão fica maior sobre o continente, fazendo com que o vento 

sopre do continente para o oceano, vento esse chamado de brisa terrestre 

(FERREIRA & MELLO, 2005:23). 

 

 A Brisa Marítima pode penetrar até 100 km do continente e a Brisa Terrestre até 

100 km do oceano. O fenômeno das Brisas foi um fator decisivo na eleição de um dos 

pontos de coleta de dados desta pesquisa: um ponto experimental na Prainha, que está 

diretamente ligada ao efeito das brisas. 

 

 

 

(A)                                                                 (B) 

FIGURA 14: (A) Esquema de Brisa Marítima e (B) Esquema de Brisa Terrestre. Fonte: Ferreira & 

Mello (2005) 
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El Niño Oscilação Sul (ENOS), La Niña e o Dipolo do Atlântico 

 

 O fenômeno El Niño é caracterizado pelo aquecimento acima do normal das 

águas do Oceano Pacífico, e dependendo da intensidade e período do ano em que 

ocorre, é um dos responsáveis por anos considerados secos ou muito secos. Quando 

acontece concomitantemente ao Dipolo Positivo do Atlântico, que é a diferença entre a 

anomalia da temperatura da superfície do Mar-TSM na bacia do Oceano Atlântico Norte 

e Oceano Atlântico Sul, há uma estiagem ainda maior no Nordeste brasileiro e, 

consequentemente, no município de Aquiraz. 

 O fenômeno La Niña é o resfriamento anômalo das águas do Oceano Pacífico. 

Este, associado ao Dipolo Negativo do Atlântico, é normalmente responsável por anos 

considerados normais, chuvosos ou muito chuvosos. 

Com relação às características hidrológicas, o município de Aquiraz está 

inserido no sistema da Bacia Metropolitana, conforme definido pelo Plano Estadual de 

Recursos Hídricos – PERH. Existem dois rios principais neste município: O Rio Pacoti, 

com foz localizada entre Fortaleza e a comunidade do Porto das Dunas, e o Rio Catu, 

com foz na Prainha. 

As águas superficiais apresentam um regime hidrológico em que os cursos 

d’água de Aquiraz estão ligados à irregularidade das chuvas e às estruturas geológicas 

locais. Nesta localidade, os rios podem ser classificados como intermitentes, 

apresentando escoamento superficial nulo durante alguns meses do ano, como no 

período de outubro a dezembro. Em termos médios, o mês com maior escoamento é 

abril, com uma lâmina média em torno de 70 mm escoados (PDDU-AQUIRAZ, 2000).  

Em relação às águas subterrâneas, no Atlas do Plano Estadual de Recursos 

Hídricos, são apresentados dados hidrogeológicos referentes à Aquiraz, sendo o volume 

total de reservas de águas subterrâneas de 5.637.060 m3. Destas, 27% são encontradas 

em área sedimentar e 73% na área cristalina. 

Divide-se a cobertura vegetal do município de acordo com as seguintes unidades 

fitoecológicas: Complexo de Vegetação Litorânea e Mata Ciliar.  

O Complexo de Vegetação Litorânea subdivide-se em Vegetação Pioneira, Mata 

à Retaguarda de Dunas, Vegetação de Tabuleiro, de Duna, Vegetação de Mangue, 

Vegetação Ribeirinha e Vegetação Lacustre. 

A Vegetação de Tabuleiro é representada principalmente pelas espécies da 

caatinga e do cerrado (dominante na fácies arenosa). A floresta de tabuleiro abriga uma 
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vegetação densa, com porte médio de seis metros, cujas folhas caem mais de 50% nos 

períodos de estiagem. Podemos citar como principais espécies: pau d’arco roxo 

(Tabebuia avellanedae), caraíba (Tabebuia caraíba), arapiroca (Pithecellobium 

foliolosum), freijó (Cordia trichotoma), angelim (Andira retusa) e cajueiro 

(Anacardium Occidentale).  

Muitas dessas espécies vegetacionais da Zona Costeira apresentam-se 

degradadas atualmente, pois estão presentes na unidade geoambiental que mais se 

adéqua ao desenvolvimento do sítio urbano.   

 

3.4. Os padrões de uso e ocupação do solo das áreas experimentais do distrito Sede 

de Aquiraz-CE 

 

 Para entender as características microclimáticas do distrito Sede de Aquiraz e a 

sua relação com as distintas formas de uso e ocupação do solo, foram selecionadas 

quatro áreas experimentais, que se diferenciam quanto aos padrões de uso e ocupação. 

Com o objetivo de realizar a coleta de dados referentes aos experimentos I, II e 

III, em cada área foi estabelecido um ponto representativo dos padrões de uso e 

ocupação do solo. 

 A seguir são caracterizados os setores experimentais num raio de 50 metros a 

partir do ponto de coleta, considerando a existência de área construída (horizontalmente 

e verticalmente), vegetação e espaços vazios. 

 

3.4.1 – Ponto 1: Banco do Brasil (E 567930 e N 9568420) 

 

 O Banco do Brasil (BB) está localizado na Rua Tibúrcio Targino, também 

conhecida como Rua do Banco (Figura 14). Nela ocorre uma concentração de serviços e 

comércios, consolidada pela presença do próprio BB, detentor do maior número de 

correntistas do município. Logo, esta área apresenta um grande fluxo de pessoas e 

veículos.  

Quanto aos aspectos de natureza urbana, é possível observar que: 

 não há espaçamento entre as edificações; 
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 segundo à verticalização, as construções apresentam um a dois 

pavimentos, predominando as construções de um pavimento, como 

mostra o mapa 4; 

 não há permeabilidade do terreno, pois tanto a rua onde está situado o 

ponto quanto as adjacentes são asfaltadas e há tráfego de carros, motos e 

transeuntes. Esta área tem uma função majoritariamente comercial. 

 

As características geoecológicas do local são marcadas por topografia plana, 

com vegetação pontual (no canteiro lateral) de alto porte e remanescente da Mata de 

Tabuleiro, há também a presença de um corpo hídrico, precisamente, de um açude 

próximo a este ponto. 

O ponto onde ocorreu a coleta de dados está localizado na calçada construída de 

cimento, em frente ao BB. Possui uma altimetria de 12 metros e o aparelho foi fixado a 

1,5m do solo.  
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3.4.2. Ponto 2: Praça das Flores (E 567804 e N 9568602) 

  

 A Praça das Flores está localizada entre as avenidas Virgílio Coelho e Santos 

Dumont (Figura 15), onde há uma ilha digital criada pela Prefeitura de Aquiraz, que 

viabiliza o acesso da população carente à internet. Este ponto tem uso voltado para o 

lazer da população.  

 Ao redor da praça há bares, locadoras de DVD, órgãos do Governo de Aquiraz e 

residências. Não há espaçamento entre as edificações desta área e se consolidam em um 

a dois pavimentos, predominando as de um. Nesta área há um grande fluxo de veículos 

e pessoas. As vias de circulação são predominantemente asfaltadas, porém a rua mais 

próxima de onde o ponto de coleta foi instalado é de calçamento.  

Percebe-se que há uma baixa permeabilidade do terreno, já que os solos estão 

todos pavimentados. A própria praça impermeabilizou o solo com pedras portuguesas. 

 No que se refere às características geoecológicas, o terreno apresenta relevo 

plano. A vegetação possui porte baixo, médio e alto, é de natureza Antrópica e da Mata 

de Tabuleiro. Não há presença de corpos hídricos.  

A Praça das Flores é toda revestida de pedra portuguesa de cor branca e possui 

altimetria de 18 metros em relação ao nível do mar. 

Na praça, o ponto de coleta de dados foi fixado a 1,5m do chão. 
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3.4.3. Ponto 3: Centro de Especialidades Médicas (E 5668285 e N 9568330) 

 

 O ponto 3 está localizado na Rua Virgílio Coelho (Figura 16). A área é 

predominantemente de uso residencial, porém apresenta no seu entorno equipamentos 

urbanos como o Centro de Especialidades Médicas, Hospital Municipal, Secretaria de 

Saúde e Policlínica. 

 Nesta área há um intenso fluxo de veículos e pessoas devido ao uso residencial, 

e o acesso aos equipamentos urbanos ligados à saúde. 

Há espaçamento entre as edificações e estas são, majoritariamente, de um 

pavimento. O terreno é em grande parte impermeável, pois todas as ruas são asfaltadas, 

porém há um campo de futebol gramado nas proximidades. 

 Quanto às características geoecológicas, esta área apresenta uma topografia 

plana. Existem algumas árvores de natureza antrópica localizadas em frente às 

residências.  No entanto, conforme se observa no mapa 6, há uma quantidade razoável 

de vegetação no entorno deste ponto, porém sem a presença de corpos hídricos. 
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3.4.4. Ponto 4: Colonial (E 567671 e N 9568858) 

 

 O ponto 4 foi fixado na Colonial, propriedade privada da Família Targino 

(Figura 17). O nome deve-se à antiga fábrica de cachaça que havia no terreno, com 

extensão desde a Sede Municipal de Aquiraz até as dunas da Prainha. Atualmente, há 

nesta propriedade um parque chamado “Engenhoca Eco Educativa”. 

A Colonial constitui-se em uma área verde no entorno do núcleo urbano do 

distrito Sede e, por isso foi selecionada, para fins de comparação com as outras áreas 

experimentais que se apresentam densamente construídas e pavimentadas. A área 

também tem valor histórico-cultural, pois nela se encontram ruínas de um hospício da 

época colonial do Ceará, uma capela e instrumentos de trabalho dessa época. 

A maior parte desta área é coberta por vegetação remanescente da Mata de 

Tabuleiro e Ciliar, mas também existem fruteiras e hortaliças próximas ao ponto de 

coleta de dados, plantadas pelos proprietários. 

O terreno apresenta declividade moderada e dois corpos hídricos: o rio Pacoti e 

um açude, servindo para práticas esportivas. 

Existem pouquíssimas edificações nesta área e as mesmas se encontram 

distantes do ponto de coleta de dados. Os poucos prédios são de um pavimento e há 

grandes espaçamentos entre eles. Não há fluxo de veículos, e o de pessoas foi 

baixíssimo durante as coletas. Há uma excelente permeabilidade do terreno, já que este 

não é pavimentado e conta com o efeito mitigador das plantas quanto ao impacto das 

chuvas. 
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4.  ANÁLISE EPISÓDICA DOS MICROCLIMAS DE AQUIRAZ - CE 

 

Neste capítulo serão apresentados os resultados obtidos por meio dos três 

experimentos de campo, realizados no ano de 2011.  

O 1º experimento ocorreu no dia 16 de abril, durante o outono; o 2º no dia 20 de 

agosto, no inverno; e 3º no dia 26 de novembro, na primavera austral. Estes dias 

representam, respectivamente: o período chuvoso, período seco com forte intensidade 

dos ventos e período seco com fraca intensidade.  

