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Resumo 

SOUZA, Vladimir Sobral. Mapa Climático Urbano da cidade de João Pessoa. Programa de 
Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo / Centro de Tecnologia / Universidade Federal 
da Paraíba. João Pessoa. 2010. 

 

 

 A proposta deste trabalho é reproduzir cartograficamente o clima urbano da cidade 

de João Pessoa, a partir de análises de aspectos físicos que se interrelacionam e 

influenciam o clima local. Para tanto, utilizou-se da metodologia de Katzschner (2006) que 

caracteriza o clima de ambientes urbanos segundo uma consideração do balanço de 

energia da cidade, determinado pela sua carga térmica e potencial dinâmico. Deste modo, 

realizaram-se a classificação e a valoração das áreas da cidade segundo suas capacidades 

de elevação da temperatura do ar e de obstrução dos escoamentos dos ventos. Estas 

avaliações foram fundamentadas no conhecimento científico do comportamento climático 

dos Topoclimas, que são definidos pelas características das construções, da topografia, da 

vegetação e dos espaços abertos.  Isto levou a realização de um levantamento de campo 

que os identificassem na região. Para o armazenamento, o processamento e a 

apresentação das informações do espaço geográfico estudado, empregou-se o Sistema de 

Informação Geográfica (SIG), que é amplamente utilizado nos estudos de mapeamento 

urbano. Com os resultados obtidos, constatou-se que a atual ordenação da estrutura 

urbana, ditada pelas normas e diretrizes do Plano Diretor vigente, produziu áreas com 

impactos negativos em uma provável sensação de conforto térmico humano, e concluiu-se 

que, continuando o atual plano de desenvolvimento da cidade, mais áreas poderão 

comprometer tanto a qualidade de vida e a saúde da população quanto o consumo de 

energia. 

 

Palavras chave: Clima urbano, Planejamento urbano, Mapeamento climático. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Abstract 

SOUZA, Vladimir Sobral. Mapa Climático Urbano da cidade de João Pessoa. Programa de 
Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo / Centro de Tecnologia / Universidade Federal 
da Paraíba. João Pessoa. 2010. 

 

 

 The purpose of this study is to reproduce the urban climate of the city of Joao Pessoa 

in the form of a cartographic representation through analysis of physical aspects that are 

interrelated and influence the local climate. For that, we used the methodology of Katzschner 

(2006) that characterizes the climate of urban environments according to a consideration of 

the energy balance of the city, determined by its thermal load and dynamic potential. Thus, 

there were the classification and valuation of city areas according to their abilities to increase 

the air temperature and blocking the flow of the winds. These assessments were based on 

scientific knowledge of climate behavior of Climatopes, which are defined by the 

characteristics of buildings, topography, vegetation and open spaces. This led to the 

realization of a field survey that identified in the region. For storage, processing and 

presentation of information of the geographical space studied, we used the Geographic 

Information System (GIS), which is widely used in studies of urban mapping. With these 

results, it was found that the current ordering of the urban structure, dictated by the rules and 

guidelines of the Master Plan, produced negative impacts in areas with a probable human 

thermal comfort, and concluded that the continuation of this current city development plan, 

most areas could jeopardize both the quality of life and health of the population and energy 

consumption. 

 

Key words: Urban climate, Urban planning, Urban mapping. 
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1. INTRODUÇÃO 

  A partir das grandes inovações tecnológicas surgidas principalmente no período da 

Revolução Industrial, as ações do homem vêm modificando de forma substancial o ambiente 

urbano (assim como o ambiente natural), com o intuito de aperfeiçoar as formas de 

organização de trabalho produtivo, necessárias ao sistema capitalista, e melhorar o padrão 

de vida das sociedades humanas. 

 Dentre as conseqüências destas ações no espaço urbano, o desenvolvimento 

econômico mundial avançou de modo nunca antes ocorrido e, impulsionado pelo surgimento 

de novas tecnologias e acumulação de riquezas, provocou o aumento do número de 

pessoas vivendo em grandes cidades. A possibilidade de melhores condições de vida e de 

oportunidade de trabalho foram algumas das características que contribuíram com este 

aumento populacional. Segundo dados da Organização das Nações Unidas (ONU), a 

população mundial em 1950 era de 2,5 bilhões de pessoas e em 2000, já ultrapassava os 6 

bilhões. 

 Para comportar o crescimento demográfico, a superfície territorial urbana foi sendo 

constantemente ampliada (moldada pelos mais diversos interesses políticos, econômicos e 

sociais), formando um extenso conjunto de diferentes usos de terra justapostos entre si. O 

alto grau de adensamento de determinadas áreas de cidades também ocorreu devido à 

necessidade de acomodação da população e da realização das atividades humanas.  

 Com o aumento da estrutura urbana, mais extensa e densa, as cidades passaram a 

afetar, significativamente, a dinâmica da superfície atmosférica e, consequentemente, a 

modificar o clima local. O caráter do clima típico urbano é, primeiramente, devido ao 

tamanho da cidade, mas a topografia, a vegetação, a forma urbana e a proporção entre 

espaços abertos (campos, praças, corpos d’água, entre outros) e áreas edificadas 

determinam suas principais características. 

 Deste modo, o clima passou a sofrer mudanças em seus ciclos naturais, entre eles: 

modificação no balanço de calor urbano, regiões com temperaturas elevadas ( “ilha de calor 

urbano”), redução da umidade do ar, aumento das precipitações, mudança nos fluxos de 

ventos, inversões térmicas e poluição do ar. 

 Estas alterações climáticas podem interagir de maneira positiva ou negativa nas 

atividades do homem, refletindo em sua forma de vida. Em caso positivo, estando na 

chamada zona de conforto, as condições climáticas favorecem as reações humanas físicas 

e psicológicas, dentre elas: a produtividade, a saúde, a energia mental e física. Em caso 

negativo, vai exigir-lhe mais energia para adaptar-se ao meio e isto é perceptível na medida 

http://pt.wikipedia.org/wiki/1950
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em que o homem modifica o seu comportamento sofrendo efeitos negativos, como a tensão, 

a dor, a enfermidade e a morte. 

 O raciocínio e o vigor físico podem ser afetados pelas temperaturas extremas ou pelo 

ar muito seco, o que leva a prejudicar o resultado de tarefas cotidianas do homem. 

Dependendo da ação repentina e da intensidade das rajadas de ventos, os pedestres já 

sofrem efeitos incômodos e podem, em alguns casos, até serem derrubados. 

 Contudo, o crescimento das cidades (pelo menos as com mais de 20.000 habitantes) 

não acontece de forma aleatória. A expansão territorial, o adensamento e arranjo espacial 

urbano são ordenados segundo um marco jurídico que regula o uso da propriedade urbana 

em prol do bem coletivo, da segurança e do bem-estar dos cidadãos, bem como do 

equilíbrio ambiental. Este instrumento de desenvolvimento urbano é conhecido como Plano 

Diretor e contém uma série de diretrizes e de índices que norteiam os gestores urbanos 

quanto ao crescimento e desenvolvimento de cidades. O Plano Diretor, segundo determina 

o Estatuto das Cidades1, deve evitar e corrigir as distorções do crescimento urbano e seus 

efeitos negativos sobre o meio ambiente. 

 Deste modo, um Planejamento Urbano consciente do clima precisa, por meio de 

suas ferramentas de ordenamento do município, adequar o ambiente construído às 

exigências de conforto humano, proteger e desenvolver os recursos naturais (também no 

que se diz respeito ao clima) e ordenar adequadamente o padrão urbano. 

 Uma vez que as ações do planejamento são realizadas com base na análise 

geográfica do território, os mapas tornam-se ferramentas práticas e preciosas nos estudos 

do planejamento da cidade, pois podem representar de maneira clara e fácil os múltiplos e 

diversos aspectos, propriedades e graus de intensidade de fenômenos urbanos. Desta 

forma, fenômenos climáticos podem ser representados num mapa de forma a auxiliar o 

entendimento do comportamento do clima local e, com isso, ser mais uma ferramenta na 

tomada de decisões dos gestores urbanos. 

 Quanto mais claro e preciso forem representados os fenômenos climáticos e as suas 

relações com a estrutura urbana, mais objetividade poderá ter o gestor em construir, 

organizar e gerenciar a cidade, uma vez que estas ações refletem significativamente na 

sustentabilidade ambiental e no bem-estar da população. 

  

 

 

 

                                                           
A Lei Nº 10.257, de 10 de julho de 2001, denominada Estatuto da Cidade, estabelece normas de ordem pública e interesse 
social que regulam o uso da propriedade urbana em prol do bem coletivo, da segurança e do bem-estar dos cidadãos, bem 
como do equilíbrio ambiental. (MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2001) 
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 O Mapa Climático Urbano pode ser utilizado não somente por gestores urbanos, mas 

por todos os envolvidos na concepção da forma urbana, como arquitetos, urbanistas, 

engenheiros, geógrafos, políticos, entre outros.  A população, em geral, também pode 

consultar o mapa já que as informações contidas são transmitidas de forma clara e objetiva 

e não requerem um alto conhecimento técnico-científico. 

 O resultado simples, expresso na forma de um mapa temático, não significa que o 

processo de produção do Mapa Climático Urbano não seja complexo. É um trabalho 

multidisciplinar, com a concentração de esforços de diferentes áreas de conhecimento e que 

exige a coleta e o tratamento de dados espaciais e climáticos da cidade. A topografia, a 

vegetação e os elementos que constituem a estrutura urbana são alguns dos dados 

espaciais envolvidos nas análises do mapa. Dentre os dados climáticos empregados nas 

análises estão a temperatura do ar, a umidade e o vento. 

 Para estruturar os dados analisados são utilizadas tecnologias de Geoinformação 

capazes de gerenciar diversas informações referentes à produção do espaço urbano. 

Amplamente empregadas nas metodologias de análise territorial, as Geotecnologias 

demonstram-se importantes ferramentas no estudo das questões urbanas e ambientais 

mediante sua possibilidade de auxiliar na espacialização, na análise e no diagnóstico de 

informações geográficas no espaço e no tempo.  

 Uma das Geotecnologias em destaque são os Sistemas de Informações Geográficas 

(SIGs). Estes sistemas computacionais passaram a ser uma das principais ferramentas de 

geoprocessamento usadas na gestão urbana territorial das grandes cidades, constituindo-se 

um Sistema Espacial de Apoio à Decisão. 

 Estando o Mapa Climático Urbano inserido no Planejamento urbano da cidade, 

tornar-se-á uma ferramenta de parâmetro para a tomada de decisões por parte dos gestores 

públicos, auxiliando na elaboração de diretrizes e índices urbanísticos que norteiam o 

desenvolvimento pretendido para a cidade e o bem-estar da população. 
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2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo Geral 

 Este trabalho tem como objetivo geral a elaboração de um mapa que reproduza o 

clima urbano da cidade de João Pessoa, com base no conhecimento de características dos 

topoclimas da região e nas análises e avaliações de aspectos físicos urbanos que 

influenciam o balanço de energia da cidade. 

 

2.2. Objetivos Específicos 

 fornecer informações climáticas que possam fundamentar as normas e diretrizes do 

Planejamento Urbano local, na busca pela mitigação dos efeitos adversos da urbanização 

no clima; 

 identificar regiões da cidade comprometidas, do ponto de vista do conforto térmico, 

para estudos futuros do clima urbano que venham analisar o comportamento climático de 

parcelas da cidade. 
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3. JUSTIFICATIVA  

 Desde meados da década de 1980, o interesse pelo Mapa Climático Urbano no 

Planejamento tem sido crescente em diversos países da Europa e Ásia. Athenas, Berlim, 

Frankfurt, Kassel, Milão, Stuttgart e Zurique são exemplos de cidades européias que 

empregam o Mapa Climático Urbano em seus planos diretores. Fora da Europa, Hong Kong, 

Tóquio, Vancouver e Buenos Aires se destacam pelos estudos preliminares do mapa.  

 No Brasil, apenas São Paulo e Salvador realizam análises voltadas à elaboração de 

mapas que representem o clima urbano, estando a primeira em um estágio bem mais 

avançado, com mapas temáticos representativos do meio natural e urbano.  

 Na cidade de João Pessoa, estudos que caracterizem as condições climáticas da 

cidade como um todo com o propósito de contribuir com o Planejamento Urbano são 

poucos. Contudo, pesquisas voltadas ao estudo do clima urbano realizadas na orla marítima 

de João Pessoa (SILVA,1999; PEREGRINO, 2005; CARVALHO, 2005; SANTOS, 2007), 

avaliaram as condições de planejamento do espaço urbano construído através de 

experimentos técnico-científicos e a influência dos parâmetros urbanos relativos à ocupação 

do solo, em alguns dos seus diversos aspectos, ditadas pelos instrumentos de ordenação 

urbana vigente cujos resultados demonstraram a ineficiência destes.  

 A escassez de informações que retratem o clima local e o desinteresse dos gestores 

públicos pelo conforto térmico da população só colabora com a pouca interação entre as 

ações do Planejamento e os aspectos do clima da cidade, refletindo em intervenções no 

meio urbano que geram mudanças ambientais negativas e inquestionáveis.  

