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RESUMO - Apresenta-se neste trabalho uma metodologia para o cálculo, observação e análise do 
comportamento do sombreamento provocado pelas edificações no espaço urbano, cuja aplicação poderá 
se dar em estudos de climatologia urbana e no planejamento de arborização urbana. A metodologia 
integra o uso de um sistema de informação geográfica – SIG e do software de SketchUp. O primeiro 
utilizado para armazenar e gerenciar dados relativos à morfologia urbana e às edificações, ao cálculo do 
fator de visão do céu (FVC) e ao cálculo do tempo e do período de exposição de determinados pontos ao 
Sol. O SketchUp foi utilizado para se projetar, em três dimensões, as sombras produzidas pela edificações 
em determinados dias e horários. Essas informações foram representadas em mapas temáticos em 2D e 
3D, sobrepostos no ambiente de SIG, possibilitando a observação e análise mais precisa. A metodologia 
foi validada através de uma aplicação na Orla Marítima de João Pessoa, através da qual foi possível 
verificar as relações entre a orientação da malha urbana, das edificações e as áreas sombreadas, o FVC e o 
tempo de exposição ao sol, que poderão explicar as causas das variações térmicas no recinto urbano e 
orientar os planos de arborização urbana para o local. 

ABSTRACT - It is described in the following work the methodology for calculation, observation and 
analysis of the behavior of shadowing caused by buildings in urban areas, which could be applied in 
studies about climatology and afforestation planning in urban areas. The methodology integrates the use 
of a geographic information system - GIS and SketchUp software - the first used to store and manage data 
on urban morphology and buildings, the calculation of the sky view factor (SVF) and the calculation of 
time and exposure period on certain points to the Sun. The SketchUp was used to project in three 
dimensions, the shadows produced by buildings on certain days and times. This information was pictured 
in thematic maps in 2D and 3D, overlaid in a GIS interface, allowing visualization and analysis more 
precise. The methodology was validated through an application at seashore of João Pessoa, in which it 
was possible to examine the relation between the city, the buildings and shaded areas, the SVF and the 
exposure to the sun, which could explain the causes of variations in temperature and guiding urban plans 
for afforest the region. 

1  INTRODUÇÃO 

Ao incidir sobre a superfície da Terra, a radiação 
solar interage com os vários elementos que a compõem. 
Essa relação possibilita, não só a iluminação natural, mas, 
também o ganho de calor. Nas cidades, essa relação de 
ganho de calor pode ser potencializada pela 
transformação do ambiente natural proporcionada pelas 
construções que alteram a rugosidade, a forma do relevo e 
a impermeabilização do solo.  

A crescente urbanização das cidades, resultado da 
concentração da população e das atividades sociais, 
culturais e econômicas, exige um melhor aproveitamento 
do solo, o que consequentemente pode acelerar o processo 
de verticalização. De forma resumida, as pessoas tendem 
a morar em edifício tendo em vista alguns pontos 
positivos que são apontados por Costa (2003, p. 40) como 

sendo a otimização do uso do solo, a racionalização dos 
custos da habitação, a minimização das distâncias 
percorridas e a segurança. Mas, a autora enumera alguns 
efeitos negativos, tais como a sobrecarga na 
infraestrutura, a impermeabilização dos solos e o aumento 
da área exposta à radiação. 

Convém ressaltar que, à medida que a cidade se 
verticaliza e se adensa, provoca transformações que 
podem repercutir negativamente no balanço energético e 
alterar o clima local, ocasionando consequentemente as 
chamadas ilhas de calor, cujo fenômeno pode ser 
compreendido como um maior aquecimento de uma área 
urbana em relação ao seu entorno ou a uma área rural. 

Para efeito deste estudo foram consideradas duas 
variáveis urbanas. A primeira é a relação entre a distância 
e a altura das edificações, nomeada pelo termo fator de 
visão de céu - FVC (sky view factor) que indica o quanto 
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pode ser visto do céu, a partir de um ponto situado no 
centro da rua. A segunda variável urbana considerada foi 
a orientação da malha urbana. Assim, pretende-se 
perceber como essas variáveis influenciam no 
sombreamento gerado pelas edificações.  