A apresentação dos dados foi dividida em duas partes, sendo a primeira a análise 

das condições atmosféricas e, a segunda o diagnóstico do comportamento dos atributos 

climáticos nos quatro pontos de coletas de dados do presente estudo.  

Na primeira parte, são realizadas nefanálises e interpretações das imagens de 

satélite GOES-12 no canal infravermelho, disponíveis no site do INPE, e das Cartas de 

Pressão ao Nível do Mar da Marinha Brasileira para os dias antecedentes e para os 

próprios dias de coleta de dados. A análise das condições sinóticas permite a 

identificação dos sistemas atmosféricos atuantes e o condicionamento da circulação 

atmosférica regional sobre os atributos climáticos locais.  

Posterior à interpretação das condições sinóticas, é descrito o comportamento 

dos atributos climáticos registrados em campo e, por fim, são feitas relações entre os 

dados dos três experimentos como forma de entender os microclimas urbanos da área de 

estudo. 
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4.1. Análise do episódio de outono (período chuvoso) – 1º experimento (16/04/2011) 

 

As condições sinóticas 

 

Dia anterior ao 1º experimento – 15/04/2011 

 

No início do dia 15 de abril observou-se na imagem do satélite GOES-12, no 

canal infravermelho, e nas cartas de pressão da Marinha (Figuras 19 e 20), a Zona de 

Convergência Intertropical (ZCIT) atuando sobre o Pacífico entre 3° e 7° N, e no 

Atlântico entre a Linha do Equador e 3° S.  

A ZCIT foi o sistema atmosférico predominante durante este dia. Houve também 

atuação de Complexos Convectivos de Mesoescala (CCM’s). Os CCM’S são, 

frequentemente, associados a ZCIT, tornando-se potenciais produtores de chuvas no 

norte do Nordeste Brasileiro.  

A área de estudo apresentou um fluxo sinótico intenso, formando nuvens com 

forte desenvolvimento convectivo e topo elevado, denominadas cumulonimbus. 

Ressalta-se que no ano de 2011 choveu acima da média, sendo esse caracterizado como 

muito chuvoso. Tal fato ocorreu devido a forte atuação da ZCIT, intensificada pela ação 

da La Niña. 
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Figura 19: dinâmica atmosférica do dia anterior ao 1º experimento (15/04/2011) 

 

 

 

 

 

 

                                                              

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
           Carta de Pressão e Imagem GOES-12 IR às 9h                                                                 Carta de Pressão e Imagem GOES-12 IR às 21h 
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FIGURA 20: evolução da dinâmica atmosférica do dia 15 de abril de 2011 (1º experimento – 6h, 9h, 12h, 15h, 18h e 21h) 
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Dia do 1º experimento – 16/04/2011 

 

Conforme as cartas de pressão ao nível do mar de 00 GMT e 12 GMT e as imagens de 

satélite GOES-12, no canal infravermelho, do dia 16/04/11 (Figuras 21 e 22), pode-se 

observar que a ZCIT oscilava em torno de 2° N e 6° N no Pacífico e no Atlântico. Esse 

sistema apresentava dois ramos, um deles ao norte e o outro ao sul da Linha do Equador.  

No Nordeste do Brasil (NEB), viu-se uma imensa área de Baixa Pressão (BP), com 

uma atuação mais imponente da ZCIT em sua parte norte (NNEB). 

Às 21h do dia anterior, observaram-se vários Sistemas Convectivos (SCs) no raio de 

influência da ZCIT, havendo no Piauí um SC de desenvolvimento vertical bem evidenciado.  

Por volta de 0h, constatou-se a formação de um SC na divisa CE-RN, influenciada 

provavelmente pela orografia do Apodi e contraste oceano-continente. Este Sistema 

Atmosférico (SA) tem seu ápice de desenvolvimento às 3h, dissipando-se até formar outro 

SC. Observou-se também uma Linha de Instabilidade (LI), às 6h15, sobre a região que 

compreende o litoral de Fortaleza e sua proximidade.  

A LI foi dividida em dois ramos, um permanecendo estática sobre o litoral leste de 

Fortaleza e outro se dissipando em direção oposta. Para o resto dia observaram-se condições 

temporais estáveis seguindo a extensa área de BP sobre o NEB. 
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Figura 21: dinâmica atmosférica do dia do 1º experimento (16/04/2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Carta de Pressão e Imagem GOES-12 IR às 9h                                                           Carta de Pressão e Imagem GOES-12 IR às 21h 
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FIGURA 22: evolução da dinâmica atmosférica do dia 16 de abril de 2011 (1º experimento - 6h, 9h, 12h, 15h, 18h e 21h) 
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A dinâmica dos atributos climáticos 

 

A seguir, serão analisados: o comportamento da temperatura; da umidade 

relativa do ar; da velocidade e direção dos ventos; da nebulosidade; a influência dos 

sistemas atmosféricos; a intensidade do fluxo de veículos e pessoas que transitam pelas 

áreas experimentais; e o conforto térmico no 1º experimento, realizado no dia 16 de 

abril de 2011.  

Inicialmente, será feita uma descrição genérica do comportamento dos atributos 

climáticos, urbanos e de conforto térmico em todos os pontos de coleta. Posteriormente, 

será realizada uma análise setorial para cada ponto de coleta de dados, o que é de 

fundamental importância para a avaliação microclimática de cada área experimental.  

O desempenho da temperatura do ar e umidade relativa serão observado através 

de climogramas que correlacionam estas variáveis. 

No que se refere ao comportamento da temperatura ao longo do dia, observou-se 

que no início do experimento, às 6h da manhã, as temperaturas de três pontos 

apresentaram-se em torno de 26º C; somente o ponto 1 registrou uma temperatura de 

24,7ºC. Às 9h, a menor temperatura (25,1ºC) foi registrada no ponto 4, enquanto a 

maior (27,3ºC) foi marcada no ponto 3, no qual se evidencia um contraste térmico de 

mais de 2ºC, como mostra a tabela 2.  

Às 12h, foram registradas as mais altas temperaturas do dia em quatro pontos, 

com exceção do ponto 1, que exibiu um valor extremo de temperatura, 31, 9ºC, às 15h. 

Às 15h foi registrado o maior contraste térmico (3 ºC). Às 18h e 21h, as menores 

temperaturas foram evidenciadas na Colonial. As maiores foram medidas às 18h, no 

Banco do Brasil (29,3ºC) e, às 21h na Praça das Flores (28,5ºC). 

Portanto, o ponto que apresentou as mais baixas temperaturas ao longo de todo o 

dia foi o da Colonial. O que apresentou as mais elevadas temperaturas, em quatro 

horários, foi o Centro de Especialidades Médicas.  

Quanto à umidade relativa do ar, fica claro que esta grandeza é inversamente 

proporcional a temperatura, bem como destaca Ayoade (1996): 
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A umidade relativa é, todavia, grandemente influenciada pela temperatura do 

ar. (...) A umidade relativa do ar varia inversamente com a temperatura, 

sendo mais baixa no começo da tarde e mais elevada à noite. (...) A umidade 

relativa atinge seu valor mínimo à tarde durante a estação seca, nos interiores 

continentais dos trópicos (AYOADE, 1996, p. 144). 

 

As maiores porcentagens de umidade foram registradas às 9h, pois choveu de 7h 

a 8h30 em todos os pontos de coleta. Às 6h, houve uma variação de 7% de umidade 

entre os pontos de coleta de dados, como observado na tabela 2. No mesmo horário os 

pontos com as menores taxas foram o 3 e o 4, ambos registrando 72% e, o ponto com a 

maior taxa foi o Banco do Brasil. Às 9h, houve uma variação de apenas 6%. Durante a 

manhã, o ponto que apresentou as maiores taxas de umidade foi o Banco do Brasil.  

A partir das 12h, o ponto que sempre registrou as maiores porcentagens de 

umidade foi o da Colonial, e o que marcou as menores taxas foi o Banco do Brasil. Às 

12h, houve uma exceção: o Centro de Especialidades Médicas apresentou a umidade 

mais baixa (67%). 

Em todos os pontos, a partir das 12h, decresceu a taxa de nebulosidade e 

aumentou a temperatura. 

 

TABELA 2 – Contrastes Térmicos e Higrométricos do 1º experimento 

INTRA-URBANO
4
 

HORA        Contrastes Térmicos (ºC) Contrastes Higrométricos (%) 
6 2,0 7 
9 2,2 7 
12 2,5 8 
 15 3,3 9 
18 2,3 10 
 21 1,9 14 

* Representa as diferenças entre os maiores e os menores valores de temperatura e de umidade 
encontrados na área de estudo durante a realização do experimento. 

 

 

No tocante à direção dos ventos, observou-se uma grande variação de sua 

orientação ao longo do dia. No ponto 1 predominaram ventos de norte; no 2, 

sobressaíram-se os ventos de leste; já no ponto 3, não houve um predomínio, pois os 

ventos variaram em todas as direções ao longo do dia; no 4 prevaleceram os ventos de 

leste.  

                                                             
4 Representa as diferenças entre os maiores e os menores valores de temperatura e de umidade 

encontrados na área de estudo durante a realização do experimento 
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Quanto à velocidade dos ventos, segundo a escala de Beaufort, no ponto 1 houve 

o predomínio da velocidade dos ventos de 2,5 m/s (aragem) em cinco horários, e 

somente às 12h foi registrada uma velocidade chegando a 4,3 m/s (vento fraco). 

No ponto 2, a velocidade oscilou bastante, às 6h e 9h foi conferida uma 

velocidade dos ventos de 0,3 m/s (calma), às 12h atingiu 6,3 m/s, às 15h e 18h 

registrou-se uma velocidade de 4,3 m/s e às 21h apenas 1,1 m/s.  

A velocidade dos ventos também oscilou muito no ponto 3, que às 6h atingiu 1,1 

m/s (bafagem); às 9h, 2,5 m/s; às 12 h registrou 6,3 m/s (vento moderado); às 15h e 18h, 

ambos, registraram 4,3 m/s; às 21h houve uma redução dos ventos. 

No Ponto 4 a velocidade oscilou entre 0,3 m/s e 2,5 m/s.  

Verificou-se, então, que o de menor velocidade foi o da Colonial, fato este que 

pode ser explicado pela quantidade de vegetação presente na área, agindo como barreira 

à velocidade dos ventos. 

No que se refere à nebulosidade, pode-se notar uma grande quantidade de 

nuvens em todos os pontos de coleta do primeiro experimento, devido à atuação da 

ZCIT - sistema atmosférico produtor de chuvas que atua, principalmente, de fevereiro a 

maio na região. 

Às 6h, o ponto que apresentou a maior taxa de nebulosidade foi o 4º, com 7/8, 

seguido pelo 3º ponto, e por último o 1º e 2º juntos, ambos com 4/8. Essa grande 

quantidade de nuvens deve-se a ZCIT que em 2011 esteve fortalecida devido ao 

fenômeno de La Niña associado ao Dipolo do Atlântico negativo (favorável às chuvas), 

os quais caracterizaram o ano de 2011 como muito chuvoso. 

