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RESUMO 

Os principais problemas associados à temática proposta nessa pesquisa apontam para 

os impactos que o crescimento e o adensamento das cidades vêm causando sobre o 

clima urbano. Alguns desses problemas vêm sendo minimizados com a utilização de 

diversas estratégias na escala urbana apontadas na literatura especializada, bem como 

podem ser abordados através de métodos prospectivos a partir de dados climáticos 

locais preliminarmente conhecidos e modelos de microescala. Estudar o microclima e o 

conforto térmico urbano requer entender como esses conceitos se relacionam com a 

forma da cidade. Essa pesquisa contribui com a discussão sobre o conforto térmico 

urbano com ênfase no usuário de espaços abertos, e tem como objetivo elaborar um 

índice numérico a fim de definir a melhor relação entre as variáveis ambientais, a 

morfologia urbana e o conforto térmico urbano na cidade de João Pessoa/PB, localizada 

em clima quente e úmido e de baixa latitude. Os valores das variáveis ambientais foram 

adquiridos através de pesquisas realizadas anteriormente com medições in loco em 

espaços urbanos abertos. O estudo morfológico foi realizado por meio da identificação 

de um conjunto de indicadores urbanos relevantes a partir de um modelo de Sistema 

de Informação Geográfica (SIG). A distribuição espacial e a análise multivariada 

ajustaram e avaliaram os dados. A análise do conforto térmico em espaços abertos foi 

alcançada através do cálculo da temperatura equivalente fisiológica (Physiological 

Equivalente Temperature – PET) com o programa ENVI-met©. Com os dados 

levantados, se utilizou técnica de inteligência computacional, no caso específico, redes 

neurais artificias (RNA), para estimar os valores do índice PET e das variáveis 

microclimáticas no nível urbano. Por fim, foi elaborado um índice numérico através de 

análise multivariada, em particular, análise de componentes principais (ACP). Esse 

índice foi aplicado às frações urbanas da cidade de João Pessoa/PB, bem como em 
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cenários futuros construídos a partir dos dados adquiridos com a projeção das variáveis 

microclimáticas. Os resultados obtidos demonstram que as frações urbanas observadas 

não possibilitam sensação de conforto durante o período estudado. Do mesmo modo, o 

índice proposto quando aplicado nessas áreas, evidencia um distanciamento da relação 

adequada entre as variáveis morfológicas e as variáveis ambientais, possibilitando ao 

usuário desconforto térmico. A aplicação dessa pesquisa permite subsidiar a tomada de 

decisão no que diz respeito à escolha da melhor relação entre às prescrições urbanísticas 

e o conforto térmico de usuários em ambientes externos. 

Palavras-chave: Clima Urbano; Conforto Térmico Urbano; Análise Multivariada; 

Inteligência Computacional; Índice Numérico. 
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ABSTRACT 

The main issues associated with the research proposal is the city density impact on 

urban climate. Some of these problems have been minimized with the use of several 

urban scale strategies addressed for the specialized literature, as well as can be 

approached through prospective methods from previous local climatic data and 

microscale models. The microclimate study and urban thermal comfort requires 

understanding how these concepts relate with the city form. This research contributes 

to the discussion about urban thermal comfort with emphasis on the open spaces user, 

aiming to elaborate a numerical index in order to define the best relationship between 

environmental variables, urban morphology and urban thermal comfort in the city of 

João Pessoa/PB, located in hot and humid climate and low latitude. The values of the 

environmental variables were acquired through previous surveys with measurements in 

loco in open urban spaces. Morphological study was carried out by means of relevant 

urban indicators from a Geographic Information System (GIS) model. Data were 

treated through spatial distribution and multivariate analysis. Thermal comfort 

analysis in open spaces was performed by Physiological Equivalent Temperature (PET) 

with the ENVI-met© program. Artificial intelligence (RNA) was used to estimate the 

PET index values and the microclimatic variables at the urban level. Finally, a 

numerical index was elaborated through multivariate analysis, in particular principal 

component analysis (PCA). Index was applied in several points at João Pessoa/PB 

city, as well as in future scenarios constructed from the data acquisition by the 

microclimatic variables prediction. Results demonstrate which the urban points didn’t 

allow comfort sensation during the studied period. Index shows a distance of an 

adequate relationship between morphological and environmental variables allowing 

thermal discomfort to user when it is applied in this areas. The application this research 
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helps the decision of choicing the best relationship between urban prescriptions and 

thermal comfort of outdoor users. 

Keywords: Urban Climate; Urban Thermal Comfort; Multivariate Analysis; 

Computational Intelligence; Numeric Indicator. 
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Introdução 

Construção do Problema de Pesquisa 

As preocupações de caráter ambiental, principalmente quanto às ilhas de calor urbanas, 

têm assumido cada vez mais importância, sendo indubitável a existência de um esforço 

internacional para reduzi-las. O planejamento de cidades se coloca como uma das ações 

que podem contribuir para o bem estar no ambiente urbano. 

O clima urbano é transformado pela urbanização do ambiente natural, que, por sua 

vez, pode alterar as propriedades gerais do clima de um determinado lugar. O estudo 

dos elementos climáticos possibilita a identificação de exigências que nortearão as 

decisões que devem ser tomadas na fase inicial de elaboração do projeto nas escalas do 

urbano e do edifício.  

Os problemas relacionados ao clima urbano podem ser evidenciados por meio da 

formação de ilhas de calor nas cidades que se encontram adensadas. Segundo Givoni 

(1998), o processo de urbanização atinge o clima em todas as escalas. 

Os estudos desenvolvidos por Oke (1973), Givoni (1992), Katzschner (1997), Rogers e  

Gumuchdjian (2001), Corbella e Yannas (2003), Mills (1999, 2006), Alcoforado et al 

(2006), Souza (2010), Alcoforado e Matzarakis (2010), Lopes, Saraiva e Alcoforado 

(2011, 2013), Santamouris (2014), Matsumoto et al (2017), entre outros, apontam 

estratégias para minimizar os impactos que o crescimento e o adensamento urbano vêm 

causando sobre o clima e o conforto térmico nas cidades. 
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De modo a contribuir com os estudos do conforto térmico urbano, alguns modelos 

numéricos e computacionais têm sido elaborados ao longo do tempo, demonstrando sua 

capacidade de analisar o conforto térmico de usuários em espaços abertos, dentre eles, 

se destaca o  software ENVI-met1 que calcula o índice PET2 (Physiological Equivalent 

Temperature) através de sua ferramenta adicional, BioMet3.   

Segundo Duarte (2009), os estudos relacionados ao conforto ambiental urbano4 ainda 

estão no campo do urbanismo5, tendo como objetivo um desenho urbano6 mais eficiente 

e sustentável. No entanto, se faz necessária a introdução desses estudos no campo do 

planejamento urbano7, que por sua vez é um processo contínuo no tempo e, tem como 

objetivo transformações de médio a longo prazo do meio urbano, a serem alcançadas 

segundo metas estabelecidas relacionadas a princípios e diretrizes de políticas 

(PROCEL, 2013).  

O planejamento urbano articulado às variáveis climáticas na maioria das vezes não 

recebe a devida atenção. É possível planejar a malha urbana tendo conhecimento do 

                                     
1 Software livre disponível no sítio eletrônico: www.ENVI-met.com. 
2 O PET é um índice de conforto térmico proposto por Hoppe (1988) para avaliação em ambientes 
externos. 
3 Ferramenta com licença adquirida disponível no sítio eletrônico: www.ENVI-met.com. 
4 O conforto ambiental urbano simboliza o conforto do ser humano no espaço aberto. O conforto é o 
balanço nulo das trocas de calor as quais o corpo humano está submetido e consiste no estado mental 
do indivíduo que expressa satisfação com o ambiente térmico ASHRAE (2013). Essa definição enfatiza 
o caráter essencialmente psicológico do fenômeno. 
5 O Urbanismo pertence à tradição do saber arquitetônico, está diretamente ligado ao desenho urbano, 
sendo um subconjunto do planejamento urbano (SOUZA, M., 2001). 
6 Desenho da cidade, tanto na escala de espaços e de ordenação territorial quanto na escala do desenho 
de mobiliário urbano e espaços intraurbanos (DUARTE, 2009). 
7 Conjunto de medidas tomadas para que sejam atingidos os objetivos desejados, tendo em vista os 
recursos disponíveis e os fatores externos que podem influir nesse processo através de metodologias que 
abrangem aspectos da sociologia, da economia, da geografia, da engenharia, do direito e da administração 
(DUARTE, 2009). 
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microclima, proporcionando melhores condições ambientais e, consequentemente o 

aumento do conforto térmico dos usuários dos espaços abertos.  

