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RESUMO 

O objetivo deste trabalho é o estudo da ventilação natural e a sua relação 

com as normas edilícias. O trabalho simula a aplicação das prescrições urbanísticas dos 

últimos três Planos Diretores de Natal em um trecho do tecido urbano do bairro de 

Petrópolis, analisando os efeitos sobre a ventilação natural. A pesquisa parte da hipótese 

de que a redução dos recuos e a conseqüente diminuição da porosidade na massa 

edificada, eleva o nível do gradiente de ventilação, reduzindo a velocidade dos ventos 

nos níveis mais baixos das edificações. Para o desenvolvimento do estudo, são 

produzidos modelos de ocupação com recursos de modelagens computadorizadas em 

três dimensões, as quais são posteriormente submetidas à análise em programa de 

Mecânica dos Fluidos Computadorizada. Conclui-se que a redução sucessiva nos 

índices que definem os afastamentos mínimos entre os edifícios, produz a redução da 

velocidade dos ventos em áreas adensadas, aumentando a possibilidade de formação de 

ilhas de calor. 
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ABSTRACT 

The present work studies the natural ventilation and its relationship with the 

urban standards, which establishes the form of occupation and use of the land in our 

cities. The method simulates the application of the urban standards of the City Master 

Plan over the last three years. The simulation takes place in the District of Petrópolis, in 

the city of Natal , Brazil and analyses the effects of the standards of natural ventilation. 

The formulated hypothesis states that the reductions in the urban spaces between 

buildings rises up the vertical profile of ventilation, reducing, therefore, the velocity of 

the wind at the lower levels of the buildings. To develop the study, occupation models 

were built, using computerized, three-dimensional models. These occupation models 

were analyzed using the CFD (Computational Fluid Dynamics) code. The conclusion is 

that the more we reduce the urban space between buildings, the more we reduce the 

wind speed in constructed areas, increasing, therefore, the possibility to generate heat 

islands. 
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INTRODUÇÃO

Escuta-se com freqüência, de visitantes ou turistas que passam por 

Natal, que, apesar do sol forte, o clima em nossa cidade é agradável, e que aqui 

existe uma brisa pouco comum em outras cidades. 

Esse potencial de ventilação natural é um fato. Porém, as ações 

dinâmicas do homem na ocupação dos espaços transformam as características 

naturais e ambientais, causando mudanças nas variáveis climáticas. 

O homem transforma a paisagem quando ocupa o espaço, e nem sempre 

o ocupa da maneira mais adequada para a vida humana, no sentido das condições de 

salubridade, conforto e economia dos recursos naturais. 

A construção de estruturas urbanas em grande escala altera as 

características térmicas das superfícies. O surgimento de ilhas de calor é 

conseqüência direta do aumento da rugosidade da superfície da terra, da redução na 

difusão do calor no meio urbano, dos baixos índices de evaporação, da poluição do ar 

e do calor gerado pelas atividades humanas. VIDAL (1991) identificou ilhas de calor 

no tecido urbano de Natal, chamando atenção para a necessidade do incremento da 

ventilação natural como forma de amenização dos seus efeitos. 
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O aproveitamento dos recursos naturais do vento ainda não é uma prática 

incorporada à ação do planejamento urbano. Não existem normas edilícias, nos 

Planos Diretores, que sejam fruto de um planejamento que integre o sistema de 

ventilação aos diversos sistemas urbanos. 

As normas legais que regulam a forma de ocupação e uso do solo, nas 

nossas cidades, contêm instrumentos que supostamente estariam fundamentados em 

princípios de conforto ambiental. A exigência de recuos, nos Planos Diretores 

Municipais, está fundamentada na necessidade de ventilação e iluminação natural 

indispensáveis para a manutenção dos níveis de conforto humano e de salubridade 

nos ambientes das edificações. No entanto, para o estabelecimento ou modificação 

desses índices e prescrições urbanísticas, não são realizados estudos nem avaliações 

de seus efeitos, o que resulta, muitas vezes, em normas que não correspondem à 

realidade climática local. 

A cidade de Natal, ao longo do século vinte, passou por diversas 

experiências de planejamento urbano e regulamentos urbanísticos, resultando em 

uma configuração urbana diversificada, que mantém influência direta sobre a 

qualidade de vida hoje existente na cidade. 

No Plano Diretor de 1984, já havia o conceito de recuo progressivo 

aplicado a edificações em altura, ou seja, quanto mais alto o edifício, maior o seu 

afastamento das divisas do lote. A adoção desse instrumento visava disciplinar a 

implantação do edifício no lote, impedindo a sua aproximação exagerada dos limites 

do terreno, mantendo assim, entre os edifícios de lotes vizinhos, um afastamento 

mínimo que permitisse a necessária ventilação e iluminação natural dos mesmos. 
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Em 1994, um novo Plano Diretor entrou em vigor. A prescrição de recuo 

progressivo foi mantida, porém suas fórmulas de cálculo foram alteradas, o que 

resultou na diminuição da exigência de recuo para um mesmo edifício. 

Em 1998, a partir de pressões exercidas por agentes da construção civil, a 

Prefeitura encaminhou proposta de revisão do Plano Diretor até então em vigor. 

Dentre outras propostas, o IPLANAT (órgão encarregado do planejamento urbano na 

cidade, naquela ocasião) encaminhou para discussão nova redução de recuos. A 

proposta foi negociada no Conselho Municipal de Planejamento e Meio Ambiente - 

COMPLAM, e aprovada pela Câmara Municipal em 1999. 

Surge então a indagação: a sucessiva alteração na exigência de recuo 

mínimo entre edificações tem efeito sobre a qualidade da ventilação urbana em 

Natal? 

A resposta a esta pergunta tem sido um dos grandes temas de debate 

entre os que defendem a redução do recuo e os que defendem sua manutenção e até 

mesmo sua ampliação. A solução adotada pela legislação nem sempre tem sido a 

mais adequada, pois não há embasamento técnico para subsidiar as decisões. 

Este trabalho estuda o comportamento da ventilação em função dos 

recuos entre os edifícios de uma quadra do bairro de Petrópolis, em Natal/RN. 

Localizado em uma faixa de terra da cidade situada entre o Oceano 

Atlântico e o Rio Potengi, o bairro de Petrópolis foi escolhido como área de estudo 

por ser o núcleo mais verticalizado da cidade. 
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A cidade de Natal possui como atributos do clima, altos níveis de 

umidade e temperaturas elevadas caracterizadas por pequenas variações. A 

temperatura do ar é geralmente menor que a temperatura da pele do corpo humano; o 

céu típico é parcialmente nublado, o que produz elevada radiação difusa e intensa 

luminosidade; e os ventos têm velocidades variáveis com predominância da direção 

sudeste. 

Em regiões de clima quente e úmido, a redução dos ganhos térmicos, a 

proteção da irradiação solar direta e a ventilação natural são estratégias de projeto 

fundamentais para a construção de edifícios que ofereçam níveis aceitáveis de 

conforto térmico com baixo consumo energético. 

Com essa pesquisa, pretendeu-se chegar a parâmetros gerais que sirvam 

de subsidio para as discussões a respeito do estabelecimento de recuos mínimos 

obrigatórios na elaboração de legislações urbanísticas. A importância desse estudo 

está no fato de que o artigo 182, §1o, da Constituição de 1988, exige que todas as 

cidades no País com mais de 20 mil habitantes possuam seus Planos Diretores. Essa 

obrigatoriedade gerou uma grande demanda de material para subsidiar a elaboração 

desses planos. Dessa forma, partindo do estudo de um caso isolado, pretendeu-se 

chegar a diretrizes gerais para a elaboração e reformulações de Planos Diretores em 

regiões com clima quente e úmido. 

O objetivo dessa pesquisa, portanto, é a realização de um estudo 

paramétrico para a avaliação comparativa do comportamento da ventilação em uma 

quadra típica do bairro de Petrópolis, em Natal/RN, com simulação de sua ocupação 

segundo diferentes prescrições urbanísticas. 
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Para se atingir esse objetivo, buscou-se: aprofundar teoricamente os 

conhecimentos acerca da ventilação natural; simular a ocupação de uma quadra 

segundo as prescrições urbanísticas do Plano Diretor de 1984, do Plano Diretor de 

1994 e da reformulação de 1999; simular, através de modelo matemático, o 

movimento do ar na quadra estudada, na situação de ocupação atual e nas diversas 

situações de ocupação; avaliar qualitativamente os dados obtidos nas simulações; 

chegar a parâmetros gerais que sirvam de subsídio para as discussões acerca de 

futuras reformulações do Plano Diretor de Natal. 

Para o desenvolvimento do presente trabalho, foi realizada uma pesquisa 

do tipo experimental com estudo prospectivo. Segundo GIL (1991:53), “a pesquisa 

experimental consiste em determinar um objeto de estudo, selecionar as variáveis 

que seriam capazes de influenciá-lo, definir as formas de controle e de observação 

dos efeitos que a variável produz no objeto”. 

O objeto de estudo do presente trabalho é a ventilação. A questão central 

é investigar em que medida a mudança na exigência de recuos pode alterar a 

ventilação entre os edifícios. 

Para tanto, a hipótese formulada estabelece uma relação de associação 

entre as variáveis recuo (espaçamento entre edifícios) e velocidade do ar 

(ventilação). Nesse sentido, a hipótese é a de que quanto menor o espaçamento entre 

os edifícios, pior será a qualidade da ventilação natural urbana, com conseqüências 

sobre a ventilação interna nas edificações. 

A variável independente – aquela que influencia, determina ou afeta uma 

outra variável (LAKATOS & MARCONI 1991:172) – é a ocupação da quadra. Para 
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a simulação, foram utilizadas quatro situações de ocupação da mesma quadra: a 

ocupação atual; a ocupação máxima possível segundo o Plano Diretor de 1984; a 

ocupação máxima possível segundo o Plano Diretor de 1994; e a ocupação máxima 

possível segundo a reformulação do Plano Diretor aprovada em 1999. Cada uma das 

legislações exige um recuo ou espaçamento diferente entre os edifícios. 

A variável dependente – fenômenos a serem explicados em virtude de 

serem influenciados, determinados ou afetados pela variável independente 

(LAKATOS & MARCONI 1991:172) – é a qualidade final da ventilação entre os 

edifícios. 

O Capítulo 01 é composto por uma revisão bibliográfica para a construção de um 

referencial teórico sobre a ventilação. São apresentados os conceitos que servem de base para a 

compreensão do fenômeno da circulação atmosférica e dos efeitos aerodinâmicos da ventilação no 

espaço urbano já, estudados por outros autores. 

O capítulo 02 define a fração urbana a ser estudada. Para a definição do plano 

experimental, foram feitos um levantamento sobre a ocupação do trecho mais verticalizado do bairro, 

com vistas a identificar uma quadra com potencialidade de ocupação para edifícios em altura (lotes de 

grandes dimensões), e o levantamento da legislação urbanística da cidade de Natal a partir da década 

de 70, período em que se inicia na cidade um processo de verticalização. Nessa fase da pesquisa, 

realizou-se um treinamento para a utilização do programa que executou as simulações 

computadorizadas. 

O capítulo 03 expõe o método aplicado na execução do trabalho. 

O capítulo 04 trata da modelagem tridimensional informatizada da 

ocupação máxima permitida pelas legislações nos três momentos, bem como da 

simulação do escoamento em programa de dinâmica dos fluidos computadorizada.  
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No capítulo 05, os resultados das simulações são analisados em modelo 

estatístico e comparados entre si. 

Concluindo o trabalho são apresentadas as considerações finais e 

recomendações a respeito do estabelecimento de prescrições urbanísticas. 
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1 – REFERENCIAL TEÓRICO

1.1 Antecedentes 

As preocupações ligadas aos efeitos do vento sobre o espaço urbano são 

muito antigas. SARAIVA (1994) cita como exemplos a cidade de Kahun (antigo 

Egito 2000-AC), onde a orientação das construções buscava tirar proveito dos ventos 

dominantes do vale do Nilo, e o Baguá Chinês, com a representação dos ventos 

doces. 

O arquiteto romano Marco Vitrúvio Polião, em seu tratado Da

Arquitetura, falando sobre as condições mínimas para o assentamento das cidades, 

no livro primeiro, capítulo VI, descreve os cuidados que devem ser tomados, quando 

da implantação de novas cidades, no traçado de ruas e na localização de praças e 

edifícios públicos, devido a existência de ventos saudáveis e ventos nocivos 

(POLIÃO, 1999). Além disso o arquiteto dá ênfase a outras questões de salubridade e 

conforto ambiental. 

No século XIX, a partir de condições extremas de insalubridade nas 

cidades industriais, surgiu uma tendência preocupada com as condições de saúde 

humana, refletida nas cidades jardins, de Ebenezer Howard, ou no Plano de Reforma 
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e Crescimento para a Cidade de Barcelona, de Cerdà. Mesmo refletindo a 

preocupação com a saúde física e mental do ser humano, o planejamento urbano 

continuava a ser feito da mesma maneira. A natureza era vista como um bem 

suscetível de apropriação por parte do homem, e seus benefícios eram agora 

utilizados para a saúde física e mental do ser humano. 

Na primeira metade do século XX, o movimento moderno, apesar da 

radical defesa do papel social da arquitetura, considerava a natureza como mero pano 

de fundo para a urbanização. As áreas verdes eram uma das funções que a cidade 

deveria cumprir para o bem estar dos seus habitantes. 

No pós-guerra (décadas de 50 e 60), com a possibilidade de esgotamento 

das fontes de combustíveis fósseis, foram iniciadas pesquisas sobre novas fontes de 

energia, notadamente sobre a energia solar, a eólica e a térmica. 

No fim dos anos 60 e início dos anos 70, dá-se início a uma desconfiança 

na ciência e no progresso tecnológico, originando-se um movimento de retorno à 

natureza. O movimento hippie, assim como outros movimentos da época, buscou 

inspiração nas culturas orientais, que pregavam a harmonia com a natureza como 

forma de equilíbrio cósmico. A crise do petróleo, nos anos 70, incentivou ainda mais 

a pesquisa de novas fontes renováveis de energia. A discussão do assunto na mídia 

ajudou no surgimento da consciência social da fragilidade do nosso ecossistema. Nos 

anos 80, a difusão de trabalhos como o de Jacques Cousteau e o do grupo 

Greenpeace, ajudou na consolidação dessa consciência, chegando a nível dos 

governos dos países. No início dos anos 90, em plena crise econômica mundial, 

realizou-se no Rio de Janeiro a I Cúpula Mundial para o Meio Ambiente – ECO 92, 
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reunindo líderes de 172 países, além de entidades não governamentais, com o 

objetivo de discutir e planejar ações de preservação do meio ambiente. A conferência 

mundial foi o marco da mudança de paradigma: a saúde da natureza passou a ser 

considerada como essencial para o bem estar e a sobrevivência da humanidade. 

É nessa época de mudança da consciência ambiental que é promulgada a 

Lei Orgânica do Município de Natal (1990). O artigo 10 do ato das disposições 

transitórias da Lei Orgânica deu um prazo de três anos para a elaboração de um novo 

Plano Diretor para Natal, baseado nas diretrizes definidas em toda a Lei. A Lei 

trouxe princípios afinados com a nova consciência. No seu artigo 135, traçou 

diretrizes para a elaboração do Código do Meio Ambiente, que, por sua vez, resultou 

na criação de um órgão municipal de defesa do meio ambiente.  

O novo Plano Diretor (Lei complementar no 7/94) foi aprovado em 

setembro de 1994, após um longo processo de discussão, do qual a sociedade 

organizada teve a oportunidade de participar. Logo no seu artigo segundo, o novo 

Plano definiu seu objetivo como sendo: “o pleno desenvolvimento das funções 

sociais da cidade e da propriedade, garantindo um uso socialmente justo e 

ecologicamente equilibrado do seu território de forma a assegurar a todos os seus 

habitantes condições de bem estar e segurança...” (grifo nosso). 