A partir das 15h, houve uma diminuição da quantidade de nuvens. Às 18h, 

quatro áreas experimentais registraram 1/8, excetuando-se o 3º ponto, onde não foi 

detectada nenhuma nuvem. A redução da nebulosidade à noite pode ser um dos fatores 

que explica a diminuição da temperatura neste período, já que tal processo possibilita 

uma melhor dissipação do calor, liberado à noite pelas superfícies urbanas. 

O fluxo de pessoas e veículos, conforme verificado, no ponto 1 (Banco do 

Brasil) foi bastante intenso ao longo de todo o dia, com diminuição à noite, pois é uma 

área de intensa dinâmica urbana do distrito Sede de Aquiraz. 

Os pontos 2, 3 e 5 também apresentaram um considerável fluxo ao longo do dia. 

O ponto 2 apresentou maior movimentação à noite, pois é uma área de lazer.O ponto 3 

teve grande movimento durante o dia, pois é uma área residencial e está próxima ao 

hospital local.  
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O ponto 4, por estar situado em uma área privada, não apresentou fluxo de 

veículos nem de pessoas.  

No que se refere ao conforto térmico, constatamos que o ponto de maior 

conforto, de acordo com o Diagrama do Conforto Humano do INMET, foi o 4. Os que 

apresentaram o maior desconforto foram o 1 e 3, necessitando de vento, de acordo com 

a maioria das medições. 

Percebe-se então a importância da vegetação para mitigar os efeitos da 

urbanização, pois esta altera a atmosfera local, ocasionando elevadas temperaturas e 

porcentagens de umidade. 
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QUADRO 3 - Síntese dos atributos climáticos do 1º experimento 

 

TEMPERATURA (ºC) 

PONTO 1       

PONTO 2       

PONTO 3       

PONTO 4       

HORA 6 9 12 15 18 21 

\as 24, 7ºC – 26, 7ºC   26, 8ºC – 28, 7ºC           28, 8ºC – 30, 7ºC          30,8 – 32, 7ºC 

 

UMIDADE RELATIVA (%) 

PONTO 1       

PONTO 2       

PONTO 3       

PONTO 4       

HORA 6 9 12 15 18 21 

         60 % - 69%            70% - 79%              80% - 89%              90% - 99% 

 

NEBULOSIDADE (8/8) 

PONTO 1 4/8 5/8 5/8 4/8 1/8 1/8 

PONTO 2 4/8 5/8 3/8 3/8 0 1/8 

PONTO 3 6/8 5/8 3/8 2/8 1/8 3/8 

PONTO 4 7/8 7/8 4/8 6/8 1/8 2/8 

HORA 6 9 12 15 18 21 

 

 

VELOCIDADE (m/s) E DIREÇÃO DOS VENTOS 

PONTO 1 ↓ ↓ ↓ ↓ ↖ ↖ 

PONTO 2 → ↘ ↖ ← ← ← 

PONTO 3 ↓ ↙ → ↖ ↓ ↘ 

PONTO 4 ↑ ↖ ← ← ← ← 

HORA 6 9 12 15 18 21 

Direção do Vento: ↓ (Norte) ↑ (Sul) ← (Leste) → (Oeste) ↙ (Nordeste) ↖ (Sudeste) ↘ (Noroeste)  

↗ (Sudoeste) / Velocidade do Vento:        Calma           Bafagem           Aragem             Vento Fraco       

        Vento Moderado            Vento Fresco 

 

 

Sistemas 

Atmosféricos 

          Atuação da Zona de Convergência Intertropical 

          Linha de Instabilidade                           

HORA 6 9 12 15 18 21 
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QUADRO 4 – Síntese dos atributos urbanos do 1º experimento  

 

FLUXO DE VEÍCULOS POR MINUTO 
PONTO 1       
PONTO 2       
PONTO 3       
PONTO 4       
HORA 6 9 12 15 18 21 

       Ausente        0 – 10         11 – 20        21 – 30       31 – 40        Acima de 40  

 

           FLUXO DE PESSOAS POR MINUTO 
PONTO 1       
PONTO 2       
PONTO 3       
PONTO 4       

HORA 6 9 12 15 18 21 
       Ausente        0 – 10         11 – 20        21 – 30       31 – 40        Acima de 40  
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Síntese do conforto térmico do 1º experimento  

CARTA BIOCLIMÁTICA ADOTADA PARA O BRASIL COM OS DADOS DE CAMPO 

 

 

Legenda: 

1- Zona de Conforto; 2 - Ventilação; 3 - Resfriamento Evaporativo; 4 - Massa Térmica para 

Resfriamento; 5 - Ar Condicionado; 6 - Umidificação; 7 - Massa Térmica e Aquecimento Solar Passivo; 8 

- Aquecimento Solar Passivo; 9 - Aquecimento Artificial. 

   Banco do Brasil       Praça das Flores      Centro de especialidade médicas       Colonial. 

 

Escala Temperatura Efetiva (TE) 

Ponto 1       

Ponto 2       

Ponto 3       

Ponto 4       

HORA 6 9 12 15 18 21 

      Stress ao calor (acima de 26º C)        Zona de Conforto (21º a 26ºC)         Stress ao frio (Abaixo de 22º C)  
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1º experimento: Ponto 1 - Banco do Brasil 

    
Neste setor experimental concentram-se: o comércio varejista da cidade, os 

bancos e o maior supermercado local, o que gera um intenso fluxo de pessoas e 

veículos. 

A área está densamente urbanizada com edifícios de um a dois pavimentos e os 

solos impermeabilizados com asfalto. A vegetação é pontual, sendo verificada apenas 

em um canteiro lateral.  

Estas condições locais contribuem para a elevação da temperatura tanto pela 

presença de edificações e asfalto quanto pelo calor emitido pelos automóveis. No 

entanto, apesar de concentrar toda esta dinâmica urbana, este ponto ficou em terceiro 

lugar no que se refere aos maiores valores de temperatura em quatro horários (6h, 9h, 

12h e 21h). No período da tarde, o ponto 1 apresentou temperaturas mais elevadas que 

os demais.  

As temperaturas variam de 24, 7ºC (às 6h) a 31,9ºC (às 15h), evidenciando uma 

amplitude térmica de 7,2ºC, mais elevada de todo o experimento. Quanto à umidade 

relativa do ar, houve uma variação de 65% (às 15h) a 87% (às 9h).  

Esta elevada taxa de umidade às 9h deve-se à precipitação que houve das 7h às 

8h30 em toda a área experimental.  

Ao observar o climograma 1, percebe-se que as maiores temperaturas foram 

registradas às 12h e às 15h, respectivamente 30,9ºC e 31,9ºC. Esta última foi a mais 

elevada neste experimento, considerando todos os outros pontos, apresentando, 

consequentemente, a menor taxa de umidade relativa do ar: 65% nesse mesmo horário, 

pois estas grandezas são inversamente proporcionais. 

 

GRÁFICO 1: correlação entre temperatura e umidade do ponto 1 no 1º exp. 
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 Segundo o Diagrama do Conforto Humano do INMET, verificou-se que este 

ponto esteve dentro da zona de conforto térmico em dois horários: 6h e 21h. O conforto 

verificado nos dois horários supracitados pode ser justificado pelo fato das 6h da manhã 

ser o final da madrugada, quando a superfície ainda não começou a se aquecer, e às 21h, 

iniciar-se o resfriamento noturno. 

Às 9h, devido à precipitação que houve um pouco antes dessa medição, 

constatou-se muita umidade no local, já nos horários de 12h, 15h e 18h, havia a 

necessidade de vento para o conforto. 

 De acordo com o índice Te, este ponto apresentou estresse ao calor em três 

horários, ficando os demais dentro da zona de conforto térmico. Evidenciou-se através 

da carta bioclimática adotada para o Brasil: três horários dentro da zona de conforto e 

outros três necessitaram de ventilação. 
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1º experimento: Ponto 2 – Praça das Flores 

 

 Esta área também é bastante urbanizada, e no seu entorno encontram-se prédios 

do Governo municipal e alguns comércios. Os edifícios existentes possuem, em sua 

maioria, um pavimento. A praça é constituída de pedras portuguesas, com algumas 

árvores e arbustos isolados, assim como gramíneas.  

O ponto situa-se entre as duas principais avenidas da cidade e apresenta um 

elevado fluxo de pessoas e veículos transitando por esta área, especialmente à noite.  

 As temperaturas variaram de 26,2ºC a 31ºC, respectivamente, nos horários de 6h 

e 12h, demonstrando uma amplitude térmica de 4, 8ºC, inferior àquela verificada no 

ponto 1. 

A umidade relativa do ar variou de 69% a 83%, respectivamente, nos horários de 

15h e 9h. Apresentando as porcentagens mais elevadas no período da manhã e da noite, 

com suas menores taxas à tarde, quando a temperatura está mais elevada. 

Observa-se por meio do climograma 2, que a temperatura ascende a partir das 9h 

e decresce a partir das 15h. 

 As temperaturas na Praça das Flores estiveram, em quatro horários, mais 

elevadas que no Banco do Brasil – representantivo de uma dinâmica urbana mais 

intensa que no ponto 2.  

Essa diferença térmica da Praça em relação ao Banco pode ser explicada pelo 

fato de que nela existem mais áreas livres de construções. Tal fato faz supor que o ponto 

da Praça das Flores aqueça-se mais rapidamente e, também, devolva de forma mais 

rápida o calor absorvido para a atmosfera. 

 

          GRÁFICO 2: correlação entre temperatura e umidade do ponto 2 no 1º exp. 
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Este ponto apresentou-se confortável apenas às 6h, de acordo com o Diagrama 

do Conforto Humano de INMET.  

Às 9h, assim como nos demais pontos, constatou-se muita umidade devido à 

precipitação que ocorreu minutos antes da coleta de dados. Nas medições de 12h, 15h, 

18h e 21h houve necessidade de vento para o conforto.  

De acordo com o Índice Te, este ponto apresentou estresse ao calor apenas em 

dois horários, nos demais esteve dentro da faixa de conforto.  A carta bioclimática 

adotada para o Brasil evidenciou assim como no ponto 1, três horários dentro da zona 

de conforto e outros três necessitaram de ventilação. 
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1º experimento: Ponto 3 – Centro de Especialidades Médicas 

 

 O Centro de Especialidades Médicas é marcado pela presença do Hospital 

Municipal e também por centros médicos, como o próprio nome sugere. Mas, também 

apresenta um uso residencial. Devido à instalação de tais equipamentos urbanos nesta 

área, há um intenso fluxo de pessoas e veículos, de modo que as condições locais de 

temperatura e umidade são alteradas pelo calor artificial. As residências desta área são, 

predominantemente, de um pavimento.  

 Estas condições físicas, atreladas às condições atmosféricas, fizeram com que 

este ponto registrasse as temperaturas mais elevadas ao longo do dia no 1º experimento, 

que variaram de 26,4ºC ( às 6h) a 31,4ºC (em dois horários, 12h e 15h), demonstrando 

uma amplitude térmica de 4ºC.  