Apesar do desenvolvimento de inúmeros estudos científicos na área de climatologia 

urbana8, o conhecimento gerado por tais pesquisas ainda não tem sido usado 

plenamente no processo de planejamento das cidades em busca da melhoria do 

desempenho térmico urbano.  Essa questão se deve à complexidade da modelagem, às 

diferenças de escala, à formação dos arquitetos e planejadores urbanos e a falta de 

comunicação entre pesquisadores e administradores do planejamento (OKE, 1984, 2006; 

ALCOFORADO, 1999; ELIASSON, 2000).  

De acordo com Oke (1984, 2006), Alcoforado (1999) e Eliasson (2000) o planejamento 

urbano é uma atividade política que nem sempre está relacionada com o conhecimento 

científico. Para os autores, alguns dos erros existentes só poderão minimizar através da 

melhoria da capacidade institucional, pois se observa que a climatologia não é inserida 

no processo de planejamento.   

Por envolver muitas variáveis, ambientais e morfológicas, a prática do planejamento e 

gestão urbana ainda carece de metodologias de análises padronizadas, bem como a 

criação de ferramentas eficazes que podem ser utilizadas nos processos decisórios 

(GONÇALVES e SOUZA, 2014).  

Para Mills (2006), a inclusão de princípios de sustentabilidade nos Planos Diretores é 

uma oportunidade para o conhecimento climático estar no centro do processo de 

                                     
8 Garcia (1992) define a climatologia urbana como o ramo da ciência dedicada aos estudos do clima 
urbano. Esse estudo contribuirá para o conhecimento do comportamento das cidades que será definido 
pelas trocas energéticas (térmicas e higrométricas) com a atmosfera, configurando assim seu desempenho 
térmico (CORBELLA E YANNAS, 2003). 
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planejamento urbano, de modo que seja possível alcançar o conforto térmico em espaços 

abertos. Para tanto, deve-se observar grupos de edifícios considerando: densidades, 

alturas, usos do solo e espaços verdes.  

A inserção do clima no planejamento urbano e na legislação dos municípios brasileiros 

ainda é pouco explorada, pois necessitam de um corpo técnico qualificado para entender 

os conceitos relacionados ao clima urbano. Desse modo, sua aplicação é comprometida. 

Além disso, verifica-se a carência de instrumentos técnicos capazes de relacionar as 

inúmeras variáveis que norteiam o referido estudo diante do crescimento das cidades. 

É necessária a elaboração de ferramentas simples que resolvam esse problema, 

assossiada ao treinamento especializado para esse fim. Ainda, os planejadores precisam 

ser conscientizados dessa necessidade. 

Segundo Silva (2013), o uso de indicadores e ferramentas de avaliação contribui 

diretamente para uma melhor avaliação do impacto provocado pelo crescimento das 

cidades. Para o autor, os projetistas do espaço urbano precisam dessas ferramentas 

específicas, que auxiliam no desenvolvimento do projeto e na avaliação do desempenho 

dos seus projetos ou mesmo na análise de uma área urbana já consolidada.  

As cidades estão em processo de crescimento, principalmente as de médio porte. Esse 

crescimento vem acontecendo com pouca expansão da malha urbana, com baixa 

qualidade das habitações, com o aumento da verticalização e sem infraestrutura 

adequada, causando grandes impactos sobre seus sistemas naturais, através da poluição 
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do ar, da retenção do vento, da formação de ilhas de calor9 e alteração do regime das 

chuvas. 

Esses fatores estão diretamente relacionados com a forma da ocupação do solo e como 

se constroem as edificações. Nesse sentido, o planejamento urbano deve ser um 

instrumento de proteção à qualidade ambiental para os cidadãos de cada localidade 

(PROCEL, 2013). 

Com base nessas referências observa-se a necessidade da estabelecer parâmetros para o 

planejamento urbano, de modo a auxiliar a tomada de decisões, que resultem em 

características morfológicas das áreas urbanas externas, implicando direta e 

fundamentalmente no conforto ambiental dos seus usuários. 

Considerando que cada vez mais aumenta a complexidade dos processos de resolução 

do problema exposto, em virtude do crescimento das variáveis, essa pesquisa busca 

entender como as cidades, com suas áreas de expansão e novos projetos de melhorias 

urbanas em áreas específicas podem se comportar diante da utilização de uma 

ferramenta que relacione as variáveis do microclima urbano, o conforto térmico em 

ambiente externo e os diferentes tipos de morfologia urbana.  

Em contribuição ao estudo do planejamento de cidades e ao conforto térmico urbano, 

esse trabalho aponta o efeito da magnitude das variáveis envolvidas no estudo: variáveis 

climáticas (temperatura e umidade relativa do ar e temperatura média radiante), 

variáveis morfológicas urbanas (índice de aproveitamento, taxa de ocupação, taxa de 

solo permeável, altura média dos edifícios, relação entre altura dos edifícios e a largura 

                                     
9 Gartland (2010) conceitua ilha de calor como um fenômeno onde o ar e a temperatura das superfícies 
no meio urbano são mais quentes do que em áreas rurais envolventes. 
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das vias, comprimento da rugosidade, porosidade e índice de densidade arbórea) e o 

grau de satisfação térmica e dados fisiológicos de usuários de espaços abertos.  

Portanto, se propõe um índice numérico, desenvolvido através dos estudos dessas 

grandezas, para cidade em localidade de clima quente e úmido e de baixa latitude que 

auxiliará a tomada de decisão no âmbito do planejamento urbano. Essa ferramenta 

define a melhor relação entre às prescrições urbanísticas e o conforto térmico de 

usuários em ambientes externos. 

Posteriormente, o índice proposto foi aplicado às frações urbanas da cidade de João 

Pessoa, bem como em cenários futuros, o que foi feito por meio da elaboração de um 

modelo preditivo, utilizando os conceitos da inteligência computacional, mais 

precisamente Redes Neurais Artificiais (RNA).  

A inteligência computacional se baseia no conhecimento de soluções de problemas 

promovido pelo ser humano, estruturado em uma linguagem computacional, com 

técnicas específicas que emulam tais características (SHAW e SIMOES, 2007). Além 

disso, se apresenta como um caminho inovador, pois pode alcançar resultados 

significativos quando explora um grande número de variáveis. Com relação a esse 

trabalho, essa característica mostra a possibilidade de potencializar os estudos 

relacionados ao conforto térmico urbano. 

O índice numérico proposto e o modelo preditivo elaborado auxiliarão a tomada de 

decisão sobre as questões relacionadas aos impactos que o crescimento e o adensamento 

urbano vêm causando sobre o microclima das cidades, e consequentemente desconforto 

nos usuários em ambientes externos. Para tanto, a metodologia apresentada para o 

desenvolvimento dessa pesquisa se balizou em técnica de estatística multivariada e na 
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utilização de inteligência computacional através de modelagem e simulação assistida 

por computador.  

No processo de planejamento urbano, com a construção do plano diretor participativo, 

a sociedade define como deseja viver. Os arquitetos e urbanistas precisam de 

ferramentas que considerem as questões ambientais, sociais e econômicas para definir 

parâmetros que possam se transformar em leis de uso do solo construídas com apoio 

científico e, portanto, capazes de contribuir para uma cidade com melhores condições 

ambientais. 

A presente pesquisa fornece subsídios aos métodos de elaboração de planejamento 

urbano voltados para a melhoria do conforto no meio urbano, objeto de estudo dessa 

tese, delimitado através de conforto térmico dos usuários de espaços abertos, variáveis 

morfológicas e variáveis climáticas em localidade de clima quente e úmido e de baixa 

latitude. Constitui-se em uma fonte de referência para pesquisadores, profissionais e 

estudantes, por tratar-se de uma metodologia de fácil assimilação e aplicação, portanto, 

questiona-se: 

1. De que maneira um índice numérico contribui ao estudo do conforto térmico de 

usuários de espaços abertos em localidade de clima quente e úmido e de baixa 

latitude, direcionando às revisões periódicas da legislação municipal? 

2. De que modo os resultados podem ser aplicados em outros locais com o mesmo 

clima de maneira a serem operacionalizados pelo planejamento urbano? 

 

Contudo, as hipóteses a serem investigadas são:  
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a) Há condições de definir um índice numérico determinado pela melhor relação 

entre as variáveis da morfologia urbana, as variáveis climáticas e o conforto 

térmico, de modo a promover melhorias na satisfação térmica de usuários de 

espaços abertos em localidade de clima quente e úmido e de baixa latitude, 

auxiliando a revisão de código de obras, leis de uso do solo e planejamento 

urbano;  

b) As variáveis climáticas e o conforto térmico de usuários de espaços abertos 

podem ser estimados através dos conceitos da inteligência computacional, e dessa 

forma obter de melhor maneira a projeção do microclima em localidade de clima 

quente e úmido e de baixa latitude, contribuindo para o alcance de medidas de 

adaptação para tornar o ambiente urbano confortável. 

A primeira hipótese será testada e comprovada a partir da análise do conforto térmico 

em frações urbanas da cidade de João Pessoa, da análise multivariada, evidenciando a 

análise do índice proposto e a segunda hipótese se comprovará através da verificação 

da projeção de variáveis climáticas e da temperatura equivalente fisiológica.  

