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APRESENTAÇÃO 

O poder do arquiteto de transformar o ambiente e, consequentemente, interferir na vida do 
ser humano me levou à graduação em Arquitetura e Urbanismo pela Faculdade de 
Arquitetura da Universidade Federal da Bahia (FAUFBA). Após alguns anos de atuação 
profissional, entendi que estamos regularmente modificando o ambiente de forma prejudicial 
ao homem, e este foi o estímulo para o início da minha trajetória acadêmica iniciada com a 
especialização em Arquitetura e Sustentabilidade, seguida do mestrado em Arquitetura, 
Energia e Meio Ambiente, ambos na Universidade Politécnica da Catalunha (UPC) e 
relacionados ao estudo da arquitetura em maior equilíbrio com o meio ambiente. A pesquisa 
de doutorado seguiu o mesmo contexto, englobando também um viés sociológico, sendo 
concluído em 2017 pelo PPGAU/UFBA. Em 2013, ingressei, como professora efetiva, no 
Laboratório de Conforto Ambiental, e Tecnologias Sustentáveis de Arquitetura, Urbanismo e 
Paisagismo – LACAM-Tec da FAUFBA, com o qual me identificava com as áreas de 
atuação, principalmente com a linha de pesquisa em clima urbano. Durante o pós-
doutorado, tive a oportunidade de aprofundar os conhecimentos no assunto e colaborar com 
a pesquisa realizada pelo grupo. 

A criação do LACAM-Tec ocorreu em 1986, antes mesmo de ser regulamentado nos 
currículos dos cursos de Arquitetura. Suas primeiras pesquisas tiveram como foco o 
conforto térmico nas edificações, relacionado à economia de energia. Em decorrência da 
relação entre as edificações e o meio urbano, naturalmente foi inserida a pesquisa de clima 
urbano no laboratório, iniciada em 1995, com a participação do professor Lutz Katzschner 
da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo – Universidade de Kassel, Alemanha. Sendo 
meteorologista de formação  passou a integrar, como consultor, a equipe do LACAM-Tec.  

Em 2006, a primeira versão do Mapa de Clima Urbano (MCU) de Salvador foi finalizada e 
publicada. Para isso, foram necessários o estudo e a produção do Mapa de Padrões de 
Ocupação do Solo ocorrentes em Salvador (MPO/LACAM-Tec 2002), a partir da base 
cartográfica e fotográfica do Sistema de Informações Cartográficas – SICAR/CONDER, 
datados de 1992, e da maquete da Cidade do Salvador. Desde então, pesquisas foram 
realizadas e trabalhos publicados no âmbito do clima urbano.  

O MCU é uma metodologia que implica continuidade e constante processo de ajuste e 
validação, em razão, principalmente, das constantes transformações do espaço urbano. Em 
2019, com o apoio do Ministério Público da Bahia (MP-BA)1, foi atualizado o MPO para a 
área continental do município de Salvador, fazendo uso do software livre QuantumGis 
(QGIS) e tomando como base as ortofotos digitais do ano de 2017, tornadas acessíveis pela 
Prefeitura Municipal. 

O desenvolvimento do pós-doutorado está relacionado ao contexto atual da pesquisa sobre 
clima urbano de Salvador, atuando como seu apoio e sendo encarregado de caracterizar, 
revisar e classificar os padrões de ocupação do solo da cidade, com o objetivo de contribuir 
com a construção de um ambiente urbano de qualidade. 

JUSTIFICATIVA 

O clima urbano é a alteração do clima local graças à urbanização, a qual, além de produzir 
calor devido às suas diversas atividades antropogênicas, modifica as características 
naturais substituindo áreas verdes por pavimentação e edificações, ambas com  materiais 

                                                
1 O Projeto “Mapa de Clima Urbano de Salvador – Etapa Atualização do Mapa de Padrões de 
Ocupação do Solo” foi desenvolvido pelo Grupo de Pesquisa de Clima Urbano de Salvador, do 
LACAM-Tec/FAUFBA, contando com o apoio financeiro do Ministério Público do Estado da Bahia 
(MP-BA) através da Chamada Pública Simplificada de Projetos, tendo sido aprovado com o valor de 
R$12.000,00 (doze mil reais). 
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construtivos de maior absorção e armazenamento de calor. O adensamento das cidades 
dificulta a dissipação desse calor, agravando a situação de forma desigual e ocasionando 
outros problemas ligados à qualidade ambiental urbana. Nesse sentido, o MCU é uma 
ferramenta de análise das condições de conforto térmico de determinada cidade, sendo de 
extrema relevância ao planejamento urbano. Salvador possui Mapa de Clima Urbano 
elaborado pelo LACAM-Tec, cuja primeira versão foi publicada em 2006, sendo a cidade 
pioneira no Brasil.  

O MPO constitui uma das camadas mais importantes do MCU. A última versão do MPO de 
Salvador usou como base o levantamento aerofotogramétrico da CONDER, que foi 
publicado no  sistema  SICAR de 1992 e, devido ao grande crescimento da cidade desde 
então, o MPO requereu atualização. Em 2019,  a atualização foi realizada através do 
reconhecimento visual de texturas similares em ortofotos digitais, a qual derivou em doze 
tipos de texturas distintas, sendo oito destas referentes a áreas ocupadas e duas 
correspondentes a solo exposto e corpos d’água. 