A umidade relativa do ar variou de 66% a 80%, respectivamente, nos horários de 

15h e 9h, confirmando um contraste de 14% ao longo do dia, conforme destaca o 

climograma 3. 

 Os pontos 2 e 3 foram considerados os mais desconfortáveis, pois somente em 

uma medição enquadraram-se na zona de conforto térmico. Às 9h, denotou-se muita 

umidade e às 12h, 15h, 18h e 21h constatou-se necessidade de vento para conforto. 

Evidenciou-se através da carta bioclimática adotada para o Brasil: três horários 

dentro da zona de conforto e outros três necessitaram de ventilação. 

 

GRÁFICO 3: correlação entre temperatura e umidade do ponto 3 no 1º exp. 
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1º experimento: Ponto 4 – Colonial 

 

A Colonial é ocupada por uma exuberante vegetação ribeirinha e de Mata 

Atlântica, predominando árvores de grande porte. O sombreamento do solo, 

proporcionado pelas árvores contribui para a manutenção do equilíbrio energético do 

ambiente, uma vez que o solo nessas condições absorve pouca radiação solar. .  

A evapotranspiração da vegetação também contribui para a retirada da energia 

percebida como calor do ambiente e, dessa forma, para o resfriamento e a umidificação 

do ar (MOTA, 1995). 

A temperatura variou de 25,1ºC a 28,9ºC, evidenciando uma amplitude térmica 

de 3,8ºC, a menor registrada no 1º experimento. 

Quanto à umidade relativa do ar, houve um contraste de 11%, variando de 72% a 

83%, respectivamente, nos horários de 6h e 21h, conforme está representado no 

climograma 4.  

Este ponto apresentou-se como o mais confortável de todo o 1º experimento, 

enquadrando-se em duas medições (6h e 18h) na zona de conforto térmico, de acordo 

com o Diagrama do Conforto Humano do INMET.  

Às 9h e 21h apresentou muita umidade, justificada por precipitação antes destas 

duas medições.  

Houve necessidade de vento para conforto nos horários de 12h e 15h, porém de acordo 

com o índice Te, este ponto enquadrou-se na zona de conforto térmico em todas as 

medições. Evidenciou-se através da carta bioclimática adotada para o Brasil cinco 

horários dentro da zona de conforto e um necessitou de ventilação. 

 

GRÁFICO 4: correlação entre temperatura e umidade do ponto 4 no 1º exp. 
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4.2. Análise do episódio de inverno (período seco com forte intensidade dos ventos) 

– 2º experimento (20/08/2011) 

 

As condições sinóticas 

 

Dia anterior ao experimento (19/08/2011) 

 

As cartas de pressão ao nível do mar de 00 GMT e 12 GMT, respectivamente, as 

9 e 21 horas local, e as imagens de satélite do dia 19/08/11 (Figura 23 e 24) 

apresentaram dinâmica temporal estabilizada pela ação da Massa de ar Equatorial 

Atlântica, sendo este período caracterizado pelo solstício de inverno no hemisfério sul, 

ou seja, de maior pressão no Atlântico sul. 

Nesse período, a Zona de Convergência Intertropical já está completamente no 

hemisfério norte, pois lá as Temperaturas de Superfície do Mar (TSM), encontram-se 

mais quentes devido ao aquecimento pronunciado do Sol. Desse modo a ZCIT 

acompanha o “Equador térmico”.  

As condições oceânicas revelam que este mês apresentou baixas temperaturas no 

oceano Pacífico, ratificando o efeito La Niña para o período. Já no Atlântico observou-

se um aquecimento das águas mais ao norte, com evidencias do Dipolo Positivo no 

Atlântico (CPTEC, 2011) 

Portanto, para este dia 19 de agosto de 2011, houve atuação da Massa Equatorial 

Atlântica, sendo esta caracterizada por uma extensa área de Alta Pressão no Atlântico 

Sul, que permitiu condições estáveis de tempo para a região, além de ter garantido a 

circulação dos ventos de sudeste, em direção ao litoral do Ceará.  

Secundariamente aos ventos alísios de sudeste, ocorreram brisas. Por volta da 0h 

a ZCIT atuou em torno de 5º e 10ºN no Atlântico com atuação moderada. 
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Figura 23: dinâmica atmosférica do dia anterior ao 2º experimento (19/08/2011) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

                  Carta de Pressão e Imagem GOES-12 IR às 9h                                         Carta de Pressão e Imagem GOES-12 IR às 21h 
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FIGURA 24: evolução da dinâmica atmosférica do dia anterior ao 2º experimento. 
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Dia do experimento (20/08/2011) 

 

O dia do experimento, conforme as cartas de pressão ao nível do mar de 00 

GMT e 12 GMT e as imagens de satélite do dia 20/08/11 (Figura 25 e 26), apresentou 

um fluxo sinótico muito parecido com o do dia anterior: atuação da Massa de ar 

Equatorial Atlântica (MEA), no período referente ao solstício de inverno no hemisfério 

sul, com uma extensa área de alta pressão no Atlântico Sul.  

A Zona de Convergência Intertropical continua completamente no hemisfério 

norte, conforme deslocamento do “Equador Térmico”. Seguindo as mesmas condições 

oceânicas do dia anterior. Têm-se neste mês baixas temperaturas no oceano Pacífico, 

evidenciado o efeito La Niña, e no Atlântico um aquecimento das águas ao norte, com 

evidencias do Dipolo Positivo do Atlântico. (CPTEC, 2011) 

No dia 20 de agosto de 2011 persiste a atuação da Massa Equatorial Atlântica 

(MEA), individualizada na zona de Alta Pressão no Atlântico Sul. Por meio das 

imagens de satélite deste dia é possível perceber a ausência de nuvens, característica da 

atuação da MEA, pois se trata de uma área de alta pressão favorável ao deslocamento 

dos ventos alísios em direção a área de estudo.  

Devido a falta de cobertura de nuvens características de sistemas convectivos, 

observou-se nitidamente a atuação de brisas. Por volta da 0h a Zona de Convergência 

Intertropical (ZCIT) atua em torno de 8º e 18ºN no Atlântico com atuação moderada. 
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Figura 25 - dinâmica atmosférica do dia do 2º experimento (20/08/2011) 
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FIGURA 26: evolução da dinâmica atmosférica do dia 20 de agosto de 2011 (2º experimento - 6h, 9h, 12h 15h, 18h e 21h) 
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A dinâmica dos atributos climáticos 

 

O 2º experimento foi realizado no dia 20 de agosto de 2011, representativo do 

período seco com forte intensidade dos ventos. Os resultados alcançados serão aqui 

analisados. Será feita uma descrição do que ocorreu com os atributos climáticos, 

urbanos e de conforto térmico. 

Os ventos são de fundamental importância na dinâmica terrestre, visto que eles 

transportam umidade dos oceanos para as porções continentais, amenizando o calor das 

zonas de baixa pressão atmosférica. 

Às 6h, início do experimento, evidenciou-se um contraste térmico de 1,0ºC, 

como pode ser observado na tabela 3, entre os pontos 1 e 3, os quais registraram 

respectivamente 25,5ºC e 26,5ºC. 

Às 12h, foram registradas as mais elevadas temperaturas do dia. O maior 

contraste térmico evidenciado foi às 15h, quando se registrou uma diferença de 3,2ºC 

entre os pontos 1 e 4.  

No 2º experimento, o ponto 1 foi o que exibiu as temperaturas mais elevadas do 

dia. Diferentemente do 1º experimento, cujo ponto de temperaturas mais elevada foi o 3. 

A umidade relativa não extrapolou 74%, resultado obtido às 21h no ponto 4. 

Este exibiu as maiores taxas de umidade de todo o dia, e o ponto que apresentou os 

menores valores foi o 1. 

Às 18h e 21h foram registrados os maiores contrastes higrométricos do dia, 

chegando a 8%. Constatou-se que as diferenças higrométricas verificadas no 2º 

experimento foram inferiores as evidenciadas no 1º, fato justificado pela atuação da 

ZCIT no 1º trabalho de campo. 

Não se observou nuvens na maior parte do dia. Estas estiveram presentes no céu 

apenas pela manhã nos horários de 6h e 9h. Durante o dia, a baixa nebulosidade 

contribuiu para uma maior entrada de energia e, consequentemente, maior absorção dos 

raios solares, aumentando a temperatura. Porém a baixa nebulosidade à noite, pode ser 

um dos fatores que explica a diminuição da temperatura neste período do dia, uma vez 

que este processo permite melhor dissipação do calor, liberado à noite pelas superfícies 

urbanas. 
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TABELA 3 – Contrastes Térmicos e Higrométricos do 2º Experimento. 

 

INTRA-URBANO 

HORA        Contrastes Térmicos (ºC) Contrastes Higrométricos (%) 

6 1,0 3,0 

9 1,7 6,0 

12 2,4 5,0 

 15 3,2 8,0 

18 1,8 8,0 

 21 0,9 8,0 

 

No que se refere à direção dos ventos, estes oscilaram entre leste e sudeste ao 

longo de todo o dia nos pontos 1, 2, 3 e 4. O ponto 5 manteve a direção leste durante 

todas as medições. O fluxo do ar conservou-se intenso ao longo de todo o 2º 

experimento, variando nos pontos 1 e 2 de 2,5m/s a 6,3m/s. No ponto 3 foram 

evidenciadas as menores velocidades, que não extrapolaram os 4,3 m/s. No ponto 4 

houve variação de 2,5m/s a 6,3m/s. O ponto 5 foi o que apresentou as maiores 

velocidades do ar, variando de 6,3m/s a 8,4m/s  ao longo do dia (cinco horários de 

medições). 

Seguindo a tendência do 1º experimento, o fluxo de veículos e pessoas ao longo 

do dia foi mais elevado no ponto 1, seguido dos pontos 5, 2 e 3, e nulo no ponto 4.  

Segundo o Diagrama do INMET, constatou-se que todas as áreas experimentais 

apresentaram-se mais confortáveis no 2º experimento do que no 1º. Esse fato pode ser 

explicado pelas condições atmosféricas deste último período, no qual o vento é uma 

variável importante a ser considerada na definição das condições de conforto. 