Objetivos 

Objetivo Geral 

Elaborar um índice numérico a fim de definir a melhor relação entre a morfologia 

urbana, as variáveis do microclima e o conforto térmico urbano em localidade de clima 

quente e úmido e de baixa latitude. 
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Objetivos Específicos 

O trabalho desenvolvido no âmbito dessa pesquisa apresenta os seguintes objetivos 

específicos: 

1. Identificar o microclima e a morfologia urbana em frações urbanas da cidade de 

João Pessoa/PB; 

2. Calibrar o modelo ENVI-met para os pontos estudados a fim de se obter o valor 

do índice PET; 

3. Analisar o efeito da magnitude das variáveis envolvidas no estudo; 

4. Elaborar projeção do conforto urbano e de variáveis climáticas em localidade de 

baixa latitude com clima quente e úmido, considerando cenários real e futuros 

de morfologia urbana;  

5. Aplicar índice numérico de microescala urbana a fim de auxiliar na tomada de 

decisão nas etapas do planejamento urbano. 

Justificativa 

Dentro de um panorama internacional, estudos relacionados ao clima e conforto térmico 

urbano, foram enfatizados por Olgyay (1963), Oke (1973, 1984, 1988, 2004), Yeang 

(1995), Katzschner (1997), Givoni (1998), Higueras (2006), Santamouris et al, (2001), 

Santamouris (2014), e têm sido objeto de estudo pelo grupo de investigação Zephyrus 

– Alterações Climáticas e Sistemas Ambientais, sediado no IGOT/Universidade de 
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Lisboa. Citam-se os exemplos das pesquisas realizadas por Santos et al (2016), Santos 

et al (2017), Lopes et al (2013), Alves (2016) e Anjos e Lopes (2017). 

No âmbito nacional, as pesquisas baseadas nesse tema iniciaram-se com Romero (1995), 

Oliveira (1993), Souza, Pedrotti e Lemes (2005), Duarte (2000, 2010), Mendonça e 

Monteiro (2003), Araújo e Araújo (2010), Barbirato (2010), Assis (2003, 2011), Martins 

(2014), Nakata-Osaki e Souza (2016), entre outros. 

A maioria desses estudos está voltada para a relação das variáveis climáticas e a forma 

urbana. Todavia, igualmente importante é a relação da forma urbana com o conforto 

térmico em ambientes externos, destacando-se a pesquisa realizada por Monteiro 

(2008), relacionando as variáveis microclimáticas e a sensação térmica para avaliação 

e projeto de espaços abertos em São Paulo/SP, bem como o estudo recente realizado 

por Lopes (2015), no qual o autor propõe um conjunto de orientações climáticas como 

medida para promover a saúde e conforto humano na cidade do Funchal em Portugal.  

Assim, alguns dos referidos trabalhos, anteriores a esta pesquisa, utilizaram como 

método para resolver o problema, as regressões lineares múltiplas, tendo como um dos 

objetivos verificar as correlações existentes entre variáveis morfológicas e climáticas. 

Alguns resultados apontam equações de regressão desenvolvidas com validações 

estatísticas satisfatórias. 

No domínio da modelagem e simulação computacional no meio urbano, foram 

encontrados alguns trabalhos, a saber: Castelo Branco (2009), Francisco (2012), 

Shinzato (2009, 2014), Silva (2009, 2013), Carfan (2011), Nogueira (2011), Rosseti 

(2013), Gusson (2014), Maciel (2014), Vasconcelos (2014). Esses estudos foram 
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aplicados com base na análise do conforto térmico de usuários diante de situações 

existentes e/ou construção de vários cenários futuros da forma urbana. 

Além dos trabalhos citados anteriormente, é importante mencionar que publicações 

recentes esclarecem a eficácia da modelagem e simulação computacional no meio 

urbano, a título de exemplo se pode citar Muller, Kuttler e Barlag (2013), Frohlich e  

Matzarakis (2013), Abreu-Harbich, Labaki e Matzarakis (2014), Middle, Chhetri e 

Quay (2015), Simon (2016) e Lindberg et al (2017). 

Entendendo a importância da sequência das pesquisas relacionadas ao conforto térmico 

e clima urbano, e procurando avançar nos estudos, esse trabalho apresenta como 

inovação a investigação do efeito da magnitude de três vertentes importantes para o 

planejamento urbano em localidade de clima quente e úmido e de baixa latitude: 

variáveis microclimáticas, variáves morfológicas e conforto térmico de usuários de 

espaços abertos, com o intuito de propor um índice urbanístico a fim de subsidiar as 

discussões das prescrições urbanas contidas nas revisões de código de obras, leis de uso 

do solo e no planejamento urbano em geral.  

Igualmente inovador é o método proposto para resolução do problema que se dará a 

partir de estatística multivariada e da utilização de inteligência computacional para 

simplificar as análises das grandezas e de predição das variáveis envolvidas. Assim, 

modelagem e simulação computacional serão a base de um sistema inteligente, 

elaborado através de técnica da inteligência computacional, Redes Neurais Artificiais 

(RNA).  
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A inteligência computacional se mostra mais adequada para esse tipo de problema 

devido a sua habilidade de aprender, o que permite melhor capacidade de generalizar 

os dados. Esses conceitos são abordados nos capítulos subsequentes. 

Estrutura da Tese 

Essa tese está estruturada em cinco capítulos. Essa Introdução se inicia com uma 

discussão sobre o tema geral em que se insere a pesquisa, a apresentação do problema 

e as justificativas, a relevância da sua realização, o objeto, os objetivos geral e 

específicos, formulação de questões e hipóteses a serem respondidas a partir da 

aplicação da metodologia proposta, e por fim a estrutura da tese. 

O Capítulo 1 – Apresenta fundamentos teórivos que embassam a tese, estabelecendo 

os conceitos relacionados ao conforto térmico em espaços abertos e ao clima urbano. 

Esses conceitos objetivam subsidiar a compreensão dos fenômenos que os originam e 

conceitos de fenômenos físicos inerentes ao comportamento do clima no âmbito da 

cidade. 

Capítulo 2 - Aborda os aspectos metodológicos, descrevendo as etapas, os critérios 

considerados para a seleção dos pontos onde foram feitas as medições microclimáticas 

e os procedimentos de medição, bem como o procedimento de cálculo e os métodos 

utilizados com base nos dados levantados no universo de estudo.  

Capítulo 3 – Descreve a análise morfológica do universo de estudo desse trabalho, bem 

como as suas características físicas através de uma abordagem multiescalar, iniciando 

com o estudo da cidade (mesoclima), do bairro (escala local) e finalizando com o ponto 

de medição (microclima), apresentando os resultados obtidos através do cálculo dos 
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índices urbanísticos. Além disso, apresenta a análise e discussão do resultado do índice 

de conforto externo, descrevendo a modelagem realizada com o programa ENVI-met©.  

Capítulo 4 – Demonstra os resultados obtidos a partir da análise estatística e da 

inteligência computacional, enfatizando a elaboração do modelo preditivo e sua 

aplicação, bem como sua importância para o estudo do conforto térmico urbano. 

Capítulo 5 - Apresenta a elaboração e a aplicação do índice proposto no universo de 

estudo, de modo a validar a metodologia proposta. 

Por fim, se expõe as considerações finais, discutindo os resultados obtidos e as 

contribuições para os procedimentos metodológicos utilizados nos estudos do conforto 

térmico em espaços abertos e clima urbano.  
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A Relevância do Clima e do Conforto Urbano 

para o Planejamento de Cidades 

Esse capítulo apresenta os fundamentos teóricos que embassam essa pesquisa, bem 

como apresenta os conceitos relacionados ao clima urbano e ao conforto térmico em 

espaços abertos, revisando os principais trabalhos consultados. Esses conceitos visam 

auxiliar no entendimento dos fenômenos inerentes ao comportamento do clima na 

cidade. 

1.1. Clima Urbano e o Planejamento de Cidades 

As formas de vida no planeta se adaptaram frente às grandes forças climáticas. 

Contudo, o clima influi na água, nas plantas, na fauna e na agricultura. Para Hough 

(2004) é a força fundamental que conforma os lugares e é responsável pelas diferenças 

entre eles. Todavia, o homem está modificando os microclimas de modo a adaptar às 

suas necessidades.  

O referido autor sugere que vários estudos climatológicos têm apontado grandes 

influências que afetam o clima urbano, que partem do feito que a energia é a base das 

diferenças climáticas entre a cidade e o campo, são eles:  a diferença de materiais no 

meio ambiente urbano e não urbano e a maior rugosidade aerodinâmica das áreas 

construídas em contraste com o campo.  

O clima e o conforto urbano ainda são campos científicos com abordagem relativamente 

nova, pois os estudos estão concentrados na observação dos fenômenos climáticos no 
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meio urbano e, por sua vez darão subsídios necessários para o desenvolvimento de um 

planejamento urbano com características ambientais adequadas. 

