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RESUMO

A pesquisa envolve o estudo de características formais que visam a proteção solar em edifícios residenciais multifamiliares, localizados no bairro 
Cocó, em Fortaleza. Nos últimos vinte anos, o bairro atraiu investimentos imobiliários de empreendimentos residenciais e por este motivo foi 
escolhido como universo de pesquisa. Segundo dados da Prefeitura Municipal de Fortaleza (2015), o bairro possui 20.492 habitantes, 6.439 
domicílios e 1.525.268,19m2 de área residencial edificada. Fortaleza, caracterizada por clima quente e úmido, é localizada na zona bioclimática 8, 
conforme NBR 15220 (ABNT, 2005). Esta norma, estabelece o zoneamento bioclimático brasileiro e faz recomendações construtivas para 
edificações de habitação de interesse social. Apesar das edificações analisadas serem consideradas de médio e alto padrão, é uma norma de 
referência e associa diretrizes de projeto para condicionamento térmico passivo a partir das características climáticas do local. A norma indica o 
sombreamento das aberturas para reduzir o ganho de calor no interior das residências e a ventilação cruzada para a melhoria da sensação de 
calor. Olgyay (2010), Givoni (1994,1997) e Szokolay (2014) reforçam a preocupação com os ganhos de calor por radiação, mantendo-se a atenção 
com a ventilação. Estes autores indicam ainda a redução da área das fachadas leste-oeste, priorizando orientações dos maiores planos de fachada 
voltados para norte-sul. Givoni (1994,1997) admite a orientação voltada para captação do vento se for garantida a proteção das aberturas. Apesar 
disso, muitas edificações residenciais continuam a ser projetadas e construídas com aberturas preferencialmente de vidro, sem o devido uso de 
elementos de proteção solar, permitindo a transmissão da radiação solar direta e o aquecimento do interior do edifício. O uso do vidro nas 
fachadas permite transparência e iluminação natural. É uma tendência de mercado para a valorização dos empreendimentos, sem considerar o 
clima local. A pesquisa tem como objetivo identificar quais as estratégias de projeto adotadas para a proteção solar das aberturas dos edifícios 
residenciais multifamiliares construídos no bairro Cocó e como estas podem afetar o conforto térmico. A pesquisa foi realizada a partir da revisão 
bibliográfica para aprofundamento sobre o tema e em seguida foi realizada a quantificação e o mapeamento das edificações residenciais, com a 
utilização do software QGIS 2.18. No total, foram identificados 240 edifícios residenciais multifamiliares. Após o mapeamento, foram 
estabelecidas categorias de análise das edificações estudadas, considerando o número de pavimentos e de blocos, a quantidade de unidades 
habitacionais e a orientação das fachadas e aberturas. Além disso, foram analisadas as características formais de cada edificação, como recortes 
na volumetria, posicionamento dos espaços internos e elementos externos de fachada que pudessem agir como elementos de proteção solar. Em 
77% da amostra, as edificações encontradas estão voltadas para leste e sudeste, indicando a estratégia de priorizar a ventilação natural de 
quartos e ambientes sociais. Esse tipo de implantação aumenta o ganho de calor da edificação, pela exposição da fachada e das aberturas. O 
estudo identificou que 57 edifícios não possuem nenhum tipo de elemento de proteção solar. A varanda é o elemento de proteção mais presente, 
ocorrendo em 157 edifícios (65% da amostra). E em 22 edificações foram observadas marquises ou jardineiras. Apesar da existência destes 
elementos, muitos não apresentam o dimensionamento adequado para a proteção solar na orientação definida, sendo utilizados como recurso 
de composição estética das fachadas. O estudo demonstrou que, na maioria das edificações analisadas, as estratégias projetuais para a proteção 
solar das aberturas são inadequadas aos critérios de desempenho térmico indicados na norma técnica e na bibliografia especializada, uma vez que 
desconsideram as características climáticas locais.
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