A seguir serão analisados setorialmente os pontos de coleta de dados. 
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QUADRO 5 – Síntese dos atributos climáticos do 2º experimento  

 

TEMPERATURA (ºC) 

PONTO 1       

PONTO 2       

PONTO 3       

PONTO 4       

HORA 6 9 12 15 18 21 

\as 25, 5ºC – 27, 5ºC         27, 6ºC – 29, 5ºC            29, 6ºC – 31, 5ºC       

 

 

UMIDADE RELATIVA (%) 

PONTO 1       

PONTO 2       

PONTO 3       

PONTO 4       

HORA 6 9 12 15 18 21 

       55 % - 64%           65% - 74%           75 - 86%       

 

 

NEBULOSIDADE (8/8) 

PONTO 1 3/8 2/8 0 0 0 0 

PONTO 2 2/8 3/8 0 0 0 0 

PONTO 3 3/8 3/8 1/8 0 0 0 

PONTO 4 1/8 2/8 0 0 0 0 

HORA 6 9 12 15 18 21 

 

 

VELOCIDADE (m/s) E DIREÇÃO DOS VENTOS 

PONTO 1 ↖ ↖ ↖ ↖ ↖ ↖ 

PONTO 2 ↖ ↖ L ↙ ↖ L 

PONTO 3 ← ← ← ← ← ← 

PONTO 4 ↖ ↖ ← ← ← ← 

HORA 6 9 12 15 18 21 

Direção do Vento: ← (Leste) ↙ (Nordeste) ↖ (Sudeste)  

Velocidade do Vento:        Calma           Bafagem           Aragem            Vento Fraco       

        Vento Moderado            Vento Fresco 

 

 

Sistemas 

Atmosféricos 

            Atuação da Massa Equatorial Atlântica associada aos ventos alísios de sudeste 

                  

HORA 6 9 12 15 18 21 
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QUADRO 6 – Síntese dos atributos urbanos do 2º experimento  

 

FLUXO DE VEÍCULOS POR MINUTO 
PONTO 1       
PONTO 2       
PONTO 3       
PONTO 4       
PONTO 5       

HORA 6 9 12 15 18 21 
       Ausente        0 – 10         11 – 20        21 – 30       31 – 40        Acima de 40  

 

           FLUXO DE PESSOAS POR MINUTO 
PONTO 1       
PONTO 2       
PONTO 3       
PONTO 4       
PONTO 5       

HORA 6 9 12 15 18 21 
       Ausente        0 – 10         11 – 20        21 – 30       31 – 40        
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Síntese do conforto térmico do 2º experimento  

CARTA BIOCLIMÁTICA ADOTADA PARA O BRASIL COM OS DADOS DE CAMPO 

 

 

Legenda: 

1- Zona de Conforto; 2 - Ventilação; 3 - Resfriamento Evaporativo; 4 - Massa Térmica para 

Resfriamento; 5 - Ar Condicionado; 6 - Umidificação; 7 - Massa Térmica e Aquecimento Solar Passivo; 8 

- Aquecimento Solar Passivo; 9 - Aquecimento Artificial. 

   Banco do Brasil       Praça das Flores      Centro de especialidade médicas       Colonial     

 

Escala Temperatura Efetiva (TE) 
Ponto 1       

Ponto 2       
Ponto 3       
Ponto 4       

HORA 6 9 12 15 18 21 
      Stress ao calor (acima de 26º C)         Zona de Conforto (21º a 26ºC)         Stress ao frio (Abaixo de 22º C)  
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2º experimento: Ponto 1 - Banco do Brasil 

 

 As temperaturas variaram de 25,5ºC a 31, 4ºC, respectivamente, nos horários de 

6h e 12h, apresentando uma amplitude térmica de 5,9 ºC. Este foi o ponto que 

apresentou as mais elevadas temperaturas do 2º experimento, o que pode ser justificado 

pela intensa dinâmica e fluxo de veículos e pessoas nesta área. 

A umidade relativa do ar variou de 56% a 68%, respectivamente, nos horários de 

12h e 6h, uma diferença de 12% ao longo do dia, conforme está representado no 

climograma 6. 

Verificou-se, neste experimento, que o ponto 1 durante quatro medições esteve 

dentro da faixa de conforto térmico, conforme o Diagrama do Conforto Humano do 

INMET e o índice Te. A carta bioclimática adotada para o Brasil indicou todos os 

horário confortáveis. 

Os únicos horários que se apresentaram desconfortáveis foram os de 12h e 15h, 

os quais necessitaram de vento para conforto. Constatou-se, então, que este ponto 

apresentou-se mais confortável no 2º experimento do que no 1º. A carta biclimática 

adotada para o Brasil indicou cinco horários confortáveis e um necessitou de ventilação. 

A intensa velocidade dos ventos, própria deste período do ano na área de estudo, 

justifica um maior conforto apresentado neste experimento. 

 

         GRÁFICO 5: correlação entre temperatura e umidade do ponto 1 no 2º exp. 
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2º experimento: Ponto 2 - Praça das Flores 

  

 As temperaturas variaram de 26,1ºC a 29, 5ºC, respectivamente, nos horários de 

6h e 12h, apresentando uma amplitude térmica de 3,4 ºC. 

A umidade relativa do ar variou de 56% a 69%, respectivamente, nos horários de 

12h e 21h, uma diferença de 13% ao longo do dia, conforme está representado no 

climograma 7. 

Conforme o cruzamento das variáveis de temperatura do ar e umidade relativa 

no Diagrama de INMET, averiguou-se que neste dia o ponto 2 esteve, em quatro 

medições, dentro da faixa de conforto térmico, excetuando-se os horários de 12h e 15h. 

Porém, de acordo com o índice Te este ponto esteve dentro da faixa de conforto em 

todos os horários. A carta biclimática adotada para o Brasil indicou cinco horários 

confortáveis e um necessitou de ventilação. 

O ponto 2 também se apresentou mais confortável no 2º experimento do que no 

1º. 

 

GRÁFICO 6: correlação entre temperatura e umidade do ponto 2 no 2º exp. 
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2º experimento: Ponto 3 - Centro de Especialidades Médicas 

 

 As temperaturas variaram de 26,5ºC a 31ºC, respectivamente, nos horários de 6h 

e 12h, apresentando uma amplitude térmica de 4,5 ºC. 

A umidade relativa do ar variou de 56% a 68%, respectivamente, nos horários de 

12h e 21h, uma diferença de 12% ao longo do dia, conforme está representado no 

climograma 8. 

O Centro de Especialidades Médicas ficou em segundo lugar no que diz respeito 

às mais elevadas temperaturas. 

Com relação ao conforto térmico neste ponto, verificou-se que somente em duas 

medições o ponto 3 esteve fora da faixa de conforto, sendo elas às 12h e 15h, quando 

necessitaram de vento para conforto, conforme o Diagrama de INMET e o índice Te. A 

carta biclimática adotada para o Brasil indicou quatro horários confortáveis e dois 

necessitaram de ventilação. 

O ponto 3 também se apresentou mais confortável no 2º experimento do que no 

1º. 

 

GRÁFICO 7: correlação entre temperatura e umidade do ponto 3 no 2º exp. 
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2º experimento: Ponto 4 - Colonial 

 

 Verificou-se que temperatura do ar neste ponto não ultrapassou os 29 ºC, 

variando de 26ºC a 29ºC, respectivamente, nos horários de 6h e 12h, apresentando uma 

amplitude térmica de 3ºC. 

A umidade relativa do ar variou de 60% a 74%, respectivamente, nos horários de 

12h e 21h, uma diferença de 14% ao longo do dia, conforme está representado no 

climograma 9.  

Este ponto apresentou as mais baixas temperaturas e as mais elevadas taxas de 

umidade devido aos efeitos mitigadores da vegetação já descritos anteriormente. 

O ponto 4 esteve dentro da faixa de conforto térmico durante todo o dia do 2º 

experimento, de acordo com o Diagrama do INMET e o índice Te. A carta biclimática 

adotada para o Brasil indicou todos horários como confortáveis. 

No 1º experimento, em duas medições este ponto ficou fora da zona de conforto 

e, assim como os demais pontos, apresentou-se mais confortável no 2º experimento do 

que no 1º. 

 

GRÁFICO 8: correlação entre temperatura e umidade do ponto 4 no 2º exp. 
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4.3. Análise do episódio de primavera (período seco com fraca intensidade dos 

ventos) – 3º experimento (26/11/2011) 

 

As condições sinóticas 

 

A dinâmica atmosférica do dia anterior ao 3º experimento 

 

Tanto as cartas de pressão ao nível do mar de 00 GMT e 12 GMT, quanto as 

imagens de satélite das 9 e 21 horas do dia 25/11/11 (Figuras 27 e 28) exibem um 

período de instabilidade atmosférica, nas áreas de baixa pressão, localizadas na Bahia, 

Piauí e Maranhão. Este período caracteriza-se pelo equinócio de primavera no 

hemisfério sul. 

 Há uma atuação mais evidente de Vórtices Ciclônicos de Altos Níveis (VCAN), 

na região Nordeste, contudo para o Ceará, este tipo de sistema estará melhor 

posicionado em meados de dezembro, com seu período de atuação marcante em janeiro. 

Observa-se através das figuras 27 e 28 alguns sistemas ciclônicos em parte do 

Nordeste, caracterizando uma área de baixa pressão. No Ceará, no entanto, predomina 

uma área de alta pressão referente à ação da Massa de ar Equatorial Atlântica. 

Neste período a Zona de Convergência Intertropical fazia o percurso do 

hemisfério norte para o sul. As Temperaturas de Superfície do Mar (TSM) no oceano 

Pacífico evidenciaram o efeito La Niña que se estabeleceu desde agosto deste ano. Na 

região do Atlântico Norte, a TSM apresentou-se próxima à normalidade. 
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Figura 27: dinâmica atmosférica do dia anterior ao 3º experimento (25/11/2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Carta de Pressão e Imagem GOES-12 IR às 9h                                                     Carta de Pressão e Imagem GOES-12 IR às 21h
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FIGURA 28: evolução da dinâmica atmosférica do dia 25 de novembro de 2011 (3º experimento - 6h, 9h, 12h 15h, 18h e 21h) 
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A dinâmica atmosférica do dia anterior ao 3º experimento  

 

No dia 26 de novembro tanto as cartas de pressão ao nível do mar de 00 GMT e 12 

GMT, quanto as imagens de satélite (Figura 29 e 30) revelaram instabilidade atmosférica nos 

estados do Maranhão, Piauí e Bahia. O Ceará ainda esteve influenciado pela Massa Equatorial 

Atlântica, esta enfraquecida pelo período chuvoso que se aproximava.  

A intensidade dos ventos diminuiu neste período devido as condições de tempo 

instável que se aproximava. Este período caracterizou-se pelo equinócio de primavera no 

hemisfério sul. 

 Há uma atuação mais evidente de Vórtices Ciclônicos de Altos Níveis (VCAN), na 

região Nordeste. Contudo, no Ceará este tipo de sistema estará melhor posicionado em 

meados de dezembro, com seu período de atuação marcante em janeiro.  

A Zona de Convergência Intertropical encontrou-se fazendo o caminho de volta do 

hemisfério norte para o sul, porém ainda localizada na parte norte do planeta, por volta de 0h 

do dia 26/11/11 a ZCIT atuou entre 5° e 10°N de forma moderada.  
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Figura 29: dinâmica atmosférica do dia do 3º experimento (26/11/2011) 

 

 

         

         

         

         

         

         

         

         

       

       

       

       

       

       

       

       

     

                 Carta de Pressão e Imagem GOES-12 IR às 9h                                                           Carta de Pressão e Imagem GOES-12 IR às 21h                                 



 

118 
 

FIGURA 30: evolução da dinâmica atmosférica do dia 26 de novembro de 2011 (3º experimento - 6h, 9h, 12h 15h, 18h e 21h) 
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A dinâmica dos atributos climáticos 

 

 Às 6h, início do experimento, houve um contraste térmico de 1,7ºC entre os 

pontos. Neste horário, o Banco do Brasil registrou 27,0ºC, já a Colonial registrou 

26,4ºC, respectivamente a maior e a menor temperatura. 