Duarte (2009) define como planejamento urbano o campo científico que discute os 

conhecimentos e metodologias acerca de aspectos da sociologia, da economia, da 

geografia, da engenharia, do direito e da administração. Para o autor, a área da 

administração está em constante valorização, uma vez que traz instrumentos novos à 

gestão de cidades, como por exemplo, a implantação de índices urbanísticos.  

A tarefa de planejar exige um esforço de reflexão prévia sobre os desdobramentos do 

quadro atual, ou seja, um esforço de prognóstico. Então, corroborando com Souza 

(2010), há a exigência de se imaginar o futuro. 

A atividade de planejamento parte de uma antecipação, seja para definir onde se 

pretende chegar e que realidade se deseja construir, ou para antever condições de futuro 

importantes para que os objetivos possam ser atingidos. Ainda, há diversos caminhos 

para se conceber e desenhar futuros, entretanto, o planejamento tem buscado de forma 

crescente a técnica de cenários (BUARQUE, 2008; apud REGRA, DUARTE e 

MALHEIROS, 2013).  

Para Santos (2004), é possível simular diferentes situações através de cenários futuros, 

predições das condições ambientais em um tempo mais ou menos próximo, sendo 

hipotéticos de um futuro provável ou desejável, auxiliando o planejador a identificar o 

que poderia acontecer se determinados eventos ocorressem. 
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Freitas (2005) enfatiza que “os princípios norteadores do planejamento urbano e do 

projeto arquitetônico devem ser uma resposta aos dados climáticos locais, assim como 

ao resultado de experimentos de simulação de condições futuras”.  

O planejamento aponta a capacidade para o desenvolvimento, estabelecendo diretrizes 

para a ocupação do solo, defindo estratégias e políticas do município “e explicita as 

restrições, as proibições e as limitações que deverão ser observadas para manter e 

aumentar a qualidade de vida para seus ocupantes” o que o difere do urbanismo que 

está relacionado com o desenho da cidade (DUARTE, 2009). 

A urbanização do ambiente natural transforma o clima urbano, alterando suas 

propriedades. O estudo dos elementos climáticos possibilita a identificação de exigências 

que nortearão as decisões que devem ser tomadas no âmbito do planejamento urbano 

e na fase inicial de elaboração do projeto em todas as escalas, minimizando os problemas 

evidenciados por meio do desconforto térmico nas cidades que se encontram adensadas.  

Os estudos relacionados ao clima urbano tiveram início com a pesquisa de Luke Howard 

para a cidade de Londres. Howard (1988) observou que as temperaturas do ar são mais 

altas na cidade que na área rural. 

No âmbito nacional, Monteiro (1975) define o clima urbano como um sistema que 

abrange o clima de um dado espaço terrestre e sua urbanização, classificando-o dentro 

de um aspecto da geografia através de grandezas taxonômicas com unidades de 

urbanização (Tabela 1). 

É possível observar que Monteiro (1975) acrescenta a escala sub-regional e a escala 

local para abordar o clima de uma megalópole ou metrópole. Assim, o autor ressalta 
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que o estudo do clima urbano deve analisar a relação entre as diferentes escalas 

geográficas. 

Tabela 1 – Classificação taxonômica da organização geográfica do clima e suas articulações com o 
clima urbano. 

     Estratégias de abordagem 

Ordem  
Unidade 

de 
superfície 

Escala 
cartográfica 

de tratamento 

Espaços 
climáticos 

Espaços 
urbanos 

Meios de 
observação 

Fatores de 
organização 

Técnicas de 
análise 

II 
Milhões 
de km 

1:45.000.000 
1:10.000.000 

Zonal - Satélites Latitude 
Carateriz. 

geral 
comparativa 

III 
Milhões 
de km 

1:5.000.000 
1:2.000.000 

Regional - 

Cartas 
sinóticas; 
sondagens 
aerológica 

Sistemas 
meteorológicos 

Redes 
transectos 

IV 
Centenas 
de km 

1:1.000.000 
1:5.000.000 

Sub-
regional 

Megalópole 
Rede 

meteorológica 
de superfície 

Fatores 
geográficos 

Mapeam. 
sistemático 

V 
Dezenas 
de km 

1:250.000 
1:100.000 

Local 
Área 

metrop. 
Metrópole 

Posto 
meteorológico; 

rede 
complementar 

Integração 
geológica; 

Ação antrópica 

Análise 
espacial 

VI 
Centenas 
de km 

1:50.000 
1:25.000 

Mesoclima 

Cidade 
grande, 

bairro ou 
subúrbio de 

metrop. 

Registros 
móveis 

(episódios) 
Urbanismo 

Especiais 
- 

Dezenas 
de metros 

1:10.000 
1:5.000 

Topoclima 

Pequena 
cidade; 

subúrbio de 
cidade 

Detalhe Arquitetura 

- Metros 1:2.000 Microclima 
Grande 

edificação; 
habitação 

Instrumentos 
especiais 

Habitação 

Fonte – Adaptado de Monteiro (1975).  

Para que possamos considerar as possibilidades de interação no meio urbano, o conceito 

de escala é imperativo para realização de análises. O Quadro 1 apresenta as escalas e 

sua importância para o planejamento urbano. 
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Quadro 1 – Escalas climatológicas. 

Planejamento Macroescala Mesoescala Microescala 
Planejamento 

Regional 
dominante importante pouco importante 

Planejamento da 
Cidade 

importante dominante importante 

Planejamento do 
sítio e do edifício 

importante importante dominante 

Fonte – Adaptado por Barbirato, Souza e Torres (2007). In: Chandler (1976). 

Conforme o conceito de Ayode (1988), na macroescala há interação entre a radiação 

solar, a curvatura da Terra e os seus movimentos de rotação e translação. A 

macroclimatologia está relacionada com os aspectos dos climas de amplas áreas da 

Terra e com os movimentos atmosféricos em larga escala. 

Entretanto, a classificação mais utilizada nas pesquisas relacionadas ao clima urbano é 

a de Timothy Oke, pesquisador da Universidade de Columbia, Vancouver. Oke (1978) 

apresentou um estudo sobre o clima urbano que compreende duas camadas: a camada 

limite urbana (urban boundary layer), que envolve toda a cidade e a atmosfera por ela 

modificada, e a camada intraurbana (urban canopy layer), definida a partir do 

microclima (Figura 1). 

Figura 1 – Escalas para abordagem do clima urbano. 

 

Fonte – Adaptado de Oke (1978).  

Camada 
intraurbana 

Camada limite urbana 

Camada limite rural 

Pluma Urbana 

Urbano Suburbano Suburbano Rural Rural 
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Oke (1981) enfatiza que a geometria urbana é um dos fatores que mais influenciam o 

aumento da temperatura no ambiente urbano. Portanto, através de um modelo 

simplificado sugere o estudo da caracterização de cânions urbanos. Nos estudos desse 

autor, o cânion urbano é representado através da relação H/W (altura dos 

edifícios/largura da via). Essa relação pode variar de zero até valores mais altos. 

Quanto maior for a relação H/W do recinto urbano maior a densidade na fração urbana 

considerada (Figura 2). 

Figura 2 – Representação do cânion urbano. 

 
Fonte – Adaptado de Oke (1988). 

O modelo de Oke (1981), considera a alteração da temperatura do ar proveniente da 

modificação do espaço construído, variável essencial para arquitetos, urbanistas, 

climatologistas e geógrafos quando do estudo do planejamento urbano (Figura 3). 

Figura 3 – relação de ganho de temperatura com a geometria urbana. 

 
Fonte – Adaptado de Oke (1986). 

Camada 
limite urbana 

Camada intraurbana Fonte 
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onde: 

Q* = fluxo de radiação/energia solar difusa e direta; QF = fluxo de calor 

antropogênico; ΔQS = densidade de fluxo de armazenamento de energia na camada 

intra-urbana e solo; ΔQA = fluxo de calor transmitido pelo deslocamento de massa 

atmosférica; QH = fluxo de calor sensível; QE = fluxo de calor latente. 

A relação entre a altura dos edifícios (H) e largura das ruas (W) foi apontada por 

Correia, Lopes e Marques (2015) como um dos fatores da geometria urbana que mais 

contribuem para a alteração dos balanços radiativo e energético no interior das cidades. 

Os autores destacam que valores elevados refletem menor fração de céu visível e maior 

retenção de energia na camada inferior da atmosfera urbana. 

O trabalho de Silva (2013) discute o grau de fechamento ou abertura dos espaços 

urbanos na cidade de Brasília/DF, assim como a melhor relação entre altura e distância 

entre edifícios que geram espaços urbanos mais confortáveis. O autor elaborou cenários 

hipotéticos, porém, destacou que os números da relação H/W foram calculados a partir 

de valores próximos às configurações urbanas reais. Com isso, o autor recomenda a 

relação H/W satisfatória de cavidades urbanas para o clima de Brasília. 