O processo de atualização demandou aferição de parâmetros e características urbanas, 
pois a configuração urbana da cidade é complexa, dificultando muitas vezes a identificação 
de áreas de textura homogênea. O principal objetivo desta pesquisa foi o de criar 
metodologia quantitativa para revisão, caracterização e classificação dos padrões de 
ocupação do solo identificados no MPO 2019.  

OBJETIVO GERAL 

O objetivo inicial era o de ponderar os pesos de cada Padrão de ocupação do solo de 
Salvador de forma objetiva, utilizando-se de simulações de comportamento térmico de cada 
um deles no Software ENVI-Met. Após os devidos ajustes, por conta da crise do 
Coronavírus, o objetivo passou a ser o de criar metodologia quantitativa para revisão, 
caracterização e classificação dos padrões de ocupação do solo identificados no mapa de 
padrões de 2019, conforme mencionado na justificativa2.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

A fim de alcançar o novo objetivo, ocorreu o ajuste dos objetivos específicos, que foram: 

I. Revisar as poligonais de cada padrão de ocupação do MPO de Salvador de 2019; 

II. Definir quadras amostrais de cada Padrão; 

III. Definir parâmetros para caracterizar quantitativamente as quadras amostrais; 

IV. Caracterizar quantitativamente as quadras amostrais; 

V. Comparar os resultados obtidos com os critérios de classificação das Zonas 
Climáticas Locais (LCZs); 

                                                
2 O período referente ao pós-doutorado correspondeu a julho de 2019 – julho de 2020. 
Entretanto, com a instalação da crise do Coronavírus no mundo, o desenvolvimento da 
pesquisa  foi impactado. Antes mesmo de atingir o Brasil, as atividades de importantes 
fontes de apoio foram paralisadas. O Instituto Inkek e a própria empresa do Software ENVI-
Met, localizados na Alemanha, forneciam suporte à pesquisa para o desenvolvimento de 
modelos de simulação térmica, por isso parte dos objetivos específicos que envolviam 
simulações no Software ENVI-Met não foram desenvolvidos. Diante dos fatos, ocorreu um 
novo direcionamento do trabalho que, do mesmo modo, culminou em resultados 
significativos. 
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VI. Estabelecer os indicadores para classificação dos padrões de ocupação urbana de 
Salvador; 

METODOLOGIA 

A revisão das poligonais definidas no MPO/2019 de Salvador ocorreu através da 
conferência de similaridades de texturas, na escala de 1:10.000 através da sobreposição 
destas a ortofotos da cidade de 2019 no Software QGIS, sendo necessário, em algumas 
situações,  estudar as áreas nas escalas de 1:5.000, e até 1:2.000, assim como fazer uso do 
Google Street View ou Google Earth para confirmar características tais como o gabarito das 
edificações.  

Para se quantificar os padrões que foram visualmente identificados e para atribuir 
referências numéricas que tornam mais objetiva a sua seleção, foram definidas quadras 
amostrais de cada Padrão conforme a presença de características urbanas típicas de cada 
um a exemplo da altura das edificações, ocupação do solo, presença de vegetação, etc. O 
limite do lote é uma informação bastante falha na Base Sicar (Sistema Nacional de Cadastro 
Ambiental Rural), e por isso a unidade de cálculo foi a quadra e não o lote, como 
estabelecido pelos índices urbanísticos, além de esta poder representar de forma mais rica, 
conforme mencionado,  uma configuração de ocupação urbana.  

A partir desse ponto, o estudo bibliográfico teve como objetivo referendar os procedimentos 
aqui adotados, ou seja, que os parâmetros urbanísticos e construtivos utilizados neste 
trabalho, assim como os índices a estes associados, são comumente utilizados no meio 
científico para caracterizar os padrões de ocupação. 

Foram considerados os parâmetros tidos como mais relevantes: índice de ocupação (IO), 
índice de espaços vazios (IEV), seção do cânion urbano (SCU), fator de visão do céu (FVC), 
Altura média das edificações (Zh) e densidade do volume construído (DVC), que foram 
levantados a partir de observações no Google Maps, Google Earth, Google Street View e de 
medições efetuadas no site de mapeamento de Salvador da sua Prefeitura municipal3.    

A partir dos resultados obtidos no cálculo dos índices para as quadras amostrais 
representativas dos padrões de ocupação de Salvador, foi feita uma comparação com as 
LCZs. 

Após a análise dos resultados obtidos, foi estabelecida uma proposta de classificação dos 
padrões de ocupação do solo para o Mapa de Padrões de Salvador 2019 LACAM-Tec. 