Apesar de todo esse comprometimento com as questões do equilíbrio 

ambiental urbano, algumas alterações foram introduzidas no novo Plano Diretor de 

1994, sem o devido estudo sobre suas implicações no clima e na ambiência urbana. 

Um desses instrumentos modificados foi o recuo, definido como sendo “a menor 
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distância entre as divisas do terreno e o limite externo da projeção horizontal da 

construção...”(inciso XVII do artigo 6o).

O Plano Diretor de 1994 previa, em seu artigo 67, uma revisão anual 

como forma de contínuo acompanhamento. Mesmo assim, seu primeiro processo de 

revisão só veio ocorrer no ano de 1999, quando mais uma vez a exigência de recuo 

foi alterada. 

Considerando que o estudo do comportamento do deslocamento do ar é 

de fundamental importância para a definição de normas edilícias em regiões de clima 

quente e úmido, este trabalho pretende fundamentar as decisões de futuras alterações 

no Plano Diretor de Natal e de outras cidades que tenham o clima semelhante.

1.2 – O vento atmosférico 

O vento é resultado de um processo de redistribuição da energia solar 

através da atmosfera (SARAIVA, 1994:24). Dentro da camada atmosférica mais 

baixa, a troposfera, o vento é definido pelo equilíbrio das forças de pressão, da força 

de Coriolis, das forças de atrito na superfície terrestre, das forças de impulsão 

térmica associadas a gradientes verticais de temperatura e das forças viscosas 

internas. 

Para FROTA (1999:63), o determinante principal das direções e 

características dos ventos é a distribuição sazonal das pressões atmosféricas, e a 

variação das pressões, dentre outros fatores, deve-se ao aquecimento e esfriamento 

das terras e mares, ao gradiente de temperatura do globo e ao movimento de rotação 
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da Terra. Ao girar sobre si mesma, a Terra desvia a massa de ar que se desloca em 

movimento ascendente dos pólos para o Equador. Esse fenômeno é conhecido como 

Força de Coriolis. 

As diferenças de pressão no globo terrestre provocam a existência de 

cintos de alta e baixa pressão; e, como resultado, em cada hemisfério existem três 

cintos globais de vento: os alísios, os de oeste e os polares.  
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subtropical
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Figura 01. Diagrama dos ventos no globo terrestre. Adaptado de 
KOENIGSBERGER et alli (1977:25). 

Para o litoral do Brasil, os ventos alísios são os mais importantes. Ao sul 

do Equador, onde se localiza nossa região de estudo, predominam os alísios na 

direção sudeste. 

Essa dinâmica é afetada pelas distribuições de diferentes formações da 

Terra, tais como relevo, volume d’água e cobertura vegetal da superfície do globo, 

resultando em um sistema muito complexo de circulação de ar (BITTENCOURT, 
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1998). A ocorrência de calmarias em níveis significativos e de oscilações diárias de 

temperatura também influi nessa configuração, produzindo variações na direção e 

velocidade dos ventos. 

1.3 - A ventilação no espaço urbano 

Na camada atmosférica compreendida entre a superfície terrestre e uma 

determinada altura, o escoamento do vento sofre a influência do atrito com a Terra, 

provocando um efeito de frenagem nesse escoamento, o que faz variar verticalmente 

a velocidade média do vento. Essa variação, associada aos fenômenos térmicos e 

dinâmicos resultantes da interação da massa de ar em movimento com a rugosidade 

do solo, gera o escoamento perturbado ou turbulento. Acima desta camada, e livre 

desse efeito, desenvolve-se o escoamento não perturbado. SILVA (1999) define 

como Camada Limite Atmosférica a faixa que se estende desde a superfície terrestre 

até o nível do escoamento não perturbado. 

SARAIVA (1994) classifica como zona de parede os 150 metros 

inferiores da atmosfera. É nessa camada que o ser humano desenvolve suas 

edificações. Nessa camada, a velocidade do vento varia com a altura e tem seu perfil 

definido em função do índice de rugosidade do solo. Essa variação é conhecida como 

gradiente de velocidade, que apresenta perfis típicos de velocidade média em altura 

para diferentes tipos de rugosidade de terreno, variando dos casos de escoamento 

sobre uma grande massa de água, escoamentos sobre áreas rurais com campos 

abertos e escoamentos sobre o centro de grandes cidades. 
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Como conseqüência desse processo, a velocidade do vento que incide nas 

aberturas e nos espaços construídos dependerá diretamente da configuração espacial 

do entorno. 

BITTENCOURT (1998) aponta para a necessidade da correção da 

velocidade do vento em função do gradiente de velocidade, nos cálculos das taxas de 

renovação de ar. 

Figura 02. Gradiente do vento para diferentes áreas. Adaptado de Jackman apud
BITTENCOURT, 1994. 

Geralmente, as medições das velocidades dos ventos em estações 

meteorológicas são feitas em campos abertos, a uma altura de 10 metros acima do 

solo. EVANS e SCHILLER (1994:88) também enfatizam a necessidade de correção 

da velocidade em função da rugosidade do solo. Para ilustrar, como demonstra a 

figura 03, os autores indicam percentuais de correção da velocidade com a altura, em 

função do tipo de obstáculo encontrado pelo escoamento. 
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Figura 03. Percentuais de redução da velocidade do vento para diferentes áreas. Fonte: EVANS e 
SCHILLER (1994:88). 

A partir dessas afirmações, podemos concluir que o adensamento dos 

centros urbanos tem como conseqüência direta a redução da velocidade do vento nas 

camadas mais baixas. A grande massa edificada presente nos centros urbanos 

constitui um obstáculo significativo para o escoamento do ar. 

Entendendo-se o vento como um fluxo laminar de ar, este ao deparar-se 

com um obstáculo, tende a contorná-lo formando turbulências. Na parte anterior do 

obstáculo, a barlavento, forma-se uma zona de pressão elevada; e na parte posterior, 

a sotavento, forma-se uma zona de baixa pressão, denominada de sombra de vento, 

esteira de vento ou zona de sucção. A geometria do edifício, o ângulo de incidência 

do escoamento e a distribuição das construções do entorno, vão determinar a forma 

da esteira de vento. 

A figura 04 procura representar, de uma forma simplificada, o que 

acontece com o campo de escoamento do vento em torno de um edifício de forma 

prismática apoiada no solo, com o vento incidindo em uma direção perpendicular à 

sua maior face. SILVA (1999) observa o forte escoamento descendente, devido aos 
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gradientes de pressão estática positiva sobre a superfície, um ponto de estagnação 

localizado a ⅔ da altura do corpo do edifício, um grande turbilhonamento junto ao 

solo, conhecido como vórtice de pé de fachada – que muitas vezes chega a causar 

acidentes com pedestres; e escoamentos na duas laterais pela diferença de pressão 

(pressão positiva a barlavento e negativa a sotavento), além da formação de vórtices 

(turbulências) a sotavento. 

Figura 04. Campo de escoamento em torno de uma forma prismática. Adaptado de 
BLEVINS apud SILVA (1999). 

EVANS e SCHILLER (1994:94) estudaram o campo de escoamento do 

vento em torno de edifícios e chegaram a uma tabela para o dimensionamento da 

sombra de vento, em função da geometria da edificação e direção dos ventos. 

Considerando o vento perpendicular a uma das faces, em várias configurações de 

edifícios, os autores definem, na Tabela 01, o tamanho da esteira de ventos em 

função da largura e altura desses edifícios. 
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Figura 05: Sombra de vento. Adaptado de EVANS e SCHILLER (1994:94). 

Tabela 01: Sombra de vento segundo a forma da edificação. Adaptado de EVANS e SCHILLER 
(1994:94). 

SOMBRA DE VENTO SEGUNDO A FORMA (como múltiplo de H)

Corte do edifício

Direção do vento

Altura=Profundidade

Altura=2xProfundidade

Altura=3xProfundidade

2xAltura=Profundidade

3xAltura=Profundidade

Teto 2 águas  45°

Teto 2 águas  30°

Teto inclinado  15°

Teto inclinado  15°

L    Largura do edifício

2 H 4 H 8 H 16 H 24 H

2,5 3,75 5,25 8 8,75

2 2,75 3,75 6 7

2,25 3,75 5,5 6,25 7

2,5 4 6 8 9

1,5 2,5 4,5 6,5 7,5

2 2,5 4 6,25 8,25

2,5 4 6,5 9 11,5

2 3,25 5 8,75 10,75

2,25 3,25 4,25 5,75 5,5

Da análise dos dados acima, podemos afirmar que, para uma mesma 

direção de ventos, o aumento da largura e da altura de um edifício corresponde a um 

aumento proporcional no tamanho de sua esteira de vento, e que o aumento de sua 

profundidade reduz o tamanho da esteira. É o que se pode observar na figura 06, 

onde um mesmo edifício é colocado em duas situações diferentes em relação à 
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corrente de ar. O tamanho da esteira é bem maior quando o obstáculo tem sua face 

maior perpendicular à direção do vento.  

Figura 06. Tamanho da esteira em função da direção dos ventos. Fonte: EVANS e 
SCHILLER (1994:98). 

A direção dos ventos tem importância fundamental na configuração da 

sombra de ventos, de forma que, quando há uma variação do sentido do vento de 

uma direção a 90° para uma direção a 45°, em relação à face do edifício, há um 

aumento da sombra de ventos (figuras 07 e 08).  

Figura 07. Efeito do sentido do fluxo sobre a dimensão da sombra de vento. Fonte 
KOENIGSBERGER et alli (1977:137). 
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Figura 08. Efeito do sentido do fluxo sobre a dimensão da sombra de vento. Fonte: EVANS e 
SCHILLER (1994:94). 

Como podemos observar, a geometria e a orientação de um edifício irão 

condicionar a ventilação do entorno. O estudo torna-se altamente complexo quando 

passamos a considerar um conjunto de edifícios, uma vez que o arranjo ou disposição 

desse conjunto gera modificações nos campos de pressão das edificações 

ocasionando modificações do escoamento nos espaços externos e, 

consequentemente, nos espaços internos das edificações. 

OLGYAY (1962) estudou, em túnel de vento, três diferentes arranjos de 

locação para um grupo de seis edifícios semelhantes (Figura 09). No primeiro 

arranjo, os edifícios são dispostos em linhas e colunas perpendicularmente à direção 

dos ventos. No segundo, os edifícios foram girados em 45° em relação à direção dos 

ventos. O terceiro é um arranjo do tipo tabuleiro de damas. Analisando as imagens 

obtidas verificamos que, para uma mesma direção de ventos, o arranjo do tipo 

tabuleiro de damas reduz o tamanho da sombra de ventos em relação aos outros dois. 

Dessa forma, a aceleração do escoamento nos cantos dos edifícios, a barlavento, cria 

uma corrente que atinge o centro dos edifícios a sotavento. 
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Figura 09. Formação de esteiras de vento em diferentes layouts. Fonte: OLGYAY 
(1962:101). 

EVANS e SCHILLER (1994:94), analisando as formas dos edifícios, 

afirmam que edifícios em altura desviam parte do vento até o nível do solo, 

produzindo velocidades excessivas (Figura 10A). A locação de torres em forma de 

tabuleiro de dama, com espaços reduzidos entre os edifícios, produz zonas de 

aceleração de ventos. Esta aceleração é resultante da combinação de uma zona de 

baixa pressão de um edifício com a zona de baixa pressão do outro (Figura 10B). A 

localização de uma torre sobre uma base diminui o efeito do vento de alta velocidade 

no nível da base (Figura 10C). A locação de edifícios baixos na frente de torres 

(Figura 10D) agrava o problema de altas velocidades no nível do solo, uma vez que 

combina o redemoinho a barlavento de um edifício com o redemoinho a sotavento do 

outro. 
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Figura 10. Efeitos aerodinâmicos através de edifícios. Fonte: EVANS e SCHILLER 
(1994:94). 

Segudo SILVA (1999), a amplificação da esteira resulta não só de 

aumentos da corrente média, mas também da turbulência gerada pela corrente 

separada (Figura 11). 

Figura 11. Escoamento de esteira. Fonte: BLEVINS apud SILVA (1999). 

Em grandes construções em forma de pirâmide, ocorre o efeito de 

amplificação do vento, tanto no nível do solo quanto nas esquinas. Efeito semelhante 
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pode ser sentido em aglomerações de construções que resultem em formas 

piramidais. 

Figura 12. Efeitos aerodinâmicos em edifícios com forma de pirâmides. Adaptado de  
BLEVINS apud SILVA (1999). 

Como se vê, o escoamento do vento no espaço urbano dá origem a 

diferenças de pressão nas superfícies externas das edificações. A ventilação interna 

dos edifícios dependerá do bom aproveitamento dessa diferença de pressão, através 

de aberturas que provoquem a renovação do ar dos ambientes. 

O ecossistema urbano é diferenciado do ecossistema natural. No 

primeiro, a superfície natural foi recoberta por construções, o solo foi revestido e 

impermeabilizado, os materiais de construção possuem propriedades físicas 

diferentes das do solo natural, a produção de calor altera o balanço energético e a 

produção de resíduos polui o ar, o solo e a água. 

A urbanização produz alterações no clima das regiões. Uma das 

alterações mais estudas até agora é o fenômeno da formação de “ilhas de calor”, que 

analisa os motivos pelos quais as cidades tendem a ser mais quentes – principalmente 

à noite – do que o meio rural que as circundam. Dentro das cidades, as áreas centrais 
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são as mais quentes. MORENO (1999) cita como principais causas da formação das 

“ilhas de calor”: o armazenamento de calor pelos materiais de construção das 

estruturas das cidades; a produção de calor devido aos processos de combustão; a 

diminuição da evaporação devido à impermeabilização do solo; o aumento da 

absorção da radiação solar; a diminuição da perda de calor noturna devido à redução 

do fator de visão do céu; o aumento da radiação de onda larga devido à poluição do 

ar (efeito estufa); e a menor perda do calor sensível, devido à redução da velocidade 

do vento pelo aumento da rugosidade do solo. A autora enfatiza que a velocidade do 

vento é o elemento meteorológico diante do qual a intensidade da ilha de calor 

demonstra maior sensibilidade. Na medida em que se aumenta a velocidade do vento, 

a diferença térmica urbano-rural diminui, inclusive, podendo impedir o 

desenvolvimento de ilhas de calor. 

VIDAL (1991), estudando a área central de Natal, identificou que a ilha 

de calor se manifesta a partir do entardecer, quando suas temperaturas têm se 

apresentado mais elevadas que no aeroporto, localizado fora do perímetro urbano. 

Durante o dia, ficou demonstrada a importância do controle da radiação solar, que 

nessa latitude (5°45’54”S) é bastante intensa. À noite, quando cessa a influência da 

radiação solar, é de grande importância a ventilação, para aumentar as perdas de 

calor (proveniente da radiação térmica) por convecção.  
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2 – REGIÃO DE ESTUDO 

No presente capítulo, delimita-se o universo de análise, apresentam-se as 

características da quadra estudada e levantam-se as prescrições urbanísticas dos 

Planos Diretores do período abrangido pelo estudo. 

2.1 – Delimitação do universo de análise 

A Cidade de Natal, capital do Estado do Rio Grande do Norte, localiza-se 

no Nordeste do Brasil na latitude 5°45’54” ao sul da linha do equador e longitude 

35°12’05” a oeste de Greenwich (figura 13). 