 Dito isso, a importância da aplicação de um Mapa Climático Urbano no planejamento 

e zoneamento local pode ser embasado em cinco pontos chave:  

 o primeiro, é evidente que a cidade de João Pessoa, considerada de porte médio, já 

apresenta modificações em seu clima local, constatadas por estudos e pesquisas 

científicas com abordagem no clima urbano. O atual plano diretor da cidade poderá, 

com os seus atuais índices de ordenamento urbano, permitir o surgimento de novos 

espaços incoerentes com o conforto humano e com as condições climáticas, levando 

prejuízos à qualidade de vida de seus cidadãos;  

 o segundo, a cidade encontra-se numa faixa climática descrita como Clima Quente e 

Úmido, o que naturalmente provoca na população momentos de desconforto, em 

especial no verão, pela temperatura do ar elevada e a alta umidade. Deste modo, 

estudos que busquem uma resposta técnico-científica na inter-relação entre meio 

urbano e clima para o bem-estar da população devem ser incentivados, realizados e 

aplicados no que se destinam; 
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 o terceiro, visto que o Estatuto das Cidades trata o equilíbrio ambiental como uma 

das questões principais, o Planejamento da cidade de João Pessoa  deve ter como 

metas o desenvolvimento urbano em equilíbrio com as condições ambientais (não 

estando o clima fora delas) e a racionalização do consumo de energia; 

 o quarto, existe uma dificuldade de comunicação entre os investigadores do clima 

urbano e os agentes produtores do espaço. A informação é normalmente 

apresentada sob a forma de textos (com uma linguagem técnico-científica que nem 

sempre é tão atrativa ao interesse destes últimos), sendo escassas as 

representações cartográficas e mapas com informações suficientemente detalhadas; 

 o quinto e último, estando o Mapa Climático Urbano inserido no plano urbanístico da 

cidade, poderá ser utilizado como ferramenta administrativa, uma vez que possibilita 

perceber a realidade, avaliar os caminhos e construir um referencial futuro para o 

ambiente urbano, no que diz respeito à busca por mudanças na morfologia urbana e 

nas diretrizes urbanísticas para um melhor aproveitamento do uso e ocupação do 

solo quanto aos aspectos do clima. 

 

 Deste modo, entendendo que as normas e diretrizes do Planejamento local devem 

respaldar-se de estudos técnico-científicos, a aplicação de Mapas Climáticos Urbanos, como 

ferramentas de auxílio à gestão urbana, fornecerá os fundamentos necessários às ações 

públicas, do ponto de vista do clima.    
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4. ESTUDOS ANTECEDENTES 

 O planejamento regional ligado à questões relativas à preservação e à conservação 

dos recursos ambientais de um território, surgiu no início do século XIX e foi chamado de 

Planejamento Ambiental. Dentre os precursores desta corrente de pensamento, grandes 

pesquisadores como John Ruskin, Viollet-Le-Duc, Henry David Thoreau, George Purkins 

Mars e Frederick Law Olmsted contribuíram com seus trabalhos (FRANCO, 2001).  

 Partindo do princípio da valoração e conservação das bases naturais de um dado 

território como base de auto-sustentação da vida e das relações ecossistêmicas, o 

Planejamento Ambiental, segundo Franco (2001), utiliza como ferramenta todas as 

informações disponíveis sobre a área de estudo, oriundas de diferentes áreas de 

conhecimento, assim como as tecnologias que possam facilitar a elaboração do seu meio 

principal de comunicação que é o Desenho Ambiental. 

 Em meados do século XX, as pesquisas se intensificaram e surgiram os primeiros 

estudos que utilizavam os aspectos físico-geográficos das cidades como forma de apoiar os 

planos de desenvolvimento urbanos. Estas pesquisas direcionavam a atenção para as 

relações entre a cidade, o conforto ambiental e o clima.  

 O trabalho clássico de Olgyay (1968) elaborou os princípios de desenho adequado 

ao lugar propondo critérios relativos à seleção do sítio, ao tecido urbano, às características 

dos espaços públicos e à paisagem. Segundo Olgyay, estes elementos auxiliam o 

planejamento e a definição da forma urbana e conseqüentemente, elevam as condições de 

conforto ambiental de seus usuários. 

 O arquiteto paisagista Ian McHarg, considerado o pioneiro nos estudos da 

planificação ecológica e autor do livro Design with Nature (1969), tornou-se referência para 

muitas pesquisas do planejamento urbano. McHarg estabeleceu uma metodologia para 

analisar a capacidade de suporte de um território e realizar seu diagnóstico mediante a 

superposição dos diversos planos de análise setorial de diferentes variáveis que se inter-

relacionam nesse território (Figura 01): relevo, vegetação, hidrologia, solo, entre outros.  

 O livro Design with Nature em linhas gerais consiste em: 1) identificar os processos 

atuantes no ecossistema que compreendem a área de estudo; 2) identificar os elementos 

integrantes dos processos e mapeá-los; 3) interpretar e avaliar as informações, organizadas 

em um sistema valorativo; 4) investigar a favorabilidade de cada área para um determinado 

uso com base no sistema de valor anteriormente definido; 5) verificar as possibilidades de 

existir usos simultâneos e compatíveis.  
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 As vantagens desta metodologia, segundo McHarg (1971), provêm: primeiro, do 

método racional, derivado principalmente das ciências exatas; segundo, de seu 

procedimento com características de reprodutibilidade e terceiro, do fato de a comunidade 

poder empregar o seu próprio sistema de valores.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Determinadas estas zonas sobre o território de estudo, o objetivo do diagnóstico 

territorial é localizar os usos em lugares que gerem menos impactos ambientais. Neste 

sentido, na planificação territorial e municipal estes critérios gerais deveriam ser seguidos 

para localizar os usos, adequando-os territorialmente ao seu suporte. 

 Romero (1988) apoiando-se na interação de vários elementos – os climáticos, os do 

lugar, os da cultura – com a finalidade de recriar espaços urbanos, desenvolveu alguns 

princípios bioclimáticos para o desenho urbano. Estes princípios dão suporte à escolha do 

sítio do assentamento, considerando aspectos da localização, da ventilação e da insolação. 

Também define o tipo de concepções arquitetônicas que devem ser aplicadas para controlar 

a radiação, aproveitar o vento e amenizar os efeitos aerodinâmicos deste, os efeitos da 

vegetação, etc.  

 O planejamento urbano adaptado ao clima é tratado por Higueras (2006) como 

urbanismo bioclimático, onde a planificação urbana deve se adaptar a cada lugar, mediante 

um traçado viário estruturante que responda a critérios de insolação e de ventos locais, ruas 

adaptadas à topografia, zonas verdes adequadas à necessidade de umidade e evaporação 

Figura 01 - Mapeamento de diversos planos de informação. 
Fonte: MCHARG (1969) 
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ambiental e parcelamento do solo. Deste modo, o urbanismo bioclimático deve garantir um 

menor impacto ambiental decorrente das transformações urbanas, buscando a diminuição 

do consumo de energia por parte das edificações e o conforto ambiental dos habitantes. 

 A idéia de apresentar o clima urbano em forma de um mapa nasceu de um Grupo de 

Trabalho de Meteorologistas Ambientais da Sociedade Meteorológica Alemã em 1980. 

Meteorologistas da cidade de Stuttgart, na Alemanha, foram os primeiros na Europa a 

implementar esta idéia na administração urbana sob o suporte da administração pública. Em 

seguida, relevantes investigações foram intensificando-se em diferentes universidades 

alemãs e suíças. 

 De acordo com as leis alemãs2, o ar e o clima têm que ser considerados no 

planejamento urbano, a fim de assegurar o bem-estar dos cidadãos e promover a redução 

no consumo de energia das cidades. A Lei requer que as condições higiênicas e climáticas 

existentes não devam ser pioradas. Isto significa que o Governo Alemão ou as comunidades 

deveriam ter ferramentas de informações adequadas na avaliação dos planos urbanos, o 

qual poderia ser alcançado por meio de um Mapa Climático Urbano (URBAN CLIMATIC 

MAP, 2006). 

 Com o crescente interesse dado aos Mapas Climáticos Urbanos pela Europa nos 

últimos anos, muitos países já os têm utilizado em seus Planos Urbanísticos. Algumas 

cidades européias que conduzem os estudos sobre esse Mapa são: Atenas, Berlim, 

Frankfurt, Kassel, Milão, Stuttgart e Zurique. No Brasil, São Paulo e Salvador também já 

desenvolvem mapas de análises climáticas urbanas (URBAN CLIMATIC MAP, 2008). 

 Como forma de elucidar o entendimento da metodologia e dos resultados alcançados 

dos Mapas Climáticos Urbanos, serão abordados quatro estudos de caso de cidades que 

aplicaram ou que estão em processo de implantação destes mapas.  As cidades de 

Stuttgart, Kassel e Hong Kong já utilizam a estrutura dos Mapas Climáticos Urbanos na 

gestão da administração pública. A cidade de São Paulo nomeia o mapa como Unidades 

Climáticas Urbanas e faz parte do projeto Atlas Ambiental do Município. 

 

 

 

 
                                                           
2
 VDI – 3787 – Part 1 Environmental meteorology – climate and air pollution maps for cities and regions, 1997. 

VDI – 3787 – Part 2 Environmental meteorology – methods for the human bio-meteorological evaluation of 
climate and air quality for urban and regional planning at regional level, 1998. 
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4.1.  CASO 1 – A CIDADE DE STUTTGART, ALEMANHA 

 No século passado, a ocupação territorial na cidade de Stuttgart, na Alemanha, 

praticamente aumentou em oito vezes. Em 1900, as áreas urbanas ocupavam 6% da 

totalidade territorial do município, com uma população de 270.000 habitantes, passando 

para 50%, com uma população de 586.000 habitantes, em 2000 (URBAN CLIMATIC MAP, 

2008).  

 A forma deste crescimento populacional e territorial urbano implicou problemas de 

ordem climática e de higiene do ar, entre eles os efeitos da ilha de calor urbana e a poluição 

do ar, exigindo a adoção de soluções para tais distúrbios urbanos.  

 Reconhecendo o impacto negativo que as cidades alemãs proporcionavam ao meio 

ambiente, o governo alemão determinou que o planejamento urbano nas cidades deveria 

ser sustentável, integrando as demandas sociais, econômicas e ecológicas. Planos de 

desenvolvimento urbano deveriam contribuir para um ajuste ambiental dos seres humanos e 

a proteção dos recursos naturais. 

 Como as instruções ao planejamento são relativas às áreas da cidade, passou-se a 

utilizar-se, então,  de mapas temáticos que representavam as bases de informações 

climáticas e de higiene do ar. Os mapas foram considerados, neste contexto, uma 

ferramenta de auxílio aos gestores urbanos em suas tomadas de decisão, sendo a cidade 

de Stuttgart a pioneira, na Europa, a aplicar mapas de análise do clima na administração 

pública. 

 Mapas de topografia, da cidade, planos de uso do solo, aerofotografias em 

infravermelho, dados meteorológicos e informações de higiene do ar formaram a base da 

pesquisa. Posteriormente, elementos da estrutura urbana (topografia, vegetação, 

edificações, entre outros) e elementos climáticos (temperatura do ar, direção e velocidade 

dos ventos, umidade do ar, precipitações e carga de poluentes) foram representados em 

mapas. 

 Os resultados encontrados nos dados espaciais e climáticos coletados foram 

resumidos e representados em um único Mapa de Análises Climáticas na escala de 

1:20.000, escala que correspondia à do mapa de uso do solo. Na figura 02, o Mapa é 

apresentado com a visão espacial da situação climática da cidade de Stuttgart. Sua 

metodologia de elaboração consiste, de uma maneira geral, na identificação de topoclimas, 

de áreas de sobreaquecimento e de zonas de estagnação de ar frio (ATLAS DO CLIMA DA 

REGIÃO DE STUTTGART, 2008). 
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 No estudo do clima da cidade de Stuttgart, foram encontrados diversos tipos de 

topoclimas, sendo nomeados, principalmente, pelo real uso da terra e, especialmente, pela 

natureza da urbanização. Onze unidades topoclimáticas foram representadas no mapa, 

sendo elas: topoclima de ferrovias, de indústria, de comércio, de centro de cidade, de 

cidade, de periferia, de cidade jardim, de áreas verdes, de floresta, de campo e de corpos 

d’água. 

 O comportamento dos escoamentos dos ventos locais e regionais (trocas de ar, 

direções e velocidades), assim como áreas potenciais de ventilação, também foram 

representados no mapa, a fim de que se pudesse compreender a dinâmica da ventilação. 

 A ampliação de parte deste mapa pode ser vista na Figura 03. Informações 

climáticas são representadas por cores e por símbolos, tais como: topoclimas, áreas de ar 

quente e frio, emissões do tráfego, trocas de ar e poluição do ar. Na legenda, parte da 

simbologia com as respectivas descrições dos elementos climáticos são apresentadas. 

 

 

 

Figura 02 – Mapa climático urbano da cidade de Stuttgart. 
Fonte: ATLAS DO CLIMA REGIONAL DE STUTTGART (2008). 
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Legenda 

Topoclimas Trocas de ar 
 Topoclima de Estação Ferroviária:  

Temperaturas extremas, vento seco aberto, corredores de ventilação. 

 
Fluxo de ar frio 
intenso. 

 Topoclima de Indústria: 
Efeito de ilha de calor intenso, perturbação do campo de vento forte, 
troca de ar problemática e a poluição do ar elevada (em grande escala significativa). 
 

 
Ventos de encosta: 
drenagem de ar frio. 

 Topoclima de comércio: 
Forte mudança de elementos do clima, formação do 
efeito de ilha de calor, em parte, pela poluição do ar elevada. 
 
 
 
 
 

 
Corredores de 
ventilação 

 Topoclima de centro de cidade: 
Efeito de ilha de calor intenso, baixa umidade, vento forte distúrbio de campo 
troca de ar problemática e poluição do ar. 
 

 
 

 

 Corredores de 
ventilação 
carregados 

 Topoclima de cidade: 
Mudança significativa de todos os elementos do clima sobre o campo, 
formando uma ilha de calor e poluição atmosférica. 

 

Rosa dos ventos. 

 Topoclima de periferia: 
Influência significativa da temperatura, umidade e vento; 
perturbação dos sistemas de ventos locais. 

Áreas de ar frio 

 Topoclima de cidade jardim: 
Pouca influência na temperatura, umidade e vento. 

 

Áreas ao ar livre. 

 Topoclima de áreas verdes: 
Pronunciado ciclo diurno de temperatura e umidade, 
área de compensação climáticas no edifício. 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
Coleta de ar frio em 
profundidade 

 Topoclima de floresta: 
Ciclo diurno  fortemente amortecida de temperatura e umidade, 
produção de ar frio e  função de filtro. 

 
Ar frio preso em 
obstáculo. 