Às 9h, tanto o Banco do Brasil como a Praça das Flores registraram 30ºC. Às 

12h foi registrado 32ºC no Banco, a maior temperatura deste experimento. 

 Com exceção das 15h, o Banco foi o ponto que apresentou as mais elevadas 

temperaturas ao longo de todo o experimento, fato explicado pelas condições físicas do 

local. Ou seja, o solo desta área está completamente impermeabilizado, não há 

arborização na rua, tudo isto aliado ao fato deste local ser o de maior movimentação 

comercial da cidade. 

 Com relação aos contrastes higrométricos, às 6h houve uma variação de 6% 

entre a Colonial e a Praça das Flores. Às 9h, tanto a Colonial quanto o Centro de 

Especialidades Médicas registram 66% de umidade relativa. Ao meio dia, a Colonial 

apresentou as mais elevadas taxas de umidade (tabela 4). 

 

TABELA 4 – Contrastes Térmicos e Higrométricos do 3º experimento. 

INTRA-URBANO 

HORA        Contrastes Térmicos (ºC) Contrastes Higrométricos (%) 

6 1,7 7% 

9 0,8 9% 

12 2,1 6% 

 15 2,2 12% 

18 0,9 4% 

 21 0,7 4% 

 

A velocidade do vento neste experimento (QUADRO 8), segundo a escala de 

Beaufort, variou de 1,1 m/s a 4,3 m/s, porém nem todos os pontos de coleta registraram 

esta última velocidade. Esses dados são justificados por essa época do ano ser 

caracterizada por fraca intensidade dos ventos, graças à estabilidade atmosférica 

causada pela MEAS.  
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No ponto 1, a velocidade do vento não ultrapassou os 2,5 m/s, registrada nos 

horários de 12h e 15h. Nos demais horários a velocidade medida foi sempre de 1,1 m/s. 

As maiores velocidades foram registradas na Praça das Flores, onde somente às 

6h foi marcado 2,5 m/s, os demais horários registraram consecutivamente 4,3 m/s. 

No Centro de Especialidades Médicas a velocidade variou de 0,3 m/s a 2,5 m/s, 

porém o ponto que evidenciou as menores velocidades foi o da Colonial, que em três 

horários marcou 0,3 m/s.  

A Praça das Flores registrou as maiores velocidades, isso se explica por ser este 

o ponto mais livre de barreiras físicas e naturais, facilitando a circulação do vento. Em 

contrapartida, a Colonial registrou os menores valores, por se tratar do ponto mais 

arborizado, o que dificulta a circulação. 

Com relação à direção dos ventos, esta se manteve constante em todos os pontos, 

no caso do Banco do Brasil e da Praça das Flores o vento manteve a direção sudeste em 

todos os horários; já na Colonial e Centro de Especialidades Médicas esse se conservou 

sempre na direção leste. 

No tocante a nebulosidade, evidenciou-se uma quantidade máxima de 4/8 de 

nuvens no céu durante a manhã, porém no período da tarde e noite o céu esteve bastante 

limpo, não ultrapassando 1/8 de nebulosidade em nenhum ponto de coleta de dados. 

Por fim, quanto ao conforto térmico neste experimento, constatou-se que neste 

período do ano há um maior desconforto, evidenciado através das cartas bioclimáticas 

utilizados por esta pesquisa e do índice de Te.  

Ao ser utilizado o Diagrama do conforto humano do INMET evidenciou-se para 

o Banco do Brasil, a Praça das Flores e o Centro de Especialidades Médicas necessidade 

de vento para conforto nos horários de 9h, 12h e 15h e nos horários de 6h, 18h e 21h 

conforto térmico. 

No caso da Colonial, os horários de 6h, 9h, 18h e 21h estiveram dentro da faixa 

de conforto, os demais horários necessitaram também de vento para o conforto. 

O índice Te evidenciou estresse ao calor nos horários de 9h, 12h e 15h para 

todos os pontos de coleta, com exceção do Banco do Brasil que às 9h esteve dentro da 

faixa de conforto.  
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QUADRO 7 – Síntese dos Atributos Climáticos do 3º Experimento  

 

TEMPERATURA (ºC) 

PONTO 1       

PONTO 2       

PONTO 3       

PONTO 4       

HORA 6 9 12 15 18 21 

\as   25, 5ºC – 27, 5ºC         27, 6ºC – 29, 5ºC            29, 6ºC – 31, 5ºC       

 

 

UMIDADE RELATIVA (%) 

PONTO 1       

PONTO 2       

PONTO 3       

PONTO 4       

HORA 6 9 12 15 18 21 

       55 % - 64%           65% - 74%           75 - 86%       

 

 

NEBULOSIDADE (8/8) 

PONTO 1 1/8 0 1/8 0 0 0 

PONTO 2 3/8 4/8 1/8 1/8 1/8 1/8 

PONTO 3 5/8 4/8 4/8 0 0 0 

PONTO 4 4/8 4/8 1/8 1/8 1/8 0 

HORA 6 9 12 15 18 21 

 

 

VELOCIDADE (m/s) E DIREÇÃO DOS VENTOS 

PONTO 1 ↖ ↖ ↖ ↖ ↖ ↖ 

PONTO 2 ↖ ↖ ↖ ↖ ↖ ↖ 

PONTO 3 ← ← ← ← ← ← 

PONTO 4 ← ← ← ← ← ← 

HORA 6 9 12 15 18 21 

Direção do Vento: ← (Leste) ↙ (Nordeste) ↖ (Sudeste)  

Velocidade do Vento:        Calma           Bafagem           Aragem            Vento Fraco       

        Vento Moderado            Vento Fresco 

 

 

Sistemas 

Atmosféricos 

            MASSA EQUATORIAL ATLÂNTICA (ANTICICLONE DO ATLÂNTICO SUL) 

                  

HORA 6 9 12 15 18 21 
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QUADRO 8 – Síntese dos Atributos Urbanos do 2º Experimento  

 

FLUXO DE VEÍCULOS POR MINUTO 
PONTO 1       
PONTO 2       
PONTO 3       
PONTO 4       

HORA 6 9 12 15 18 21 
       Ausente        0 – 10         11 – 20        21 – 30       31 – 40        Acima de 40  

 

           FLUXO DE PESSOAS POR MINUTO 
PONTO 1       
PONTO 2       
PONTO 3       
PONTO 4       

HORA 6 9 12 15 18 21 
       Ausente        0 – 10         11 – 20        21 – 30       31 – 40        
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Síntese do conforto térmico do 3º experimento 

CARTA BIOCLIMÁTICA ADOTADA PARA O BRASIL COM OS DADOS DE CAMPO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: 

1- Zona de Conforto; 2 - Ventilação; 3 - Resfriamento Evaporativo; 4 - Massa Térmica para 

Resfriamento; 5 - Ar Condicionado; 6 - Umidificação; 7 - Massa Térmica e Aquecimento Solar Passivo; 8 

- Aquecimento Solar Passivo; 9 - Aquecimento Artificial. 

   Banco do Brasil       Praça das Flores      Centro de especialidade médicas       Colonial       

 

Escala Temperatura Efetiva (TE) 
Ponto 1       
Ponto 2       

Ponto 3       
Ponto 4       

HORA 6 9 12 15 18 21 
      Stress ao calor (acima de 26º C)         Zona de Conforto (21º a 26ºC)         Stress ao frio (Abaixo de 22º C)  
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3º experimento: Ponto 1 - Banco do Brasil 

 

 As temperaturas variaram de 27 ºC a 32 ºC, respectivamente, nos horários de 6h 

e 12h, apresentando uma amplitude térmica de 5,0 ºC. Este foi o ponto que apresentou 

as mais elevadas temperaturas do 3º experimento em virtude da intensa dinâmica 

urbana, uma vez que os equipamentos urbanos estão instalados, em sua maioria, nesta 

área.  

A umidade relativa do ar variou de 57% a 70%, respectivamente, nos horários de 

9h e 21h, uma diferença de 13% ao longo do dia, conforme está representado no 

climograma 9. 

O ponto 1 foi o que apresentou as temperaturas mais elevadas deste 

experimento. Contribuíram para essa absorção de calor a falta de vegetação, a 

concentração dos equipamentos urbanos e os materiais de construção utilizados.  

Verificou-se neste experimento que o ponto 1, durante três medições, esteve 

dentro da faixa de conforto térmico, conforme o Diagrama do Conforto Humano do 

INMET e do Índice Te. Os horários que estiveram fora da zona de conforto foram: 9h, 

12h e 15h, os quais necessitaram de vento para conforto. A carta biclimática adotada 

para o Brasil indicou três medições confortáveis, duas necessitaram de ventilação e uma 

de ar condicionado. 

A fraca intensidade dos ventos e pouca nebulosidade propiciaram o desconforto 

neste experimento. 

 

GRÁFICO 9: correlação entre temperatura e umidade do ponto 1 no 3º exp. 
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3º experimento: Ponto 2 – Praça das Flores 

 

 As temperaturas variaram de 26,3 ºC a 30, 3 ºC, respectivamente, nos horários 

de 6h e 12h, apresentando uma amplitude térmica de 4,0 ºC.  

A umidade relativa do ar variou de 58% a 72%, respectivamente, nos horários de 

9h e 18h, uma diferença de 14% ao longo do dia, conforme está representado no 

climograma 10. 

Conforme o cruzamento das variáveis de temperatura do ar e umidade relativa 

no Diagrama de INMET, constatou-se que neste experimento, o ponto 2 esteve dentro 

da faixa de conforto térmico. O índice Te indicou estresse ao calor em três medições. A 

carta biclimática adotada para o Brasil indicou três medições confortáveis e três 

necessitaram de ventilação.  

Em relação ao 2º experimento, o ponto 2 apresentou-se mais desconfortável. 

 

GRÁFICO 10: correlação entre temperatura e umidade do ponto 2 no 3º exp. 

 

                    

 

 

  

0 

20 

40 

60 

80 

100 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

06 h 09 h 12 h 15 h 18 h 21 h 

U
m

id
ad

e
 

Te
m

p
er

at
u

ra
 

Ponto 02 - Praça das Flores 

Temperatura (°C) Umidade (%) 



 

126 
 

3º experimento: Ponto 3 – Centro de Especialidades Médicas 

 

 As temperaturas variaram de 25,3 ºC a 31,8 ºC, respectivamente, nos horários de 

6h e 12h, apresentando a maior amplitude térmica deste experimento (6,5 ºC). 

A umidade relativa do ar variou de 55% a 68%, respectivamente, nos horários de 

12h e 21h, uma diferença de 13% ao longo do dia, conforme está representado no 

climograma 11. O Centro de Especialidades Médicas ficou em segundo lugar no que diz 

respeito às mais elevadas temperaturas. 