Para Chapaman, Thornes e Bradley (2002), “o 
fator de visão do céu (ψs) é um parâmetro adimensional, 
que quantifica a quantidade de céu visível em um local”. 
Esse parâmetro assume valores entre 0 (zero) e 1 (um), o 
valor 0 (zero) seria um terreno perfeitamente aberto, livre 
de obstruções, enquanto valores acima disso 
representariam as obstruções. Vivela (2007, p.59) 
descreve que “o FVC, ou ângulo de obstrução do 
horizonte, é um parâmetro adimensional que indica uma 
relação geométrica entre a Terra e o céu e que representa 
a relação entre a área de céu obstruída e a área total da 
abóbada celeste visível”.  

É mostrado na Figura 1, a relação existente entre a 
altura (H) e os espaços entre as edificações (W). 

Figura 1: Esquema das relações do Fator de visão do céu 
Fonte: Souza (1996 apud ROCHA 2007) 

Outra característica do FVC é que quanto mais 
obstruído é um local no meio urbano (maior obstrução da 
visão do céu), maior será a dificuldade do ambiente 
dispersar energia térmica armazenada para a atmosfera 
(Oke, 1986 apud VILELA, 2007). Isso se dá porque a 
morfologia urbana e a verticalização aumentam a 
superfície de contato exposta a radiação e, 
consequentemente, a um aumento de absorção de radiação 
solar. 

Oke (1982) aponta o fator de visão do céu como 
um dos fatores principais para ocasionar o fenômeno das 
ilhas de calor. Chapaman, Thornes e Bradley (2002), por 
exemplo, afirmam que o FVC pode até influenciar entre 5 
e 7°C na formação de uma ilha de calor. Ainda, segundo 
Emmanuel (2005 apud VILELA, 2007), “a temperatura 
das superfícies está intimamente ligada à geometria do 
canyon urbano, independentemente da localização em 
relação ao centro da cidade”. 

Os resultados obtidos pelo projeto CEU – 
Consumo de Energia Urbano, realizado por Souza et al 
(2005), em Bauru – SP, apontam a existência de uma 
estreita ligação entre o FVC e o aumento do consumo de 
energia elétrica. Isso por que a redução do FVC gera 

desconforto, seja pelo excesso de sombreamento 
(necessidade de iluminação artificial), ou pelo calor 
armazenado (necessidade de refrigeração), o que, 
consequentemente, ocasiona aumento no consumo de 
eletricidade para amenizar o desconforto. A autora 
ressalta, ainda, que os hábitos do consumidor e a faixa de 
renda influenciam diretamente no padrão de consumo.

Rocha (2007, p. 83), por sua vez, destaca que; [...] 
o FVC está diretamente ligado ao sombreamento da 
cidade, e sua relação com o consumo de energia elétrica 
pode ser observada por dois ângulos diferentes. Um, 
quando o sombreamento proporcionado por esse entorno 
diminui consideravelmente a luz natural na unidade, 
forçando a utilização de iluminação artificial. Outro, 
quando esse mesmo sombreamento diminui a carga 
térmica absorvida pela unidade, amenizando seu ganho de 
calor. 

Carvalho (2006), em estudo realizado na cidade de 
João Pessoa – PB percebeu que a relação entre a 
temperatura do ar e o FVC depende da direção e da 
velocidade do vento incidente, e no caso de João Pessoa, 
um menor coeficiente de fator de visão do céu 
proporcionou menores temperaturas do ar. Outro ponto a 
ser observado é a orientação da malha urbana, em que 
pontos com indicie de obstrução semelhante, mas 
contrastantes em relação à orientação, podem apresentar 
características de exposição completamente diferentes. 

Assim, percebe-se a importância da relação entre o 
FVC e o planejamento urbano. Por isso, planejadores e 
arquitetos, devem estar atentos principalmente onde existe 
a valorização do solo urbano e o poder público é 
pressionado pelo mercado imobiliário a permitir 
construções de grande altura e pequenos afastamentos. 