 Topoclima de campo: 
Ciclo fortemente pronunciado imperturbável diurno de  temperatura e 
Umidade, vento. 

 
Inversão em áreas 
de risco. 

 Topoclima de corpos d’água: 
Equilíbrio térmico, alta umidade, vento aberto. 
 

 

 

Figura 03 – Área central ampliada do mapa climático urbano da cidade de Stuttgart. 
Fonte: ATLAS DO CLIMA REGIONAL DE STUTTGART (2008). 
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 A partir da avaliação das informações do clima urbano constantes do Mapa de 

Análises Climáticas, um segundo mapa foi formulado com o objetivo de recomendar aos 

gestores públicos da cidade de Stuttgart, ações de planejamento na área urbana. 

 O Mapa de Recomendações ao Planejamento contém indicações à ocupação e uso 

do solo urbano referindo-se, sobretudo, a alterações arquitetônicas para um melhor 

aproveitamento das áreas da cidade segundo suas características climáticas e condições de 

conforto. 

 No caso da cidade de Stuttgart, as instruções para o planejamento foram 

combinadas em oito zonas climáticas, agrupadas em três recomendações de planejamento 

relacionados com a maior parte do espaço não-construído (áreas livres), quatro 

recomendações para as áreas de assentamentos urbanos (áreas habitadas) e a última 

recomendação, voltada para vias de tráfego com elevadas taxas de emissões de gases. 

  No Mapa de Recomendações da cidade de Stuttgart foram demarcadas as áreas 

que dão indicações para a sensibilidade climática frente às mudanças de aproveitamento, 

das quais se originam exigências e medidas fundamentais no clima dentro dos limites do 

planejamento da construção.  

 Por deterem características importantes para as trocas de ar, as áreas livres 

receberam recomendações de planejamento que levam a preservação destes espaços, com 

nenhuma ou muito pouca alteração em seu uso e ocupação do solo. As áreas habitadas 

contaram com recomendações bem distintas, partindo de áreas onde foi permitida uma 

intensificação do uso e ocupação do solo, devido a sua baixa função climática, áreas com 

necessidade de intervenções arquitetônicas por causarem transtornos do ponto de vista 

climático da cidade e áreas onde a troca de ar estava praticamente impedida pelo volume 

das edificações. As vias ilustradas no Mapa caracterizam-se por uma intensidade de tráfego 

de, aproximadamente, 15.000 veículos por dia. As altas emissões de poluentes e a poluição 

sonora foram observadas no planejamento. 

 Na figura 04 são listadas, resumidamente, as oito zonas climáticas com as 

respectivas nomeações e recomendações de planejamento. 
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LEGENDA 

Zonas climáticas Recomendações 

Áreas livres  

 Áreas livres com atividade climática 
importante. 

Relação direta com o espaço habitado. Alta 
sensibilidade à mudança de procedimentos de uso. 

 Áreas livres com atividade climáticas de 
menor importância. 

Áreas abertas, com menos atividade significativa do 
ar: baixa sensibilidade à mudança de uso. 

 Áreas livres com baixa atividade 
climática. 

Intervenções arquitetônicas permitidas produzem 
pouca mudança climática. 

Áreas habitadas 

 Áreas construídas com poucas funções 
climáticas 

Nenhuma sensibilidade de higiene do ar e clima 
perante a intensificação do uso e ocupação do solo. 

 Áreas construídas com funções 
climáticas relevantes. 

Preservar o aproveitamento dos volumes edificados 
existentes. Menor impermeabilização possível. 

 Áreas construídas com importantes 
funções climaticamente relevantes. 

Aumento de parte da vegetação e o alargamento 
das áreas de ventilação. 

 Áreas construídas com desvantagens 
climáticas da higiene do ar. 

Aumento da vegetação, redução das emissões, 
diminuição da impermeabilização, corredores verdes 

Vias com emissões de poluentes 

 Carga de tráfego extremo  

 Carga de tráfego muito elevada  

 Carga de tráfego elevada  

Figura 04 – Mapa de recomendações ao planejamento da cidade de Stuttgart. 
Fonte: ATLAS DO CLIMA REGIONAL DE STUTTGART (2008). 
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4.2.  CASO 2 – A CIDADE DE KASSEL, ALEMANHA 

 Da mesma forma que a cidade de Stuttgart, a cidade de Kassel na Alemanha 

compartilha das mesmas diretrizes do Código de Construção Federal Alemão, em que as 

questões climáticas devem ser levadas em conta no Planejamento Urbano.  

 No início da década de 1980, o governo local iniciou um estudo de expansão de 

áreas da cidade e com o seu desenvolvimento, foram detectados efeitos adversos da 

localização da cidade devido a sua implantação em região de vale. Problemas de poluição 

do ar e conforto térmico tomaram então, a atenção da população. 

 O Conselho Regional de Planejamento do Município, posteriormente, passou a 

empregar claramente as avaliações climáticas correntes entre o planejamento regional e o 

plano diretor. Neste contexto, o Professor Lutz Katzschner desenvolveu a primeira versão 

do mapa de clima urbano da cidade objetivando os problemas do conforto térmico. Além 

disso, no contexto das condições climáticas e de problemas de Kassel, Katzschner (1999) 

elaborou a definição de “clima urbano ideal” como um objetivo a seguir. 

 

É uma situação atmosférica na camada de cobertura urbana, com uma 

grande variação no tempo e espaço que desenvolve condições térmicas 

heterogêneas para o homem a uma distância de 150 m. O clima deve ser 

livre de poluição do ar e estresse térmico por meio de mais sombreamento 

e ventilação (em áreas tropicais) ou protecção contra o vento (em climas 

moderados e frios) (KATZSCHNER,2005). 

 

 O Mapa Climático Urbano da cidade de Kassel representa as condições climáticas 

urbanas em um sistema de classificação de oito zonas, tomando como os principais 

parâmetros das condições de conforto térmico a temperatura média de radiação e a 

velocidade do vento (URBAN CLIMATIC MAP, 2008). 

 A metodologia de elaboração do mapa é composta por seis etapas e conta com 

investigações e avaliações de dados climáticos existentes, classificação de elementos 

físicos da cidade, medições em campo, elaboração de mapas que representam áreas 

sensíveis termicamente e por fim, a elaboração de um mapa climático voltado ao 

planejamento urbano. A figura 05 mostra a estrutura da metodologia.  
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 A partir de uma abordagem teórica, as análises climáticas consideraram critérios 

físicos da cidade que influenciam o clima, tais como a topografia, o uso do solo, a 

vegetação, o gabarito em altura das edificações e o comprimento do atrito do solo  

(rugosidade). Para cada critério físico analisado no estudo do clima urbano, um mapa 

temático foi produzido representando as áreas segundo sua influência na temperatura do ar 

e nas trocas de massas de ar. Estes critérios físicos são a base das avaliações da carga 

térmica e do potencial dinâmico de ambientes urbanos (URBAN CLIMATIC MAP, 2008). 

 Um Sistema de Informações Geográficas (SIG) foi utilizado para o tratamento dos 

dados relativos à caracterização do clima urbano e para a produção dos mapas 

espacialmente referenciados. Todo o processamento de dados foi gerado em uma resolução 

espacial de 10m x 10m, o que significa que, cada pixel (célula) dos mapas elaborados 

contém a informação climática relativa a uma área de 100m² da cidade (ver figura 06). 

 

   

 

Figura 05 – Estrutura de elaboração do Mapa Climático Urbano da cidade de Kassel. 

Fonte: URBAN CLIMATIC MAP AND STANDARDS FOR WIND ENVIRONMENT (2008). 

Medições 

Investigação e avaliação de dados existentes 

Classificação das estruturas Classificação da situação 
topográfica 
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Medições 
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Análise dinâmica Análise térmica 

Mapa de Clima Urbano 
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 Baseado nas zonas de classificação agrupadas no Mapa, um outro Mapa de 

Indicações ao Planejamento foi desenvolvido para fornecer recomensações de 

planejamento para cada zona de classificação (Figura 07). Dentro de cada zona, as 

diretrizes especiais de planejamento ou sugestões foram fornecidas de modo que a situação 

urbana climática dentro de cada  zona pudesse ser melhorada. 

 As recomendações contidas no Mapa podem orientar os gestores urbanos a tomar 

decisões de forma mais objetiva na elaboração do plano básico da cidade, com estratégias 

para um determinado objetivo desejado. O mapa pode também ajudar os planejadores a 

avaliar o impacto de novas propostas de desenvolvimento, solicitando dos desenvolvedores 

mais testes para a nova análise. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 06 – Critérios físicos do Mapa Climático Urbano da cidade de Kassel no SIG. 

Fonte: URBAN CLIMATIC MAP AND STANDARDS FOR WIND ENVIRONMENT (2008). 

Zona 1 

Zona 2 

Zona 3 

Zona 4 

Zona 5 

Zona 6 

Zona 7 

Zona 8 

Figura 07 – Mapa de Recomendações ao Planejamento da cidade de Kassel. 
Fonte: URBAN CLIMATIC MAP AND STANDARDS FOR WIND ENVIRONMENT (2008). 
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4.3.  CASO 3 – A CIDADE DE HONG KONG, REP. CHINA 

 A cidade de Hong Kong, República Popular da China, está localizada em uma região 

de clima subtropical, com verões quentes e úmidos e que apresenta uma alta densidade 

urbana. Devido a estas características climáticas, a cidade tem a necessidade de aumentar 

a quantidade dos escoamentos de vento por sua estrutura urbana a fim de melhorar a 

qualidade de vida e o conforto térmico de seus habitantes (URBAN CLIMATIC MAP FOR 

HONG KONG, 2008).  

 Em maio de 2005, o Governo de Hong Kong promulgou um documento intitulado 

“Primeira Estratégia de Desenvolvimento Sustentável para Hong Kong” que promovia o 

planejamento urbano sustentável com atenção especial a questões como edifícios 

restringindo o fluxo de ar. 

 Neste contexto, as propostas de estudos buscaram a formulação de um Mapa 

Climático Urbano para auxiliar as tomadas de decisões dos gestores urbanos e estabelecer 

padrões de vento para a ventilação do ar urbano (URBAN CLIMATIC MAP, 2008). 

 Para a elaboração do mapa climático urbano foi empregada a metodologia do 

professor Lutz Katzschner, baseada em aspectos da estrutura urbana como a topografia, o 

uso e ocupação do solo e a vegetação. Dados climáticos e informações da direção e 

velocidade dos ventos também foram utilizados, sendo coletados de uma ampla rede de 

estações meteorológicas distribuídas em toda a cidade. A figura 08 contém a metodologia 

de elaboração do Mapa Climático Urbano da cidade de Hong Kong. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Construções Uso do solo Topografia 

Volume das 
Construções 

Vegetação Paisagem 
Natural 

Topografia Cobertura 
do solo 

Espaços 
abertos 

Carga 
Térmica 

Potencial 
Dinâmico 

Preliminar  
Mapa Climático Urbano 

Informações dos 
ventos 

Mapa Climático Urbano 

Figura 08 – Estrutura de elaboração do Mapa Climático Urbano da cidade de Hong Kong. 
Fonte: URBAN CLIMATIC MAP AND STANDARDS FOR WIND ENVIRONMENT (2008). 
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 Na figura 09 pode-se observar a representação de 08 classes climáticas urbanas do 

Mapa climático urbano, segundo a gradação de cores. As classes climáticas são áreas da 

cidade que foram agrupadas e categorizadas, segundo suas características topoclimáticas e 

seus efeitos no balanço de energia térmica da cidade. Dessa forma, distinguiu-se 

claramente, por meio do mapa, quais foram as áreas da cidade que apresentaram uma 

implicação negativa ou positiva no balanço de energia urbano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEGENDA 

 
Classe climática urbana 

Impacto no 
conforto 
térmico 

Valor climático 
urbano/ Zona de 

sensibilidade 

Ação 
Possível 

1 Carga térmica  moderada e bom 
potencial dinâmico 

Moderado 
Área climática 
urbana valiosa 

Preservar 
2 Carga térmica leve e bom 

potencial dinâmico 
Leve 

3 Carga térmica baixa e bom 
potencial dinâmico 

Neutro 
Área climática 

urbana ligeiramente 
sensível 

Preservar e 
melhorar 4 Alguma carga térmica e algum 

potencial dinâmico 
Leve 

5 Carga térmica  moderada  e 
algum potencial dinâmico 

Moderado 
Área climática 

urbana sensível 
Ação 

desejável 6 Carga térmica moderada alta e 
baixo potencial dinâmico 

Moderadamente 
forte 

7 Carga térmica alta e baixo 
potencial dinâmico 

Forte 
Área climática 

urbana altamente 
sensível 

Ação 
necessária 8 Carga térmica alta e baixo 

potencial dinâmico 
Muito Forte 

Figura 09 – Mapa climático urbano da cidade de Hong Kong. 
Fonte: URBAN CLIMATIC MAP AND STANDARDS FOR WIND ENVIRONMENT (2008). 



Mapa Climático Urbano da cidade de João Pessoa - PB 

 
Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo - PPGAU                     Página 38 de 144        20/10/2010 
 

 As características das 8 classificações foram atribuídas com base na interpretação 

do conhecimento de um provável impacto no conforto térmico urbano, típico das condições 

de verão de Hong Kong (28ºC), a partir de “moderadamente frio para muito forte”.  

 O índice PET3 (Physiological equivalent temperature – Temperatura equivalente 

fisiológica) foi utilizado para constatar a sensação térmica dos habitantes nas respectivas 

zonas climáticas e assim, validar a classificação. O intervalo PET entre duas classificações 

foi da ordem de aproximadamente 1 º C.  

 A classe 3 (carga térmica baixa e bom potencial dinâmico) foi avaliada para ser 

neutra, enquanto as Classes 1 e 2 ficaram do lado da refrigeração, e as classes 4 a 8 

ficaram do lado do aquecimento (URBAN CLIMATIC MAP, 2008).   