Com relação ao conforto térmico, verificou-se que em três medições o ponto 

esteve dentro da faixa de conforto. Os demais horários necessitaram de vento para 

conforto, conforme o Diagrama de INMET.  

O índice Te indicou para os horários de 9h, 12h e 15h estresse ao calor.  

A carta biclimática adotada para o Brasil indicou duas medições confortáveis e 

quatro necessitaram de ventilação. 

O ponto 3 também se apresentou mais confortável no 2º experimento. 

 

  

GRÁFICO 11: correlação entre temperatura e umidade do ponto 3 no 3º exp. 
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3º experimento: Ponto 4 – Colonial 

 

  Verificou-se que temperatura variou de 26, 4 ºC a 29, 9 ºC, respectivamente, 

nos horários de 6h e 12h, apresentando uma amplitude térmica de 3, 5 ºC.  

A umidade relativa do ar variou de 64% a 71%, respectivamente, nos horários de 

6h e 21h, uma diferença de 7% ao longo do dia, conforme está representado no 

climograma 12.  

Este ponto apresentou as mais baixas temperaturas e as mais elevadas taxas de 

umidade, devido aos efeitos mitigadores da vegetação. 

O ponto 4 esteve dentro da faixa de conforto térmico assim como o ponto 2 e 3 

em três medições, de acordo com o Diagrama do INMET e o Índice Te. A carta 

biclimática adotada para o Brasil indicou três medições confortáveis e três necessitaram 

de ventilação. 

Apenas neste experimento, o ponto 4 não esteve dentro da faixa de conforto em 

todos os horários. 

 

GRÁFICO 12: Correlação entre temperatura e umidade do ponto 4 no 3º exp. 
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5. SAZONALIDADE DOS EXPERIMENTOS: RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Com base nos dados coletados nos três experimentos da pesquisa, foi possível 

fazer algumas considerações sobre o comportamento das variáveis climáticas 

trabalhadas no núcleo urbano do distrito Sede de Aquiraz.  A seguir serão destacados os 

fatos e eventos de maior frequência, observados no decorrer da pesquisa.  

É importante destacar as características climáticas do ano de 2011 que 

influenciaram diretamente o comportamento das variáveis coletadas em campo. A forte 

atuação da ZCIT, associada aos eventos de La Niña e Dipolo Negativo do Atlântico 

ocasionaram elevados totais pluviométricos na cidade de Aquiraz e, aumentaram a 

duração da quadra chuvosa no estado do Ceará.  Explicando os valores mais amenos de 

temperatura e os valores mais elevados de umidade relativa do ar, verificados no 1º 

experimento. 

O período de maior aquecimento do núcleo urbano do distrito Sede de Aquiraz 

ocorreu entre as medições de 9h a 15h nos três experimentos realizados, em virtude 

desse momento ser o de maior incidência de radiação solar sobre a superfície e,  o 

período  de emissão do calor retido para a atmosfera. 

Quando é feita a correlação entre as temperaturas dos três experimentos (Figura 

31), observa-se que o 1º apresentou, entre todos os outros experimentos, as mais baixas 

temperaturas até o meio dia, e as mais elevadas após este horário.  

Justifica-se o fato anterior pelas condições do tempo (abril/2011), uma vez que 

pela manhã, quando a superfície ainda está começando a se aquecer e há bastante 

nebulosidade, é comum serem registradas temperaturas mais amenas.  

Porém a partir das 12h, o calor fica retido na atmosfera, pois a superfície já está 

aquecida e, além da nebulosidade há muita umidade no ar. Essa retenção acontece 

porque a nebulosidade e a umidade do ar não permitem a dissipação do calor, fazendo 

com que as temperaturas fiquem mais elevadas. 

No 3º experimento (novembro/2011), a ocorrência foi diferente. Observou-se 

céu limpo e baixa umidade devido o sistema de alta pressão que se encontrava sobre o 

oceano Atlântico Sul. 

Assim, as características do tempo no 3º experimento possibilitaram tanto o 

aquecimento mais rápido da superfície pela manhã quanto à dissipação mais rápida do 

calor à noite. 
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Os valores mais elevados de temperatura encontrados foram: 31, 9 °C no ponto 1 

às 15h (1º exp.); 31,4 °C ao meio dia no ponto 1 (2º exp.) e; 32 °C às 12h também no 

ponto 1 (3º exp.). 

Com relação aos contrastes térmicos, foi identificado no 1º experimento uma 

variação de 3,3 °C às 15h. No 2º experimento, constatou-se um contraste de 3,2 °C 

também às 15h e, por fim, no 3º experimento houve uma variação de 2,1 °C ao meio 

dia. Em todos as três coletas, as mais elevadas temperaturas foram registradas no ponto 

1 e as mais baixas no ponto 4.  

Os pontos 1 (Banco do Brasil) e 3 ( Centro de Especialidades Médicas) 

registraram as mais elevadas temperaturas na área de estudo, em virtude da 

concentração de equipamentos urbanos, comércios e serviços. Os dois pontos são áreas 

de intenso fluxo de veículos e pessoas. Além disso, são locais que possuem uma 

estrutura urbana caracterizada por materiais que têm alto poder de absorção de energia, 

como o asfalto utilizado no revestimento das vias do entorno dos pontos. As 

características dessas áreas representam uma fonte geradora de calor no ambiente 

urbano, o que pode influenciar diretamente no comportamento microclimático da área 

em estudo.  

 O ponto 4 (Colonial) foi o que apresentou as mais baixas temperaturas em 

virtude das características do seu entorno: bastante vegetação, sem pavimentação 

asfáltica e sem movimento de veículos e pessoas. Enfatiza-se, então, a importância da 

arborização para efeitos de conforto térmico. 

A umidade relativa do ar se manifestou inversamente proporcional à temperatura 

nos três experimentos. Ao observar a Figura 32, percebe-se que o 1º experimento foi o 

mais úmido, graças à atuação da ZCIT e o 2º foi o menos úmido justificando-se pela 

quantidade de ventos que carrega a umidade. 

Os ventos apresentaram-se com maiores velocidades no 2º experimento, em 

virtude dos ventos alísios associados às brisas. No que se refere à direção, no 1º 

experimento os ventos variaram bastante, não apresentando uma direção predominante. 

No 2º e no 3º experimentos a direção variou entre leste e sudeste. Sendo o vento um dos 

elementos mais importantes no estabelecimento de conforto térmico. 

O conforto térmico dos pontos de coleta de dados foi analisado a partir do diagrama 

do INMET, da carta bioclimática de Givoni adotada para o Brasil e do Índice Te. Eles 
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consideram as condições de temperatura e umidade relativa do ar para o 

estabelecimento ou não de conforto térmico. 

No 1º experimento, o diagrama do INMET revelou para todos os pontos alguns 

momentos de muita umidade e outros de necessidade de vento para conforto. O 2º 

experimento, de acordo com esta mesma carta, revelou-se como o mais confortável de 

todos. Já no 3º experimento predominou a necessidade de vento para conforto. 

O índice Te, também, indicou o 2º experimento como o mais confortável, pois 

houve a predominância de conforto e, nos demais experimentos, houve muitos 

momentos de estresse ao calor.  

A carta bioclimática adotada para o Brasil demonstrou em muitos momentos a 

necessidade de ventilação para o 1º e o 3º experimentos. Os pontos mais 

desconfortáveis em todos os experimentos foram o 1 e o 3, e o mais confortável foi 

sempre o 4. 

 Por fim, com relação aos elementos de natureza urbana, os pontos 1 e 3 foram os de 

maior dinâmica, fluxo de veículos e pessoas. O ponto 2 apresentou maior 

movimentação à noite. E não houve passagem de veículos e nem de pessoas no ponto 4. 

Constata-se, então, que os diferentes usos e ocupação do solo urbano da área de estudo 

influenciaram diretamente no comportamento dos atributos climáticos locais. 
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FIGURA 31: variação da temperatura nos três experimentos 
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FIGURA 32: Variação da umidade nos três experimentos 
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6. O CLIMA URBANO DE AQUIRAZ-CEARÁ: PROPOSTAS AO 

PLANEJAMENTO URBANO 

 

As alterações microclimáticas do núcleo urbano do distrito Sede de Aquiraz, 

área mais urbanizada da cidade, são pouco debatidas nos planos de gestão do município. 

No entanto, estes não podem mais negligenciar o estudo do clima ou simplesmente 

tratá-lo à revelia do crescimento urbano da cidade. 

Não havia em Aquiraz, até 2011, Plataforma de Coleta de Dados, tão pouco 

algum estudo de natureza microclimática, fato que confirma a carência de dados e o 

desmazelo com o clima urbano desta cidade.  

Mesmo Aquiraz sendo uma pequena cidade, sua urbanização já causou 

alterações microclimáticas, e faz-se necessário uma reavaliação da legislação urbana na 

perspectiva de diretrizes voltadas ao clima urbano. 

Como foi citado anteriormente, é mais fácil intervir com êxito nas questões 

urbano-ambientais, especialmente no microclima, de pequenas cidades. Aquiraz ainda 

apresenta significativos espaços verdes que contribuem tanto para amenizações do 

efeito-estufa planetário quanto regulador das amplitudes termo-higrométricas. 

A velocidade e direção dos ventos, essenciais para o conforto térmico e melhoria 

da qualidade de vida também não sofreram significativas mudanças nesta cidade, que 

apresenta majoritariamente edifícios de dois pavimentos. 

Por fim, a pesquisa realizada demonstra as condições climáticas intra-urbana de 

uma parte da cidade de Aquiraz-CE, e desponta a necessidade de outros estudos para 

que se possa compreender na íntegra a dinâmica climática que repercute no ambiente 

urbano. Sugere-se como proposição futura para tal cidade: um estudo que contemple 

todo o clima urbano.  

Ressalta-se, sobretudo, os trabalhos que vem sendo realizados pelo Laboratório 

de Climatologia e Recursos Hídricos do Departamento de Geografia da UFC dentro do 

projeto: O CLIMA EM ESPAÇOS INTRA-URBANOS DE FORTALEZA E REGIÃO 

METROPOLITANA NO CAMPO TERMODINÂMICO E O CONFORTO TÉRMICO.  
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6.1. Propostas ao planejamento do núcleo urbano do distrito Sede de Aquiraz – CE 

 

 Conhecer o clima urbano da cidade como um todo, ou seja, realizar estudos que 

contemplem os três canais de percepção do S.C.U.: conforto térmico, qualidade 

do ar e impactos hidrometeóricos. Assim, as relações entre a urbanização e o 

clima urbano serão compreendidas e seus efeitos minimizados.  

 Ciência, por parte da população, dos problemas gerados pela urbanização, 

através da criação de programas contínuos de educação ambiental, promovidos 

pelo governo local em parceria com a universidade, tendo como público alvo às 

instituições educacionais e associações de moradores. 