O cálculo do fator de visão do céu pode ser feito 
tradicionalmente por processos analíticos (gráficos), por 
fotografia, ou processamento de imagens. O primeiro é 
praticamente manual e envolve uma base de dados 
angulares, plantas e cortes relativos às edificações.  

O segundo usa uma lente especial “olho de peixe”, 
que possui uma abertura angular de 180° e produz uma 
imagem em projeção estereográfica. Para gerar a 
obstrução, ela deve ser acoplada a uma câmera 
fotográfica, ser apontada para cima e ter um aparato 
provido de bússola e nível (GRAZZIOTIN 2003; 
VILELA 2007).  

Já o terceiro usa uma técnica de tratamento digital 
de imagem. Porém, a obtenção do FVC por meio de um 
processo de cálculo automatizado em que se utilizam 
recursos computacionais é recente. A divulgação dos 
Sistemas de Informações Geográficas – SIG (geographic 
information system), como uma ferramenta capaz de 
analisar, manipular e armazenar dados espaciais 
possibilitou que a rotina tradicional fosse implantada em 
um software de SIG. (Figura 2) 

 Os softwares SIG utilizam uma base de dados, 
que corresponde uma coleção estruturada de gráficos 
digitais, dados cartográficos que são a representação da 
realidade, e dados não-gráficos, chamados tabulares, que 
descrevem atributos do mapa, relacionados 
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espacialmente. De forma resumida um software de SIG 
tem a capacidade de associar um banco de dados a um 
elemento gráfico. Souza (2003) desenvolveu uma técnica 
que substitui as rotinas tradicionais, automatizando o 
processo de cálculo do FVC, com a vantagem de permitir 
a obtenção simultânea do FVC em diversos pontos, além 
da capacidade de incorporar uma edificação ainda não 
implantada, e prever em SIG o impacto de futuras 
edificações. Essa técnica foi implantada diretamente no 
programa ArcView 3.2® (software de SIG), através de 
uma extensão denominada 3Dskyview. 

Figura 2 – Comparação entre a) lente “olho de peixe” e b) 
3Dskyview
Fonte: Vilela (2007) 

O SIG também pode ser amplamente utilizado em 
estudos do clima urbano, sendo empregado, por exemplo, 
nas análises das relações entre morfologia e o clima. 
Nessa linha de atuação alguns estudos são apontados por 
Carvalho (2008 apud Lombardo 1984; Assis 1990, 
Katzschner 2005, entre outros). Segundo o autor o 
primeiro, utilizou imagens do satélite para identificar ilhas 
de calor na cidade de São Paulo. O segundo observou 
ilhas de calor em Belo Horizonte, utilizando imagens do 
satélite do sistema Landsat referentes a um dia típico de 
verão e de inverno. Já o terceiro empregou o SIG ArcInfo
para classificar e transformar dados geográficos e de uso 
do solo em atributos do clima urbano, que resultou em um 
mapa térmico e de aspectos dinâmicos, que serve de 
orientação para o planejamento de uso e de ocupação do 
solo. 

Através do Projeto ORLA - Repercussões das 
Relações entre a Morfologia Urbana e o Clima Local na 
Orla Marítima de João Pessoa – PB, Cavalcanti (2009) e 
Rocha (2009) desenvolveram um Sistema de Informações 
Geográficas que permite perceber as relações entre a 
morfologia urbana e as variáveis de taxa de ocupação, 
índice de aproveitamento, densidade construída, volume 
construído e uso das edificações entre outras.  

Nesse sentido, o geoprocessamento por meio de 
um SIG dá suporte ao estudo através da análise das 
relações entre o fator de visão do céu (FVC) e a 
quantidade de horas de exposição à radiação solar, tendo 
como estudo de caso os bairros de Cabo Branco, Tambaú 
e Manaíra, na cidade de João Pessoa – PB.  

Conhecendo a orientação de edifício e a posição do 
Sol, podem ser determinadas as sombras projetadas pelo 

edifício, em função da data e da hora, sobre pisos dos 
espaços externos, sobre outros prédios e sobre si mesmo 
(dependendo de sua forma e orientação). Juntando a isso o 
conhecimento da relação entre o FVC e a orientação da 
malha urbana e suas possíveis tendências, representa um 
passo necessário para intervenções ou ações de 
planejamento e de projetos urbanos, sejam em termos de 
definição de padrões de uso e ocupação do solo, planos de 
arborização, redução do consumo de energia para 
climatização ou na definição das cores das fachadas no 
interior das edificações e no espaço público urbano.  