BRASIL

NATAL

35
°1

2’
05

”W

5°45'5 4"S

Figura 13. Natal: posição geográfica. 
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Ao norte, Natal limita-se com o Município de Extremoz; ao sul, com os 

Municípios de Parnamirim e Macaíba; a leste, com o Oceano Atlântico; a oeste, com 

o Município de São Gonçalo do Amarante. Natal possui um clima quente e úmido, 

caracterizado por pequenas variações de temperatura e altos níveis de umidade do ar. 
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Figura 14. Natal: limites da cidade e divisão de bairros. Adaptado de mapa base do IPLANAT 

Quase trezentos anos depois de sua fundação, Natal contava, em 1872, 

com apenas 8.900 habitantes. Durante todo esse período, a cidade se reduzia a um 
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pequeno casario construído em taipa e ao Forte dos Reis Magos. Na passagem para o 

século XX, a população de Natal chegou aos 16.059 habitantes (SANTOS, 1998). 

Datam do início do século XX as primeiras ações no sentido do 

ordenamento do crescimento da cidade. SANTOS (1998) afirma que, apesar da 

condição periférica que Natal ocupava, houve uma verdadeira profusão de planos 

urbanísticos: Plano da Cidade Nova, de autoria de Antônio Polidrelli, em 1901; 

Plano Geral de Sistematização de Natal, de Giacomo Palumbo, em 1929; Plano de 

Expansão de Natal, elaborado pelo Escritório Saturnino de Brito, em 1935; Plano 

Urbanístico e de Desenvolvimento de Natal, de Jorge Wilheim-Escritório Serete S.A 

Engenharia, em 1968; Plano Diretor do Município de Natal, da Prefeitura, em 1974; 

Plano Diretor de Organização Físico-Territorial do Município de Natal, da Prefeitura, 

em 1984; e, finalmente, Plano Diretor de Natal, da Prefeitura, em 1994. O Plano 

Diretor de 1994 sofreu alterações que foram aprovadas em 1999. 

Em 30 de dezembro de 1901, a Resolução Municipal no 35 criou o terceiro 

bairro de Natal. O que hoje se denomina Tirol e Petrópolis foi chamado, na ocasião, 

de Cidade Nova. O Plano da Cidade Nova teve sua demarcação e alinhamento 

iniciado em 1901 por Jeremias Pinheiro da Câmara e continuado pelo agrimensor 

italiano Antônio Polidrelli, a quem foi atribuída sua autoria. Concluído em 1904, o 

Plano da Cidade Nova consolidou a criação do bairro, com a abertura de avenidas e 

ruas transversais, constituindo 60 quarteirões (SANTOS, 1998). 

“...o Plano Polidrelli, sem ter sido um master-plan ou um plano diretor, de todos os 

planos elaborados para Natal, neste século, foi o único a ser implantado em sua totalidade. E, 

ao ser implantado e depois expandido, condicionou de forma significativa o crescimento de 

Natal...” (SANTOS, 1998). 
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Figura 15. Plano da Cidade Nova. Adaptado de MIRANDA (1999). 

O nome do bairro Petrópolis foi oficializado pela Intendência através da 

Resolução no 118, de 15 de fevereiro de 1908 (SANTOS, 1998). Os limites do bairro 

foram definidos através do Decreto-Lei 251, de 30 de setembro de 1947. Esses 

limites vigoraram até que a Lei no 4330, de 05 de abril de 1993, alterou o decreto 

anterior e redefiniu os limites do bairro para a situação que se encontra atualmente, 

representado na Figura 16 abaixo. 
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Figura 16. Limites do bairro de Petrópolis pela Lei 4330/93. Fonte: IPLANAT. 

De acordo com o documento Perfil dos Bairros de Natal, da Prefeitura de 

Natal (IPLANAT/GERINT – 1998), o Bairro de Petrópolis tem uma área de 77,63 

hectares e uma densidade demográfica de 67,26 hab/ha. O Bairro objeto de estudo 

dispõe de infra-estrutura básica, com oferta de energia elétrica, distribuição de água 

potável, coleta de esgoto sanitário (sem tratamento), coleta regular de lixo, 

pavimentação em 99% das vias, drenagem em 95% das vias e central telefônica para 

atendimento do bairro e vizinhanças. É ainda servido por 22 linhas de transporte 

coletivo e conta com equipamentos de educação e saúde, tanto da rede pública como 

de instituições privadas. O documento da Prefeitura também registra um alto índice 

de oferta de serviços e equipamentos voltados para o lazer e turismo. Esses dados 

demonstram que, do ponto de vista da infra-estrutura instalada, o bairro dispõe de 

grande capacidade de adensamento. 
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Figura 17. Ocupação atual do bairro de Petrópolis. 

2.2 – A quadra estudada 

Apesar das edificações de pouca altura também serem afetadas com a 

alteração na exigência de recuo, esta pesquisa teve a preocupação maior com as 

conseqüências dessa alteração em áreas onde o processo de verticalização tem sido 

mais acelerado.  

Em Natal, o bairro de Petrópolis tem se destacado na preferência dos 

incorporadores quando se trata de empreendimentos verticalizados. FERREIRA 

(1996;325) identifica que no período entre os anos de 1967 a 1990, 15,2% do número 

de empreendimentos imobiliários localizaram-se no bairro de Tirol e 10,2% no bairro 

de Petrópolis. Juntos, os dois bairros receberam 25,4% da produção imobiliária total 
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da cidade no período. Do ponto de vista da verticalização, a altura média das 

incorporações no bairro de Tirol (7,4 pisos) foi inferior à do bairro de Petrópolis (9,9 

pisos), a mais alta da cidade no período citado (Figura 21). 

Figura 18. Espacialização da altura média dos edifícios por área. Adaptado de FERREIRA (1996).
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A quadra escolhida para o estudo fica delimitada pelas avenidas Prudente de 

Morais e Campos Sales e pelas ruas Potengí e Trairi.  A escolha foi motivada pelas 

características próprias da quadra. Seus lotes possuem dimensões que facilitam o 

remembramento de lotes para viabilizar empreendimentos em altura; já existe na 

quadra um edifício de 19 pavimentos, o que configura a sua vocação para esse tipo 

de ocupação; por último, registre-se um entorno bem diversificado tendo inclusive 

uma praça a sotavento. Essa mesma definição de área de estudo, foi utilizada por 

mais duas pesquisas desenvolvidas por alunos do PPGAU, uma delas tratando dos 

índices de iluminação e outra, da transmissão de calor. 

A definição de uma área de abrangência para a construção dos modelos 

tridimensionais teve como objetivo incorporar a redução da velocidade do vento 

produzida pela rugosidade do tecido urbano. Além do cálculo do gradiente de 

velocidade, foi definido que seriam considerados todos os lotes inseridos nas quadras 

que fazem limite com a quadra estudada. A área de abrangência ficou constituída de 

15 quadras, além da praça Cívica e do ginásio Palácio dos Esportes (Figura 19). 
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Figura 19. Quadra objeto de estudo e área de abrangência. 
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2.3 – As prescrições urbanísticas e a relação com a ventilação urbana 

Nas décadas de 60 e 70 foram construídos os primeiros edifícios verticais da 

cidade de Natal. FERREIRA (1996) identifica que nesse período, na área central da 

cidade, foram construídos sete edifícios de uso residencial e 3 de uso comercial. A 

autora afirma que na década seguinte (anos 80) aconteceu uma renovação no bairro 

de Petrópolis, quando a construção de edifícios verticalizados passou a substituir 

antigas edificações deterioradas e o uso predominante passou a ser multifamiliar. 

Como conseqüência, aconteceu um aumento na densidade demográfica do bairro. 

Nesse período, planos urbanísticos foram elaborados por iniciativa do poder público 

municipal, alguns dos quais nunca saíram do papel. 

O Plano Urbanístico e de Desenvolvimento de Natal, elaborado em 1968 pelo 

Escritório Serete S.A. e o Plano Diretor do Município de Natal (Lei 2.211/74) 

elaborado por uma equipe da Prefeitura em 1974, não foram implementados, 

segundo SANTOS (1998). O autor afirma ainda que o Plano de 1984 foi implantado 

parcialmente.  

O Plano Diretor de 1984 (Lei 3.175/84) definia os seguintes índices e 

prescrições urbanísticas: a quadra estudada localizava-se na zona de serviços ZS-5; a 

densidade máxima permitida para essa zona era de 733 habitantes por hectare; a 

ocupação máxima dos dois primeiros pavimentos era de 80% dispensados os recuos 

laterais e de fundos; a taxa de ocupação do pavimento tipo era de 50%; o recuo 

frontal era 5,00m para o pavimento térreo e a partir daí poderia haver um balanço de 

1,25m para os demais pavimentos; o recuo lateral principal (para onde estariam 

voltados os ambientes de permanência prolongada) era definido pela fórmula R= 



33

1,5+H/5, onde o H era a distância entre o piso do 2o pavimento e o piso do último 

pavimento útil; o recuo lateral secundário era R= 1,5+H/10 e o recuo secundário de 

fundos era R= 3+H/5. A exigência de recuos progressivos, ou seja, recuos que 

aumentavam com a altura do edifício, demonstra a preocupação com a qualidade da 

ventilação natural. A alta taxa de densidade demográfica permitia a construção de 

elevados números de unidades habitacionais. 

Segundo o Plano Diretor de 1994 (Lei Complementar no 07 de 5 de agosto de 

1994), o bairro de Petrópolis localizava-se na Zona Adensável 1; a quadra estudada 

tinha como densidade máxima permitida 550 habitantes por hectare (densidade 

básica mais a outorga onerosa); a taxa de ocupação máxima permitida podia chegar a 

70% da área do lote; o recuo frontal passou a ser de 3,00m; o recuo lateral e de fundo 

era de 1,50m; aos recuos frontal, lateral e de fundo seriam acrescido H/7,5 onde H= 

distância entre a laje de piso do 2o pavimento e a laje de piso do ultimo pavimento 

útil; era possível encostar o pavimento térreo nas divisas laterais numa proporção de 

50% da dimensão da divisa. Ao mesmo tempo em que essa legislação reduziu a 

densidade máxima, reduziu também o índice para o recuo progressivo, o que 

possibilitou edifícios mais baixos porém mais próximos. 

Em 1999 a Lei Complementar no 022/99, de 18 de agosto de 1999, modificou 

alguns artigos do Plano Diretor de 1994. O bairro de Petrópolis continuou localizado 

na Zona Adensável 1; a densidade máxima permitida continuou 550 habitantes por 

hectare, e para o cálculo do número máximo de unidades fixou-se o índice de 4,5 

habitantes para a composição familiar em apartamentos com mais de 80m2; a taxa de 

ocupação máxima voltou ao mesmo índice de 1984, ou seja, 80%; os recuos foram 

mais uma vez alterados, passando o frontal a ser de 3,00m para todos os pavimentos 
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em qualquer edifício com até 45,00m de altura (acima de 45,00m estabeleceu-se o 

acréscimo de 10cm para cada metro de altura), nas laterais e fundos o recuo deixou 

de ser obrigatório para os dois primeiros pavimentos e nos demais pavimentos o 

adicional passou a ser de H/10. “H” continuou a ser definido como sendo a altura da 

edificação medida entre o piso do 1o pavimento acima do térreo (2o pavimento) e o 

piso do seu último pavimento útil. A alteração mais significativa para o nosso estudo, 

porém, foi a redução dos índices do recuo, que aproximou ainda mais os edifícios, 

diminuindo a permeabilidade aos ventos. 
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3 – METODOLOGIA 

No desenvolvimento do presente trabalho, cinco etapas foram realizadas.  

A primeira foi uma etapa de reunião de dados. Foi feito um levantamento 

dos dados físicos do bairro de Petrópolis, visando a delimitação da área de estudo e a 

caracterização da mesma. COSTA (2000) observa que na ocupação do bairro de 

Petrópolis o uso residencial é o mais freqüente, encontrando-se bem distribuído em 

toda a sua extensão. Nessa etapa, foram reunidos os mapas do bairro, tendo como 

principal fonte de dados o mapa base digitalizado produzido pela CAERN. Foram 

feitos ainda, levantamentos de usos e de tipologias in loco, dos dados climáticos da 

região e das legislações que seriam estudadas. De posse desse material, delimitou-se 

a área de estudo. 

Na segunda etapa, uma vez delimitada a área de estudo, foram definidos 

os critérios a serem utilizados para a simulações da construção das ocupações. 

Depois, foi definido o parcelamento do solo a ser utilizado em todas as simulações de 

ocupação, ou seja, foi estudada a possibilidade de reunião – remembramento – dos 

lotes menores, de forma a tornar viável a edificação em altura. Também foram 

definidos os edifícios que, por pertencerem a instituições governamentais ou 

caracterizarem um uso já consolidado, permaneceriam com a sua forma atual nos 
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quatro modelos de ocupação. Com base nessas definições, foram construídos os 

quatro modelos de ocupação através de modelagem tridimensional e, para tanto, 

foram calculados os potenciais construtivos máximos de cada lote. O primeiro 

modelo foi construído com a sua forma de ocupação atual; o segundo, de acordo com 

o potencial máximo permitido pelo Plano Diretor de 1984; o terceiro, conforme o 

Plano Diretor de 1994; o quarto, tendo como limite o potencial máximo permitido 

pela alteração do Plano Diretor aprovada em 1999. 

Na terceira etapa, as quatro situações foram analisadas em modelo 

computacional CFD (Computational Fluid Dynamics). Para tanto, em uma primeira 

fase, foi feita a configuração do problema, ou seja, foi definida a geometria e a malha 

do domínio, foram feitas a seleção e a configuração dos modelos físicos e a definição 

de variáveis, foram estabelecidas as condições de contornos e fontes, além da seleção 

dos parâmetros numéricos para cálculo e controle de convergência da solução. Na 

fase seguinte, foram executados os quatro processamentos das simulações. Em um 

primeiro momento desse processamento, as quatro simulações foram rodadas sem 

modelo de turbulência, ou seja, como escoamento laminar. A partir dos resultados 

obtidos, foi introduzido um modelo de turbulência e os processamentos foram 

realizados novamente. 

A quarta etapa do trabalho constituiu-se da coleta e análise estatística dos 

dados resultantes das simulações numéricas. Foram selecionadas seis posições 

comuns aos quatro modelos, quatro delas localizadas nos eixos das ruas limítrofes 

aproximadamente no centro de cada face da quadra, e dois no interior da mesma. 

Dessa forma, duas das posições externas à quadra ficam a barlavento e duas a 
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sotavento. Em todas as posições, tomou-se as velocidades do vento em trinta e sete 

alturas. Essas alturas foram definidas de forma que se medisse a velocidade em 

pontos correspondentes a altura média das aberturas dos diversos pavimentos, desde 

o térreo até uma altura correspondente a 37 pavimentos, pois nenhum dos modelos 

atinge esse número de pavimentos. Para a análise estatística dos dados obtidos com 

as simulações computacionais, utilizou-se o modelo de planejamento de experimento 

do tipo fatorial. O modelo estatístico idealizado para representar a variabilidade dos 

dados foi indicado pela CONSULEST - Consultoria de Estatística do Departamento 

de Estatística da UFRN. Para estimar os parâmetros e estatísticas do modelo, foi 

utilizado o software STATÍSTICA.

Na quinta etapa do trabalho, foi feita uma discussão sobre os resultados 

obtidos no tratamento estatístico com vistas às considerações finais e, por fim, a 

redação final do trabalho. 
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4 – SIMULAÇÕES NUMÉRICAS

Para a análise numérica, primeiro foi necessário construir modelos 

tridimensionais, representando as quatro situações de ocupação. Essa modelagem 

baseou-se no potencial de construção máximo permitido pelos índices e prescrições 

urbanísticas definidos pelo Plano diretor em cada momento. 

A construção do modelo com a ocupação na forma como se encontrava a 

área de estudo, quando dos levantamentos, foi executada a partir do mapa base da 

CAERN, de 1999, no qual está representada a projeção horizontal de cada edificação 

dentro do lote. Nesse mapa, foram feitas as devidas atualizações. As alturas das 

edificações, neste caso, foram definidas de acordo com o número de pavimentos dos 

edifícios existentes, sendo considerado cada pavimento com três metros de altura. 