 Preservação das áreas verdes e manutenção das árvores que existem nas praças, 

já que a cobertura vegetal tanto contribui para tornar o clima local mais 

agradável. 

 Uso de materiais e cores pela construção civil que contribuam para o aumento 

do albedo nas áreas edificadas, uma vez que as cores atualmente escolhidas 

colaboram para o aumento do calor das superfícies e, consequentemente, para o 

aquecimento mais rápido do ar. 

 Substituição das vias asfaltadas por paralelepípedos, já que estes contribuem 

para uma menor absorção de radiação, além de não impermeabilizarem 

totalmente o solo, facilitando a infiltração da água no solo. 

 Criação de políticas de controle e ordenamento do espaço urbano, oferecendo 

serviços técnicos de construção de novos edifícios que promovam o conforto 

térmico interno, por meio de medidas de aproveitamento e controle dos 

elementos climáticos locais. 

 Promoção, por parte dos gestores, de um crescimento planejado da cidade, cujas 

questões ambientais não sejam ignoradas, mas sim entendidas como essenciais 

para melhoria da qualidade de vida da população. 

 Realização de um projeto de pesquisa que contemple todo o clima de Aquiraz. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao ser realizada a análise microclimática da área de estudo, considerou-se além 

das características de uso e ocupação do solo, a atuação dos sistemas atmosféricos. 

Durante o primeiro experimento houve atuação da ZCIT, trazendo muita 

umidade e temperaturas mais amenas. O segundo detectou forte influência dos ventos 

alísios. Durante o terceiro, houve atuação da Massa Equatorial do Atlântico Sul. 

 Esses sistemas ao lado da dinâmica urbana contribuíram para o estabelecimento 

do conforto e/ou desconforto térmico.  

O primeiro experimento registrou muita umidade em alguns horários de coleta, 

estabelecendo-se fora da zona de conforto térmico. O segundo episódio foi o mais 

confortável devido a forte intensidade dos ventos, tão importante no estabelecimento do 

conforto térmico. O terceiro foi o experimento mais desconfortável, justificando-se pela 

fraca intensidade dos ventos e altas temperaturas. 

São características dos pontos 1 e 3: intensa dinâmica urbana, edificações com 

materiais e cores que contribuem para o aumento do calor e vias asfaltadas. 

Consequentemente, de acordo com cartas bioclimáticas de Givoni adotada para o Brasil 

e do INMET, e do índice Te, constatou-se, nos pontos citados, mais horários de 

desconforto térmico. Sugere-se para tais pontos como medidas mitigadoras: 

desconcentração da intensa dinâmica urbana, mais arborização e substituição do asfalto 

das vias por paralelepípedos.  

O ponto 4 era o mais arborizado entre os outros, e foi escolhido justamente para 

ressaltar a importância da vegetação quanto a amenização dos extremos climáticos. Fato 

comprovado através resultados de conforto térmico, os quais destacaram a Colonial 

como o ponto mais confortável.  

O ponto 3  volta-se para o lazer da população e deveria oferecer condições de 

conforto,  mas para isso é necessário, assim como nos pontos 1 e 3, mais arborização e 

substituição do asfalto das vias circundantes por paralelepípedos. 

Enfim, com essa pesquisa, a presente autora espera: contribuir cientificamente 

com o Programa de Pós-Graduação em Geografia UFC; auxiliar na atualização do 

PDDU de Aquiraz e subsidiar futuros trabalhos a cerca do clima de Aquiraz – CE, 

contribuindo assim para um crescimento urbano planejado, com ações voltadas para a 

preservação do meio ambiente e controle do clima urbano. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1 – atributos climáticos e urbanos do 1º experimento 

 

Temperatura (°C) 

Ponto 1 24,7 25,5 30,9 31,9 29,3 27,9 

Ponto 2 26, 4 26,2 31 30,9 28,8 28,5 

Ponto 3 26,4 27,3 31,4 31,4 29,2 28,3 

Ponto 4 26,7 25,1 28,9 28,6 27 26,6 

Hora 6h 9h 12h 15h 18h  21h 

 

Umidade Relativa (%) 

Ponto 1 79 87 70 65 69 69 

Ponto 2 76 83 71 69 75 75 

Ponto 3 72 80 67 66 73 79 

Ponto 4 72 81 75 74 79 83 

Hora 6h 9h 12h 15h 18h 21h 

 

Velocidade do Vento (m/s) 

Ponto 1 2,5 2,5 4,3 2,5 2,5 2,5 

Ponto 2 0,3 0,3 6,3 4,3 4,3 1,1 

Ponto 3 1,7 2,0 6,0 4,3 4,3 1,0 

Ponto 4 0,3 0,3 2,5 2,5 0,3 0,3 

Hora 6h 9h 12h 15h 18h 21h 

 

Direção do Vento 

Ponto 1 Norte Norte Norte Norte Sudeste Sudeste 

Ponto 2 Oeste Noroeste Sudeste Leste Leste Leste 

Ponto 3 Norte Nordeste Oeste Sudeste Norte Noroeste 

Ponto 4 Sul Sudeste Leste Leste Leste Leste 

Hora 6h 9h 12h 15h 18h 21h 

 

Nebulosidade 

Ponto 1 4\8 5\8 5\8 4\8 1\8 1\8 

Ponto 2 4\8 5\8 3\8 3\8 0\8 1\8 

Ponto 3 6\8 5\8 3\8 2\8 1\8 3\8 

Ponto 4 7\8 7\8 4\8 6\8 1\8 2\8 

Hora 6h 9h 12h 15h 18h 21h 
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Fluxo de Veículos (nºmin) 

Ponto 1 12 50 50 40 20 8 

Ponto 2 2 7 20 8 20 12 

Ponto 3 3 20 13 7 3 1 

Ponto 4 0 0 0 0 0 0 

Hora 6h 9h 12h 15h 18h 21h 

Fluxo de Pessoas (nºmin) 

Ponto 1 27 61 60 50 20 9 

Ponto 2 6 15 20 7 30 50 

Ponto 3 9 10 22 10 5 7 

Ponto 4 3 4 0 0 0 0 

Hora 6h 9h 12h 15h 18h 21h 
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Anexo 2 – atributos climáticos e urbanos do 2º experimento 

 

Temperatura (°C) 

Ponto 1 25,5 28,8 31,4 31,3 28,4 27,3 

Ponto 2 26,1 27,6 29,5 29,4 27,3 27,1 

Ponto 3 26,5 28,1 31 30,7 28,2 27,2 

Ponto 4 26 27,1 29 28,1 26,6 26,4 

Hora 6h 9h 12h 15h 18h  21h 

 

Umidade Relativa (%) 

Ponto 1 68 61 56 57 64 66 

Ponto 2 68 65 56 59 69 69 

Ponto 3 65 64 56 58 66 68 

Ponto 4 67 67 60 65 72 74 

Hora 6h 9h 12h 15h 18h 21h 

 

Velocidade do Vento (m/s) 

Ponto 1 6,3 4,3 2,5 2,5 4,3 4,3 

Ponto 2 2,5 6,3 4,3 4,3 4,3 4,3 

Ponto 3 2,5 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 

Ponto 4 4,3 4,3 6,3 6,3 2,5 4,3 

Hora 6h 9h 12h 15h 18h 21h 

 

Direção do Vento 

Ponto 1 Sudeste Sudeste Sudeste Sudeste Sudeste Sudeste 

Ponto 2 Sudeste Sudeste Leste Nordeste Sudeste Leste 

Ponto 3 Leste Leste Leste Leste Leste Leste 

Ponto 4 Sudeste SE Leste Leste Leste Leste 

Hora 6h 9h 12h 15h 18h 21h 

 

Nebulosidade 

Ponto 1 3/8 2/8 0 0 0 0 

Ponto 2 2/8 3/8 0 0 0 0 

Ponto 3 3/8 3/8 1/8 0 0 0 

Ponto 4 1/8 2/8 0 0 0 0 

Hora 6h 9h 12h 15h 18h 21h 
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Fluxo de Veículos (nºmin) 

Ponto 1 7 70 50 22 57 32 

Ponto 2 4 10 22 30 35 100 

Ponto 3 7 10 2 15 2 8 

Ponto 4 0 0 0 0 0 0 

Hora 6h 9h 12h 15h 18h 21h 

 

Fluxo de Pessoas (nºmin) 

Ponto 1 4 25 30 16 27 20 

Ponto 2 3 10 13 20 23 33 

Ponto 3 3 5 4 2 2 5 

Ponto 4 0 0 0 0 0 0 

Hora 6h 9h 12h 15h 18h 21h 
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Anexo 3 – atributos climáticos e urbanos do 3º experimento 

 

Temperatura (°C) 

Ponto 1 27 30 32 31,1 27,8 26,9 

Ponto 2 26,03 30 30,3 30,01 26,09 26,06 

Ponto 3 25,3 29,6 30,6 31,8 27,8 27,5 

Ponto 4 26,4 29,2 29,9 29,6 27,3 27 

Hora 6h 9h 12h 15h 18h  21h 

 

Umidade Relativa (%) 

Ponto 1 65 57 61 60 70 70 

Ponto 2 71 62 64 58 72 72 

Ponto 3 66 66 63 55 68 68 

Ponto 4 64 66 67 67 71 71 

Hora 6h 9h 12h 15h 18h 21h 

 

Velocidade do Vento (m/s) 

Ponto 1 1,1 1,1 2,5 2,5 1,1 1,1 

Ponto 2 2,5 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 

Ponto 3 0,3 1,1 1,1 2,5 1,1 1,1 

Ponto 4 2,5 2,5 4,3 0,3 0,3 0,3 

Hora 6h 9h 12h 15h 18h 21h 

 

Direção do Vento 

Ponto 1 Sudeste Sudeste Sudeste Sudeste Sudeste Sudeste 

Ponto 2 Sudeste Sudeste Sudeste Sudeste Sudeste Sudeste 

Ponto 3 Leste Leste Leste Leste Leste Leste 

Ponto 4 Leste Leste Leste Leste Leste Leste 

Hora 6h 9h 12h 15h 18h 21h 

 

Nebulosidade 

Ponto 1 1/8 0 1/8 0 0 0 

Ponto 2 3/8 4/8 1/8 1/8 1/8 1/8 

Ponto 3 5/8 4/8 4/8 0 0 0 

Ponto 4 4/8 4/8 1/8 1/8 1/8 0 

Hora 6h 9h 12h 15h 18h 21h 
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Fluxo de Veículos (nºmin) 

Ponto 1 5 21 10 37 30 20 

Ponto 2 5 10 20 10 15 20 

Ponto 3 3 10 4 1 3 3 

Ponto 4 0 0 0 0 0 0 

Hora 6h 9h 12h 15h 18h 21h 

 

Fluxo de Pessoas (nºmin) 

Ponto 1 14 39 22 46 40 30 

Ponto 2 5 10 20 10 10 10 

Ponto 3 4 10 10 2 5 3 

Ponto 4 0 0 0 0 0 0 

Hora 6h 9h 12h 15h 18h 21h 

 

 

 


