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RESUMO

O presente estudo representa uma segunda etapa da pesquisa iniciada em 2017 sobre as relações entre forma arquitetônica e estratégias de 
conforto térmico em edificações residenciais multifamiliares em Fortaleza. Nesta etapa foi realizada a análise das características formais que 
visam a proteção solar em edifícios residenciais, localizados no bairro Engenheiro Luciano Cavalcante, em Fortaleza. O bairro foi escolhido como 
universo de estudo em razão de sua crescente expansão em investimentos imobiliários. Nos últimos 16 anos, observou-se o crescimento na 
implantação de edificações residenciais multifamiliares no bairro, predominantemente em sua região oeste, marcada por vazios urbanos. De 
acordo com dados da Prefeitura Municipal de Fortaleza (2015), o bairro possui 15.492 habitantes, 4.472 domicílios e 6.655.010,1 m² de área 
residencial construída. Estabelecer relações entre a forma arquitetônica e as estratégias de conforto térmico adotadas implica em considerar as 
características climáticas de Fortaleza, cidade de clima quente e úmido, localizada na Zona Bioclimática 8, de acordo com a norma NBR 15220 
(ABNT, 2005). A norma e a bibliografia especializadas indicam como estratégias projetuais a criação de condições arquitetônicas que favoreçam a 
diminuição dos ganhos de calor ao longo do dia com o uso de elementos de sombreamento das aberturas e de ventilação cruzada para minimizar 
os efeitos da umidade (Olgyay, 2010; Givoni, 1994,1997; Szokolay, 2014). Como procedimentos metodológicos, foram realizados a quantificação e 
o mapeamento das edificações residenciais multifamiliares existentes no bairro, com a utilização do software QGIS 2.18, identificando 118 
condomínios, que em alguns casos apresentam mais de uma torre, e totalizando 261 edificações. Em seguida, as edificações foram analisadas 
considerando a quantidade de pavimentos, a quantidade de unidades habitacionais e as orientações das fachadas principais. Também foram 
identificadas as características arquitetônicas de cada edifício, englobando os recortes da volumetria, a organização dos espaços internos e os 
elementos externos que poderiam funcionar como elementos de proteção solar. O levantamento de dados demonstrou que na parte oeste do 
bairro, predominam as edificações de 1 a 5 pavimentos; e na parte leste de 6 a 25 pavimentos. Além disso, foi identificado que em 23% dos 
empreendimentos, as edificações apresentam cortina de vidro como fechamento da área de varanda, instaladas pelos próprios moradores após a 
compra do imóvel. Em 92,3% das edificações, os ambientes como quartos e salas estão voltados para leste ou norte, indicando que a estratégia 
projetual foi priorizar a iluminação natural e o sombreamento durante o período da tarde. Na pesquisa foi identificado que 28 edifícios (23,72%) 
não possuem nenhum tipo de elemento de proteção solar, afetando diretamente o ganho de calor nas unidades habitacionais. De 118 
empreendimentos, 81 (68,64%) têm a varanda como principal elemento de proteção solar, ocorrendo na maior parte das fachadas principais. 
Considerando as 261 edificações, foram identificados 35 formatos distintos na composição dos edifícios, com 4 destes empregados em 88% do 
conjunto, indicando uma reduzida quantidade de soluções arquitetônicas. Neste contexto, é possível perceber a predominância pela adoção de 
formatos simples nos projetos arquitetônicos, em que a diferenciação das construções se dá por meio elementos e materiais de fachada. Na 
maior parte do conjunto analisado, foram identificados problemas relativos à forma, à proposta de elementos de proteção solar, à orientação dos 
volumes edificados, ao posicionamento de ambientes de permanência, afetando o conforto térmico das unidades habitacionais.
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