Não foram consideradas as inclinações de telhados (Anexo 02). 

Como forma de padronizar a utilização dos índices e prescrições 

urbanísticas das legislações, nas outras três situações simuladas, partiu-se dos 

seguintes pressupostos: 

1. A área de abrangência foi definida como sendo o conjunto das quadras lindeiras á 

quadra escolhida. Em todas elas, foi feita a reunião de lotes, de forma a torná-los 

com uma frente mínima de quinze metros (esta é a dimensão do lote mínimo pelo 

Plano Diretor de 1984, Lei 5.194/84). Os lotes atualmente ocupados por edifícios 
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com usos institucionais, assim como outros edifícios com utilização já consolidada, 

foram mantidos na sua forma original, nas quatro situações de ocupação. Dessa 

forma, os lotes hachurados, na Figura 20, aparecem em todas as quatro simulações 

com a mesma tipologia de edificação. Os demais lotes foram utilizados para simular 

a ocupação máxima permitida pelos três Planos Diretores estudados. 

Figura 20. Mapa do parcelamento utilizado na simulação das ocupações, assinalando os edifícios que 
foram mantidos.

2. Adotou-se o uso multifamiliar (edifícios de apartamentos). 

3. Utilizou-se sempre o potencial construtivo máximo permitido por cada legislação, 

traduzido em número de unidades habitacionais. 

4. Convencionou-se que os edifícios seriam de apartamentos com 3 ou mais quartos e 

com um apartamento por andar, utilizando a ocupação máxima permitida para cada 

pavimento. 
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5. Adotou-se a distância de 2,80m de piso a piso para o cálculo do H (H = altura do 

edifício utilizada na determinação dos recuos). 

6. Considerou-se, para efeito de cálculo dos recuos, que uma das laterais do edifício 

era sempre a secundária, a outra era a principal e o fundo era recuo secundário. 

7. Considerou-se o pavimento térreo (pilotis ou garagens) fechado, segundo 

tendência observada na área. 

8. Não foram considerados os volumes das caixas d'água e das casas de máquinas dos 

elevadores acima do último pavimento. 

Para simular as ocupações, foram calculados os potenciais construtivos 

de cada terreno em termos de número de unidades habitacionais, número de 

pavimentos, recuos mínimos exigidos e, taxas de ocupação máxima, chegando-se, 

dessa forma, a um volume que representaria uma edificação em cada terreno. 

4.1 Modelos de ocupação 

Modelo 01 - Situação de ocupação atual. Na construção do Modelo 01, considerou-se 

a atual situação de ocupação da área de abrangência. A partir do mapa base, foi feito 

um levantamento de tipologias, no qual identificou-se o número de pavimentos de 

cada construção. A partir daí, convencionou-se a altura de 3m por pavimento para a 

construção dos volumes. 
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Figura 21. Vista em plano do Modelo 1. 

Figura 22. Vista em elevação sul do Modelo 1.

Figura 23. Vista em perspectiva do Modelo 1. 
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Modelo 02 - Situação de ocupação máxima permitida pelo Plano Diretor de 1984. Na 

configuração do Modelo 02, foram considerados os índices e prescrições urbanísticas 

definidos pelo Plano diretor de 1984 (Figuras 24 a 26). 

Tabela 02. Índices e prescrições urbanísticas para a área de abrangência segundo o 
Plano Diretor de 1984 

Plano Diretor 84 Prescrições Urbanísticas 
Localização Zona ZS-5 
Densidade Máxima 733 hab/ha 

1o Pav. 80% 
2o Pav. 80% 

Ocupação Máxima 
Permitida 

Pav. Tipo 50% 
1o Pav. 5,00m 
2o Pav. 5,00m-25% 

Fr
on

ta
l 

Pav. Tipo 5,00m-25% 

1o Pav. 1,50m 

2o Pav. 1,50m 

L
at

er
al

 

Pav. Tipo 1,50m +H/5 ou 1,50m +H/10 

1o Pav. 3,00m 

2o Pav. 3,00m 

Recuo 

Fu
nd

os
 

Pav. Tipo 3,00m +H/5 ou 3,00m +H/10 

Figura 24. Vista em plano do Modelo 2. 
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Figura 25. Vista em elevação sul do Modelo 2. 

Figura 26. Vista em perspectiva do Modelo 2.

Uma análise da ocupação máxima, sob o ponto de vista da morfologia, 

evidencia uma intensa verticalização, com uma superfície de projeção vertical não 

tão alta, resultando em edifícios altos, porém afastamentos entre si (Figura 27). 

Figura 27. Superfície horizontal das edificações simuladas no Modelo 2. 
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Modelo 03 - Ocupação máxima permitida pelo Plano Diretor de 1994. Na 

configuração do Modelo 03, foram considerados os índices e prescrições urbanísticas 

definidos pelo Plano diretor de 1994 (Figuras 28 a 30). 

Tabela 03. Índices e prescrições urbanísticas para a área de abrangência segundo o Plano Diretor de 
1994.

Prescrições Urbanísticas Plano Diretor 94 
Localização da Quadra Zona Adensável I 
Densidade Máxima 550 hab/ha 

1o Pav. 70% 
2o Pav. Depende do recuo 

Ocupação Máxima 
Permitida 

Pav. Tipo Depende do recuo 
1o Pav. 3,00m 
2o Pav. 3,00m 

Fr
on

ta
l

Pav. Tipo 3,00m+H/7,5 
1o Pav. 1,50m 
2o Pav. 1,50m 

L
at

er
a

l

Pav. Tipo 1,50m +H/7,5 

1o Pav. 1,50m 

2o Pav. 1,50m 

Recuo 

Fu
nd

os
 

Pav. Tipo 1,50m +H/7,5 

Figura 28. Vista em plano do Modelo 3. 
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Figura 29. Vista em elevação sul do Modelo 3. 

Figura 30. Vista em perspectiva do Modelo 3. 

Na aplicação dos índices urbanísticos da legislação de 1994, percebe-se a redução da 

altura das edificações, o aumento da ocupação horizontal (cerca de 12,88% em 

relação ao Modelo 2) e a conseqüente redução do espaçamento entre os edifícios. 

Figura 31. Superfície horizontal das edificações simuladas no Modelo 3. 
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Modelo 04 - Ocupação máxima segundo a reformulação do Plano Diretor aprovada 

em 1999. Na configuração do Modelo 04, foram considerados os índices e 

prescrições urbanísticas definidos pelo Plano diretor de 1999 (Figuras 32 a 34). 

Tabela 04. Índices e prescrições urbanísticas para a área de abrangência segundo a 
reformulação do Plano Diretor aprovada em 1999 

Prescrições Urbanísticas Reformulação 99 
Localização da Quadra Zona Adensável I 
Densidade Máxima 550 hab/ha 

1o Pav. 80% 
2o Pav. 80% 

Ocupação Máxima 
Permitida 

Pav. Tipo Depende do recuo 
1o Pav. 3,00m 
2o Pav. 3,00m 

Fr
on

ta
l 

Pav. Tipo
3,00m até 45m de altura. Acima de 45m, 

10cm por metro adicional. 
1o Pav. Não Obrigatório 
2o Pav. Não Obrigatório 

L
at

er
a

l

Pav. Tipo 1,50m +H/10 

1o Pav. Não Obrigatório 

2o Pav. Não Obrigatório 

Recuo 

Fu
nd

os
 

Pav. Tipo 1,50m +H/10 
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Figura 32. Vista em plano do Modelo 4. 

Figura 33. Vista em elevação sul do Modelo 4.

Figura 34. Vista em perspectiva do Modelo 4. 

Apesar da redução na altura, as edificações têm suas projeções 

horizontais aumentadas, o que as aproxima ainda mais, registrando 22,09% de 

aumento em relação ao Modelo 3 e 37,8% em relação ao Modelo 2 (figura 35). 

Figura 35. Superfície horizontal das edificações simuladas no Modelo 4. 
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4.2 – Configuração dos parâmetros. 

Para a configuração do problema, as variáveis velocidade e direção dos 

ventos foram fixadas, de forma a submeter os modelos às mesmas condições iniciais. 

ARAÚJO, MARTINS, ARAÚJO (1998), ao analisarem dados 

climatológicos de Natal, verificam que, em todos os meses do ano, os ventos atingem 

maiores velocidades no período das 12:00 às 18:00 horas, e é justamente nesse 

período onde a temperatura atinge médias mais altas e a umidade relativa média 

chega a seus níveis mais baixos. As velocidades máximas dos ventos apresentam 

valores muito próximos (5,0 e 5,2 m/s) no horário das 13:00 horas nos dois períodos 

anuais identificados.  

Figura 36. Gráfico do comportamento da média da velocidade dos ventos por período diário. Fonte: 
ARAÚJO, MARTINS, ARAÚJO (1998:25). 

Com base no estudo acima citado, a variável velocidade média foi 

considerada como sendo de 5m/s; e, para o cálculo da variação de velocidade que o 

vento sofre no sentido vertical, foi adotado o gradiente de vento para áreas de centros 

urbanos. Segundo BITTENCOURT (1994), o vento sofre uma redução na sua 
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velocidade em função do aumento da rugosidade do tecido urbano. A não observação 

desse parâmetro é responsável pelo maior número de erros de avaliação, no que se 

refere ao potencial de vento disponível para a ventilação natural. Essa diferença de 

velocidade, em função da altura e da rugosidade do local pode ser determinada 

através da seguinte equação: 

V

V
Kz

m

a=

onde:  V = velocidade média do vento na altura estudada 
Vm = velocidade média do dia típico a 10m de altura 
z = altura estudada 
K e a = coeficientes de acordo com a rugosidade do terreno.  

Tabela 05. Coeficientes de terrenos para a equação do gradiente de vento. Fonte BRE, apud
Bittencourt (1994).

Coeficientes de terreno K a
Campo aberto plano 0.68 0.17 
Campo com obstáculos esparsos 0.52 0.20 
Área urbanizada 0.35 0.25 
Centro de grandes Cidades 0.21 0.33 

A
ltu

ra
(m

)

Velocidade(m/s)

10

50

100

150

200

250

1 2 3 4 5 6 7 8

Figura 37. Gráfico do gradiente de velocidades dos ventos calculado com os coeficientes de área 
urbanizada. 
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Quanto à direção dos ventos, ARAUJO, MARTINS, ARAÚJO (1998) 

verificam que há predominância da direção sudeste (150°) nos dois períodos anuais 

identificados, ou seja, de abril a setembro e de outubro a março (figura 38). 

Figura 38. Gráfico do comportamento da direção dos ventos por período diário. Fonte ARAÚJO, 
MARTINS, ARAÚJO (1998:25). 

4.3 – Análise do escoamento em CFD 

As quatro diferentes situações de ocupação da área de abrangência, 

construídas em três dimensões, foram analisadas em modelo computacional CFD. 

Segundo BITTENCOURT (1998:49), "Os modelos CFD são códigos de computador 

complexos, capazes de simular a dinâmica da maioria dos fluxos de ar e processos de 

transferências de calor. São governados pelos princípios de conservação de massa, 

momento (quantidade de movimento) e energia térmica usando um conjunto de 

equações para resolver o problema da dinâmica dos fluidos e da transferência de 

calor, de um modo interativo dentro de um modelo de elementos finitos”. 

O autor coloca ainda que, apesar das diferenças entre os resultados 

obtidos a partir da simulação e aqueles observados na prática, as simulações em CFD 
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propiciam um instrumento que permite uma boa avaliação dos aspectos qualitativos 

da ventilação, nos espaços interiores e exteriores das edificações. 

Para BITTENCOURT (1998), com exceção da modelagem física em 

túnel de vento, os modelos CFD são os únicos instrumentos capazes de examinar 

diferentes alternativas de projetos e suas influências nas características da ventilação. 

O autor alerta para o fato de que não há nenhum modelo universal disponível que 

trate com precisão a completa gama de variáveis envolvidas nos fluxos turbulentos e 

transientes, observados no contexto do ambiente construído. Isso ocorre porque um 

dos mais importantes aspectos da ventilação natural – a turbulência – ainda não é 

completamente conhecido. Mesmo com essa imprecisão, o modelo CFD é, para o 

autor, um importante instrumento para a avaliação dos aspectos qualitativos da 

ventilação nos espaços edificados. 

O software de CFD utilizado é o PHOENICS versão 3.2, desenvolvido 

pela firma inglesa CHAM. 

Basicamente, o PHOENICS possui três componentes principais: o pré-

processador, o processador e o pós-processador. Todos independentes entre si. 

O pré-processador (VR Editor) recebe as entradas correspondentes a cada 

simulação e as traduz de forma que possam ser interpretadas pelo processador. É o 

momento da configuração do problema, em que são definidas a geometria e a malha 

do domínio, são estabelecidas as condições de contornos e fontes, são feitas a seleção 

e configuração dos modelos físicos e a definição de variáveis, além da seleção dos 

parâmetros numéricos para cálculo e controle de convergência da solução. A 

tradução de todos esses dados de entrada está escrita em um arquivo chamado Q1. 
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O processador possui um conjunto central de sub-rotinas, chamado 

EARTH. Nele, o arquivo Q1 traduzido pelo VR Editor é lido e os cálculos numéricos 

são efetuados. Os resultados são obtidos através de ajustes sucessivos de equações de 

balanço. O programa computa as diferenças nos balanços de massa, momento e 

energia em um grande número de elementos de volume, nos quais o domínio do 

escoamento é subdividido. Sistematicamente ajustam-se as respectivas variáveis do 

escoamento (temperatura, pressão, velocidades, etc) até os balanços serem atingidos 

em todos os volumes. Esse procedimento de tentativa e erro é necessário devido ao 

fato de o fechamento desses balanços ser um problema matemático com um alto grau 

de não-linearidade. O decorrer da simulação pode ser acompanhado em uma tela 

gráfica que apresenta a evolução dos erros. 

No PHOENICS há três pós-processadores: o VR Viewer, o PHOTON e o 

AUTOPLOT. No VR Viewer, os resultados gerados com a solução das equações 

podem ser observados em um ambiente de realidade virtual sob várias formas: 

vetores, perfis e iso-superfícies. 

Dentre as condições de contorno necessárias para a configuração do 

problema, a definição do domínio assume fundamental importância. O programa 

PHOENICS 3.2 considera como domínio o espaço tridimensional onde ocorrerá a 

simulação do escoamento dos ventos. A velocidade do processamento da simulação 

dependerá diretamente do tamanho desse domínio. Por se tratar de um espaço 

urbano, o volume de domínio assume grandes dimensões. O professor Jorge Alberto 

Gil Saraiva1, em entrevista, recomendou as seguintes proporções para o espaço do 

1  Pesquisador Coordenador do Laboratório Nacional de Engenharia Civil e Professor Associado do Instituto 
Superior Técnico (UTL) em Portugal.
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domínio: em uma seção vertical, a massa edificada deverá representar no máximo 

7% da área da seção do domínio; a altura do domínio deverá ser de 3 vezes a altura 

da massa edificada; a dimensão longitudinal deverá ser de tal ordem que o espaço 

anterior à massa edificada tenha 2 vezes a altura, e o espaço posterior, de 4 a 5 vezes 

a altura. Essas recomendações fundamentam-se nos efeitos do fluxo de ventos em 

torno dos edifícios e os valores são resultados dos trabalhos do pesquisador em túneis 

de vento. Para a determinação do domínio, foram considerados os quarteirões que se 

limitam com a quadra em estudo, uma vez que essas edificações influenciam a 

qualidade da ventilação da área estudada. 

Dessa forma, as dimensões fixadas para o domínio foram: 870m no eixo 

X, 670m no eixo Y e 250m no eixo Z. Na Figura 39, o Modelo 1 aparece inserido no 

domínio, estando representadas a entrada e a saída de vento no sistema. 