Essa variável está presente nos resultados obtidos por Kruger (2008). O autor faz 

recomendações gerais quanto à disposição geométrica de cânions urbanos e quanto ao 

gerenciamento de edificações sob condições desérticas. Nakata-Osaki e Souza (2016) 

evidenciaram a importância da relação H/W nos estudos da geometria urbana e seu 

impacto no clima urbano, adaptando-a por meio de um modelo simplificado para uma 

ferramenta de simulação computacional. 
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O estudo do impacto da geometria de cânios urbanos e sua influêcia sobre o conforto 

térmico em ambientes externos é destacado nos estudos de Achour-Younsi e Kharrat 

(2016) na Tunísia. Três tecidos urbanos foram comparados cujas ruas possuem várias 

relações H/W e diferentes orientações. Os resultados mostraram que as ruas mais 

profundas são as mais confortáveis.  

A relação H/W é um parâmetro relevante para o planejamento urbano, pois influencia 

sobremaneira o conforto térmico dos usuários de espaços abertos. Essa questão está 

consolidada nos estudos de Martinelli e Matzarakis (2017). Esses autores apresentaram 

uma análise do efeito das proporções de H/W sobre o conforto térmico na Itália ao 

longo do ano. O conforto térmico foi analisado por meio do cálculo da temperatura 

fisiologicamente equivalente (PET) com a utilização do modelo RayMan. Essa relação 

também está evidenciada por Lin, Chen e Matzarakis (2017). 

Nesse contexto, a cidade deve ser construída com certa habilidade de modo a se adaptar 

aos fatores climáticos favorecendo o conforto ambiental. Na medida em que aumenta a 

necessidade do bem estar no ambiente urbano se deve buscar métodos ambientais mais 

razoáveis de manipular o clima das cidades.  

É perceptível o fato de que as construções modificam as condições dos ventos e 

contribuem para o aumento da temperatura do ar, resultando em desconforto térmico. 

É imperativa a necessidade de adequação entre o meio natural e o planejamento das 

cidades. Do mesmo modo é preciso pensar até que ponto é necessária a urbanização de 

determinadas áreas. 

A pesquisa de Rodríguez Algeciras e Matzarakis (2016) responde à necessidade da 

inserção de importantes orientações para os planejadores urbanos, pois possibilita a 
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descrição das condições microclimáticas considerando a configuração da geometria 

urbana em Barcelona (Espanha), através do efeito da sombra e variações de velocidade 

do vento. A temperatura equivalente fisiologicamente (PET) foi calculada por meio do 

modelo Rayman. Os resultados demonstraram que a sombra é a mais importante 

estratégia para melhorar as condições microclimáticas urbanas.   

O bem estar no meio urbano é evidenciado por Nouri (2015) como “paradigma 

progressivamente emergente nesse processo, os efeitos da climatologia urbana estão 

cada vez mais explicando a necessidade de novos ambientes sensíveis ao clima”. O autor 

aponta a falta de indicadores e ferramentas práticas para avaliações climáticas, 

dificultando a tomada de decisão. 

Segundo Duarte (2002), “o desafio é transformar dados de clima urbano em critérios 

de ocupação, em índices urbanísticos, em dados para projeto dos espaços externos e dos 

edifícios”, apontando a instrumentação técnica necessária à sua implementação. Nesse 

sentido, esse trabalho propõe uma ferramenta de fácil implementação e utilização pelos 

planejadores urbanos, relacionando as variáves da morfologia urbana e ambientais, 

apresentada espacialmente nos capítulos subsequentes. 

A construção de indicadores também foi sugerida por Chen e Norford (2017) para 

facilitar a comparação do desenho urbano nas fases iniciais do projeto. São indicadores 

que abragem áreas sensíveis às mudanças na forma urbana, a saber: solar e ventilação. 

Segundo os autores, os indicadores são simples de usar, pois eles só requerem dados de 

geometria urbana para seu cálculo.  

A abordagem feita por Adolphe (2001) procurou responder a questão de como simular, 

de forma operacional, a relação entre a forma urbana e o clima, em um escala 
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intermediária correspondente ao bairro, propondo um sistema de indicadores 

morfológicos do ambiente urbano. Esses indicadores foram distribuídos espacialmente 

através de um Sistema de Informação Geográfica (SIG) a fim de analisar de forma 

simplificada os impactos do adensamento sobre o clima, considerando a escala 

interbairro ou interurbana. 

Uma das formas de reduzir a distância entre o planejamento e clima urbano é a 

distribuição espacial das variáveis de estudo, apresentando o mapeamento das 

características físicas das cidades em ambiente SIG, definindo valores limites para os 

índices urbanísticos, tal como apresentado por Alcoforado et al (2009) para a cidade de 

Lisboa. 

Entende-se que os planejadores precisam de dados e modelos atualizados e clássicos 

para entender a adaptação das cidades ao clima. Mills (2010) ratifica a necessidade de 

inserção das informações climatológicas às tecnologias que esses profissionais utilizam 

para a tomada de decisão. Integrar aspectos das ferramentas de simulação climática 

com as ferramentas de Desenho Assistido por Computador (CAD), bem como utilizar 

os sistemas de informação geográfica para gerar mapas que compeendem múltiplos tipos 

de informações morfológicas climáticas, topográficas e urbanas.  

A distribuição espacial em ambiente SIG foi utilizada por Yang e Chen (2016), 

desenvolvendo um sistema chamado de atlas térmicos para identificar áreas 

termicamente vulneráveis em Shanghai, utilizando indicadores morfológicos para 

descrever diferentes aspectos do ambiente térmico urbano. Com o mapeamento do 

índice PET foi possível a visualização rápida das variações espaciais do microclima 

urbano a partir dos aspectos de conforto térmico afetados por diferentes cenários 

urbano, dando suporte à decisão para o planejamento urbano.  



Índice ambiental urbano (IAU):  
uma contribuição ao estudo do planejamento e do conforto térmico em espaços abertos. 
Ivanize Claudia dos Santos e Silva 
 

24 
 

O estudo de indicadores também deu suporte à pesquisa de Torres (2017) que apontou 

a quadra como componente de planejamento urbano para favorer o desempenho 

ambiental. Segundo a autora, a forma do tecido pode ser ajustada para atender as 

solicitações climáticas locais. Assim, destaca a urgente necessidade de revisão dos 

instrumentos de planejamento para o desenvolvimento de diretrizes baseadas no 

controle do adensamento urbano com foco no conforto térmico de espaços abertos.  

A integração entre agentes do planejamento urbano e pesquisadores pode ser observada 

na pesquisa realizda por Masson et al (2013) intitulada "Grand Paris" envolvendo dez 

equipes de pesquisadores e planejadores urbanos com o objetivo de apresentar diretrizes 

gerais para a evolução da área urbana de Paris até 2030. A equipe pretende reunir 

esforços para tornar a cidade de Paris mais verde a fim de reduzir o aquecimento 

climático. A contribuição de metodologias simplificadas para inserção no planejamento 

urbano também é apontada por Lin, Chen e Matzarakis (2017) e Martinelli e 

Matzarakis (2017). 

O ajuste dos elementos construtivos e paisagísticos pode reduzir o impacto do vento, 

tirar partido do sol e criar meio ambientes microclimáticos favoráveis. É evidente a 

necessidade de adicionar ao planejamento urbano índices que contribuam com o 

aumento de elementos paisagísticos a fim de criar ambientes mais amenos em localidade 

de clima quente e úmido. Sobre esse assunto Tan et al (2017), destacam a necessidade 

de introduzir estratégias de planejamento para plantação de árvores, aumentando o 

conforto externo em áreas de alta densidade urbana. 

De modo a contribuir com a introdução de estratégias no planejamento urbano para 

amenizar os impactos do adensamento sobre o conforto térmico em cidades, Norton et 

al (2015) apresentaram uma metodologia através de resfriamento alcançado por 
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diferentes opções de infraestrutura verde urbana, aplicando-a à cidade de Melbourne, 

Austrália.  

Nos estudos de Simões et al (2001) se observa a preocupação com a vegetação. Os 

autores propuseram o Índice de Densidade Arbórea (IDA), cujo objetivo é medir o 

número de árvores existentes em cada 100m2. Assim, o valor obtido denotará uma 

insuficiência ou abastamento da arborização na via pública. O resultado pode ser 

alcançado por meio da Equação 1:  

º
100

n árvores
IDA x

área
                                                                                         Equação 1 

Espaços livres como praças, parques e corpos d’água podem contribuir para a 

amenização dos rigores climáticos como relatado por Doick, Peace e Hutchings (2014), 

onde os autores estudaram o potencial de árvores e espaços verdes como reguladores 

da temperatura do ar no combate à formação de ilhas urbanas de calor.  