 Como passo seguinte, as classes climáticas foram agrupadas em zonas de 

sensibilidade recebendo recomendações de intervenção na estrutura urbana. De uma 

maneira geral, as zonas agrupadas por seus efeitos negativos no ambiente urbano tiveram, 

portanto, ações de correção na estrutura urbana. Já as zonas com efeito positivo foram 

preservadas ou melhoradas e preservadas, quanto às recomendações. Na Figura 10, pode 

ser visto o Mapa de Recomendações ao Planejamento da cidade de Hong Kong.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3
 Höppe (2001) define a temperatura equivalente fisiológica – Physiological Equivalent Temperature (PET) – de dada situação 

como a temperatura equivalente à temperatura do ar na qual, em uma situação típica interna, o balanço térmico do corpo 

humano é mantido, com temperaturas do centro do corpo e da pele iguais às da situação em questão. 

Figura 10 – Mapa de recomendações ao planejamento cidade de Hong Kong. 
Fonte: URBAN CLIMATIC MAP AND STANDARDS FOR WIND ENVIRONMENT (2008). 



Mapa Climático Urbano da cidade de João Pessoa - PB 

 
Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo - PPGAU                     Página 39 de 144        20/10/2010 
 

4.4.  CASO 4 – A CIDADE DE SÃO PAULO, BRASIL 

 No Brasil, o emprego de mapas com informações climáticas urbanas na 

administração pública é recente e teve a cidade de São Paulo como umas das pioneiras, 

iniciando o estudo em 1999. Fazendo parte do projeto Atlas Ambiental do Município de São 

Paulo - Fase I: “Diagnósticos e Bases para a Definição de Políticas Públicas para as Áreas 

Verdes no Município de São Paulo”, Tarifa & Armani (2000), em estudo do clima urbano do 

município, elaboraram Cartas de Unidades Climáticas Naturais e Urbanas. 

 O projeto utiliza como base o Sistema de Informações Geográficas (SIGs), existindo 

uma intenção de atualização permanente, além do uso para diferentes fins de base de 

dados, predominantemente bases gráficas, que constituem a cartografia digital para o 

planejamento. 

 Segundo os autores, cada parte constituinte da estrutura urbana redefine 

globalmente todo o conjunto, sendo assim, o clima não deve ser analisado individualmente, 

mas em suas interações com os demais elementos produtores do espaço. Desta forma, 

delimitaram e analisaram as unidades climáticas urbanas em três níveis de análise: a) o 

primeiro deles seria aquele que engloba toda a mancha urbana contínua da Metrópole; b) o 

segundo nível seriam aqueles das unidades topoclimáticas, onde as diferenças estariam 

associadas aos padrões de uso do solo vigente, bem como na concentração de poluentes 

atmosféricos; c) o terceiro nível seria aquele do habitar, do viver, do trabalhar, onde 

interessa sobremaneira os ambientes microclimáticos. 

 Como etapa inicial do trabalho, Tarifa & Armani (2000) utilizaram-se de dados 

cartográficos sobre o clima da cidade, de dados da Normal Climatológica do Mirante do 

Santana (1961-1990) e de dados de freqüência e direção dos ventos do Aeroporto de 

Congonhas. Com base neste material e combinando observações topo e mesoclimáticas de 

campo com as análises integradas do relevo (forma, orientação e declividade), da altitude e 

da distância ao Oceano Atlântico, foi possível construir a carta de Unidades Climáticas 

Naturais do município. 

 Quanto à carta de Unidades Climáticas Urbanas (Figura 11), a cidade e o município 

de São Paulo foram estruturados em quatro macro-unidades climáticas urbanas. Os 

controles climáticos urbanos (uso do solo, fluxo de veículos, densidade populacional, 

densidade das edificações, orientação e altura das edificações, áreas verdes, represas, 

parques e emissão de poluentes) e os atributos (temperatura da superfície, do ar, da 

umidade, insolação, radiação solar, qualidade do ar, pluviosidade, ventilação) foram 

considerados em sua produção. 
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 Na figura 11 são encontradas as delimitações das unidades climáticas urbanas em 

três escalas (mesoclima, topoclima e microclima), com as respectivas caracterizações dos 

controles e atributos climáticos. Os dados da poluição do ar e da temperatura aparente de 

superfície são detalhados no campo da tabela Atributos Climáticos (Anexo D). Desta forma, 

identificaram-se espacialmente quais as áreas da cidade que apresentavam problemas de 

poluição do ar atmosférico e de temperatura do ar elevadas.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Com estas informações, gestores urbanos poderão aplicar ações de planejamento às 

áreas críticas da cidade do ponto de vista climático, reduzindo as conseqüências negativas 

dos ambientes urbanos à população. 

Figura 11 - Carta de Unidades Climáticas Urbanas da cidade de São Paulo. 
Fonte: Atlas Ambiental do Município de SP (2000). 



Mapa Climático Urbano da cidade de João Pessoa - PB 

 
Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo - PPGAU                     Página 41 de 144        20/10/2010 
 

5. REFERENCIAL TEÓRICO  

5.1 CONCEITOS E ABORDAGENS DO CLIMA 

 A Climatologia, ciência que estuda a espacialização e a evolução dos elementos e 

fenômenos climáticos, contou com algumas abordagens científicas que resultaram em 

conceitos diferentes de clima. Duas se destacam: a primeira, que está associada à média 

dos acontecimentos climáticos e a segunda, que considera o estudo dos fenômenos 

climáticos de forma eventual e episódica (MENDONÇA, 2007). 

 A primeira abordagem revela a preocupação com a apreensão do que sejam as 

características do clima em termos de comportamento médio dos elementos atmosféricos e 

de uma determinação temporal cronológica. Esta abordagem apóia-se também, em 

prerrogativas da Organização Meteorológica Mundial (OMM), que é o organismo 

internacional autorizado pelas Nações Unidas com ação no que diz respeito ao 

comportamento da atmosfera da Terra, sua interação com os oceanos e o clima resultante, 

e respectiva distribuição de recursos hídricos (OMM, 2010). 

 Dentre os clássicos conceitos de clima que seguem esta linha de abordagem de 

médias atmosféricas, podem ser citadas: 

 o enunciado de Julius Hann (1882) que define o clima como “o conjunto dos 

fenômenos meteorológicos que caracterizam a condição média da atmosfera sobre 

cada lugar da Terra”.  

 o conceito de J.O. Ayoade (1986), diferenciando os termos tempo e clima, descreve 

o tempo como “o estado médio da atmosfera, numa dada porção do tempo e em 

determinado lugar” e o clima como “a síntese do tempo num dado lugar durante um 

período de aproximadamente 30 - 35 anos”. 

 e a própria definição da OMM, em que o clima “é o tempo meteorológico médio', ou 

mais precisamente, a descrição estatística de quantidades relevantes de mudanças 

do tempo meteorológico num período de tempo, que vai de meses a milhões de 

anos. O período clássico é de 30 anos”. 

  

 Contudo, esta linha de pensamento baseada em médias aritméticas dos elementos 

climáticos utilizada para reproduzir o clima de certa região, não representava a realidade 

para alguns pesquisadores. Dentre estes, Pierre (1934, apud MONTEIRO, 1975) em seu 

livro “Traité de Climatologie Biologique et Medicale” apontou a insuficiência desta 

abordagem climática, uma vez que corresponde a uma média e que atribui um caráter 

estático, artificial, omitindo o desenrolar dos fenômenos do tempo. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Atmosfera
http://pt.wikipedia.org/wiki/Oceano
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 A segunda abordagem é uma mudança de paradigma e análise do clima, surgindo 

com a evolução da Climatologia. Considera a análise da dinâmica do ar e evidencia os 

fenômenos atmosféricos de forma eventual ou episódica no conceito do clima, pois se 

observou que são estes os que causam maior impacto nas atividades humanas em geral. 

 Nesse contexto, Monteiro (1975) considera que a definição de clima proposta por 

Sorre (1943), como “a série dos estados atmosféricos acima de um lugar em sua sucessão 

habitual” tem atendido, pela sua abrangência, a tais considerações.  Os conceitos de tempo 

(duração), variabilidade e ritmo, embora aparentemente similares, são distinguidos: ao 

tempo (duração), a qualidade de definir uma característica climática; a variabilidade, a 

propriedade de enfatizar as rupturas na continuidade das situações (horas, dias, meses e 

anos); e por último o ritmo, que tem uma relação íntima com o ritmo biológico, tem a 

qualidade de exprimir o retorno dos estados atmosféricos. 

  

5.2. ELEMENTOS E FATORES CLIMÁTICOS 

 Como forma de estruturar os estudos acerca do tempo e dos diferentes climas do 

Planeta, os conteúdos da Climatologia são fundamentados a partir do conhecimento dos 

elementos climáticos e dos fatores geográficos do clima que o condiciona, determina e dá 

origem (MENDONÇA, 2007). 

 Os elementos climáticos são definidos pelos atributos físicos que representam as 

propriedades da atmosfera. Temperatura, umidade e pressão são as mais comumente 

utilizadas para caracterizar a atmosfera geográfica e que, influenciados pela diversidade 

geográfica, expressam-se por meio de precipitação, vento, nebulosidade, ondas de calor e 

frio, entre outros. 

 Quanto aos fatores climáticos, estes correspondem àquelas características 

geográficas estáticas diversificadoras da paisagem, como a latitude, a altitude, o relevo, a 

vegetação, a continentalidade/maritimidade, a estrutura urbana e as atividades humanas. A 

estes se podem incluir os aspectos dinâmicos do meio oceânico e atmosférico, como as 

correntes marinhas, massas e frentes de ar, que irão qualificar os distintos climas da Terra. 

 Em grande escala, a topografia, a radiação solar e a ventilação combinam-se para 

produzir climas locais que acentuam certas características do macroclima da área. Estes 

climas locais fazem com que certas localizações dentro de uma área sejam mais vantajosas 

do que outras, conforme o clima da região e as estações. Assim, a implantação de 

determinadas zonas urbanas em áreas com condições climáticas favoráveis às atividades 

humanas pode aumentar o conforto e a produtividade, conduzindo também a uma redução 

do consumo de energia para aquecimento e resfriamento das edificações (BROWN, 2004). 
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 A distância dos corpos hídricos influencia a temperatura do ar devido a diferenças 

básicas nas características térmicas das superfícies continentais e hídricas. Estas 

diferenças ajudam a produzir o efeito da Continentalidade, no qual a superfície continental 

se aquece e se esfria mais rapidamente do que a superfície hídrica (AYOADE, 1986).   

 O efeito de qualquer corpo d’água sobre seu entorno imediato reduz as temperaturas 

extremas diurnas e estacionais; grandes massas d’água tem um pronunciado efeito 

estabilizador. Este efeito não-linear provoca grandes diferenças em climas locais 

relativamente próximos, especialmente quando localizados em até 20 km do mar 

(GIVONI,1998). 

 Os ventos predominantes e as correntes oceânicas também influenciam as 

temperaturas do ar, porque podem transportar ou transmitir por advecção o calor ou o frio de 

uma área para outra, dependendo das características físicas das áreas que influenciam. Por 

exemplo, as áreas costeiras banhadas pelas correntes frias têm temperaturas mais baixas 

do que as regiões localizadas em latitudes similares, porém não afetadas por elas. 

 O relevo tem um efeito atenuador sobre a temperatura. Em áreas de topografias e 

inclinações variadas, o aspecto e o grau de exposição das localidades são fatores 

importantes que influenciam a temperatura. Podem ocorrer grandes diferenças nas 

condições de temperatura do ar entre locais a barlavento e os situados a sotavento de uma 

montanha (BARRY, 2009). 

 O movimento do ar frio, condicionado pela sua densidade, é também influenciado 

pelo relevo. O ar frio desce pelas encostas por ser mais denso que o ar quente. À noite, uma 

camada de ar frio é formada perto do solo, assentando-se nas áreas baixas e depressões e 

atrás de qualquer obstáculo que possa formar uma barreira. 

 Segundo Mendonça (2007), o relevo apresenta três atributos importantes na 

definição dos climas: posição, orientação de suas vertentes e declividade. A posição do 

relevo favorece ou dificulta os fluxos de calor e umidade entre áreas contíguas. As regiões 

que possuem sua superfície ondulada terão o fator declividade modificando a relação 

superfície/radiação incidente (Figura 12). 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 12 - Relações entre a intensidade da radiação solar, a altura solar e a declividade do relevo. 
Fonte: MENDONÇA (2007). 
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 A relativa uniformidade térmica que predomina nos trópicos é distorcida 

principalmente pelos efeitos da altitude, que corresponde a uma normalidade física 

(AYOADE, 1986). As grandes diferenças de temperatura entre distâncias curtas nos trópicos 

são usualmente decorrentes dos efeitos das variações de altitude (gradiente térmico de 

0,6°C/100m). 

 A vegetação desempenha um papel regulador de umidade e temperatura do ar 

extremamente importante. Isto é devido, em grande parte, à interação das plantas com a 

radiação solar e a radiação difusa. 

 De toda a radiação solar que chega ao dossel vegetativo4 de uma determinada área, 

50% é absorvido pelos pigmentos contidos nas folhas. Outra parte é refletida para o meio 

ambiente e finalmente, uma terceira parte é transmitida entre as próprias folhas. Deste 

modo, as plantas contribuem para a redução significativa da temperatura do ar em suas 

imediações.  

 Outras características da vegetação como sombreamento e evapotranspiração 

produzidas pelas árvores também favorecem a diminuição da temperatura do ar. 

 No ambiente urbano, a soma de efeitos de um grande número de pequenos espaços 

verdes pode contribuir com a mitigação da carga de calor em grandes áreas urbanas. 

Contudo, isto só é possível se estes espaços verdes estiverem situados relativamente 

próximos uns dos outros, como uma espécie de rede. Grandes avenidas arborizadas com 

vegetação de baixo porte (conhecidos como corredores de ventilação) são bons exemplos.  

 

5.3. ESCALAS CLIMÁTICAS 

 A classificação de diferentes níveis do clima de uma região torna-se fundamental 

para realização e análise de medições, pois, por meio de ferramentas representativas do 

meio meteorológico, fornecem dados e suporte às necessidades de aplicação no projeto e 

planejamento urbano. 