Figura 39. Domínio utilizado para as simulações.  

Os modelos tridimensionais construídos no AutoCAD foram inseridos 

rotacionados, de forma tal que a direção predominante dos ventos (150°) coincidisse 

com a direção do eixo “X”. 
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A maioria dos códigos de CFD emprega o conceito de Grid, isto é, um 

conjunto ordenado de pontos no tempo e no espaço, situados no centro ou nos cantos 

dos elementos de volume. Os pontos do Grid podem ser interpretados como sendo o 

centro de caixas empilhadas (os elementos de volume), definidas de forma que 

preencham todo o espaço pelo qual o fluido escoa. No PHOENICS, os elementos de 

volume nos quais o espaço tridimensional foi dividido são chamados de células, nas 

quais serão processados os cálculos. No eixo X, o espaço foi dividido em 100 

células; no eixo Y, em 29; e no Z, em 77. A célula básica, dessa maneira, equivale a 

um cubo de 8,70m de lado (Figuras 40 e 41). 

Figura 40. Configuração do Grid – plano horizontal. 

Figura 41. Configuração do Grid – plano vertical 
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O PHOENICS permite um refinamento do Grid de forma a tornar o 

cálculo mais preciso em áreas de maior interesse. Foi utilizado o refinamento de Grid

em um volume que contém a quadra estudada. Na área de refinamento, as células 

foram divididas em cada direção por 2, passando cada célula original a conter, no 

espaço do refinamento, 8 células com aproximadamente 4,35m de lado (Figura 42). 

Figura 42. Espaço de Refinamento do Grid.

Construídas as condições de contorno comuns às quatro simulações, um a 

um foram inseridos os modelos de ocupação para que o programa realizasse o 

cálculo numérico. 

Uma primeira simulação foi rodada no PHOENICS sem a utilização de 

modelo de turbulência, com a finalidade de aproximar a convergência dos resultados. 

Dessa forma, o programa chegou a um primeiro resultado considerando um 

escoamento laminar. O PHOENICS gera um arquivo de texto com extensão PHI que 

guarda os resultados do processamento em cada elemento de volume. Esse arquivo 

foi renomeado para ser utilizado na simulação com aplicação de modelo de 

turbulência. 
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Figura 43. Resultados da simulação com escoamento laminar.  

A Figura 43 mostra o monitoramento da simulação em uma determinada 

célula do domínio, onde estão representados, à esquerda, o gráfico com registro da 

variação da evolução do cálculo, e, à direita, o somatório total dos erros de 

fechamento de balanço de massa. Os procedimentos de cálculo são essencialmente 

interativos e, por esse motivo, estão sujeitos a erros. São necessários muitos ciclos de 

ajustes antes que os resíduos tenham sido reduzidos o suficiente para que os cálculos 

sejam terminados. Quando ocorre a redução dos resíduos até um nível satisfatório, há 

convergência no resultado. 

Após a finalização da simulação do escoamento laminar, foram tomados  

os valores resultantes para serem utilizados como valores iniciais da rodada seguinte, 

quando aplicou-se um dos modelos de turbulência disponíveis no PHOENICS, o 

modelo de turbulência k-epsilon onde K= energia cinética turbulenta e = taxa de 

dissipação da energia cinética turbulenta. Esse procedimento, segundo informações 

colhidas nos manuais e no treinamento realizado pelo autor na empresa que fornece o 

suporte ao programa, agiliza o cálculo e aproxima a convergência dos resultados. 
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Em cada uma das simulações foram realizadas 500 interações. Isso 

significa que o programa realizou os cálculos, em cada elemento de volume, 500 

vezes, resultando em mais de 38 horas de processamento para cada simulação. 

Figura 44. Resultados da simulação com aplicação de modelo de turbulência.  

Após esse processamento, os resultados puderam ser observados em 

realidade virtual no módulo VR View do programa, onde o modelo tridimensional é 

representado no domínio e os vetores de velocidade dos ventos são visualizados nos 

planos correspondentes às direções X, Y e Z de forma interativa. Na convenção 

utilizada pelo programa PHOENICS, as setas indicam a velocidade dos ventos 

resultante naquele ponto. 

MODELO 1.

Este modelo apresenta boa permeabilidade aos ventos, pois existem 

poucos edifícios em altura. Como conseqüência, a velocidade dos ventos é maior nos 

primeiros pavimentos do que nos demais modelos (Figuras 45 a 50). 
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Figura 45. Vista em Perspectiva dos resultados das simulações do Modelo 1 a 4,20 metros do solo. 

Figura 46. Vista em plano dos resultados da simulação do Modelo 1 a 4,20 metros do solo. 
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Devido a existência de edificações com pouca altura, mesmo aos 4,20 

metros os vetores de velocidade indicam circulação de ar inclusive no interior da 

quadra. 

Figura 47. Vista em perspectiva dos resultados da simulação do Modelo 1 a 15,40 metros do solo. 

Figura 48. Vista em plano dos resultados da simulação do Modelo 1 a 15,40 metros do solo. 
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O único edifício construído na quadra provoca uma redução de 

velocidade na sua esteira que vai prejudicar a ventilação nas quadras a sotavento. Ele 

mesmo sofre as conseqüências de um edifício existente na quadra a barlavento. 

Figura 49. Vista em perspectiva dos resultados da simulação do Modelo 1 a 65,80 metros do solo. 

Figura 50. Vista em plano dos resultados da simulação do Modelo 1 a 65,80 metros do solo. 
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MODELO 2. 

Nesse modelo existe um alto índice de verticalização.  

Figura 51. Vista em perspectiva dos resultados da simulação do Modelo 2 a 4,20 metros do solo. 

Figura 52. Vista em plano dos resultados da simulação do Modelo 2 a 4,20 metros do solo. 

Ao nível do solo a velocidade do vento fica reduzida havendo a 

incidência de maiores velocidades nos corredores formados pelas ruas. 
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Figura 53. Vista em perspectiva dos resultados da simulação do Modelo 2 a 15,40 metros do solo. 

Figura 54. Vista em plano dos resultados da simulação do Modelo 2 a 15,40 metros do solo. 

Percebe-se que a permeabilidade provocada pelo afastamento existente 

entre as torres dos edifícios facilita o escoamento no interior das quadras (Figuras 53 

e 54). 
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MODELO 3. 

Devido a redução da densidade máxima permitida, os terrenos perdem 

potencial construtivo e com isso perdem também altura. Além disso, a exigência de 

recuos é reduzida, aproximando ainda mais os edifícios (Figuras 55 a 60). 

Figura 55. Vista em perspectiva dos resultados da simulação do Modelo 3 a 4,20 metros do solo. 

Figura 56. Vista em plano dos resultados da simulação do Modelo 3 a 4,20 metros do solo. 
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Percebe-se que a 15,40 metros a velocidade ainda é baixa. A proximidade 

dos edifícios e a conseqüente redução da permeabilidade aos ventos oferecem uma 

grande resistência ao escoamento (Figuras 57 e 58). 

Figura 57. Vista em plano dos resultados da simulação do Modelo 3 a 15,40 metros do solo. 

Figura 58. Vista em plano dos resultados da simulação do Modelo 3 a 15,40 metros do solo. 
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Os vetores voltam a indicar velocidades elevadas quando a altura 

ultrapassa os edifícios. O aumento da superfície horizontal de ocupação, associado à 

proximidade entre os edifícios, eleva o gradiente dos ventos (Figuras 59 e 60). 

Figura 59. Vista em perspectiva dos resultados da simulação do Modelo 3 a 56,00 metros do solo. 

Figura 60. Vista em plano dos resultados da simulação do Modelo 3 a 56,00 metros do solo. 
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MODELO 4. 

Este modelo tem características semelhantes às do modelo 3, com o 

agravante do aumento da superfície horizontal de ocupação e da redução do 

espaçamento entre os edifícios (Figuras 61 a 66) 

Figura 61. Vista em perspectiva dos resultados da simulação do Modelo 4 a 4,20 metros do solo. 

Figura 62. Vista em plano dos resultados da simulação do Modelo 4 a 4,20 metros do solo. 
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A 25,20 metros de altura, os vetores ainda indicam baixas velocidades. 

As áreas onde aparecem vetores na cor verde, indicando as maiores velocidades, são 

aquelas onde ocorrem aceleração provocada pelo efeito de canto de fachada do 

edifício da esquina (Figuras 63 e 64). 

Figura 63. Vista em perspectiva dos resultados da simulação do Modelo 4 a 25,20 metros do solo. 

Figura 64. Vista em plano dos resultados da simulação do Modelo 4 a 25,20 metros do solo. 
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Como no Modelo3, o aumento da superfície horizontal e o pequeno recuo 

oferecem grande resistência ao escoamento dos ventos, elevando seu gradiente para o 

nível acima dos edifícios (Figuras 65 e 66). 

Figura 65. Vista em perspectiva dos resultados da simulação do Modelo 4 a 44,80 metros do solo. 

Figura 66. Vista em plano dos resultados da simulação do Modelo 4 a 44,80 metros do solo. 
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05 – ANÁLISE DOS RESULTADOS DAS 
SIMULAÇÕES. 

Para a análise dos dados obtidos com as simulações computacionais, 

utilizou-se o modelo de planejamento de experimento do tipo fatorial, tendo como 

objetivo identificar a estrutura de efeito do fator, no caso específico, o Plano Diretor 

de Natal, sobre o comportamento da variação da velocidade dos ventos, observando-

se os seguintes fatores: 

F1 – Modelo de ocupação, com quatro níveis, representados pela situação de 

ocupação atual (Modelo 01); situação de ocupação máxima permitida pelo Plano 

Diretor de 1984 (Modelo 02); situação de ocupação máxima permitida pelo Plano 

Diretor de 1994 (Modelo 03); e situação de ocupação máxima permitida pela 

reformulação do Plano Diretor aprovada em 1999 (Modelo 04).  

F2 – Posições de observação, com seis níveis, representados pelas posições P1, P2,

P3 e P4, localizadas nas ruas lindeiras à quadra estudada, e pelas posições P5 e P6,

localizadas no interior da quadra, conforme ilustra a Figura 67. 
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Figura 67. Localização das posições analisadas. 

F3 – Altura de observação, com trinta e sete níveis, representados pelas alturas 

médias de cada pavimento em relação ao pavimento térreo. Tomou-se como 

referência, para a definição da altura considerada na análise dos dados, a média das 

alturas das edificações no Modelo 1 o qual apresenta a maior verticalização. Essa 

média foi de 34,08 metros e, de acordo com os critérios adotados para a definição do 

domínio, considerou-se o intervalo de três vezes essa média (item 4.3, página 53), o 

que resulta em pouco mais de 100 metros. 

5.1 – Modelo estatístico 
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Como o objetivo do trabalho é identificar quais fatores influenciam a 

velocidade dos ventos, esta foi considerada uma variável aleatória (resposta), aqui é 

representada por y. Em resumo, procura-se identificar se 

y é explicado por F1, F2, F3 e por suas interações. 

Então, se y varia em função de F1, F2, F3 e sua interações, considera-se 

que os fatores, isolados ou conjuntamente, têm efeito sobre a resposta. 

Desta forma, o modelo estatístico que expressa o acima exposto é 

representado matematicamente pelas seguintes expressões: 

yijh = f(F1, F2, F3 e interações) +   e 

yijh  = mmmm + F1 + F2 + F3 + F1.F2 + F1.F3 + F2.F3 + + F1.F2.F3 , 

onde   = erro aleatório, e 

mmmm=média geral. 

Para confirmar ou rejeitar esta suposição, foram levantadas as seguintes 

hipóteses: 

Hipótese H0:- hipótese nula ou verdadeira (descrição da hipótese 

científica): 

H0 = Não existe efeito do fator sobre a resposta, ou seja, o fator Fi não 

tem efeito sobre a resposta (velocidade do vento). 

Hipótese alternativa:
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HA = Existe efeito do fator Fi sobre a resposta. 

A hipótese estatística da descrição da hipótese científica é elaborada da 

seguinte forma: 

H0: mmmm1= mmmm2= mmmm3= mmmm4

HA: pelo menos um par  mmmmi≠ mmmmj  i ≠ j 

onde   mmmm1= média das velocidades  no modelo1 

mmmm2= média das velocidades  no modelo2 

mmmm3= média das velocidades  no modelo3 

mmmm4= média das velocidades  no modelo4 

Para testar a hipótese H0 acima, foi usado o teste estatístico F-

Fisher/Snedecor. No teste, inicialmente, calcula-se a estatística F em função dos 

dados. Compara-se o valor da estatística calculada com um valor da estatística F

tabelada para o nível de significância aaaa fixado. Para testar H0 acima, a regra é a 

seguinte: se F calculado é maior que F tabelado, então rejeita-se H0 e passa-se a 

aceitar HA. 

Estas hipóteses foram elaboradas de acordo com os objetivos da 

pesquisa. O modelo estatístico idealizado para representar a variabilidade dos dados 

foi indicado pela CONSULEST – Consultoria de Estatística do Departamento de 
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Estatística da UFRN. Para estimar os parâmetros e estatísticas do modelo foi 

utilizado o software STATÍSTICA.

As respostas obtidas representam as médias das velocidades simuladas 

nas seis posições, sendo considerados todos os fatores acima descritos, isolados ou 

conjuntamente. 

O tratamento estatístico dos dados constantes do Anexo 4 está traduzido 

em forma de gráficos e tabelas, que foram analisados detalhadamente para o estudo 

do comportamento da ventilação e comparados entre os modelos. 

5.2 – Análise dos resultados 

5.2.1 – Primeira hipótese: efeito do modelo (F1) sobre a velocidade (resposta). 

H01: não existe efeito do modelo sobre a velocidade. 

HA1: existe efeito do modelo sobre a velocidade. 

De acordo com a visualização dos resultados e os cálculos realizados 

com os dados da velocidade dos ventos, verifica-se que a hipótese H01 foi rejeitada, 

ou seja, existe o efeito do modelo (F1) sobre a velocidade dos ventos. Essa afirmação 

é dada para o nível de significância α < 0,01% (α = erro). 

A Figura 68 apresenta os resultados desses cálculos, quando são 

consideradas as médias das velocidades em todas as alturas das seis posições de cada 

modelo. Feita dessa forma, a análise pode mascarar resultados diferenciados nas 

alturas.  
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Figura 68. Gráfico do efeito do modelo sobre a velocidade, considerando todas as alturas. 

Os resultados apresentados nas Figuras 69 a 71 referem-se à média das 

velocidades dos ventos em cada modelo, sendo levada em consideração a velocidade dos 

ventos em determinados intervalos de altura nas seis posições de cada modelo. 
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Figura 69. Gráfico do efeito do modelo sobre a velocidade considerando o intervalo de 1,40 a 32,20m. 
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Da análise do gráfico da Figura 69, verifica-se que, no intervalo de 1,40 a 

32,20 metros, a maior média de velocidades de vento é a do Modelo 1. Entre os três 

modelos de ocupação simuladas pelos Planos diretores, o Modelo 2 apresenta a 

maior média de velocidades, seguido pelo modelo 3 e depois pelo Modelo 4. Essa 

seqüência está na mesma ordem da exigência de recuos, que é maior no Modelo 2, 

seguido dos modelos 3 e 4. 

MODELO 

V
E

LO
C

ID
A

D
E

 (
m

/s
)

 5,2

 2,2

 3,8
 3,7

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4

Figura 70. Gráfico do efeito do modelo sobre a velocidade, considerando o intervalo de 32,20 a 
51,80m. 