Os dados de temperatura do ar, medidos durante cinco meses em um grande espaço 

verde no centro de Londres, foram analisados com o objetivo de verificar a influência 

dessas áreas em áreas próximas adjacentes (entre 20 a 440 metros). Os autores 

verificaram que os efeitos positivos das áreas verdes reduzem conforme o aumento da 

distância. Com a variação dessas, as temperaturas médias do ar também variaram. A 

análise dos resultados demonstrou que as áreas verdes são importantes estratégias de 

mitigação das ilhas urbanas de calor, recorrentes nos grandes centros urbanos.  

Os resultados alcançados por Tan et al (2013) demonstram que a vegetação minimiza 

a temperatura média radiante (TMR) ao longo do dia, não afetando a mesma 

temperatura durante a noite. Os autores sugerem que a vegetação pode ser introduzida 
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no ambiente urbano em Singapura para reduzir a TMR para um nível desejável, 

considerando um intervalo de tempo específico. 

Sanusi et al (2016) evidencia o benefício da vegetação para o alcance do conforto 

térmico de usuários de espaços abertos. A pesquisa realizada em Melbourne, Austrália 

demonstra que em dias ensolarados, as ruas com vegetação arbórea com copa densa, a 

temperatura média radiante foi menor do que nas ruas com vegetação arbórea com 

copa dispersa. O mesmo benefício é evidenciado na pesquisa de Salata et al (2017). 

Igualmente importante para o estudo do clima urbano é o comprimento da rugosidade 

(Z0), por sua característica de relacionar a geometria urbana com o fluxo de vento. A 

importância da definição dos corredores de ventilação através do comprimento de 

rugosidade no planeamento dos espaços é evidenciado por Gál e Unger (2009) na cidade 

de Szeged, na Hungria e Santos et al (2017) nos estudos aplicados à cidade de São 

Paulo/SP, fornecendo dados importantes dados para os procedimentos de planejamento 

urbano. 

Barbirato, Souza e Torres (2007), destacaram o papel da rugosidade como característica 

morfológica que condiciona o clima. Esse parâmetro também foi analisado nos estudos 

realizados por Nakata-Osaki (2016), Martins, Bonhomme e Adolphe (2013) e Martins 

(2014).  

Considerando que os edifícios são os principais elementos de rugosidade, a Equação 2 

representa o cálculo de Z0, proposta por  Lettau (1969) e apresentada por Lopes (2003). 

Z0 = 0,5h (A*/A’)                                                                                                 Equação 2 
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Onde:  

Z0 é o comprimento da rugosidade (m);  

h é a altura média das edificações (m);  

A* é a área média da fachada voltada ao centro/eixo do cânion urbano (m2);  

A’ é a área média ocupada por cada edificação (m2). 

Enfatizando a relevância dos índices citados anteriormente, cita-se o trabalho de 

Correia, Lopes e Marques (2015), onde os autores aplicam à cidade de Lisboa uma 

metodologia desenvolvida por meio de um sistema de informação geográfica (SIG) em 

uma malha regular constituída por células de 100 m de lado a fim de se obter uma 

classificaçao para a densidade urbana para fins climáticos. A sua determinação resulta 

da conjugação de três índices relacionados com a geometria urbana: H/W; Z0 e a 

porosidade (P0), chamada pelos autores de índice de volumetria (IV) e definida pelos 

mesmos como a representação da densidade volumétrica do espaço edificado. 

O comprimento da rugosidade e a porosidade possibilitam investigar restrições 

importantes no ambiente urbano avaliando a possibilidade da ocorrência de corredores 

de ventilação, podendo trazer considerações relevantes para o planejamento de cidades. 

A relação H/W e o comprimento da rugosidade foram analisados por Stewart e Oke 

(2012), para propor uma nova classificação da paisagem, universalmente compreendida, 

baseada no clima de locais urbanos e rurais, chamadas de Local Climate Zones – LCZ 

(Zona de clima local), ilustrada na Figura 4, objetivando um resultado simplificado a 

fim de representar da melhor forma os ambientes térmicos urbanos. 
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Figura 4 – Zonas climáticas locais 

 
Fonte – Adaptado de Stewart (2011).  

A Tabela 2 apresenta os parâmetros utilizados para a classificação de Stewart (2011): 

a)FVC - fator de visão do céu, diz respeito a parcela do céu visível, variando de 

0 à 1;  

b) relação H/W (de 0 à 3 m);  

c) altura média de edifícios (0 à 50 m);  

Tipos de contrução Tipos de cobertura do solo 

Árvores densas 

Árvores dispersas 

Arbustro 

 

Plantas baixas 

Rocha 

Solo natural ou 
areia 

Água 

Compacto alto 

Compacto médio 

Compacto baixo 

Aberto alto 

Aberto médio 

Aberto baixo 

Indústria 

Baixo disperso 

Pouco construído 

Baixo denso 
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d) classe de rugosidade do terreno (1 à 8 m);  

e) fração de superfície edificada (0 à 100 %);  

f) fração de superfície impermeável (0 à 100 %);  

g) fração de superfície permeável (0 à 100 %);  

h) admitância da superfície (de 0 à 2.500 J m-2 s-1/2 K-1);  

i) albedo da superfície (0 à 0,5);  

j) fluxo de calor antropogênico (0 à 400 W m-2).   

Entende-se por admitância da superfície ou inércia térmica a capacidade que o material 

possui, de absorver ou libertar calor. O albedo é definido como a razão entre a radiação 

solar refletida e a incidida sobre a superfície. Sobre o fluxo de calor antropogênico, 

pode-se dizer que se trata da quantidade de calor sensível e latente liberado pelo 

homem.  

A pesquisa proposta por Stewart e Oke (2012) vem sendo aplicada em algumas 

localidades do mundo. Bechtel et al (2015), iniciaram um esforço internacional através 

de um projeto intitulado The World Urban Database and Access Portal Tools – 

WUDAPT (Base de Dados Urbana Mundial e Portal de Acesso de Ferramentas) a fim 

de reunir e disseminar informações de forma consistente para áreas urbanas em todo o 

mundo. O primeiro passo no WUDAPT é uma descrição de cidades baseada no esquema 

da Zona Climática Local (LCZ).  
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Tabela 2 – Propriedades da Zona de clima local. 

Zonas 
Climáticas 

Locais 
a b c d e f g h i j 

LCZ1 
0.2-
0.4 

>2 >25m 8 
40-
60% 

40-
60% 

<10% 
1.100-
2,200 

0.10-
0.20 

50-300 

LCZ2 
0.3-
0.6 

0.75-
2 

10-25m 6-7 
40-
70% 

30-
50% 

<20% 
1.000-
2.200 

0.10-
0.20 

<75 

LCZ3 
0.2-
0.6 

0.75-
1.5 

3-10m 6 
40-
70% 

20-
50% 

<30% 
1.000-
2.200 

0.10-
0.20 

<75 

LCZ4 
0.5-
0.7 

0.75-
1.25 

>25m 7-8 
20-
40% 

30-
40% 

30-
40% 

1.000-
2.000 

0.12-
0.25 

<50 

LCZ5 
0.5-
0.8 

0.3-
0.75 

10-25m 5-6 
20-
40% 

30-
50% 

20-
40% 

1.000-
2.200 

0.12-
0.25 

<25 

LCZ6 
0.6-
0.9 

0.3-
0.75 

3-10m 5-6 
20-
40% 

20-
50% 

30-
60% 

1.000-
2.200 

0.12-
0.25 

<25 

LCZ7 
0.2-
0.5 

1-2 2-4m 4-5 
60-
90% 

<20% <30% 
400-
1.800 

0.15-
0.35 

<35 

LCZ8 >0.7 
0.1-
0.3 

3-10m 5 
30-
50% 

40-
50% 

<20% 
1.000-
2.000 

0.15-
0.25 

<50 

LCZ9 >0.8 
0.1-
0.25 

3-10m 5-6 
10-
20% 

<20% 
60-
80% 

1.000-
2.200 

0.12-
0.25 

<10 

LCZ10 
0.6-
0.9 

0.2-
0.5 

5-15m 5-6 
20-
30% 

20-
40% 

40-
50% 

1.000-
2.500 

0.12-
0.20 

>300 

LCZ A <0.4 >1 3-30m 8 <10% <10% >90% 
1.000-
1.800 

0.10-
0.20 

0 

LCZ B 
0.5-
0.8 

0.25-
0.75 

3-15 5-6 <10% <10% >90% 
1.000-
1.800 

0.15-
0.25 

0 

LCZ C >0.9 
0.25-

1 
<2m 4-5 <10% <10% >90% 

1.000-
1.800 

0.15-
0.35 

0 

LCZ D >0.9 <0.1 <1m 3-4 <10% <10% >90% 
1.000-
1.800 

0.15-
0.25 

0 

LCZ E >0.9 <0.1 <0.25m 1-2 <10% >90% <10% 
1.300-
3.000 

0.15-
0.30 

0 

LCZ F >0.9 <0.1 <0.25m 1-2 <10% <10% >90% 
1.000-
1.800 

0.20-
0.35 

0 

LCZ G >0.9 <0.1 <0.25m 1 <10% <10% >90% 1.500 
0.02-
0.10 

0 

Fonte – Adaptado de Stewart (2011). 