Assim sendo, o conhecimento de como o Sol 
percorre o céu de determinada localidade em função do 
dia/mês do ano, de quanto tempo ele fica acima do 
horizonte e como aproveitar o calor solar quando houver 
interesse em aquecer e evitando ou protegendo as 
construções quando o clima for quente é fundamental na 
hora de projetar. 

Um dos motivos que fazem com que o FVC 
influencie a variação de temperatura é o seu papel sobre o 
controle do tempo e do período de exposição do ambiente 
à radiação solar direta. Esse controle, por sua, depende da 
orientação da malha urbana e da posição do Sol, isso 
porque se podem encontrar pontos na malha urbana com 
mesmo FVC, mas situado em ruas com diferentes 
orientações. Por exemplo, um ponto situado numa rua 
com orientação Leste-Oeste, provavelmente terá um 
maior tempo de exposição à radiação solar do que outro, 
com mesmo FVC, situado em uma rua paralela situada 
sobre o eixo norte. 

Para auxiliar a visualização e o entendimento 
desses fenômenos, este trabalho apresenta uma 
metodologia para o cálculo, observação e análise do 
comportamento do sombreamento provocado pelas 
edificações no espaço urbano, cuja aplicação poderá se 
dar em estudos de climatologia urbana e no planejamento 
de arborização urbana. A metodologia integra o uso de 
um sistema de informação geográfica – SIG e do software
de SketchUp®.

2. DESCRIÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

A área onde se aplicou a metodologia corresponde 
aos bairros de Manaíra, Tambaú e Cabo Branco (Figura 
2), estando localizada na cidade de João Pessoa, capital 
do Estado da Paraíba, onde se tem observado uma maior 
preocupação do Poder Público com a ocupação da porção 
da cidade denominada Orla Marítima, local onde o 
adensamento construtivo e populacional está sendo mais 
acentuado movido pelo crescimento das atividades 
turísticas e da especulação imobiliária. Esta área é, 
inclusive, objeto da Constituição do Estado da Paraíba 
(Art. 229), que norteia a Lei Orgânica (Art. 175) e o Plano 
Diretor de João Pessoa (Art. 25). Essa legislação prevê 
restrições, para uma porção da Orla Marítima (extensiva a 
todo o litoral paraibano), relacionadas ao controle do 
gabarito em altura dos edifícios. Essa porção corresponde 
a uma faixa linear de 500m medidos a partir da preamar 
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de sizígia em direção ao interior do continente, onde o 
gabarito é escalonado, iniciando-se a 12,90m na primeira 

linha de lotes, à beira-mar, e estendendo-se até 
aproximadamente 35m na última linha. 

Figura 2 – Mapa de localização dos bairros Manaira, Tambaú e cabo Branco. 

Os bairros de Manaíra, Tambaú e Cabo Branco, 
observados neste estudo, têm a maior parte de suas áreas 
condicionadas a esta legislação. Embora se perceba um 
acelerado processo de verticalização das edificações, a 
ocupação existente nesses bairros ainda está aquém do 
previsto, predominando um maior número de edificações 
com um ou dois pavimentos. As maiores edificações, 
como previsto, estão situadas na porção oeste da área, 
principalmente fora da área de restrição quanto ao 
gabarito em altura. 

3. METODOLOGIA

3.1 Atualização da base de dados 

Inicialmente foi produzida uma série de mapas 
contendo quadras, lotes nomes de rua e a projeção das 
edificações correspondentes à toda a área observada, de 
forma que em campo fosse fácil identificar as edificações. 
Com os mapas em mãos foram feitas inspeções in loco, 
onde foi observada a quantidade de pavimentos de cada 
edificação, bem como a existência de edificações que não 
constavam, ou seja, edifícios construídos depois da 
confecção da base cartográfica. 