Na Figura 70 o gráfico representa o efeito do modelo sobre a velocidade 

dos ventos considerando o intervalo de 32,20 a 51,80 metros. Verifica-se que nesse 

intervalo o Modelo 1 continua com a média das velocidades superior às dos demais, 

e que há um aumento significativo das médias dos Modelos 3 e 4, superando a média 

do Modelo 2. A explicação encontrada reside no fato de que os modelos 3 e 4 têm 

altura média de seus edifícios de 25,00 e 27,00 metros, respectivamente, não 

havendo obstáculo ao escoamento, que tende a retomar o gradiente. 
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Figura 71. Gráfico do efeito do modelo sobre a velocidade, considerando o intervalo de 51,80 a 
102,20 m. 

Da análise do gráfico da Figura 71, verifica-se que o modelo 1 passa a ter 

uma velocidade média mais baixa, porém ainda maior que a do Modelo 2. Os 

Modelos 3 e 4 ainda estão sob o efeito da elevação do gradiente de ventilação, 

mesmo em uma faixa de altura bem acima da de seus edifícios. Nesse intervalo o 

Modelo 2 tem sua média aumentada, mas ainda abaixo dos demais modelos. 

5.2.2 – Segunda hipótese: efeito da posição (F2) sobre a velocidade (resposta). 

H02: não existe efeito da posição sobre a velocidade. 

HA: existe efeito da posição sobre a velocidade. 

De acordo com os cálculos realizados com os dados da velocidade, 

verifica-se que a hipótese H02 foi rejeitada, ou seja, existe efeito da posição (F2)

sobre a velocidade. Essa afirmação é dada para o nível de significância α <0,01%. 
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Figura 72. Gráfico do efeito da posição sobre a velocidade. 

O gráfico da Figura 72 representa o efeito das posições sobre a 

velocidade dos ventos. Foram consideradas as médias das velocidades dos quatro 

modelos em cada posição. Dessa forma, pode-se observar que, na posição P3, a 

média das velocidades é a mais baixa. Esta posição fica a sotavento do único edifício 

construído atualmente na quadra em estudo. A posição P4, que também fica a 

sotavento de um edifício alto já construído, teve a segunda menor média. Apesar de 

estar localizada a sotavento da quadra estudada, a posição P2 teve a maior média de 

velocidade. A explicação encontrada reside no fato de que essa posição está 

localizada na direção da formação de um efeito aerodinâmico de afunilamento, 

causado pela existência de um edifício de dois pavimentos mantido em todos os 

modelos, e por dois edifícios vizinhos. Esse efeito termina por aumentar a velocidade 

dos ventos na referida posição. 

5.2.3 – Terceira hipótese: efeito da altura (F3) sobre a velocidade dos ventos 

(resposta). 
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H03: não existe efeito da altura sobre a velocidade dos ventos. 

HA: existe efeito da altura sobre a velocidade dos ventos. 

De acordo com os cálculos realizados com os dados da velocidade, 

verifica-se que a hipótese H03 foi rejeitada, ou seja, existe efeito da altura (F3) sobre a 

velocidade. Esta afirmação é dada para o nível de significância α <0,01%. 
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Figura 73. Gráfico do efeito da altura sobre a velocidade dos ventos. 

O gráfico da Figura 73 representa a elevação da média da velocidade do 

vento em cada posição, à medida que a altura é maior. 

5.2.4 – Quarta hipótese: efeito da interação entre modelo e a posição (F1 x F2) sobre a 

velocidade dos ventos. 
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H04: não existe efeito da interação entre modelo e a posição (F1 x F2)

sobre a velocidade dos ventos. 

HA: existe efeito da interação entre modelo e a posição (F1 x F2) sobre a 

velocidade dos ventos. 

De acordo com os cálculos realizados com os dados da velocidade dos 

ventos, verifica-se que a hipótese H04 foi rejeitada, ou seja, existe efeito da interação 

entre modelo (F1) e posição (F2) sobre a velocidade dos ventos. Essa afirmação é 

dada para o nível de significância α <0,01%. 
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Figura 74. Gráfico do efeito da interação dos fatores modelo e posição sobre a velocidade dos ventos. 

O gráfico da Figura 74 representa a média das velocidades em cada 

posição, de acordo com os diferentes modelos. Da comparação entre as médias das 

velocidades em cada posição verifica-se que, no Modelo 1, a posição P1, localizada 

na rua Tairi em zona de corredor de ventos, e a posição P2, mais a sotavento da 

quadra estudada, apresentam as maiores médias de velocidade. As posições P5 e P6, 
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do mesmo modelo, apesar de estarem localizadas no interior da quadra, também 

apresentaram maiores médias que nos demais modelos. As posições P3 e P4, 

localizadas a sotavento de grandes edifícios, resultam em médias mais baixas. 

5.2.5 – Quinta hipótese: efeito da interação entre modelo e altura (F1 x F3) sobre a 

velocidade dos ventos. 

H05: não existe efeito da interação entre modelo e altura (F1 x F3) sobre a 

velocidade dos ventos. 

HA: existe efeito da interação entre modelo e altura (F1 x F3) sobre a 

velocidade dos ventos. 

De acordo com os cálculos realizados com os dados da velocidade, 

verifica-se que a hipótese H05 foi rejeitada, ou seja, existe efeito da interação entre 

modelo e altura (F1 x F3) sobre a velocidade. Essa afirmação é dada para o nível de 

significância α <0,01%. 

Da análise do gráfico da Figura 75, verifica-se que: a curva do Modelo 1 

apresenta as maiores velocidades nas menores alturas até os 50,00 metros, e as 

menores velocidades a partir dos 85,00 metros; a curva do Modelo 2 tem 

comportamento diferenciado, apresentando velocidades mais baixas que as do 

Modelo 1 até os 85,00 metros e aumento significativo de velocidade a partir dos 

51,80 metros; Os Modelos 3 e 4 têm comportamentos semelhantes, apresentando as 

mais baixas velocidades em baixas alturas até os 32,00 metros (aproximadamente 10 

pavimentos) e sofrendo uma aceleração até os 52,00 metros, quando o Modelo 3 

passa a ter as maiores velocidades até a altura de 91,00 metros.  
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Figura 75. Gráfico do efeito da interação dos fatores modelo e altura sobre a 
velocidade dos ventos. 

Esses dados remetem à confirmação de que a baixa verticalização do 

modelo de ocupação atual resulta em maiores velocidades dos ventos nos níveis mais 

baixos. A situação de ocupação atual é, do ponto de vista da ventilação, a que 

apresenta os melhores resultados. 

O adensamento com base na legislação de 1984, como afirmado 

anteriormente, resulta em maiores afastamentos entre os edifícios que os modelos 

baseados nas legislações de 1994 e 1999 e, com isso, em maior permeabilidade aos 

ventos. Esta afirmação fica confirmada quando se compara as três curvas dos 

modelos de ocupação baseados nas três legislações. A baixa permeabilidade 

decorrente da aplicação das legislações de 1994 e 1999 resulta na elevação da 
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camada limite e no rebaixamento da velocidade nesses dois modelos, até o nível de 

10 pavimentos. O aumento da ocupação horizontal, nesses dois modelos, resulta na 

elevação da superfície de atrito, que passa a ser o teto do conjunto dos edifícios. 

Desse modo, pode se comprovar que a redução dos recuos exigidos nos planos de 

1994 e 1999 tem como conseqüência direta, a redução da velocidade dos ventos na 

área de estudo. 

Ao se inverter a posição dos dados nos eixos do gráfico da Figura 75, 

tem-se a leitura dos gradientes de ventos nos quatro modelos (Figura 76). 
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Figura 76. Gradiente da velocidades dos ventos nos quatro modelos. 

5.2.6 – Sexta hipótese: efeito da interação entre posição e altura (F2 x F3) sobre a 

velocidade dos ventos. 
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H06: não existe efeito da interação entre posição e altura (F2 x F3) sobre a 

velocidade dos ventos. 

HA: existe efeito da interação entre posição e altura (F2 x F3) sobre a 

velocidade dos ventos. 

Da análise dos dados verifica-se que não há significância nos resultados 

da interação, ou seja, a hipótese científica H06 não foi rejeitada.  
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Figura 77. Gráfico do efeito da interação dos fatores altura  e posição sobre a velocidade. 

O gráfico da Figura 77 representa o efeito da interação entre os 

fatores altura e posição sobre a velocidade. Os resultados do cálculo estatístico não 

apresentaram significância. Esse fato fica demonstrado através de um certo 

paralelismo existente entre as curvas de velocidades médias em cada posição. As 
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posições P3 e P4 saíram um pouco desse paralelismo e apresentam uma interação 

próxima aos 25 metros, voltando a interagir após os 85 metros. Após o cálculo com 

todo o perfil de altura, a interação foi novamente processada, sendo utilizados os 

dados de 1,20 até 25 metros, onde as curvas parecem interagir. O resultado também 

não foi significante. Novos processamentos foram realizados, utilizando apenas as 

posições P3 e P4 com todas as alturas e depois até a altura de 25 metros, e mesmo 

assim os resultados não foram significantes. 

5.2.7 – Sétima hipótese: efeito da interação entre modelo, posição e altura (F1 x F2 x F3)

sobre a velocidade dos ventos. 

H07: não existe efeito da interação entre modelo, posição e altura (F1 x F2 x F3)

sobre a velocidade. 

HA: existe efeito da interação entre modelo, posição e altura (F1 x F2 x F3) sobre 

a velocidade. 

A hipótese nula foi confirmada. Não existe, portanto, efeito da interação entre 

modelo, posição e altura (F1 x F2 x F3) sobre a velocidade dos ventos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS. 

Uma análise completa das condições de conforto térmico deve levar em 

consideração todas as variáveis climáticas – ventilação, radiação, temperatura e 

umidade do ar, além das condições morfológicas do sítio. O propósito deste trabalho 

restringiu-se à analise das condições de ventilação urbana, decorrente da relação com 

o espaço edificado. 

Incertezas experimentais 

É importante lembrar que a utilização de modelos em CFD ainda impõe 

certas limitações, pois os resultados são raramente 100% realistas. Essas limitações 

devem-se principalmente aos seguintes fatores: 1) por razões de redução no tempo de 

processamento, são normalmente utilizados números reduzidos de interações e de 

elementos de volumes; 2) os dados de entrada (geometria dos elementos e 

propriedades dos fluidos) são normalmente aproximados; 3) as condições iniciais e 

de contorno representam a situação real sem riqueza de detalhes; 4) o escoamento 

pode envolver fenômenos (turbulência ou escoamento multi-fásico) que ainda não 

são completamente conhecidos nem perfeitamente representados pelas teorias 

científicas. Mesmo assim, os modelos CFD são largamente utilizados, pois 

apresentam vantagens sobre as técnicas tradicionais tais como: a) as simulações com 

modelos CFD são economicamente mais viáveis e mais rapidamente produzidas; b) 
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evitam erros de extrapolação de escalas; c) podem oferecer informações mais 

detalhadas do que as obtidas através de medidas; d) permite experimentação de 

variações de projetos com maior facilidade; e) permitem a investigação de análise de 

riscos (explosões, desastres ecológicos, etc) (CHAM, 1999). 

Conclusões 

Da análise da ventilação natural na fração urbana selecionada para 

estudo, em seu estado de ocupação atual (Modelo 1), constata-se que: 

� atualmente existem apenas oito edifícios de grande porte construídos na área 

objeto de estudo, predominando a ocupação horizontal; 

� o modelo de ocupação apresenta como resultado a maior velocidade média 

encontrada entre os quatro modelos (Figuras 68 e 75); 

� a melhor performance nas médias das velocidades, é resultado da maior 

velocidade do vento do nível do solo até os 50 metros de altura (Figura 69). 

Analisando-se os resultados obtidos com as simulações do modelo de 

ocupação baseado no Plano Diretor de 1984 (Modelo 2), constata-se que: 

� o modelo apresenta um alto índice de verticalização devido ao fato de que a 

densidade máxima permitida é a mais alta das três legislações aplicadas nesse 

estudo; 

� apesar de permitir um número maior de unidades habitacionais por lote, o Plano 

Diretor de 1984 exige maiores recuos laterais que os dois outros Planos, o que 



87

diminui a projeção horizontal das torres dos edifícios, aumentando o 

espaçamento entre as edificações e, por conseqüência, a permeabilidade aos 

ventos; 

� a velocidade média nas posições analisadas foi a menor encontrada nos quatro 

modelos, quando se considerou a média das velocidades em todas as alturas de 

cada posição; 

� essa baixa velocidade deve-se principalmente à elevação do gradiente de 

velocidade, provocada pelo atrito do vento com a rugosidade do tecido urbano; 

� quando se analisou o intervalo de altura de 1,40 até 32,20 metros, o modelo 

apresentou velocidade média mais alta que os modelos baseados nos Planos de 

1994 e 1999, devido a uma melhor permeabilidade aos ventos, resultante de 

maiores recuos. 

Dos resultados apresentados pela simulação com o modelo de ocupação 

baseado no Plano Diretor de 1994 (Modelo 3), constata-se que: 

� a densidade máxima foi reduzida e com isso houve uma redução na altura final 

dos edifícios; 

� houve redução na exigência de recuos, diminuindo a distância final entre os 

edifícios e aumentando a resistência à circulação dos ventos – redução na 

porosidade; 
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� a velocidade média foi maior que a do modelo baseado no Plano de 1984, 

quando se considerou a média das velocidades em todas as alturas de cada 

posição (Figura 68); 

� quando se analisa apenas o intervalo de altura dos 1,40 a 32,20 metros, o modelo 

tem velocidade média mais baixa que a do modelo baseado no Plano Diretor de 

1984 e um pouco mais alta que a do modelo baseado no de 1999; 

Da análise dos resultados das simulações com o modelo de ocupação 

baseado na legislação de 1999 (modelo 4), constata-se que: 

� apesar de a densidade máxima permanecer a mesma do Plano de 1994, houve 

um acréscimo de mais um pavimento acima do térreo, com ocupação máxima de 

80% e possibilidade de colar nas laterais, o que resultou no aumento da altura 

média das edificações em relação ao modelo baseado no Plano de 1994; 

� houve redução na exigência de recuos, aumentando a projeção horizontal das 

torres dos edifícios e aproximando os edifícios uns dos outros; com isso, houve 

uma redução da porosidade que resultou no aumento da resistência à circulação 

do vento; 

� como conseqüência dessa redução de recuos e do aumento da altura média das 

edificações, houve redução na velocidade média em relação ao modelo baseado 

no Plano de 1994; 

� 
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Dessas constatações, pode-se afirmar que as alterações sucessivas nos 

índices e prescrições urbanísticas dos Planos Diretores estudados resultaram na 

redução sucessiva da velocidade dos ventos na área de estudo. No intervalo de altura 

que vai do nível do solo até os 32,20 metros, podemos afirmar que: do Modelo 1 

(construído com base no potencial máximo permitido pelo Plano Diretor de 1984) 

para o Modelo 2 (construído com base no potencial máximo permitido pelo Plano 

Diretor de 1994) houve uma redução na velocidade média dos ventos de 22%; do 

Modelo 2 para o Modelo 3 (construído com base no potencial máximo permitido pela 

Legislação de 1999), houve uma redução de 14% na velocidade média dos ventos; e 

que essa redução foi de 33% entre o Modelo 1 e o Modelo 3. 

Este é um fato que merece a maior atenção quando se relaciona a redução 

da velocidade dos ventos à formação de ilhas de calor e à poluição do ar nos centros 

urbanos. VIDAL (1991) identificou formação de ilhas de calor em Natal a partir do 

entardecer e apontou como solução o aproveitamento da ventilação natural com o 

aumento da porosidade do tecido urbano. O que tem ocorrido é exatamente o 

contrário. 

Dessa forma recomenda-se: 

� a manutenção da densidade máxima em 550 habitantes por hectare, uma vez que 

ficou demonstrado que dessa densidade resultam edifícios em menores alturas; 

� o retorno da exigência de recuos mínimos aos índices do Plano Diretor de 1984, 

um vez que o modelo baseado nessa legislação apresentou os melhores 

desempenhos; 
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� a estimulação da ocupação horizontalizada com poucos edifícios em altura como 

forma de aumentar a velocidade dos ventos no nível do solo. 