Outro ponto relevante sobre o clima urbano e planejamento sustentável é a otimização 

de sistemas de monitoração de variáveis microclimáticas. Alguns autores, ao longo dos 

últimos anos, desenvolveram metodologias aplicadas à realização de estudos sobre as 
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variações climáticas urbanas, dentre os quais, destacam-se medições em pontos fixos, 

uso de sensoriamento remoto e desenvolvimento de modelos matemáticos. Podem-se 

citar os estudos de Costa (2007), Corbella e Yannas (2003) e Anjos e Lopes (2017). 

Nos resultados apresentados por Costa (2007) foi elaborada uma metodologia para 

medição de variáveis microclimáticas em pontos fixos na qual os equipamentos são 

colocados em torre de celular. Isso possibilitou a segurança do equipamento e a 

diversidade de uso do solo encontrada, permitindo o estudo com diferentes tipos de 

ocupação. Ainda, analisou a distribuição da temperatura do ar na área urbana de cidade 

de baixa latitude e clima quente e úmido correlacionando-a com os tipos de 

revestimento da superfície horizontal (cobertura e piso) existentes. 

Para Anjos e Lopes (2017) o monitoramento de grandezas como a intensidade da ilha 

de calor por um longo período de tempo nas cidades é de extrema relevância para 

fornecer informações climáticas mais precisas a fim de serem aplicadas no planejamento 

urbano proporcionando o conforto térmico aos usuários de espaços abertos. 

Oke (1984) faz alusão a necessidade da existência de recursos para aplicação da 

climatologia urbana ao planejamento urbano, através da capacidade preditiva. Tais 

recursos devem ser constituídos de: métodos empíricos, modelos físicos e modelos 

numéricos. Contudo, segundo o autor, os métodos empíricos abrangem algoritmos 

estatísticos, parametrizações, fórmulas e conceituações qualitativas, ligados a uma base 

confiável de dados empíricos. Isto significa que, se por um lado, estão fundamentados 

em condições reais, por outro lado, sua validade se restringe àquela base de dados. 

Sobre esse assunto, destaca-se o trabalho de Duarte (2000) que definiu um modelo para 

medir numericamente a correlação da temperatura do ar e variáveis inerentes ao 
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planejamento urbano para aplicação em novas áreas de ocupação de modo que as 

mesmas respondam melhor às condições do clima. 

Os modelos preditivos nos fornecem subsídios para as tomadas de decisões, isso está 

diretamente ligado a necessidade de incorporar tais diretrizes ao planejamento da 

cidade. Na pesquisa de Assis (2003) foi encontrada uma relevante correlação entre os 

resultados da utilização de simulação física em modelo reduzido do fenômeno da ilha 

de calor numa área urbana da cidade de Belo Horizonte (MG), integrado ao trabalho 

de campo. Os resultados permitem estimar os limites de ocupação urbana local para 

reduzir os impactos da urbanização sobre o processo de perda térmica por radiação. 

Apresenta-se o trabalho de Higueras (2006) que desenvolveu uma metodologia para 

alcançar o urbanismo bioclimático através da combinação de variáveis do clima e 

estratégias urbanas que devem estar contidas no planejamento urbano e articuladas 

entre os sistemas viários, equipamentos urbanos, áreas verdes e áreas livres.  

Contudo, através do trabalho de Brandão (2009) pode-se concluir que as variáveis 

contidas na legislação urbana das cidades não são suficientes para determinar a 

ambiência térmica urbana. O coeficiente de aproveitamento e a taxa de ocupação 

apresentaram uma boa correlação com os resultados das análises climáticas, mas as 

equações desenvolvidas contam com baixos coeficientes de determinação em relação à 

maioria das variáveis da ambiência térmica.  

Para Assis (2011), apesar de se reconhecer que a urbanização provoca uma série de 

efeitos adversos sobre o clima local, há pouca aplicação das informações da climatologia 

urbana nas atividades de planejamento e projeto urbanos. Isto se deve em parte à 

limitada capacidade preditiva dos estudos sobre o clima urbano.  
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Estudos realizados por Gonçalves e Souza (2014) objetivaram desenvolver um modelo 

de predição da temperatura urbana, em decorrência da compactação/dispersão do local. 

Para tanto, os autores desenvolveram um índice que expressa a influência da 

compactação de áreas urbanizadas sobre o comportamento térmico, utilizando-se a 

radiação solar como fator de ponderação. Em função deste índice foi determinada uma 

equação de predição da temperatura urbana. 

A observação e a análise climática das cidades se mostra um fator decisivo para a 

construção dos referidos modelos. A pesquisa de Carvalho (2006) apresenta essa análise 

aplicada a uma cidade localizada em clima quente e úmido. Com isso, Carvalho forneceu 

informações para o planejamento e projeto urbanos, através da correlação entre a 

temperatura do ar e variáveis urbanas. 

As relações entre clima e cidade têm sido analisadas através de métodos estatísticos de 

correlação linear e de regressão linear múltipla. No entanto, o uso do método de 

correlação precisa ser acrescido de critérios de significância para que a análise se torne 

mais precisa. 

Kruger, Tamura e Rossi (2015) apresentaram uma revisão de alguns métodos usados 

na análise do clima urbano correlacionando os padrões de uso do solo, presença de áreas 

vegetadas, fator de céu visível e temperaturas de superfície.  

Em geral, os métodos revisados baseiam-se na coleta de dados de variáveis climáticas 

e psicofisiológicas a partir de estações microclimáticas em áreas de pedestres, transectos 

móveis, simulações computacionais, modelos preditivos, sensoriamento remoto, a partir 

de imagens de satélite Landsat e aplicação de questionários com transeuntes. 
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As orientações climáticas para o planejamento urbano são instrumentos importantes 

para a verificação do potencial ambiental e possibilidade de expansão das cidades. Nesse 

sentido, se destaca o estudo de Souza (2010) que ao elaborar o Mapa Climático Urbano 

para a cidade de João Pessoa (Figura 5) descreve parte da área litorânea, Bairros 

Tambaú, Manaíra e Cabo Branco, com características arquitetônicas que a torna uma 

potencial ilha de calor, apontando essas áreas com carga térmica alta.  
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Figura 5 - Mapa de carga térmica de João Pessoa-PB elaborado no ano de 2010. 

 
Fonte – Souza (2010). 

Souza (2010) classificou os Bairros Aeroclube, Jardim Oceania e Bessa (Bairros 

litorâneos) com carga térmica baixa, onde o adensamento é marcado por um misto de 

Carga térmica alta 

Ilha de calor 

Carga térmica baixa 

Carga térmica relevante 

Resfriamento do ar 

Renovação e circulação de ar 

Atividade climática baixa 

Atividade climática relevante 
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casas e blocos residenciais de até quatro pavimentos, com a presença de poucos espaços 

verdes (Figura 5). 

Quando da atualização do referido mapa, nos estudos de Ribeiro (2013), os Bairros 

Aeroclube, Jd. Oceania e Bessa foram classificados com carga térmica alta (Figura 6), 

pois o autor apontou a presença de uma ocupação elevada, marcada por um misto de 

casas e edifícios com mais de quatro pavimentos e pouca vegetação. 
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Figura 6 - Mapa de carga térmica de João Pessoa-PB elaborado no ano de 2013. 

 
Fonte – Ribeiro (2013). 
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Santos (2011) e Villar Filho (2013) também direcionaram seus estudos à cidade de João 

Pessoa. O primeiro autor analisou o campo térmico urbano e a sua relação com as 

diversas formas de uso e cobertura do solo na cidade de João Pessoa e o segundo autor 

verificou as implicações dos tipos de revestimento das estruturas viárias urbanas sobre 

o microclima, através dos conceitos de Katzschner (1997), propondo a elaboração de 

mapas construídos através de um sistema de classificação baseado nos padrões térmicos 

e dinâmicos de clima urbano.  

A intensidade da ilha de calor foi destacada por Anjos e Lopes (2017) para outra cidade 

do nordeste brasileiro, Aracajú/SE. Os autores discutem os resultados atualizados dessa 

grandeza, refutando a tendência registrada em estudos anteriores. Em média, a 

intensidade da ilha de calor foi mais intensa na estação fresca (1,3ºC) do que na estação 

de calor (0,5ºC), ocasionada pela redução da velocidade do vento.  

As transformações ocorridas no ambiente urbano merecem especial atenção, sobretudo 

os impactos provenientes das modificações da morfologia urbana sobre o clima, afetando 

o conforto térmico de usuários de espaços abertos.    