Após a visita in loco, inseriram-se as novas 
edificações na base cartográfica. Esse procedimento 
consistiu em utilizar as ferramentas de adição disponível 
no programa ArcGIS®, para desenhar o formato das 
edificações, a partir de imagens recentes do satélite 
Quickbird (com 61 centímetros de resolução espacial no 
modo pancromático) obtidas no programa Google Earth.  
Ao sobrepor o shapefile das edificações cadastradas 
anteriormente à imagem de satélite, identificam-se 

aquelas que ainda não estavam cadastradas (Figura 3a). 
sobre as edificações não cadastradas traça-se uma polinha 
contornando seu perímetro tomando-se como referência a 
sua cobertura (Figura 3b). Em seguida, move-se este 
polígono para um ponto situado na base da edificação, 
eliminando-se o efeito da perspectiva e ajustando-a à 
locação correta(Figura 3-c). 

Figura 3 – Inserção de novas edificações. 

Depois de finalizada as inserções das novas 
edificações, foi associado ao shapefile de edificações, o 
valor referente à sua altura em metros de cada uma delas, 
obtido através da contagem do número de pavimentos 
multiplicado por 3m (três metros) que representa um valor  
médio para a altura de cada pavimento. 

3.2 Geração das figuras de sombras  

As figuras de sombras foram geradas com base em 
um modelo tridimensional (3D) gerado no software 
SketchUp. Isso foi possível através da extensão 
SketchUp6Tools, que ao ser instalada no ArcGis, permite 
que o shapefile das edificações seja exportado (já 
georreferenciado) para o software SketchUp e que um dos 
atributos possa sofrer a extrusão (um procedimento que 
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permite construir uma representação em 3D a parir de 
uma representação plana 2D). Para isso, é necessário ter 
em um dos atributos do arquivo Shapefile a variável que 
se deseja elevar, nesse casso utilizou-se a altura das 
edificações gerando assim o modelo 3D. 

Ainda no SketchUp® foram confeccionadas 
figuras de sombreamento (em 2D e 3D) causado pelas 
edificações para o solstício de inverno (22 de junho), 

equinócios (23 de setembro ou 21 de março) e do solstício 
de verão (22 de dezembro). 

Em seguida é possível exportar o modelo 
tridimensional para o visualizador de imagens de satélite 
Google Earth®. Esse procedimento é feito através da 
ferramenta (colocar modelo). Porém, para posicionar 
corretamente o modelo 3-D no Google Earth foi preciso 
mudar, no ArcGis o sistema de coordenadas para WGS-
84, para a zona 25 Sul. Figura 4. 

Figura 4 – Inserção de novas edificações. 

Winton (2009) questiona se a geração de modelos 
3D é um luxo ou uma necessidade. Segundo o autor a 
geração de modelos em 3-D tem pelo menos duas 
décadas, contudo arquitetos, paisagistas e urbanistas 
deram pouca atenção a representações desse tipo, pelo 
fato de acreditarem de os instrumentos tradicionais eram 
suficientes para descrever seus trabalhos ao publico ou 
por no passado simulações 3-D demandarem programas 
que eram caros e exigiam grande capacidade técnica e 
computacional Hoje existem uma grande variedade de 
programas (alguns grátis) e os modelos tridimensionais 
têm ganho cada vez mais destaque. Outra mudança é na 
forma de representação, nos primeiros anos a imagem era 
representada a partir de um numero limitado de pontos, 
que não permitiam gerar alguns efeitos que são possíveis 
de serem realizados hoje como o de “voar sobre a cena”. 

A partir da modelagem em 3D, é possível perceber 
o aumento escalonado dos edifícios, partindo da beira-
mar, onde estão os edifícios mais baixos de até quatro 
pavimentos (representados em tons mais claros), para o 
interior do bairro onde ficam os edifícios mais altos, com 
mais de 22 (representados em tons mais escuros). 