O assunto não fica esgotado com os resultados deste trabalho. Algumas 

questões surgidas na análise dos dados das simulações apontam para a necessidade 

de se aprofundar o estudo em determinadas direções. Seria de fundamental 

importância a realização de pesquisas experimentais onde fossem testados modelos 

de ocupação com recuos fixos e altura variável. 

Outro estudo importante pode ser feito em relação à área horizontal de 

exposição ao sol, uma vez que devido à proximidade da linha do Equador, as 

superfícies horizontais são as mais atingidas pela radiação solar e o conseqüente 

acúmulo de calor. 

Outros trabalhos estão sendo desenvolvidos na mesma área objeto de 

estudo desta pesquisa por alunos do PPGAU. Os resultados desta pesquisa apontam 

para a necessidade de integração dos resultados de todos esses trabalhos, que têm 

como objetivo contribuir com as discussões das alterações do Plano Diretor. 
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ANEXO 1: 

 Mapa de levantamento de uso do solo e tipologia, efetuado na definição da quadra 
objeto de estudo. 

Figura A.1.1. Mapa de levantamento de uso do solo. 
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ANEXO 2 

Memória de cálculo das simulações das ocupações. 

N
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Figura A.2.1. Mapa de numeração das quadras. 

A numeração acima foi utilizada no cálculo do potencial dos lotes nas 

três situações de ocupação simuladas. 
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OCUPAÇÃO SIMULADA A PARTIR DAS 
PRESCRIÇÕES DO PLANO DIRETOR DE 1984

QUADRA 1
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QUADRA 1
PRESCRIÇÕES DO PLANO DIRETOR DE 1984
OCUPAÇÃO SIMULADA A PARTIR DAS 
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QUADRA 2PRESCRIÇÕES DO PLANO DIRETOR DE 1984
OCUPAÇÃO SIMULADA A PARTIR DAS 
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QUADRA 2PRESCRIÇÕES DO PLANO DIRETOR DE 1984
OCUPAÇÃO SIMULADA A PARTIR DAS 
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QUADRA 3
PRESCRIÇÕES DO PLANO DIRETOR DE 1984
OCUPAÇÃO SIMULADA A PARTIR DAS 
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QUADRA 4
PRESCRIÇÕES DO PLANO DIRETOR DE 1984
OCUPAÇÃO SIMULADA A PARTIR DAS 
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QUADRA 5
PRESCRIÇÕES DO PLANO DIRETOR DE 1984
OCUPAÇÃO SIMULADA A PARTIR DAS 
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QUADRA 5
PRESCRIÇÕES DO PLANO DIRETOR DE 1984
OCUPAÇÃO SIMULADA A PARTIR DAS 
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QUADRA 6PRESCRIÇÕES DO PLANO DIRETOR DE 1984
OCUPAÇÃO SIMULADA A PARTIR DAS 
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QUADRA 6PRESCRIÇÕES DO PLANO DIRETOR DE 1984
OCUPAÇÃO SIMULADA A PARTIR DAS 
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QUADRA 7PRESCRIÇÕES DO PLANO DIRETOR DE 1984
OCUPAÇÃO SIMULADA A PARTIR DAS 
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QUADRA 7PRESCRIÇÕES DO PLANO DIRETOR DE 1984
OCUPAÇÃO SIMULADA A PARTIR DAS 
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QUADRA 8
PRESCRIÇÕES DO PLANO DIRETOR DE 1984
OCUPAÇÃO SIMULADA A PARTIR DAS 
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QUADRA 9PRESCRIÇÕES DO PLANO DIRETOR DE 1984
OCUPAÇÃO SIMULADA A PARTIR DAS 
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QUADRA 9PRESCRIÇÕES DO PLANO DIRETOR DE 1984
OCUPAÇÃO SIMULADA A PARTIR DAS 
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QUADRA 10PRESCRIÇÕES DO PLANO DIRETOR DE 1984
OCUPAÇÃO SIMULADA A PARTIR DAS 



112

QUADRA 10
PRESCRIÇÕES DO PLANO DIRETOR DE 1984
OCUPAÇÃO SIMULADA A PARTIR DAS 
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QUADRA 11PRESCRIÇÕES DO PLANO DIRETOR DE 1984
OCUPAÇÃO SIMULADA A PARTIR DAS 
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QUADRA 12PRESCRIÇÕES DO PLANO DIRETOR DE 1984
OCUPAÇÃO SIMULADA A PARTIR DAS 
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QUADRA 12PRESCRIÇÕES DO PLANO DIRETOR DE 1984
OCUPAÇÃO SIMULADA A PARTIR DAS 



116

QUADRA 13PRESCRIÇÕES DO PLANO DIRETOR DE 1984
OCUPAÇÃO SIMULADA A PARTIR DAS 
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QUADRA 13PRESCRIÇÕES DO PLANO DIRETOR DE 1984
OCUPAÇÃO SIMULADA A PARTIR DAS 
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QUADRA 14
PRESCRIÇÕES DO PLANO DIRETOR DE 1984
OCUPAÇÃO SIMULADA A PARTIR DAS 
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QUADRA 14
PRESCRIÇÕES DO PLANO DIRETOR DE 1984
OCUPAÇÃO SIMULADA A PARTIR DAS 
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OCUPAÇÃO SIMULADA A PARTIR DAS 
PRESCRIÇÕES DO PLANO DIRETOR DE 1994

QUADRA 1
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PRESCRIÇÕES DO PLANO DIRETOR DE 1994
OCUPAÇÃO SIMULADA A PARTIR DAS 

QUADRA 1
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QUADRA 2PRESCRIÇÕES DO PLANO DIRETOR DE 1994
OCUPAÇÃO SIMULADA A PARTIR DAS 



123

QUADRA 2PRESCRIÇÕES DO PLANO DIRETOR DE 1994
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QUADRA 3
PRESCRIÇÕES DO PLANO DIRETOR DE 1994
OCUPAÇÃO SIMULADA A PARTIR DAS 
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QUADRA 4
PRESCRIÇÕES DO PLANO DIRETOR DE 1994
OCUPAÇÃO SIMULADA A PARTIR DAS 
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QUADRA 5
PRESCRIÇÕES DO PLANO DIRETOR DE 1994
OCUPAÇÃO SIMULADA A PARTIR DAS 
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PRESCRIÇÕES DO PLANO DIRETOR DE 1994
QUADRA 5
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QUADRA 6PRESCRIÇÕES DO PLANO DIRETOR DE 1994
OCUPAÇÃO SIMULADA A PARTIR DAS 
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PRESCRIÇÕES DO PLANO DIRETOR DE 1994 QUADRA 6
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QUADRA 7
OCUPAÇÃO SIMULADA A PARTIR DAS 
PRESCRIÇÕES DO PLANO DIRETOR DE 1994
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PRESCRIÇÕES DO PLANO DIRETOR DE 1994 QUADRA 7
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QUADRA 8OCUPAÇÃO SIMULADA A PARTIR DAS 
PRESCRIÇÕES DO PLANO DIRETOR DE 1994
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QUADRA 9
OCUPAÇÃO SIMULADA A PARTIR DAS 
PRESCRIÇÕES DO PLANO DIRETOR DE 1994
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PRESCRIÇÕES DO PLANO DIRETOR DE 1994
OCUPAÇÃO SIMULADA A PARTIR DAS 

QUADRA 9
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QUADRA 10PRESCRIÇÕES DO PLANO DIRETOR DE 1994
OCUPAÇÃO SIMULADA A PARTIR DAS 
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PRESCRIÇÕES DO PLANO DIRETOR DE 1994 QUADRA 10
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QUADRA 11PRESCRIÇÕES DO PLANO DIRETOR DE 1994
OCUPAÇÃO SIMULADA A PARTIR DAS 
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QUADRA 12

OCUPAÇÃO SIMULADA A PARTIR DAS 
PRESCRIÇÕES DO PLANO DIRETOR DE 1994
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PRESCRIÇÕES DO PLANO DIRETOR DE 1994
OCUPAÇÃO SIMULADA A PARTIR DAS 

QUADRA 12
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QUADRA 13PRESCRIÇÕES DO PLANO DIRETOR DE 1994
OCUPAÇÃO SIMULADA A PARTIR DAS 
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OCUPAÇÃO SIMULADA A PARTIR DAS 
PRESCRIÇÕES DO PLANO DIRETOR DE 1994 QUADRA 13
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QUADRA 14

OCUPAÇÃO SIMULADA A PARTIR DAS 
PRESCRIÇÕES DO PLANO DIRETOR DE 1994
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QUADRA 14
PRESCRIÇÕES DO PLANO DIRETOR DE 1994
OCUPAÇÃO SIMULADA A PARTIR DAS 
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OCUPAÇÃO SIMULADA A PARTIR DAS 
PRESCRIÇÕES DO PLANO DIRETOR DE 1999

QUADRA 1
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PRESCRIÇÕES DO PLANO DIRETOR DE 1999
OCUPAÇÃO SIMULADA A PARTIR DAS 

QUADRA 1
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QUADRA 2PRESCRIÇÕES DO PLANO DIRETOR DE 1999
OCUPAÇÃO SIMULADA A PARTIR DAS 
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PRESCRIÇÕES DO PLANO DIRETOR DE 1999 QUADRA 2
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QUADRA 3

OCUPAÇÃO SIMULADA A PARTIR DAS 
PRESCRIÇÕES DO PLANO DIRETOR DE 1999
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QUADRA 4
PRESCRIÇÕES DO PLANO DIRETOR DE 1999
OCUPAÇÃO SIMULADA A PARTIR DAS 
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QUADRA 5OCUPAÇÃO SIMULADA A PARTIR DAS 
PRESCRIÇÕES DO PLANO DIRETOR DE 1999
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PRESCRIÇÕES DO PLANO DIRETOR DE 1999
OCUPAÇÃO SIMULADA A PARTIR DAS QUADRA 5
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QUADRA 6PRESCRIÇÕES DO PLANO DIRETOR DE 1999
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PRESCRIÇÕES DO PLANO DIRETOR DE 1999 QUADRA 6
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QUADRA 7
OCUPAÇÃO SIMULADA A PARTIR DAS 
PRESCRIÇÕES DO PLANO DIRETOR DE 1999
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PRESCRIÇÕES DO PLANO DIRETOR DE 1999 QUADRA 7
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QUADRA 8
PRESCRIÇÕES DO PLANO DIRETOR DE 1999
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QUADRA 9PRESCRIÇÕES DO PLANO DIRETOR DE 1999
OCUPAÇÃO SIMULADA A PARTIR DAS 
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PRESCRIÇÕES DO PLANO DIRETOR DE 1999 QUADRA 9
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QUADRA 10

OCUPAÇÃO SIMULADA A PARTIR DAS 
PRESCRIÇÕES DO PLANO DIRETOR DE 1999
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PRESCRIÇÕES DO PLANO DIRETOR DE 1999
OCUPAÇÃO SIMULADA A PARTIR DAS 

QUADRA 10
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QUADRA 11PRESCRIÇÕES DO PLANO DIRETOR DE 1999
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QUADRA 12PRESCRIÇÕES DO PLANO DIRETOR DE 1999
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PRESCRIÇÕES DO PLANO DIRETOR DE 1999 QUADRA 12
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QUADRA 13

OCUPAÇÃO SIMULADA A PARTIR DAS 
PRESCRIÇÕES DO PLANO DIRETOR DE 1999
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QUADRA 13PRESCRIÇÕES DO PLANO DIRETOR DE 1999
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QUADRA 14
PRESCRIÇÕES DO PLANO DIRETOR DE 1999



167

PRESCRIÇÕES DO PLANO DIRETOR DE 1999
QUADRA 14
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ANEXO 3 

Imagem dos resultados das simulações do escoamento, visualizadas no 

módulo VR View do PHOENICS. As figuras de número 45 a 66 foram aqui 

repetidas como forma de se manter a seqüência de imagens de cada modelo 

simulado. 
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MODELO 1.  

Figura A.3.1. Vista em Perspectiva dos resultados da simulação do Modelo 1 a 4,20 metros do solo. 

Figura A.3.2. Vista em plano dos resultados da simulação do Modelo 1 a 4,20 metros do solo. 
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Figura A.3.3. Vista em perspectiva dos resultados da simulação do Modelo 1 a 15,40 metros do solo. 

Figura A.3.4. Vista em plano DOS Resultados da simulação do Modelo 1 a 15,40 metros do solo. 
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Figura A.3.5. Vista em perspectiva dos resultados da simulação do Modelo 1 a 25,20 metros do solo. 

Figura A.3.6. Vista em plano dos resultados da simulação do Modelo 1 a 25,20 metros do solo. 
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Figura A.3.7. Vista em perspectiva dos resultados da simulação do Modelo 1 a 35,00 metros do solo. 

Figura A.3.8. Vista em plano Resultados da simulação do Modelo 1 a 35,00 metros do solo. 
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Figura A.3.9. Vista em perspectiva dos resultados da simulação do Modelo 1 a 44,80 metros do solo. 

Figura A.3.10. Vista em plano dos resultados da simulação do Modelo 1 a 44,80 metros do solo. 
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Figura A.3.11. Vista em perspectiva dos resultados da simulação do Modelo 1 a 56,00 metros do solo. 

Figura A.3.12. Vista em plano dos resultados da simulação do Modelo 1 a 56,00 metros do solo. 
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Figura A.3.13. Vista em perspectiva dos resultados da simulação do Modelo 1 a 65,80 metros do solo. 

Figura A.3.14. Vista em plano dos resultados da simulação do Modelo 1 a 65,80 metros do solo. 
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MODELO 2. 

Nesse modelo existe um alto índice de verticalização.

Figura A.3.15. Vista em perspectiva dos resultados da simulação do Modelo 2 a 4,20 metros do solo. 

Figura A.3.16. Vista em plano dos resultados da simulação do Modelo 2 a 4,20 metros do solo. 
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Figura A.3.17. Vista em perspectiva dos resultados da simulação do Modelo 2 a 15,40 metros do solo. 

Figura A.3.18. Vista em plano dos resultados da simulação do Modelo 2 a 15,40 metros do solo. 
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Figura A.3.19. Vista em perspectiva dos resultados da simulação do Modelo 2 a 25,20 metros do solo. 

Figura A.3.20. Vista em plano dos resultados da simulação do Modelo 2 a 25,20 metros do solo. 
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Figura A.3.21. Vista em perspectiva dos resultados da simulação do Modelo 2 a 35,00 metros do solo. 

Figura A.3.22. Vista em plano dos resultados da simulação do Modelo 2 a 35,00 metros do solo. 
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Figura A.3.23. Vista em perspectiva dos resultados da simulação do Modelo 2 a 44,80 metros do solo. 

Figura A.3.24. Vista em plano dos resultados da simulação do Modelo 2 a 44,80 metros do solo. 
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Figura A.3.25. Vista em perspectiva dos resultados da simulação do Modelo 2 a 56,00 metros do solo. 

Figura A.3.26. Vista em plano dos resultados da simulação do Modelo 2 a 56,00 metros do solo. 
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Figura A.3.27. Vista em perspectiva dos resultados da simulação do Modelo 2 a 65,80 metros do solo. 

Figura A.3.28. Vista em plano dos resultados da simulação do Modelo 2 a 65,80 metros do solo. 
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MODELO 3. 

Figura A.3.29. Vista em perspectiva dos resultados da simulação do Modelo 3 a 4,20 metros do solo. 

Figura A.3.30. Vista em plano dos resultados da simulação do Modelo 3 a 4,20 metros do solo. 
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Figura A.3.31. Vista em perspectiva dos resultados da simulação do Modelo 3 a 15,40 metros do solo. 