 A realização e análise de medições voltadas aos estudos do clima vêm sendo 

conduzidas conforme a sua dimensão espacial e a sua dimensão temporal, sendo as duas 

dimensões, de uma forma geral, empregadas conjuntamente nos mais diversos estudos 

(MENDONÇA, 2007).  

 

                                                           
4
 Dossel vegetativo ou da vegetação seria tudo aquilo que compõe a parte aérea de uma comunidade de 

plantas e que, portanto, está envolvido diretamente com as interações da energia solar (ASSUNÇÃO, 1989). 
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 As escalas temporais dividem-se em geológica, histórica e contemporânea. As 

escalas geológicas e históricas estão mais ligadas ao conhecimento do clima no período da 

formação do Planeta e no período de história registrada pelo homem, enquanto que a 

contemporânea liga-se à maioria dos estudos climatológicos da atualidade. 

 Quanto às escalas espaciais, as mais conhecidas são as escalas macroclimáticas, 

mesoclimáticas e microclimáticas. São organizadas segundo uma ordem hierárquica das 

grandezas climáticas estando, por exemplo, o microclima inserido no mesoclima, que por 

sua vez, está inserido no macroclima. 

 De uma forma geral, segundo Orlansky (1975), a escala macroclimática apresenta 

uma dimensão típica maior que 2000 Km. A segunda escala, mesoclimática, está inserida 

na primeira e abrange uma área que pode compreender uma extensão de 2 a 2000 km. A 

escala microclimática, contida na segunda, envolve uma área de até 2 km de extensão. 

 Apesar de amplamente abordadas no meio científico, às escalas macroclimáticas, 

mesoclimáticas e microclimáticas são motivo de diversas controvérsias entre climatólogos e 

meteorologistas, tanto do ponto de vista da nomenclatura dos fenômenos climatológicos 

quanto da extensão e periodicidade das grandezas climáticas.  

 Abordando as diferenças conceituais de gradação climatológicas segundo alguns 

autores, Monteiro (1975) elaborou um quadro de relacionamento das unidades climáticas, 

das ordens de grandeza taxonômicas e das unidades (ou graus) de urbanização (Quadro 1). 

Propõe-se com isto, elucidar o escalonamento das unidades climáticas entre si e de 

relacionar, também de modo escalonado, as unidades de urbanização desde a habitação 

até a região urbana.   
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Ordens 
de 

Grandeza 
(Cailleux 
$ Tricart) 

Unidades 
de 

Superfície 

Escalas 
Cartográficas 

de 
Tratamento 

Espaço 
Climático 

Espaços 
Urbanos 

Estratégias de abordagem 

Meios de Observação 
Fatores de 

Organização 
Técnicas de 

Análise 

II 
10 

Milhões 
de KM 

1:45.000,000 
1:10.000,000 

ZONAL - Satélites Nefanálises 
Latitude Centros de 
Ação Atmosférica 

Caracterização 
Geral Comparativa 

III 
10 

milhões 
de km 

1:5.000,000 
1:2.000,000 

REGIONAL - Cartas Sinóticas 
Sondagens Aerológicas 
Rede Metereológica de 

Superfície 

Sistemas 
Metereológicos 

(Circulação 
Secundária) 

Redes Transectos 

IV 
10 

Centenas 
de KM 

1:1.000,000 
1:5000.000 

SUB-
REGIONAL 
(FÁCEIS) 

Megalópole 
Grande área 
Metropolitana 

Fatores 
Geográficos 
Regionais 

Mapeamento 
sistemático 

V 
10 

Dezenas 
de Km 

1:250.000 
1:100.000 

LOCAL 
Área 

Metropolitana 
Metrópole 

Posto Metereológico Rede 
complementar 

Integração 
Geoecológica Ação 

Antrópica 
Análise Espacial 

VI 
10 

Centenas 
de M 

1:50.000 
1:25.000 

MESOCLIMA 
Cidade Grande 

Bairro ou Subúrbio 
de Metrópole 

Registro Móveis 
(Episódios) 

Urbanismo 

Especiais - 
Dezenas 
de Metros 

1:10.000  

1:5.000 
TOPOCLIMA 

Pequena Cidade 
Fáceis de 

Bairro/Subúrbio de 
Cidade 

(Detalhe) Arquitetura 

- Metros 1:2.000 MICROCLIMA 
Grande Edificação 
Habitação Setor 

de Habitação 

Bateria de Instrumentos 
Especiais 

Habitação 

Tabela 01 – Categorias taxonômicas de organização geográfica do clima e suas articulações com o “Clima Urbano”.  
Fonte: Monteiro (1975). 
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 Observa-se que a classificação decrescente dos sete espaços climáticos (espaço 

zonal ao microclima) está relacionada inversamente proporcional ao poder de criação 

(espaços habitacionais) e alteração (espaços urbanizados) do homem nos espaços 

climáticos. As unidades de superfície, as escalas cartográficas de tratamento e as 

estratégias de abordagem reforçam ainda mais o entendimento do clima. 

 Na figura 13, quatro categorias climáticas estão classificadas segundo a ordem de 

grandeza nos espaços urbanos. Em primeiro lugar, o clima regional que determina as 

condições climáticas gerais. Em segundo lugar, o mesoclima (o clima da cidade) composto 

pelos diferentes topoclimas. Em terceiro lugar, os topoclimas que são determinados, 

principalmente, pela predominância de utilização das áreas (características arquitetônicas 

ou naturais) e influenciados pelo mesoclima. Por último, a menor escala, os diferentes 

microclimas que refletem a influência dos elementos urbanos individuais e compõem os 

topoclimas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cabe salientar que nesta dissertação, a principal grandeza climática abordada e 

representada, por meio da confecção do mapa climático urbano da cidade de João Pessoa, 

será o Topoclima. Deste modo, serão adotadas as características descritas por Monteiro 

(1975) na organização geográfica do clima para esta classe climática. 

 

 

 

 

 

Figura 13 – A atmosfera sob a influência do meio urbano e sua divisão vertical. 
Fonte: ANDRADE (2005). 
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5.4. TOPOCLIMA 

 Topoclimas são áreas com características climáticas e físicas homogêneas (em 

termos de superfície e morfologia urbana), que interagem de modo particular com a 

atmosfera (ALCOFORADO, 2006). Cada topoclima tem um clima típico, que influência as 

formas de vida e as atividades humanas, exigindo assim, ações de planejamento diferentes 

para mitigar os impactos negativos e evidenciar as características positivas do clima urbano. 

 Segundo Andrade (2005) os termos Topoclima e Clima local são constantemente 

empregados na literatura (YOSHINO, 1975; MONTEIRO; 1975; LANDSBERG, 1981; 

WANNER, 1984; CHOISNEL, 1984; PKE, 1984b e 1987) tendendo a serem considerados 

sinônimos. 

 A escala climática elaborada por Monteiro (1975), apresenta dimensões típicas 

enquadradas em dezenas de metros, incluindo as cidades pequenas e/ou o traço de relevo 

dentro de uma feição maior. Ainda segundo a ordenação dos espaços climáticos, situa-se 

entre o mesoclima e o microclima. 

 Diferenciam-se das demais classes climáticas pelo comportamento térmico diurno, 

pela rugosidade vertical, pelo relevo e pela natureza da real utilização da área (CARTILHA 

URBANÍSTICA DO CLIMA, 1995). Uma vez que as características microclimáticas também 

são conseqüências do uso e ocupação do solo e, acima de tudo, da natureza da 

urbanização, os topoclimas são definidos segundo as ordens dominantes de utilização do 

espaço. 

 Os topoclimas descritos a seguir fazem referência apenas aos topoclimas 

identificados na cidade de João Pessoa e tomam como base os apresentados na Cartilha 

Urbanística do Clima (1995). 

 

Topoclima de Corpos D’água 

 O topoclima de corpos d’água, principalmente os extensos, exerce no entorno uma 

influência térmica equilibrada pelos dias e anos pouco típicos; nele as temperaturas do ar no 

verão são, durante o dia, mais baixas e, à noite, mais altas do que no entorno. O topoclima 

de corpos d’água distingue-se pela alta umidade do ar e pela desobstrução do vento. 

 

Topoclima de Campo Aberto 

 Apresenta extremos anuais e diários de temperatura e umidade, assim como 

mudanças muito baixas do movimento do vento. A isso está associada uma produção 

noturna intensiva de ar quente e frio. Corresponde, em especial, a pastos vastos e campos 

de cultivo, assim como as áreas livres com bosques esparsos. 
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Topoclima de Floresta 

 Distingue-se por dias e anos abafados pela temperatura e umidade. Durante o dia, 

pelo sombreamento e evaporação, prevalecem temperaturas relativamente baixas com alto 

teor de umidade no espaço efetivo e, durante a noite, ocorrem temperaturas relativamente 

amenas. Para isso, a copa das árvores atua como filtro perante os poluentes do ar, de modo 

que os topoclimas de floresta servem como zonas de regeneração para o ar e como 

estância para restabelecimento do homem. 

 

Topoclima de Áreas Verdes 

 Áreas verdes internas de parques atuam equilibradamente devido aos extremos 

relativos de temperatura e umidade diárias, associadas à produção de ar frio e fresco sobre 

o entorno urbanizado e, na maioria das vezes, super aquecido. Áreas maiores servem como 

corredores de ventilação. Áreas verdes locais internas com adensamento de árvores 

representam, pelo sombreamento durante o dia, áreas de compensação frescas, com alta 

umidade de ar em oposição ao entorno aquecido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14 - Topoclima de Corpos d'água. 
Fonte: CARTILHA URBANÍSTICA DO CLIMA (1995). 

Figura 15 - Topoclima de Campo Aberto. 
Fonte: CARTILHA URBANÍSTICA DO CLIMA (1995). 

 

Figura 15 - Topoclima de Campo Aberto. 
Fonte: CARTILHA URBANÍSTICA DO CLIMA (1995). 

Figura 16 - Topoclima de Floresta. 
Fonte: CARTILHA URBANÍSTICA DO CLIMA (1995). 

Figura 17 - Topoclima de Áreas verdes. 
Fonte: CARTILHA URBANÍSTICA DO CLIMA (1995). 
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Topoclima de Cidade Jardim 

 Engloba áreas construídas com edificações soltas, com até três pavimentos e áreas 

verdes abundantes. Em oposição ao topoclima de campo aberto, todos os elementos do 

clima são levemente modificados onde acontece um arrefecimento noturno considerável, e 

os ventos regionais são muito pouco reduzidos. 

 

Topoclima de Cidade 

 Edificações fechadas com mais pavimentos, com pequena porção de áreas verdes e 

edifícios livres constituem o topoclima de cidade. Com aquecimento acentuado durante o 

dia, o resfriamento noturno é diminuto. Por isso, forma-se frente ao entorno um efeito de ilha 

de calor com umidade do ar relativamente baixa. A construção densa e alta influi, em 

proporção considerável, no sistema de ventos regionais e fora dos limites da região, de 

modo que a troca de ar é limitada e há, na sua totalidade, uma alta carga de poluentes. Nas 

calhas de ruas, pode-se encontrar tanto altas cargas de poluentes do ar e do som, como 

também turbilhonamentos do tipo rajada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Topoclima de Núcleo de cidade 

 Edifícios adensados, altos, de núcleo da cidade, com muito poucas áreas verdes 

conduzem, durante o dia, a um aquecimento exacerbado e, à noite, à formação de uma 

nítida ilha de calor com umidade reduzida do ar em média. A construção pesada conduz à 

influência significativa dos ventos regionais e dos ventos fora dos limites da região. No todo, 

existe uma alta carga de poluentes. Nas calhas de ruas, surgem, juntamente com os 

turbilhões do tipo rajada, altas cargas de poluentes do ar e sonoras. 

 

 

Figura 18 - Topoclima de Cidade Jardim. 
Fonte: CARTILHA URBANÍSTICA DO CLIMA (1995). 

Figura 19 - Topoclima de Cidade. 
Fonte: CARTILHA URBANÍSTICA DO CLIMA (1995). 
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Topoclima de Comércio 

 Corresponde, substancialmente, ao topoclima de construções adensadas, isto é, 

efeito de ilha de calor, baixa umidade do ar, altas perturbações eólicas e emissões elevadas 

das extensas vias de acesso. No quadro de calor noturno, chama atenção, em parte, o 

intensivo resfriamento em nível do teto dos grandes pavilhões (especialmente com tetos de 

zinco), enquanto ruas ladeadas por edifício e pátios continuam aquecidas fortemente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Topoclima de Indústria 

 Aponta para grandes áreas de tráfego e emissões muito mais altas. Sob 

aquecimento intensivo durante o dia, forma-se, também à noite, com a expansão de áreas 

saturadas, uma clara ilha de calor, apesar dos tetos dos galpões, em parte, esfriarem muito. 

As massas de ar, em contato com o solo, estão aquecidas, secas e aumentadas com 

poluentes. As construções maciças e o aquecimento próximo ao solo mudam 

significativamente o campo de vento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20 - Topoclima de Núcleo de Cidade. 
Fonte: CARTILHA URBANÍSTICA DO CLIMA (1995). 

Figura 21 - Topoclima de Comércio. 
Fonte: CARTILHA URBANÍSTICA DO CLIMA (1995). 
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5.5. CLIMA URBANO 

 Segundo Carvalho (2006, p. 41), o clima urbano “é resultado do processo de 

transformação, pela urbanização, do ambiente natural, que, por conseguinte, pode alterar as 

características originais do clima de um determinado lugar”. 

 Embora o clima seja extremamente dependente de recursos naturais, um clima 

diferente é produzido pelo ambiente construído em zonas urbanas, chamado de Clima 

urbano. O Clima urbano também inclui a mudança na composição natural do ar através das 

influências antrópicas (poluição do ar e aerossóis). 