Permitindo ao observador perceber, em perspectiva, as 
edificações e o contexto geral da área de estudo, através 
da imagem de satélite. Assim é possível observar as 
limitações naturais da área de estudo: a Leste, está o 
Oceano Atlântico, e a Oeste, se destaca-se uma área 
verde, onde fica o rio Jaguaribe e, posteriormente, a 
falésia do Cabo Branco. Nota-se que a falésia e o rio se 
distanciam gradativamente (cerca de 2 km) do mar para 
dentro do continente, ampliando os limites do bairro. 

Ainda no SketchUp® é possível obter figuras do 
sombreamento causado pelas edificações para qualquer 
data ou hora. Para isso basta definir a localização 
geográfica e escolher as opções de data e hora A fim de 
perceber como dar-se o comportamento das sombras ao 
decorrer do ano foram geradas figuras de sombras para os 
períodos do solstício de inverno (22 de junho), do 
equinócio (23 de setembro ou 21 de março) e do solstício 
de verão (22 de dezembro).  
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3.3  Simulação com a 3Dskyview
A utilização da extensão 3Dskyview exige que a 

extensão 3D Analyst do ArcView3.2 esteja acionada e dois 
arquivos de entrada no formato shapefile. Um contendo 
polígonos representando as edificações e outro por ponto 
representando o observador. É necessário que aos dois 
shapefile sejam associados dados sobre a elevação (nível 
ou cota) e a altura (coordenada Z). 

Posteriormente, procedeu-se à superposição do 
diagrama de trajetória solar de projeção estereográfica 
feito para a latitude da cidade de João Pessoa, sobre as 
máscaras de obstrução solar, obtida pela 3Dskyview
gerando então uma série de diagramas a serem analisados, 
a partir dos quais se pôde verificar a quantidade de horas 
a que cada ponto de medição estaria exposto nos 
solstícios de verão e inverno e no equinócio. Usando, 
como exemplo a Figura 5, percebe-se que no ponto, o 
bloqueio gerado pelas edificações (representado pela cor 
cinza) só permite que o ponto receba radiação solar, no 
solstício de verão (22 de dezembro) entre 7h30 e 17h30. 
Já no equinócio (21 de março e 23 de setembro), o ponto 
fica exposto durante todo o dia. Para o solstício de 
inverno (22 de junho) o ponto recebe radiação em dois 
intervalos, o primeiro de aproximadamente uma hora 
(entre 7h30 e 8h30) e depois entre 9h30 e 16h.  

Figura 5 – Representação da carta solar sobreposta sobre 
as obstruções das edificações. 

O mesmo procedimento foi adotado para os 
demais 65 pontos, que formam uma malha com pontos, 
distantes cerca de 250m uns dos outros, posicionados, no 
meio de cada segmento de rua (entre uma esquina e 
outra). Assim, foram obtidos os números de horas diárias 
de exposição à radiação solar nos períodos de solstício de 
inverno, solstício de verão, e equinócio. 

4.  ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS 

Quanto ao fator de visão do céu, percebe-se que se 
trata de um índice complexo, dinâmico e que pode variar 
bastante em espaços muito pequenos, principalmente em 
locais com cenários heterogêneos, onde o adensamento 
não está consolidado. Assim, os dados de horas de 
exposição ao Sol e os valores de FVC foram 
representados por mapas de pontos em intervalos de 
classe, com cores e tamanhos deferentes. Assim, O FVC 
foi representado com pontos maiores e em tons de azul; já 
as horas de exposição estão representadas de duas 
maneiras: a primeira, por pontos menores, com cores 
variando de amarelo para vermelho, e a segunda maneira 
foi através da interpolação do tipo Spline. Esses mapas 
foram comparados às figuras de sombreamento geradas 
para os três períodos distintos do ano equinócio e nos 
solstícios de verão e de inverno. Devido à grande 
quantidade de mapas gerados foram escolhidos como 
representativos os horários das 7h, e das 16h. (Figuras 6,7 
e 8). 

A interpolação é um processo que estima valores 
para uma superfície a partir de valores pontuais. Ou seja, 
com base em uma amostra de pontos a interpolação 
estima os valores para locais onde não há pontos 
amostrados. Desse modo, a influência do valor pontual é 
potencializada, sem que haja mudanças bruscas. Neste 
trabalho será utilizado método Spline.   