Figura A.3.32. Vista em plano dos resultados da simulação do Modelo 3 a 15,40 metros do solo. 
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Figura A.3.33. Vista em perspectiva dos resultados da simulação do Modelo 3 a 25,20 metros do solo. 

Figura A.3.34. Vista em plano dos resultados da simulação do Modelo 3 a 25,20 metros do solo. 
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Figura A.3.35. Vista em perspectiva dos resultados da simulação do Modelo 3 a 35,00 metros do solo. 

Figura A.3.36. Vista em plano dos resultados da simulação do Modelo 3 a 35,00 metros do solo. 
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Figura A.3.37. Vista em perspectiva dos resultados da simulação do Modelo 3 a 44,80 metros do solo. 

Figura A.3.38. Vista em plano dos resultados da simulação do Modelo 3 a 44,80 metros do solo. 
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Figura A.3.39. Vista em perspectiva dos resultados da simulação do Modelo 3 a 56,00 metros do solo. 

Figura A.3.40. Vista em plano dos resultados da simulação do Modelo 3 a 56,00 metros do solo. 
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Figura A.3.41. Vista em perspectiva dos resultados da simulação do Modelo 3 a 65,80 metros do solo. 

Figura A.3.42. Vista em plano dos resultados da simulação do Modelo 3 a 65,80 metros do solo. 
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MODELO 4. 

Figura A.3.43. Vista em perspectiva dos resultados da simulação do Modelo 4 a 4,20 metros do solo. 

Figura A.3.44. Vista em plano dos resultados da simulação do Modelo 4 a 4,20 metros do solo. 
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Figura A.3.45. Vista em perspectiva dos resultados da simulação do Modelo 4 a 15,40 metros do solo. 

Figura A.3.46. Vista em plano dos resultados da simulação do Modelo 4 a 15,40 metros do solo. 
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Figura A.3.47. Vista em perspectiva dos resultados da simulação do Modelo 4 a 25,20 metros do solo. 

Figura A.3.48. Vista em plano dos resultados da simulação do Modelo 4 a 25,20 metros do solo. 

.
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Figura A.3.49. Vista em perspectiva dos resultados da simulação do Modelo 4 a 35,00 metros do solo. 

Figura A.3.50. Vista em plano dos resultados da simulação do Modelo 4 a 35,00 metros do solo. 
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Figura A.3.51. Vista em perspectiva dos resultados da simulação do Modelo 4 a 44,80 metros do solo. 

Figura A.3.52. Vista em plano dos resultados da simulação do Modelo 4 a 44,80 metros do solo. 
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Figura A.3.53. Vista em perspectiva dos resultados da simulação do Modelo 4 a 56,00 metros do solo. 

Figura A.3.54. Vista em plano dos resultados da simulação do Modelo 4 a 56,00 metros do solo. 
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Figura A.3.55. Vista em perspectiva dos resultados da simulação do Modelo 4 a 65,80 metros do solo. 

Figura A.3.56. Vista em plano dos resultados da simulação do Modelo 4 a 65,80 metros do solo. 
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ANEXO 4 

Banco de dados. 

Resultado da simulação das Velocidades dos ventos nos pontos do 

Modelo 1. 

Alturas P1 P2 P3 P4 P5 P6 

1,40 2,4050 3,2910 1,5790 1,3780 1,0250 0,0571
4,20 2,5640 3,4130 1,6470 1,4490 1,5060 1,0120
7,00 2,8860 3,6350 1,7450 1,5570 2,1420 1,7480
9,80 3,2730 3,8970 1,8540 1,6810 2,8400 2,6010

12,60 3,7340 4,2100 1,9320 1,7840 3,2120 3,1850
15,40 4,2130 4,5480 2,0080 1,8890 3,5500 3,7160
18,20 4,7650 5,0040 2,0830 2,0070 3,8310 4,0570
21,00 5,2100 5,3760 2,1460 2,1110 4,0590 4,3360
23,80 5,4650 5,5970 2,1860 2,1890 4,1940 4,5030
26,60 5,7200 5,8180 2,2260 2,2660 4,3290 4,6700
29,40 5,9750 6,0390 2,2660 2,3440 4,4630 4,8370
32,20 6,1210 6,1580 2,3060 2,4310 4,5640 4,9530
35,00 6,2370 6,2480 2,3450 2,5200 4,6550 5,0540
37,80 6,3530 6,3380 2,3850 2,6100 4,7460 5,1550
40,60 6,4470 6,4090 2,4280 2,7010 4,8310 5,2460
43,40 6,4590 6,4120 2,4800 2,7970 4,8930 5,3030
46,20 6,4710 6,4140 2,5330 2,8940 4,9540 5,3600
49,00 6,4830 6,4170 2,5850 2,9910 5,0160 5,4170
51,80 6,4780 6,4100 2,6610 3,0920 5,0810 5,4780
54,60 6,4640 6,3970 2,7510 3,1970 5,1480 5,5410
57,40 6,4500 6,3840 2,8410 3,3010 5,2150 5,6050
60,20 6,4360 6,3720 2,9350 3,4080 5,2850 5,6700
63,00 6,4200 6,3640 3,0900 3,5460 5,3890 5,7650
65,80 6,4050 6,3550 3,2450 3,6840 5,4930 5,8590
68,60 6,3900 6,3470 3,4000 3,8220 5,5970 5,9530
71,40 6,3800 6,3450 3,5820 3,9980 5,7140 6,0500
74,20 6,3740 6,3490 3,7920 4,2120 5,8450 6,1480
77,00 6,3690 6,3520 4,0020 4,4270 5,9760 6,2460
79,80 6,3630 6,3560 4,2120 4,6410 6,1060 6,3450
82,60 6,3660 6,3660 4,4470 4,8830 6,2100 6,4060
85,40 6,3690 6,3770 4,6830 5,1270 6,3120 6,4640
88,20 6,3720 6,3870 4,9200 5,3710 6,4140 6,5230
91,00 6,3770 6,3960 5,1500 5,5540 6,4580 6,5400
93,80 6,3820 6,4060 5,3800 5,7370 6,5020 6,5570
96,60 6,3850 6,4090 5,5310 5,8410 6,5210 6,5630
99,40 6,3880 6,4130 5,6730 5,9350 6,5360 6,5680

102,20 6,3900 6,4120 5,8700 6,0460 6,5510 6,5710
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Resultado da simulação das Velocidades dos ventos nos pontos do 

Modelo 2. 

Alturas P1 P2 P3 P4 P5 P6
1,40 1,6600 1,4060 1,7700 1,0030 0,2863 0,2620
4,20 1,7970 1,5620 1,9540 1,2500 0,3080 0,3079
7,00 1,9060 1,7410 2,1650 1,6150 0,5586 0,5595
9,80 2,0050 1,9280 2,3860 2,0260 0,9009 0,9032

12,60 1,9780 1,9560 2,4360 2,1610 1,2270 1,2380
15,40 1,9520 1,9660 2,4690 2,2530 1,5060 1,5250
18,20 1,9950 1,9400 2,4740 2,2220 1,5200 1,5350
21,00 2,0350 1,9160 2,4800 2,2290 1,5320 1,5400
23,80 2,0670 1,8940 2,4880 2,3050 1,5430 1,5360
26,60 2,0990 1,8720 2,4960 2,3810 1,5530 1,5330
29,40 2,1320 1,8490 2,5050 2,4570 1,5630 1,5290
32,20 2,1520 1,8330 2,5060 2,5560 1,5780 1,5320
35,00 2,1690 1,8190 2,5060 2,6620 1,5940 1,5370
37,80 2,1870 1,8050 2,5060 2,7670 1,6100 1,5420
40,60 2,2160 1,7990 2,5030 2,8480 1,6300 1,5590
43,40 2,2900 1,8250 2,4930 2,8390 1,6600 1,6230
46,20 2,3630 1,8510 2,4830 2,8300 1,6910 1,6880
49,00 2,4370 1,8770 2,4730 2,8210 1,7210 1,7520
51,80 2,5340 1,9570 2,4780 2,9630 1,8290 1,8900
54,60 2,6450 2,0670 2,4910 3,1880 1,9790 2,0710
57,40 2,7550 2,1770 2,5040 3,4140 2,1290 2,2510
60,20 2,8710 2,3140 2,5260 3,6590 2,2850 2,4300
63,00 3,0630 2,8030 2,6700 4,1640 2,5120 2,6070
65,80 3,2540 3,2910 2,8140 4,6690 2,7400 2,7830
68,60 3,4470 3,7790 2,9580 5,1730 2,9680 2,9600
71,40 3,7060 4,3670 3,2700 5,5820 3,2470 3,1490
74,20 4,0330 5,0530 3,7490 5,8960 3,5780 3,3510
77,00 4,3590 5,7390 4,2280 6,2090 3,9080 3,5530
79,80 4,6860 6,4260 4,7070 6,5230 4,2390 3,7550
82,60 5,0860 6,8900 5,3880 6,7470 4,7430 4,2750
85,40 5,4390 7,3410 6,0840 6,9640 5,2600 4,8200
88,20 5,9870 7,7900 6,7800 7,1810 5,7770 5,3650
91,00 6,3340 7,9750 7,2910 7,4610 6,2990 6,1060
93,80 6,7700 8,1600 7,8010 7,7400 6,8200 6,8470
96,60 7,0520 8,2280 8,0390 7,9150 7,1700 7,2450
99,40 7,3160 8,2810 8,2440 8,0770 7,5000 7,6030

102,20 7,6160 8,3010 8,4300 8,2150 7,9990 8,0310
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Resultado da simulação das Velocidades dos ventos nos pontos do 

Modelo 3. 

Alturas P1 P2 P3 P4 P5 P6
1,40 1,0710 1,2870 1,6060 0,7013 0,5569 0,4046
4,20 1,0490 1,3220 1,6710 0,8928 0,5926 0,4793
7,00 1,0460 1,3490 1,7050 1,0950 0,6275 0,5293
9,80 1,0510 1,3720 1,7250 1,3020 0,6621 0,5696

12,60 1,1910 1,4340 1,6630 1,2110 0,6787 0,5281
15,40 1,3790 1,5200 1,5980 1,1120 0,7023 0,4944
18,20 1,7070 1,7370 1,5470 1,1010 0,7764 0,5442
21,00 2,0100 1,9760 1,5190 1,1740 0,8957 0,6265
23,80 2,2510 2,2560 1,5320 1,3970 1,0970 0,7673
26,60 2,4910 2,5350 1,5450 1,6200 1,2970 0,9082
29,40 2,7320 2,8150 1,5580 1,8420 1,4980 1,0490
32,20 3,0480 3,3260 1,6530 2,2410 1,9020 1,2610
35,00 3,3850 3,8990 1,7710 2,6870 2,3620 1,4930
37,80 3,7210 4,4730 1,8900 3,1340 2,8220 1,7250
40,60 4,0700 5,0310 2,0420 3,5830 3,3000 2,0260
43,40 4,4620 5,5360 2,3230 4,0410 3,8470 2,5810
46,20 4,8530 6,0400 2,6040 4,4990 4,3940 3,1370
49,00 5,2450 6,5450 2,8840 4,9580 4,9420 3,6920
51,80 5,5740 6,8240 3,3530 5,3000 5,3860 4,2980
54,60 5,8690 6,9770 3,9260 5,5770 5,7740 4,9320
57,40 6,1630 7,1300 4,4980 5,8540 6,1620 5,5660
60,20 6,4470 7,2710 5,0640 6,1210 6,5350 6,1730
63,00 6,5940 7,2650 5,5400 6,2630 6,7150 6,4340
65,80 6,7410 7,2590 6,0160 6,4050 6,8950 6,6940
68,60 6,8880 7,2520 6,4920 6,5470 7,0750 6,9540
71,40 6,9830 7,2290 6,7860 6,6500 7,1960 7,1190
74,20 7,0260 7,1880 6,8990 6,7150 7,2580 7,1860
77,00 7,0700 7,1480 7,0110 6,7790 7,3200 7,2540
79,80 7,1130 7,1080 7,1230 6,8440 7,3820 7,3220
82,60 7,1100 7,0680 7,1570 6,8950 7,3910 7,3270
85,40 7,1020 7,0270 7,1850 6,9440 7,3970 7,3280
88,20 7,0950 6,9870 7,2130 6,9930 7,4020 7,3280
91,00 7,0760 6,9830 7,2330 7,0410 7,3900 7,3160
93,80 7,0570 6,9790 7,2530 7,0890 7,3780 7,3030
96,60 7,0630 6,9990 7,2850 7,1260 7,3850 7,3130
99,40 7,0710 7,0220 7,3180 7,1610 7,3940 7,3260

102,20 7,0450 6,9950 7,3350 7,1760 7,3760 7,3130
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Resultado da simulação das Velocidades dos ventos nos pontos do 

Modelo 4. 

Alturas P1 P2 P3 P4 P5 P6
1,40 0,8659 1,2460 1,4760 0,6329 0,1859 0,1115
4,20 0,9041 1,3250 1,5970 0,8122 0,2029 0,1372
7,00 0,9317 1,3990 1,7170 0,9764 0,2590 0,1717
9,80 0,9552 1,4710 1,8360 1,1350 0,3308 0,2098

12,60 0,9527 1,4830 1,8120 1,0960 0,3768 0,2060
15,40 0,9674 1,5050 1,7720 1,0440 0,4150 0,2122
18,20 1,0980 1,6200 1,6890 1,0020 0,4192 0,2982
21,00 1,2670 1,7900 1,6430 1,0360 0,4737 0,4958
23,80 1,5050 2,0610 1,6220 1,2070 0,6188 0,8942
26,60 1,7430 2,3310 1,6010 1,3780 0,7390 1,2930
29,40 1,9820 2,6020 1,5810 1,5480 0,9090 1,6910
32,20 2,4190 3,1300 1,6050 1,8230 1,3150 2,2370
35,00 2,9100 3,7280 1,6410 2,1250 1,7930 2,8240
37,80 3,4020 4,3250 1,6770 2,4270 2,2710 3,4110
40,60 3,8980 4,9070 1,7290 2,6990 2,7860 3,9660
43,40 4,4110 5,4310 1,8390 2,8550 3,4420 4,4060
46,20 4,9250 5,9550 1,9490 3,0120 4,0970 4,8450
49,00 5,4390 6,4790 2,0600 3,1690 4,7530 5,2850
51,80 5,8120 6,7750 2,2120 3,2480 5,2920 5,6490
54,60 6,1070 6,9450 2,3870 3,2840 5,7670 5,9720
57,40 6,4020 7,1150 2,5620 3,3200 6,2420 6,2940
60,20 6,6850 7,2730 2,7380 3,3560 6,6980 6,6060
63,00 6,8010 7,2790 2,9370 3,3920 6,9150 6,7810
65,80 6,9180 7,2840 3,1360 3,4290 7,1320 6,9560
68,60 7,0340 7,2980 3,3360 3,4660 7,3500 7,1300
71,40 7,1010 7,2710 3,5950 3,5670 7,4890 7,2470
74,20 7,1190 7,2320 3,9150 3,7330 7,5490 7,3050
77,00 7,1360 7,1920 4,2350 3,8980 7,6100 7,3640
79,80 7,1530 7,1520 4,5560 4,0640 7,6710 7,4220
82,60 7,1340 7,1090 5,0950 4,4350 7,6660 7,4270
85,40 7,1130 7,0650 5,6520 4,8210 7,6560 7,4270
88,20 7,0910 7,0210 6,2080 5,2070 7,6470 7,4280
91,00 7,0650 7,0130 6,6800 5,7500 7,6190 7,4160
93,80 7,0390 7,0050 7,1530 6,2920 7,5910 7,4040
96,60 7,0430 7,0250 7,3070 6,6730 7,5840 7,4130
99,40 7,0510 7,0480 7,4240 7,0360 7,5800 7,4260

102,20 7,0340 7,0220 7,5170 7,4080 7,5550 7,4130