 Cada aspecto da estrutura urbana tem uma influência no comportamento dos 

elementos climáticos e, neste sentido, o clima urbano é considerado por muitos 

pesquisadores como um sistema complexo. De uma maneira geral, o clima urbano é 

decorrente do tamanho da cidade, da topografia, da forma urbana e da proporção entre 

espaços abertos e assentamentos urbanos (CLIMATE BOOKLET FOR URBAN 

DEVELOPMENT, 2008). 

 Na caracterização do clima urbano, Monteiro (1975) elaborou uma síntese que 

caracteriza os aspectos fundamentais do clima urbano, a partir da síntese de Landsberg 

(1976): 

 

1. O clima urbano é uma modificação substancial de um clima local; 
2. Admite-se que o desenvolvimento urbano tende a acentuar ou eliminar as 
diferenças causadas pela poluição ou sítio; 
3. Da comparação entre a cidade e o campo circundante, emergem os 
seguintes fatos fundamentais: 

a) a cidade modifica o clima através de alterações em sua superfície; 
b) a cidade produz um aumento de calor, complementada por 
modificações na ventilação, na umidade e até nas precipitações, que 
tendem a ser mais acentuadas; 
c) a maior influência manifesta-se através da alteração da própria 
composição da atmosfera, atingindo condições adversas na maioria dos 
casos. A poluição atmosférica representa, no presente, o problema 
básico da climatologia das modernas cidades industrializadas 
(MONTEIRO, 1975, p.60). 
 

 

 A partir de pesquisas que comparavam o comportamento dos atributos climáticos 

(parâmetros) do meio urbano com os da vizinhança, Landsberg (1981) demonstrou 

percentualmente a mudança provocada pela cidade no clima local. No quadro 01, 

observam-se os valores das alterações climáticas da cidade quando comparadas ao meio 

rural.     
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 Constata-se que há uma diferença significativa de intensidade dos elementos 

climáticos entre estes dois ambientes. Os poluentes, a nebulosidade, as precipitações e as 

temperaturas são parâmetros mais elevados no meio urbano do que em comparação ao 

meio rural. Contudo a radiação, a umidade relativa e a velocidade dos ventos decrescem em 

intensidade nas cidades.  

 Pesquisas realizadas por Givoni & Oke (1988, apud Romero, 2001) reforçam o 

comportamento do clima da cidade diferente do clima de áreas circundantes, enfatizando 

algumas das influências básicas como:  

 a transformação artificial da superfície terrestre: os materiais da superfície urbana 

diferem dos da paisagem natural. A forma da superfície urbana é mais rugosa do 

que a natural, resultando numa maior fricção entre a superfície e os ventos locais; 

a infra-estrutura de drenagem elimina rapidamente a água da chuva, impedindo a 

incorporação ao chão e o aumento da umidade. A evaporação urbana é menor 

que a das áreas rurais;  

 o aumento da contaminação do ar: as atividades urbanas geram fumaças, gases 

e poeira, que se incorpora a atmosfera. As substâncias em suspensão no ar 

reduzem a insolação e prejudicam a re-irradiação para o espaço;  

 a geração local de energia térmica: As cidades produzem calor tecnógeno, por 

causa das indústrias, dos veículos de transporte e de algumas infra-estruturas. 

 

Parâmetros Elemento Comparado ao ambiente rural 

Temperatura 

Média anual 0,5 a 3°C mais 

Mínima de inverno 1 a 2ºC mais 

Máxima de verão 1 a 3ºC mais 

Umidade relativa 

Média anual 6% menos 

Inverno  2% menos 

Verão 8% menos 

Velocidade do vento 

Média anual 20 a 30% menos 

Rajadas máximas 10 a 20% menos 

Calmaria 5 a 20% menos 

Poluentes 

Núcleos de condensação 10 vezes mais 

Partículas em suspensão 10 vezes mais 

Misturas gasosas 5 a 25 vezes mais 

Quadro 01 - Alterações climáticas locais produzidas pelas cidades comparadas ao meio rural. 
Fonte: LANDSBERG (1981). 

 

Tabela 2 - Alterações climáticas locais produzidas pelas cidades comparadas ao meio rural. 
Fonte: LANDSBERG (1981). 
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 Considerando que em todas as cidades as condições climáticas gerais são 

modificadas, surgindo assim o clima urbano, Higueras (2006) enumera como três as 

constatações desta alteração do clima local, sendo elas: temperaturas mais altas da cidade 

comparadas ao entorno circundante, regimes especiais de ventos e menor umidade no ar.  

 Como causas da elevação da temperatura nas cidades são observados o acúmulo 

de contaminantes na atmosfera (ocasionando um menor efeito refrigerador em sua 

atmosfera urbana), o consumo de energia secundária (refrigeração dos ambientes nas 

edificações, veículos motores, metabolismo) e a modificação das características de 

absorção das superfícies urbanas.  

 A menor umidade no ar tem como causa a predominância das edificações sobre as 

zonas verdes e cursos d’água que, pelo uso de materiais construtivos aplicados a superfície 

do solo urbano, produz um elevado escoamento e uma rápida evaporação das águas da 

chuva.  

 O regime especial de ventos é provocado pelo volume das construções que originam 

fluxos, correntes em esquinas e redemoinhos que alteram os regimes de ventos locais. 

Estes ventos locais, modificados pelo tecido urbano, contam com suas características 

iniciais de escoamento modificadas tanto em velocidade quanto em direção, com efeitos que 

podem ser favoráveis ou desfavoráveis sobre a cidade. Entre as alterações provocadas nos 

escoamentos naturais dos ventos está a Camada Limite Atmosférica (CLA).  

  A Camada Limite Atmosférica, segundo Silva (1999), compreende a faixa contida 

entre a superfície terrestre e o nível de escoamento não perturbado, e é influenciada pela 

viscosidade do ar. Quando na presença de alguma fronteira sólida, a velocidade de 

escoamento do ar é nula e a camada de ar contígua ao vento nulo é retardada. Este 

retardamento é propagado na direção perpendicular e em sentido contrário à fronteira 

sólida, num processo de trocas de movimento entre as partículas de ar com velocidades 

diferentes até o escoamento assumir a velocidade do vento gradiente acima da CLA, onde o 

efeito das forças de atrito torna-se desprezível. Estima-se que a CLA varie de 100 a 300 

metros em campo aberto, de 100 a 400 metros na periferia e de 100 a 500 metros no centro 

urbano (Figura 22). 
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 Segundo Oke (1978) a camada atmosférica sob a influência do meio urbano pode 

ser dividida em três subcamadas identificadas por: a Camada Limite Urbana, a Camada de 

Cobertura Urbana e a Pluma Urbana. A Camada Limite Urbana, surge pelo deslocamento 

do ar por uma área de superfície rugosa e rígida e da elevação convectiva das bolhas de ar; 

está em contato direto com a Camada de Cobertura Urbana e recebe toda a sua influência 

térmica. A Camada de Cobertura Urbana abrange a área compreendida do solo até, 

aproximadamente, o nível das coberturas e pode desaparecer totalmente em grandes 

espaços abertos. A última camada, a Pluma Urbana, compreende a continuação da Camada 

Limite Urbana a sotavento da cidade sobre a área rural. 

 O balanço energético natural que ocorre entre a superfície terrestre e a atmosfera 

pode também ser, substancialmente, modificado pelos atributos físicos da tipologia urbana. 

Algumas características de análise da morfologia urbana e da paisagem condicionantes do 

clima são sintetizadas por Oliveira (1988): porosidade, rugosidade, densidade de 

construção, tamanho da cidade (horizontal e vertical), uso e ocupação do solo, orientação, 

permeabilidade do solo urbano e propriedades termodinâmicas dos materiais constituintes. 

 Oke (1996) considera que alguns aspectos da urbanização como a poluição do ar, o 

calor antropogênico, superfícies impermeáveis, propriedades térmicas e geométricas das 

superfícies, responsáveis pela mudança do ambiente físico, levam a alterações no balanço 

de energia comparado ao meio rural. 

 A “ilha de calor” é um fenômeno climático peculiar do clima urbano, resultante dos 

processos de urbanização, amplamente estudado pelos pesquisadores do ambiente 

construído. Com uma ocorrência superior registrada no período noturno, quando a cidades 

apresentam temperaturas inferiores às do meio circundante (menor urbanização), a ilha de 

calor desenvolve-se, com maior freqüência, nos centros urbanos, onde a densidade das 

Figura 22 - Perfis de velocidade da Camada Limite Atmosférica – Campo aberto/ Periferia/Centro Urbano. 

Fonte: SILVA (1999). 
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construções é superior em comparação as demais áreas da cidade. A figura 23 representa 

os perfis da ilha de calor urbano na cidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dentre alguns pesquisadores deste fenômeno climático, Givoni (1989) destaca que 

as principais causas da ilha de calor são: diferença no balanço total de radiação entre a área 

urbana e a rural, em particular a baixa taxa de resfriamento durante a noite; armazenamento 

de energia solar nas edificações durante o dia e desprendida durante a noite; produção 

concentrada de calor pelas atividades de transporte, indústria; baixa evaporação do solo e 

da vegetação em áreas densas; e fontes sazonais de calor (aquecimento e resfriamento do 

calor com conseqüente desprendimento de calor para o ar urbano). 

  Além destas causas, a altura e a disposição dos edifícios também são relevantes 

para as condições de temperatura em uma cidade. As ruas estreitas e becos produzem 

efeitos de sombreamento, o que leva a uma demora no aquecimento da realidade urbana. A 

interação desses fatores dentro das estruturas e densidades das construções da cidade 

levam a um mosaico de microclimas termicamente variados, que se juntam uns com os 

outros para produzir uma ilha de calor claramente definida quando comparada com os 

entornos adjacentes. 

 Como exemplo da aparição da ilha de calor urbana, na figura 24 verifica-se a 

representação espacial da distribuição da temperatura na cidade de Stuttgart, no período da 

manhã. Estas condições de ilha de calor são reconhecíveis pela gradação de cores (cor 

rosa no centro da figura), com suas diferenças espaciais na temperatura da superfície. As 

grandes diferenças de temperatura diferem cerca de 6 graus entre a cidade central e as 

zonas limítrofes (CLIMATE BOOKLET FOR URBAN DEVELOPMENT, 2008). 

 

 

Figura 23 - Perfil da Ilha de calor urbana. 
Fonte: SANTAMOURIUS (2001, apud BARBIRATO, 2007). 
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Figura 24 – Distribuição da temperatura na cidade de Stuttgart. 
Fonte: CLIMATE BOOKLET FOR URBAN DEVELOPMENT (2008). 
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6. MATERIAS E MÉTODOS 

6.1. MATERIAIS   

 Para o estudo do clima da cidade de João Pessoa foram utilizados dados espaciais e 

climáticos referentes a aspectos da estrutura urbana. Os dados coletados foram:  

 

Dados espaciais (Anexo A) 

 Mapa básico de uso e ocupação do solo (em formato PDF); 

 Mapa urbano digital (em formato CAD); 

 Mapa de projeção horizontal das edificações (em formato CAD); 

 Mapa de curvas de nível (em formato CAD); 

 Cartas Imagem Quickbird (em formato PDF); 

 Imagens de Satélite do programa GoogleEarth (em formato JPG); 

 

Dados climáticos (do ano de 1975 a 2008) 

 Série de dados de direção e velocidade dos ventos; 

 Série de dados de temperatura do ar e umidade relativa do ar; 

 Série de dados de valores médios mensais de precipitações; 

 

 Para o tratamento dos dados obtidos e a elaboração dos mapas desenvolvidos no 

trabalho, foram empregados os softwares ArcMap, que é um Sistema de Informações 

Geográficas, e AutoCad, software de desenho auxiliado por computador. 

 

6.2. SISTEMA DE CLASSIFICAÇÃO CLIMÁTICA   

 O sistema de classificação climática adotado neste trabalho foi desenvolvido por 

Katzschner (1997) para avaliar áreas da cidade diante de sua importância no conforto 

térmico e na qualidade do ar. Está relacionado à caracterização do clima urbano segundo 

consideração dos efeitos da carga térmica e do potencial dinâmico no balanço de energia da 

cidade. 

 A carga térmica envolve a intensidade de calor emitida ou armazenada pela estrutura 

urbana e tem efeito no aumento da temperatura do ar local. O potencial dinâmico de uma 

área relaciona-se com a ventilação natural e é influenciado principalmente pela rugosidade 

do solo que modifica o escoamento dos ventos e as trocas de ar. Estes dois aspectos são 
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regidos por diversos elementos da cidade, mas de uma forma geral, a morfologia urbana, as 

características da superfície e o clima determinam a sua intensidade. 

 As características físicas urbanas avaliadas no sistema de classificação climática 

para caracterizar a carga térmica de uma dada região consideram nas análises o volume 

das construções, a topografia e a disponibilidade de espaços verdes.  

 As construções armazenam a energia solar (radiação direta e indireta) recebida 

durante o dia e a liberam, gradativamente, ao longo da noite. Esta energia é responsável 

pela elevação da temperatura do ar e das superfícies e precisa ser dissipada para a 

atmosfera, ocorrendo principalmente à noite. Dependendo do volume que as edificações 

ocupem numa dada área da cidade, elas podem obstruir o retorno da energia à atmosfera 

no período da noite e, diante disso, prejudicar o resfriamento noturno. No sistema de 

classificação climático, áreas com elevado volume de construções recebem valores de 

classificação positivos por contribuírem de maneira significativa na elevação da temperatura 

do ar e, de modo inverso, áreas com pouca ou nenhuma edificação recebem valor nulo. 

 A topografia pode contribuir com a redução da temperatura do ar devido a mudanças 

de altitude e de relevo. Para a avaliação da capacidade da topografia de reduzir os efeitos 

da carga térmica, é considerado o gradiente térmico de temperatura do ar (0,6ºC/100m) na 

classificação. Desta forma, os valores designados no sistema de classificação para a 

topografia são negativos e decrescentes a partir de determinadas altitudes. 