A ESRI, produtora do software arcGIS, compara 
grosseiramente a superfície gerada pelo método Spline 
com uma folha de papel, que passa por todos os pontos. 
Assim, na superfície gerada é possível perceber a 
existência de picos e vales. O spline é, ainda, apontado 
como o melhor método para representar as variações de 
fenômenos de superfícies de como temperatura. 
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Figura 6:– a) sombras 7h, b) FVC, horas de exposição e interpolação e c) sombras 16h: para o Equinócio 

Figura 7:– a) sombras 7h, b) FVC, horas de exposição e interpolação e c) sombras 16h: para o Solstício de verão

Figura 8:– a) sombras 7h, b) FVC, horas de exposição e interpolação e c) sombras 16h: para o Solstício de inverno 
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Comparando-se o comportamento da sombra no 
equinócio e nos solstícios de verão e de inverno ao longo 
do dia, percebe-se uma maior concentração de áreas 
sombreadas na porção Oeste, principalmente no início e 
no final do dia, quando o Sol está mais baixo. Essa 
constatação pode ser destacada nos pontos 17 e 18. Isso se 
deve, como dito anteriormente, ao escalonamento das 
edificações determinado pela legislação vigente, que 
mantém as edificações mais altas nessa porção.  

Ao analisar os comportamentos das sobras durante 
o ano é possível perceber que, durante o equinócio 
(Figura 6), devido a uma leve inclinação da malha urbana 
de Tambaú há uma projeção maior de sombra. O mesmo 
acontece no bairro de Manaíra, onde a inclinação é mais 
acentuada. Nesse período, o Sol passa a atingir duas das 
fachadas dos edifícios ao mesmo tempo, aumentando o 
plano de incidência, enquanto que, em Cabo Branco a 
incidência se dá apenas em uma fachada. Os pontos 3, 6, 
7, 10, 11 e 12, situados em Cabo Branco, apresentam as 
maiores grande quantidades de horas de exposição nesse 
período, independente do FVC.  

Sendo assim, em Tambaú e Manaíra, nos horários 
em que o Sol está mais baixo, a sombra se projeta nas 
ruas com eixo Norte-Sul e no lado Sul das ruas Leste-
Oeste, enquanto que, em Cabo Branco as projeções das 
sombras atingem apenas as ruas com eixo Norte-Sul, 
deixando as ruas Leste-Oeste expostas à radiação solar 
durante todo o dia. 

No solstício de verão (Figura 7), para a latitude 
considerada, o Sol descreve uma trajetória que percorre os 
quadrantes SE e SW, posicionando-se nesse período mais 
ao Sul. Como consequência, nos três bairros, a sombra 
atinge as ruas orientadas nos dois sentidos (Norte-Sul e 
Leste-Oeste). Porém, a porção central do bairro de 
Manaíra, que tem a malha urbana com inclinação, 
coincide com o ângulo próximo da trajetória aparente do 
Sol, deixando as ruas Leste-Oeste, expostas à radiação 
solar durante todo o dia. Os pontos 54, 55, 56, 57,e 58 
podem exemplificar claramente essa situação.  

No inverno (Figura 8), o Sol percorre sua trajetória 
nos quadrantes NE e NW. Percebe-se que nos três bairros, 
não existem ruas com angulação que coincida com a 
trajetória aparente do Sol, o que provoca sombras nas ruas 
orientadas nos dois sentidos (Norte-Sul e Leste-Oeste.  

5.  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

De acordo com a metodologia utilizada e os 
resultados obtidos na execução dessa pesquisa, 
observou-se que: 

a) O uso de SIG se mostrou uma alternativa 
viável para analisar e gerar informações de 
maneira mais prática, possibilitando, por 
exemplo, que as metodologias tradicionais de 
representação de desenhos em CAD fossem 
substituídas por SIG; 

b) A utilização do software Google Earth, como 
ferramenta que permite a visualização dos 
produtos gerados nos SIG, é considerada uma 
alternativa viável e para trabalhar, representar; 
realizar análises e gerar mapas, principalmente 
para gerar de modelos em 3D de áreas urbanas; 

c) Os pontos com menores valores para horas de 
exposição estão em locais com índices baixos de 
FVC e em ruas orientadas no eixo Norte-Sul; 

d) Ruas com orientação da malha urbana que 
coincidam com a trajetória aparente do sol 
tendem a estar mais expostas à radiação solar 

AGRADECIMENTOS 
A graduanda do Curso de Design do IFPB, Dainne 

Porto, pela indispensável ajuda com o software SketchUp.