 

ATIVIDADES 

Os primeiro semestre do pós-doutorado (julho 2019 – janeiro 2020) correspondeu a quatro 
frentes de trabalho:  

● Pesquisas bibliográficas iniciais; 
● Revisão das poligonais definidas em Salvador para o MPO 2019 através da 

utilização do Software QGIS. O trabalho contou com a participação voluntária de 
alunos, sob minha supervisão, que se interessaram pelo tema e/ou já participavam 
da pesquisa sobre o clima urbano de Salvador (Gabriel Vitor Rodrigues Virginio 

                                                
3 http://mapeamento.salvador.ba.gov.br/geo/desktop/index.html 
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Nunes (RM 201510004), Lucas da Conceição Rodrigues (RM 217115045), David 
dos Santos de Jesus (RM 217215187); 

● Cálculo de índices urbanos em quadras amostrais. Esta  etapa também contou com 
a participação dos alunos João Carlos Santiago de Jesus Souza (RM 216115974) e 
Warlly Silva Afonso (RM 216115017), sob minha supervisão; 

● Construção de modelo de quadra padrão no Software ENVI-Met realizada com a 
colaboração do aluno Lucas da Conceição Rodrigues (RM 217115045), o qual não 
foi aproveitado por conta dos impasses ocasionados pela pandemia.;  

No segundo semestre do pós-doutorado (fevereiro 2020 – julho 2020), que foi diretamente 
atingido pela crise do coronavírus no mundo, as atividades de pesquisa foram suspensas 
por 60 dias. A retomada das atividades envolveu nova pesquisa bibliográfica para 
redirecionamento dos objetivos, novos cálculos de índices urbanos nas mesmas quadras 
amostrais e elaboração do relatório final. 

RESULTADOS 

Elaboração da metodologia de validação e validação das poligonais de Padrões de 
Ocupação da Cidade do Salvador, identificadas pela Pesquisa “Atualização do Mapa de 
Padrões de Ocupação de Salvador”, enquadrando as áreas de transição entre os padrões  
nas categorias mais pertinentes; 

Contribuição no Projeto “Atualização do Mapa de Padrões de Ocupação de Salvador” do 
Ministério Público da Bahia (MP-BA) 2019; 

Relatório Final entregue à supervisora, Profª Simone Queiroz da Silveira Hirashima, em 
agosto/2020; 

Elaboração de apresentação sobre a pesquisa desenvolvida para exposição no site da 
FAUFBA; 

Capacitação da docente através da Oficina de treinamento do Software Envimet realizada 
no LACAM-Tec, correspondendo a encontros entre professores integrantes do Laboratório e 
alunos envolvidos na pesquisa de clima urbano para construção de modelo experimental – 
total 20h, realização em 2019.2; 

Integrante da Oficina Participativa para apresentação e validação da Atualização do Mapa 
de Padrões de Ocupação 2019 apoiada pelo MP-BA através de Chamada Pública 
Simplificada de Projetos, que ocorreu no PAF VI da UFBA em dezembro de 2019 na 
presença de urbanistas, pesquisadores e representantes de comunidades; 

Capítulo de livro Clima Urbano em Salvador, em desenvolvimento pelo grupo de pesquisa 
de Clima Urbano de Salvador – LACAM-Tec; 

Comunicação técnica “Mapeando Padrões de Ocupação de Salvador, BA”, no XV ENCAC/ 
XI ELACAC - 2019, João Pessoa, PB. 

 

METTIG, H. ; MOURA, T. ; NERY, J. ; VIEIRA, C. ; PRADO, E. ; NUNES, G. . Mapeando 
Padrões de Ocupação de Salvador, BA. In: XV ENCAC/XI ELACAC, 2019, João Pessoa. 
In: ANAIS do XV Encontro Nacional de Conforto no Ambiente Construído e XI ELACAC - 
Encontro Latino-Americano de Conforto no Ambiente Construído. João Pessoa: UFPB e 
ANTAC, 2019. 
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ENCAMINHAMENTOS 

A partir do prosseguimento da seguinte etapa da pesquisa, sobre comportamento térmico de 
cada Padrão de ocupação urbana de Salvador, pode-se chegar à configuração urbana de 
melhor resposta ao nosso clima tropical úmido em relação ao conforto térmico. Diante dos 
resultados obtidos no futuro, será possível determinar as faixas de índices ótimos a fim de 
desenvolver estratégias de mitigação e adaptação climática. 

O enquadramento dos padrões de ocupação urbana de Salvador nas Zonas Climáticas 
Locais (LCZs) proporcionará maior comunicação com pesquisas nacionais e internacionais 
e consequente enriquecimento sobre a ponderação dos padrões no MCU. 

A formação dos futuros arquitetos e urbanistas pela FAUFBA poderá contemplar os 
conhecimentos adquiridos com a pesquisa, enriquecendo o conteúdo relacionado ao 
planejamento urbano de forma geral e aplicada especificamente para a realidade de 
Salvador. 

O trabalho realizado abre outras linhas de pesquisa que podem ser abordadas na pós-
graduação (PPGAU), a exemplo do estudo da formação histórica e legislativa de bairros da 
cidade, o qual pode revelar motivos interessantes de sua atual configuração de ocupação do 
solo, enriquecendo sua análise e trazendo indicativos para o futuro desenvolvimento de 
estratégias de mitigação e adaptação climática específicas.  

 

 

                                                 ___________________________ 

Carolina N. Vieira 
Salvador, setembro de 2020 

 