 Devido ao seu poder de arrefecimento da temperatura e de renovação do ar em 

espaços urbanos, os espaços verdes (florestas, matas, bosques, etc.) cooperam com a 

redução da carga térmica, mitigando seus efeitos adversos. Deste modo, para áreas da 

cidade cobertas por superfícies verdes é atribuído um valor negativo no sistema de 

classificação climática. 

 Quanto ao potencial dinâmico de uma área, aspectos da cobertura do solo, da 

paisagem natural e dos espaços abertos (locais com baixa obstrução aos ventos) são 

analisados no sistema de classificação climática.  

 A cobertura do solo diz respeito à quantidade de solo ocupado pelas construções 

(edifícios comerciais e residenciais, indústrias, escolas, etc.) na cidade e tem relação direta 

com a permeabilidade do vento na estrutura urbana. Em geral, o potencial de ventilação de 

uma área é inversamente proporcional à cobertura do solo, ou seja, se uma dada região 

apresenta um alto índice de terrenos ocupados por edificações, provavelmente terá um 

baixo potencial de ventilação. Deste modo, na classificação climática, espaços com elevado 

número de edificações recebem valores negativos, pois não contribuem com o potencial 

dinâmico. 
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 A vegetação presente em campos, parques e pastos podem favorecer os 

movimentos de ar que têm efeito no resfriamento da temperatura do ar da cidade. Contudo, 

nem todo tipo de vegetação é capaz de produzir este efeito, devido ao fato de que grandes 

formações vegetais (florestas, matas, etc.) apresentam rugosidade similar quando 

comparadas ao meio urbano. Na classificação climática das paisagens naturais, apenas as 

áreas com vegetação rasteira (por apresentarem baixa rugosidade) recebem classificação 

positiva no potencial dinâmico.   

 Regiões urbanas localizadas próximas à orla marítima, à corpos d’água, à grandes 

espaços abertos e à encostas se beneficiam dos movimentos da ventilação natural. Brisas 

marinhas e movimentos de ar nas encostas são exemplos característicos destas áreas. 

Estas regiões recebem uma classificação climática negativa devido a seus efeitos benéficos 

no potencial dinâmico. 

 Com base no conhecimento científico dos efeitos positivos e negativos dos critérios 

físicos da cidade, pode-se representar espacialmente a classificação climática das regiões 

da cidade por meio de mapas temáticos. Estes mapas, no sistema de classificação, são 

considerados camadas, pois serão sobrepostos e darão origem ao Mapa climático urbano 

(Quadro 2). 

 

 

 Para calibrar e verificar os valores empregados na classificação dos critérios físicos 

da cidade, medições e pesquisas de campo são realizadas utilizando como parâmetro o 

índice PET. O PET é a temperatura de referência baseado em um modelo de balanço de 

calor que combina vários fatores climáticos e variáveis fisiológicas, incluindo temperatura do 

Critério físico Efeito Base científica Produto 

Carga térmica 

Negativo 
Volume de 

Construções 

Mapa de  

Volume de Construções 

Positivo 
Altitude e elevação Mapa de Topografia 

Efeitos bioclimáticos Mapa de Espaços verdes 

Potencial 

dinâmico 

Negativo Permeabilidade urbana 
Mapa de  

Cobertura do solo 

Positivo 

Efeitos bioclimáticos – 

movimento do ar frio 

Mapa de  

Paisagens naturais 

Trocas de massas de 

ar e efeitos nas 

redondezas 

Mapa de proximidade a 

espaços abertos 

Quadro 02 – Descrição das camadas no sistema de classificação climática. 

Fonte: URBAN CLIMATIC MAP (2008) 
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ar, umidade relativa, radiação solar, movimento do ar, vestimentas dos habitantes e 

metabolismo, dando uma indicação do conforto térmico. Este índice é amplamente usado no 

estudo do conforto térmico ambiental.  

 Os dados obtidos em campo são analisados e combinados com a classificação dada 

aos critérios físicos da cidade para calibração. Por exemplo, se a diferença encontrada na 

pesquisa do índice PET, entre áreas com um alto adensamento e um baixo adensamento, 

for de 4 pontos,  na análise do volume de construções a gradação da classificação das 

áreas adensadas irá variar de 1 a 4. 

 As informações das características do vento também são incorporadas ao sistema de 

classificação climática, com o intuito de avaliar o seu comportamento diante dos elementos 

da estrutura urbana e considerar seus efeitos. As informações são coletadas em estações 

meteorológicas distribuídas na malha urbana da cidade e de ensaios com maquetes físicas 

em túneis aerodinâmicos de camada limite atmosférica (Figura 25). Os dados fundamentais 

a respeito do comportamento do vento local utilizados são as suas variações diárias de 

velocidade e direções (representadas na forma de rosa dos ventos). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25: Vista de maquete física na câmara de ensaios de túnel de vento. 
Fonte: PEREGRINO (2005) 
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6.3. METODOLOGIA  

 A metodologia empregada neste trabalho baseou-se na utilizada no desenvolvimento 

do Mapa Climático Urbano da cidade de Hong Kong, desenvolvida por Katzschner (2006). A 

estrutura do trabalho foi dividida em 05 etapas e arranjada como ilustrada na figura 26. 
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Aspectos da  

Carga Térmica 

Volume das Construções 

Espaços verdes 

Topografia 

Aspectos do  

Potencial Dinâmico 

Cobertura do solo 

Paisagem natural 

Proximidade a Espaços 
Abertos 

Coleta de dados e Avaliação 
Dados climáticos – Aeroporto Castro Pinto, LES e INMET. 

Dados de Planejamento e Uso do Solo - Secretaria de Planejamento (SEPLAN). 
 

Mapa de Carga Térmica 

 

classificação e valoração 

Mapa de Potência 
Dinâmico 

classificação e valoração 

 

Mapa Climático Urbano 

com 7 classes climáticas urbanas 

Constatações e Conclusão 5 

Figura 26 – Metodologia de trabalho do Mapa Climático Urbano da cidade de João Pessoa. 

Fonte: Adaptado da metodologia do MCU-Hong Kong (2008). 
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6.4. DESCRIÇÃO DAS ETAPAS 

ETAPA 1. COLETA DE DADOS 

 Na primeira etapa do trabalho foi feito o levantamento de séries de dados climáticos 

e de dados espaciais da cidade de João Pessoa, tendo como objetivo a construção do 

banco de dados destinado às análises espaciais e à produção dos mapas no software 

ArcMap. Esta etapa foi dividida em três fases: 

 na primeira fase, realizou-se a coleta de dados climáticos da cidade (temperatura do ar, 

precipitações, direção e velocidade de ventos), junto à estação meteorológica do 

aeroporto Castro Pinto, ao Laboratório de Energia Solar (LES) da Universidade Federal 

da Paraíba (UFPB) e ao Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), visando o 

conhecimento dos elementos climáticos da cidade e do movimento dos ventos. O Atlas 

de Vento, construído por Silva (1999) para a cidade de João Pessoa, também foi 

consultado; 

 na segunda fase, com uma pesquisa de campo, foi feito o levantamento fotográfico dos 

principais topoclimas encontrados na cidade, tendo em vista a constatação de suas 

atuais características físicas;   

 na terceira fase foram coletados e tratados dados espaciais referentes a estrutura física 

da cidade de João Pessoa (Mapa urbano digital, Mapa de curvas de nível, imagens de 

satélite, etc.), objetivando a produção dos mapas referentes ao estudo de carga térmica 

e de potencial dinâmico da cidade. Estes dados foram disponibilizados pela Secretaria 

de Planejamento de João Pessoa (SEPLAN). 

 

ETAPA 2.  ASPECTOS DA CARGA TÉRMICA E DO POTENCIAL DINÂMICO 

 A segunda etapa teve parte de seu desenvolvimento na Universidade de Kassel, 

Alemanha, sob a orientação técnica do professor Dr. Lutz Katzschnner e do professor Dr. 

Francisco Gonçalves, num período de três semanas, com o objetivo de aprofundar os 

conhecimentos no domínio da climatologia urbana.  

 Esta etapa constituiu-se da identificação, classificação e valoração de áreas que 

contribuem, de forma positiva ou negativa, no balanço de energia da cidade, segundo os 

aspectos da carga térmica e do potencial dinâmico. Para cada camada do sistema de 

classificação climática, foi desenvolvido um mapa temático representando os valores de 

classificação. Esta etapa foi dividida em 06 fases: 
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FASE 1. CAMADA 1 - MAPA DE VOLUME DAS CONSTRUÇÕES 

 Para a elaboração do Mapa de Volume das Construções foram utilizados dados de 

uso e ocupação do solo, a partir do Mapa Urbano Digital da cidade, das Cartas Imagem 

Quickbird e das imagens de satélite do programa GoogleEarth. 

 Com o objetivo de determinar o volume de cada edificação constante do Mapa 

Urbano digital, realizou-se um levantamento de dados em campo para identificar o gabarito 

em altura das construções da cidade. Determinou-se a altura pela contagem in loco da 

quantidade de pavimentos de cada construção e pela multiplicação do dado coletado pelo 

valor 3 (altura média em metros de um pavimento).  

 Com a informação do volume das edificações da cidade, procedeu-se à identificação 

de áreas com significativo adensamento urbano capaz de contribuir com a carga térmica. 

Áreas com forte adensamento e, consequentemente, elevado volume de construções 

receberam valores de classificação positivo. Áreas com pouco ou nenhum adensamento 

receberam valor nulo. 

  

FASE 2. CAMADA 2 - MAPA DE TOPOGRAFIA   

 A análise dos efeitos da topografia da cidade de João Pessoa na redução da 

temperatura do ar ocorreu por meio do Mapa de curvas de nível. O mapa contém a 

informação das cotas topográficas de toda a extensão territorial do município de João 

Pessoa, variando da máxima de 71m a mínima de -17m. Com estas informações, procedeu-

se à elaboração do Mapa de Topografia. 

 O Mapa gerado representa a contribuição da topografia da cidade na redução da 

carga térmica, delimitando áreas urbanas com valores negativos e nulos de acordo com sua 

classificação climática. 

 

FASE 3. CAMADA 3 - MAPA DE ESPAÇOS VERDES 

 Esta fase teve como objetivo a identificação de áreas verdes de alta rugosidade da 

cidade (Florestas, Matas, Bosques, etc.) para em seguida, classificá-las quanto ao seu 

potencial dinâmico. Para isto, utilizaram-se dos dados espaciais da vegetação constantes do 

Mapa urbano digital, das Cartas Imagens Quickbird e das imagens de satélite do programa 

GoogleEarth.  

 Com a localização territorial das áreas verdes da cidade, o Mapa de Espaços Verdes 

foi produzido. Segundo o sistema de classificação climática, as áreas verdes receberam um 

valor de classificação negativo devido a seus efeitos de amenização climática na carga 

térmica da cidade. Todas as demais áreas receberam um valor nulo. 
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FASE 4. CAMADA 4 - MAPA DE COBERTURA DO SOLO 

 Para estudar as características de uso e ocupação do solo da cidade de João 

Pessoa, as informações do Mapa urbano digital se fizeram necessárias. No Mapa é 

demonstrado como a superfície do solo é coberta pelas construções, tais como residenciais, 

comerciais, governamentais, institucionais, etc. 

 Com estes dados, procedeu-se à análise da superfície do solo quanto a sua 

rugosidade e à sua densidade de edificações frente à permeabilidade dos escoamentos do 

vento local. Espaços urbanos com elevada densidade de construções contribuem para a 

redução da velocidade do vento e tornam-se prejudiciais ao potencial dinâmico. De modo 

inverso, áreas com nenhum ou pouco adensamento facilitam os fluxos e as trocas de massa 

de ar. 

 No Mapa de Cobertura do Solo são ilustradas as áreas da cidade segundo sua 

classificação e valoração no aspecto do potencial dinâmico. Áreas densas receberam um 

valor nulo enquanto que áreas pouco adensadas receberam valores negativos. 

 

FASE 5. CAMADA 5 - MAPA DE PAISAGENS NATURAIS  

 No Mapa de Paisagens Naturais caracterizou-se a vegetação natural da cidade de 

João Pessoa, tomando como base o atrito (rugosidade) causado pelo dossel vegetativo aos 

fluxos do vento local. 

 Deste modo, devido às suas propriedades aerodinâmicas serem similares a das 

áreas urbanas, matas e bosques receberam valores de classificação nulo. Áreas cobertas 

por vegetação rasteira receberam valor de classificação positivo devido a pouca obstrução 

aos ventos. 

 

FASE 6. CAMADA 6 - MAPA DE PROXIMIDADE A ABERTURAS 

 Porções da cidade próximas a corpos d’água, a campos abertos e a encostas 

vegetadas são beneficiadas pelos movimentos de ar oriundos destas paisagens. Neste 

aspecto, esta fase teve como objetivo a identificação e classificação de regiões contíguas a 

paisagens naturais que promovem a circulação dos ventos. 

 Para cada paisagem natural descrita anteriormente, um mapa foi confeccionado 

representando seus valores de classificação designados, definidos como Mapa de 

Proximidade a Corpos D’Água, Mapa de Espaços Abertos e Mapa de Encostas. 

 Estes três mapas foram sobrepostos formando o Mapa de Proximidade a Aberturas, 

que é o resultado final desta fase. Segundo o Sistema de Classificação Climática proposto 

por Katzschner (1997), apenas as áreas com os maiores valores negativos em cada mapa 

devem ser selecionadas. 
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ETAPA 3.  MAPA DE CARGA TÉRMICA E DE POTENCIAL DINÂMICO 

 Esta etapa foi dividida em duas fases: 

  

FASE 1. CAMADA CT - MAPA DE CARGA TÉRMICA   

 O objetivo desta fase foi a produção do Mapa de Carga Térmica. Pela adição dos 

valores de classificação específicos das 3 primeiras camadas da etapa 2 (camada 1, 

camada 2 e camada 3), uma nova camada foi obtida com novos valores de classificação e 

que traduzem a carga térmica da cidade (Figura 27). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FASE 2. CAMADA PD - MAPA DE POTENCIAL DINÂMICO  

 De modo similar à fase anterior, o Mapa de Potencial Dinâmico foi elaborado pela 

adição dos valores de classificação específicos das 3 últimas camadas da etapa 2 (camada 

4, camada 5 e camada 6), originando novos valores de classificação (Figura 28).  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27: Adição dos componentes do Mapa de Carga Térmica  
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ETAPA 4.  MAPA CLIMÁTICO URBANO 

 A penúltima etapa teve como objetivo a produção do Mapa Climático Urbano da 

cidade de João Pessoa. Pela adição dos valores obtidos na Camada CT e na Camada PD 

da etapa anterior, 10 valores de classificação climática foram gerados e agrupados em 7 

classes climáticas urbanas (Figura 29). As classes climáticas representam áreas da cidade 

com características semelhantes, do ponto de vista do clima urbano. 