REFERÊNCIAS 

CARVALHO, H. J. M. Metodologia para a análise das 
interações entre a forma urbana e o clima: aplicação a 
uma cidade brasileira de clima litorâneo com baixa 
latitude. Tese de Doutorado, Rio de Janeiro, 2006 

CARVALHO, H J. M. Projeto Orla, repercussões da 
relação entre a morfologia urbana e o clima local na 
orla máritima de João Pessoa. 2008. 

CAVALCANTI, A. K. G. Elaboração de SIG para 
estudos ambientais no bairro de Manaira Relatório 
Final, PIBITI/CNPq IFPB, 2009. 

CHAPMAN L.; THORNES J.E.; BRADLEY A.V; 
Derteminatiom of canyon geometry for use is surfacal 
radiatiom budgets 2002. 

COSTA, A. D. L. Análise bioclimática e investigação 
do conforto térmico em ambientes externos: Uma 
experiência no bairro de Petrópolis em Natal/RN. 
Dissertação de Mestrado. Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte, 2008. Disponível em: 
<http://biblioteca.universia.net/irARecurso.do?page=http
%3A%2F%2Fbdtd.bczm.ufrn.br%2Ftedesimplificado%2
F%2Ftde_busca%2Farquivo.php%3FcodArquivo%3D937
&id=25318806> Acesso 10/12/2008. 

Constituição da Paraíba. Capítulo IV – Da proteção do 
meio ambiente e do solo, Art. 229. Promulgada em 1989. 
Disponível em: 
<http://www.pm.pb.gov.br/download/Constituicao_Estad
ual.pdf> 

GRAZZIOTIN, P. C. Técnicas de incorporação de 
controle de acesso à luz solar em modelos 
computacionais. Dissertação de Mestrado. UFRG, Porto 
Alegre, 2003 Disponível em: 
<http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/7843/
000558332.pdf?sequence=1>. Acesso: 22/12/2008.



III Simpósio Brasileiro de Ciências Geodésicas e Tecnologias da Geoinformação                      Recife - PE, 27-30 de Julho de 2010

p. 009-009

C. A. M. Ribeiro; H. J. M. Carvalho; M. A. Santos 

OKE, T. R. The energetic basis of the urban heat 
island. In: Quat. J. R. Met. Soc. V. 108,n° 455, 1982. 

ROCHA, J. P. Uso de SIG no estudo das correlações 
entre atributos da morfologia urbana e o clima 
local: a formação de ilhas de calor no Bairro de 
Manaíra. Relatório Final, PIBITI/CNPq. IFPB, 2009.

SOUZA, L. C. L. Determinação e apresentação do 
fator de visão do céu através de um SIG 3 D. Bauru. 
Livre-docência – Faculdade de Arquitetura, Artes e 
Comunicação da Universidade de São Paulo, 2003. 

VIDAL, R. D. M. Morfologia urbana e ilhas de 
calor: temperatura do ar na cidade de Natal, 
Universidade de Brasília, 1991. 

VILELA J. A. Variáveis do clima urbano: análise da 
situação atual e prognósticos para a região do bairro 
Belvedere III, Belo Horizonte, MG. Dissertação de 
Mestrado. UFMG. 2007. Disponível em: 
<http://www.bibliotecadigital.ufmg.br/dspace/bitstream/1
843/RAAO7BRFXX/1/disserta__o_jacqueline_vilela.pdf
>. Acesso em: 22/10/2008. 

Winston, J. The Use of 3D Visualization in Planning 
and Design-Is 3D a luxury or a necessity? 2009. 
Disponível em: 
<http://www.vector1media.com/articles/columns/5762-
column-the-use-of-3d-visualization-in-planning-and-
designis-3d-a-luxury-or-a-necessity>