  Cada classe climática foi descrita mediante seus efeitos na carga térmica, no 

potencial dinâmico e no impacto no conforto térmico. Recomendações de possíveis planos 

de ação para mitigação dos efeitos adversos destas áreas no clima da cidade também foram 

descritos.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28: Adição dos componentes do Mapa de Potencial Dinâmico 
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ETAPA 5.  CONSTATAÇÕES E CONCLUSÃO 

 A última etapa coube a discussão dos resultados obtidos nas etapas anteriores e 

conclusões.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29: Adição dos componentes e classificação do Mapa Climático Urbano da cidade de João Pessoa 

-5 
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7. UNIVERSO DE ANÁLISE 

7.1 A CIDADE DE JOÃO PESSOA 

 Fundada em 05 de Agosto de 1585, a cidade de João Pessoa está localizada na 

zona costeira do estado da Paraíba entre as coordenadas geográficas 7°00’00”e 07º07’30” 

de latitude sul e 34°52’30” e 34° 45’00” de longitude oeste. Com uma área aproximada de 

210,45km², limita-se ao norte com o município de Cabedelo; a leste com o Oceano Atlântico; 

a oeste com os municípios de Bayeux e Santa Rita, banhada pelos rios Sanhauá, Mambaba 

e Paraíba; e ao Sul com o município do Conde.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Considerada uma cidade de porte médio, com população estimada de 709.000 

habitantes (Censo 2007 – IBGE), a cidade de João Pessoa apresentou elevado crescimento 

populacional a partir de meados da década de 1950. 

 Com base em análises de aspectos demográficos e físicos, Oliveira (2006) 

demonstrou graficamente o perfil da evolução da área da cidade e da população do 

município de João Pessoa desde o início de sua fundação (Gráfico 01). Constatou-se que 

além do crescimento demográfico sempre superar o crescimento territorial urbano ao longo 

dos anos, a partir da década de 1950, a diferença entre eles acentua-se com uma larga 

vantagem do primeiro em relação ao segundo.  

 

PAÍS: BRASIL 
 

ESTADO: PARAÍBA 
 

CIDADE: JOÃO PESSOA 
 

Figura 30: Localização Geográfica da cidade da Paraíba 
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 Oliveira (2006) considera a migração como forte fator para esta disparidade do 

crescimento populacional, só voltando a equilibrar-se com a expansão física da cidade 

mediante ações de políticas habitacionais, intensificação da ocupação e uso do solo na faixa 

litorânea e aumento do parque industrial. A análise da última década (1994-2004), porém, 

mostra-se atípica a todo o período de estudo, com dados apontando para uma expansão 

urbana exagerada, chegando a cidade a obter um dos menores índices demográficos de 

sua história: 58,71 Hab/Ha. 

 Considerando questões de acessibilidade, de mobilidade e de uso da terra na 

cidade, Silveira & Lapa & Ribeiro (2007) apontaram como principal causa da expansão 

urbana, na direção leste, a atração exercida por sítios naturais devido a suas características 

paisagísticas, como a orla marítima por exemplo. A importância desse fator decorre, 

especialmente, do fato de atraírem população de alta renda, ao contrário das vias regionais 

(rodovias e ferrovias). 

 Com base nas mudanças ocorridas na morfologia, nas localizações e na 

acessibilidade intra-urbana, Andrade & Silveira & Ribeiro (2009) em estudo da formação de 

novas centralidades na cidade de João Pessoa, identificaram a formação de 04 categorias, 

sob a ótica da localização das atividades comerciais e de serviços, entre os anos de 1970 e 

2006 (Figura 31).   

 

 

Gráfico 01 – Evolução da área e da população do município de João Pessoa. 
Fonte: OLIVEIRA (2006) 
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 As categorias encontradas foram: a Centralidade funcional, ligada às atividades 

comerciais e de serviços, caracterizada por suas possibilidades de acesso; a Centralidade 

morfológica, ligada à sua posição centralizada em relação à forma do espaço da cidade 

como um todo; a Centralidade de massa, relacionada à intensidade de concentração 

populacional; e a Centralidade polinucleada ou centralidade múltipla, referindo-se a pontos 

territoriais, em rede, definindo uma centralidade. 

  

Figura 31: Categorias de centralidades da cidade de João Pessoa 
Fonte: ANDRADE & SILVEIRA & RIBEIRO (2009) 
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7.2 ASPECTOS FISIOGRÁFICOS 

7.2.1 CLIMA 

 Localizada próxima a linha do Equador, a cidade de João Pessoa recebe uma 

radiação solar próxima das 3000 horas anuais. Este fato determina um clima quente, 

caracterizado por uma temperatura média anual de 26°C. Contudo, diante da localização em 

zona costeira, a nebulosidade alcança níveis acima de 6/10 do céu, provocando índices 

pluviométricos variando entre 2.000 a 2.400mm ao ano (ATLAS GEOGRÁFICO DO 

ESTADO DA PARAÍBA, 1985). 

 Segundo a classificação bioclimática de W. Koppen (1884), a cidade de João Pessoa 

encontra-se na faixa climática As’ e bioclima 3dth - Mediterrâneo ou Nordestino Sub-seco 

(Figura 32). A faixa climática As’, descrita como Clima Quente e Úmido (Tropical chuvosa – 

classe A), é caracterizada por apresentar chuvas de outono, com média térmica anual acima 

dos 20°C e amplitude térmica anual em torno de 5°C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 As características do bioclima 3dth são: umidade relativa do ar em torno de 80%, 

estação seca curta, médias térmicas anuais em torno de 25ºC e variações pluviométricas 

entre 1500 e 1700mm (Tabela 02). 

  

 

Figura 32: Regiões Bioclimáticas segundo a classificação de Köppen. 
Fonte: ATLAS GEOGRÁFICO DO ESTADO DA PARAÍBA (1985)  
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 Integrando o sistema de circulação atmosférica global (Massa Equatorial Atlântica, 

Frente Polar Atlântica e sistema de alísios), os ventos comportam-se nos meses menos 

quentes com maior freqüência e velocidade, e somente com a chegada dos meses mais 

quentes tem sua freqüência alterada através dos ventos de leste e de nordeste, vindos das 

áreas equatoriais na corrente de deslocamento, em direção sul da Zona de Convergência 

Tropical Interna. 

 Segundo Silva (1999), o regime de ventos predominantemente diário, característicos 

das zonas costeiras, corresponde durante todo o ano aos ventos alísios de sudeste. Com 

relação à freqüência das ocorrências e sua distribuição no que se refere às direções e às 

velocidades adquiridas, os ventos assumem distribuições no quadrante sudeste entre os 

rumos 150° e 180° e velocidades variando de 0 a 9m/s, com média de 3,6m/s (Figura 33). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bioclima Denominação no Brasil Altitude Características do Bioclima 

3d th 
Mediterrâneo ou 

Nordestino Sub-seco 
5 metros 

 Umidade relativa do ar em torno 
de 80%; 

 Estação seca curta (de 1 a 3 
meses); 

 Médias térmicas anuais em 
torno de 25ºC; 

 Variações pluviométricas entre 
1500 a 1700mm no litoral; 

Tabela 2 – Descrição do bioclima 3dth 
Fonte: ATLAS GEOGRÁFICO DO ESTADO DA PARAÍBA (1985)  

Figura 33: Rosa dos ventos para a cidade de João Pessoa. 
Fonte: PEREGRINO (2005). 
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 Com base em dados climáticos de temperatura do ar, de umidade relativa do ar, de 

nebulosidade e de direção e velocidade dos ventos, Carvalho (2001) determinou normais 

climatológicas para a cidade de João Pessoa do período de 1985 a 1994 (Tabela 03). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2.2. TOPOGRAFIA 

 Segundo o Atlas Geográfico do Estado da Paraíba (1985), a cidade é formada por 

três grandes unidades geomorfológicas: a planície litorânea (terras baixas costeiras), as 

planícies aluviais embutidas nos tabuleiros (várzeas) e os baixos planaltos sedimentares 

(tabuleiros). 

 A planície litorânea é caracterizada por áreas de acumulação marinha, flúvio-marinha 

e eólica que, devido às condições de umidade dominantes, permitem uma diversificação da 

cobertura vegetal, onde podem ser identificados campos de várzea, formações florestais 

(matas e mangues) e praias. A maior concentração de edifícios de elevada altura da cidade 

de João Pessoa é encontrada na planície litorânea, devido, principalmente, a proximidade 

ao oceano e as amenidades climáticas. 

 Com altitude média de 5m, as planícies aluviais são áreas pertencentes ao vales de 

rios, originadas pela dissecação das superfícies aplainadas. As principais bacias 

hidrográficas encontradas na cidade são formadas pelos rios Gramame, Cuiá, Jaguaribe e 

Sanhauá.  

 Os baixos planaltos sedimentares são predominantes na área da cidade com uma 

altitude média de 40m (aumentando de leste para oeste), sendo cortados pelas regiões 

Legenda: MÉDIA – Média das temperaturas; MÁX ABS – Temperatura máxima do período; MÍN ABS – 
Temperatura mínima do período; AMPL ABS – Amplitude entre as temperaturas máxima e mínima absolutas; 
MED MÁX – Média das temperaturas máximas diárias; MED MÍN – Média das temperaturas mínimas diárias; 
AMPL MED – Amplitude entre as médias das temperaturas máxima e mínima; UMID REL – Média das umidades 
relativas do ar; NEB MED – Média das nebulosidades; DIR VEN – Direção do vento mais freqüente; VEL VEN – 
Velocidade média do vento. 

Tabela 3 – Normais climatológicas para a cidade de João Pessoa 
Fonte: CARVALHO (2001)  
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baixas das planícies fluviais e fluvio-marinhas. As maiores altitudes são registradas nos 

bairros de Gramame e Mumbaba, região oeste da cidade, com valores de até 71m (Figura 

34).  

 Quando os tabuleiros se aproximam do mar, a sudeste, ocorrem as “falésias vivas”, 

esculpidas pela erosão marinha, enquanto que na área entre o bairro Jardim Luna e a praia 

de Tambaú, encontram-se as “falésias mortas”, estabilizadas pela cobertura vegetal. 

 As únicas cotas abaixo do nível do mar, chegando até 17 metros de profundidade, 

localizam-se no bairro Ilha do Bispo, provenientes da extração mineral da fábrica de cimento 

CIMPOR, localizada às margens da BR 230. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34: Mapa Hipsométrico da cidade de João Pessoa segundo dados da SEPLAN (2005). 
 

(Metros) 
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7.2.3. VEGETAÇÃO 

 As quatro principais formações vegetais encontradas no município de João pessoa 

são: a vegetação pioneira, a mata de restinga, os manguezais e a mata úmida (ATLAS 

GEOGRÁFICO DO ESTADO DA PARAÍBA, 1900). 

 A vegetação pioneira corresponde à faixa contígua aos limites das preamares. É 

constituída predominantemente de uma vegetação herbácea, adaptada as condições de 

elevada salinidade. Algumas espécies apresentam folhas suculentas como defesa a seca 

fisiológica local. A vegetação aumenta de porte com a distância do mar devido à diminuição 

de teor de sal e o aumento da quantidade de matéria orgânica no solo (Figura 35). 

 A mata de restinga ocorre em seguida à vegetação pioneira e é do tipo arbustivo de 

densidade variável. Com árvores de porte médio (10-15m), tronco de diâmetros pequenos, 

copas largas e irregulares a Mata de Restinga é do tipo subcaducifólia. Encontram-se 

vestígios desta formação vegetal ao longo da falésia do bairro Cabo Branco (Figura 36) e 

entre os limites das cidades de João Pessoa e Cabedelo - BR 230. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Os Manguezais estão localizados nos estuários e expandem-se para o interior da 

planície até onde se façam presentes às influências marinhas pelo fluxo e refluxo das 

marés. Os Manguezais constituem uma formação florestal perenifólia, com espécies 

altamente adaptadas ao ambiente flúvio-marinho, de salinidade elevada e solos instáveis, 

pantanosos, com alto teor de matéria orgânica em decomposição. 

 A Mata Úmida (Mata Atlântica) corresponde às matas de encosta ou florestas 

costeiras brasileiras. É uma formação densa, com árvores que apresentam troncos de 

diâmetro considerável e altura superior a 30m. A reserva florestal Jardim Botânico e a Mata 

do Parque Arruda Câmara (conhecida por “Bica”) são as duas maiores reservas desta 

formação vegetal. Cada região forma um extenso bioma, onde se encontram várias 

espécies de epífitas nos setores mais úmidos. 

Figura 35: Vegetação pioneira 
Local: Orla marítima do bairro do Bessa 

Figura 36: Mata de Restinga 
Local: Falésia do bairro Cabo Branco 
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 Na busca pela localização geográfica das quatro principais formações vegetais da 

cidade mediante os dados espaciais obtidos, formulou-se o Mapa de Áreas Verdes da 

cidade que serviu de base para as camadas 3 e 6 do Sistema de Classificação Climática da 

cidade (Figura 39). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38: Mata Úmida 
Local: Parque Arruda Câmara – Bairro Centro 

Figura 37: Manguezais 
Local: Bairro Bessa 

Figure 39: Mapa de Áreas Verdes da cidade de João Pessoa. 
 