É possível verificar através dos resultados de alguns trabalhos que existe a necessidade 

da continuidade dos estudos relacionados ao clima urbano, sobretudo enfatizar a análise 

do comportamento de outras variáveis climáticas, além da temperatura e umidade 

relativa do ar.  

Igualmente importante é a elaboração de indicadores que nos ajudem a mensurar a 

influência da relação entre crescimento de áreas urbanizadas e o clima. Alguns 

indicadores surgiram com o intuito de avaliar esses aspectos nos espaços urbanos, no 

entanto, muitos deles enfatizam a redução do consumo energético.  
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Indicadores são estatísticas, que, medidas ao longo do tempo e mensuradas em 

determinado espaço, fornecem informações sobre as tendências e comportamentos dos 

fenômenos abordados (ROMERO et al, 2005). 

O estudo que diz respeito à construção de indicadores não é novo. Os romanos faziam 

uso de números para verificar a passagem dos governos. Esse interesse no andamento 

da sociedade foi reconstruído com o aparecimento do iluminismo e acendeu amplamente 

pelo desenvolvimento do cálculo por Descartes e Leibnitz (NAHAS, 2002). 

Para Romero et al (2005), a finalidade do estudo de certos indicadores determina uma 

integração interdisciplinar. Como exemplo, cita-se o indicador de sustentabilidade 

intraurbana que envolve ciências distintas, a saber: a teoria do urbanismo, a geografia, 

as engenharias ambiental e urbana. Ainda, é considerado pela autora como elemento 

principal entre os critérios qualitativos que determinam a forma pela qual se verifica o 

processo urbano. 

Duarte (2000) propôs um indicador a fim de representar a proporção entre a densidade 

construída e os elementos naturais, ratificando a importância de tratar em microescala 

elementos modificadores do clima tropical continental, grandes parques ou lagos, pois 

os mesmos apresentam pouca influência quando planejados para uma escala maior. 

Com o objetivo de verificar a influência das variáveis naturais e antrópicas sobre o 

clima, Alves (2016), elaborou o Índice Geourbano (InGe),  cuja constituição respeitou 

o intervalo de -1 a +1. O InGe positivo significa que há predominância da influência 

antrópica, InGe negativo predominância de influência natural. 
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Nesse contexto, corroborando com pesquisas anteriores, esse trabalho relaciona as 

variáveis existentes na legislação urbanística da cidade de João Pessoa, bem como as 

variáveis aqui descritas, presentes na literatura especializada, com o grau de satisfação 

térmica dos indivíduos a fim de elaborar um índice numérico para auxiliar a tomada 

de decisão no processo de planejamento urbano, definindo a melhor relação entre às 

prescrições urbanísticas e o conforto térmico de usuários em espaços abertos.  

1.2. Conforto Térmico Urbano 

O bem-estar e a saúde do ser humano podem ser determinados pela ocorrência de 

variáveis extremas, promovendo ocasiões de desconforto em ambientes externos. A 

relação de variáveis térmicas e físicas caracteriza o conforto térmico.  

É indubitável a preocupação relacionada ao conforto térmico em virtude do acelerado 

desenvolvimento urbano em várias cidades no mundo, o que pode ser visualizado 

através de um esforço internacional em diversas pesquisas nos últimos anos, como as 

de Lopes e Correia (2013), Taleghani et al (2015), Lin, Chen e Matzarakis (2017), 

Martinelli e Matzarakis (2017), Salata et al (2017), entre outros.  

Lin, Chen e Matzarakis (2017) elaboraram um mapa de estresse térmico para a cidade 

de Taichung, demonstrando o vínculo entre o desenvolvimento urbano e a percepção 

térmica humana, aumentando a adaptação climática para as áreas urbanas.  

A vegetação desempenha um importante papel no que diz respeito a influência das 

árvores sobre o conforto térmico do pedestre. Essa questão está descrita no trabalho de 

Chatzidimitriou e Yannas (2016) no norte da Grécia. Os autores também destacam que 

a pesquisa aplica-se a outras cidades com características morfológicas e condições 

climáticas semelhantes.  
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As orientações climáticas são medidas possíveis de serem tomadas e contribuem para 

mitigar as variáveis do clima urbano, consideradas como adversas para a saúde e 

conforto do ser humano, ou que originem ambientes (interiores ou exteriores) pouco 

eficientes sob o ponto de vista do conforto ambiental (LOPES e CORREIA, 2013). 

Lopes e Correia (2013) estudando a vila de Cascais, Portugal asseguram que é 

fundamental a manutenção do conforto térmico urbano, aproveitando a potencialidade 

da camada limite atmosférica. Ainda, apontam a importância de garantir as condições 

territoriais para implementar as medidas de mitigação e adaptação previstas pelo Plano 

Estratégico de Cascais Face às Alterações Climáticas (PECAC), a mesma importância 

pode ser estendida às cidades Brasileiras através de legislação específica. 

Do mesmo modo, a cidade de Rotterdam (Holanda) em seu programa de 

sustentabilidade incluí assuntos sobre as mudança climática, tendo como base o 

desenvolvimento econômico sustentável. Outro exemplo é a cidade de Copenhagem 

(Capital da Dinamarca), eleita pela Comissão Européia como a capital verde em 2014, 

por possuir um modelo viável de planejamento urbano integrado ao clima (SÃO 

PAULO, 2011).  

O conforto térmico em espaços urbanos abertos depende de variáveis ambientais e pode 

ser alcançado pela criação ou preservação de corredores de vento. O efeito do ambiente 

térmico no ser humano tem sido obtido através da aplicação de índices de conforto 

baseados no balanço energético do corpo humano (VDI, 1998; apud LOPES, 2015). 
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1.2.1. Índices de Conforto Térmico em Espaços Abertos 

Estudos relacionados aos índices térmicos se iniciaram na Europa no século XIX, 

quando as atividades de mineração e da indústria têxtil impactavam em problemas de 

saúde para os trabalhadores (KOENIGSBERGER et al,1977; apud ARAÚJO, 1996).  

Durante o século passado, foram desenvolvidos cerca de 100 índices para avaliar as 

questões térmicas que influenciam no ser humano. No entanto, a maioria deles não tem 

relação com as reações do homem. Em 1999, a Sociedade Internacional de 

Biometeorologia definiu um grupo de estudo a fim de desenvolver o novo Índice 

Universal de Clima Térmico – UTCI, utilizado para avaliações bioclimatológicas de 

espaços abertos (BŁAZEJCZYK et al, 2010).  

Em Fevereiro de 2009, o UTCI foi desenvolvido e constituiu-se em um dos mais 

avançados modelos termofisiológicos, por incluir a capacidade de prever os efeitos 

térmicos do corpo inteiro (hipotermia e hipertermia, calor e desconforto por frio) 

(BLAZEJCZYK et al, 2013).  

No Brasil, o UTCI foi objeto das pesquisas de Rossi, Kuger e Nikolopoulou (2011) que 

propuseram a calibração do referido índice para a cidade de Curitiba/PR. Em uma 

segunda pesquisa, Rossi, Kruger e Brode (2011) aplicaram o índice UTCI, com objetivo 

de verificar diferenças climáticas.   

Internacionalmente, é possível encontrar pesquisas que utilizaram o UTCI, como a de 

Achour-Younsi e Kharrat (2016) que avaliaram as condições de conforto térmico em 

cânios urbanos na Tunisia. 
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Por outro lado, Hoppe (1993) descreve que a única maneira de apresentar os efeitos do 

ambiente térmico sobre o corpo humano completamente é elaborando uma equação de 

equilíbrio de energia. Em tal equação, todos os parâmetros meteorológicos relevantes 

(atividade e vestuário) e medidas corporais podem ser considerados.  

Hoppe (1999), ilustra que um dos maiores objetivos da biometeorologia humana tem 

sido a avaliação dos efeitos do ambiente térmico. Com um aumento significativo das 

informações meteorológicas nos últimos anos em muitos países, há também mais 

demanda de dados relacionados a percepção do componente térmico e a relação com os 

processos fisiológicos. Portanto, é necessário utilizar um modelo de equilíbrio térmico 

do corpo.  

A temperatura equivalente fisiológica (Physiological Equivalente Temperature - PET) 

é um índice de conforto térmico proposto para ambientes externos, baseado no balanço 

energético do corpo humano, foi fundamentado no cálculo do Munich Energy-balance 

Model for Individuals (Modelo de Balanço de Energia de Munique para Indivíduos) - 

MEMI, que modela as condições térmicas do corpo humano de uma forma 

fisiologicamente relevante (HOPPE, 1999).  

Segundo Höppe (1999), o índice PET é a temperatura equivalente fisiológica em 

ambientes externos ou internos, que por sua vez é equivalente à temperatura do ar na 

qual, em um típico cenário de ambiente interno, o balanço térmico do corpo humano 

(metabolismo de 80W e resistência térmica da roupa 0,9clo) é mantido com as 

temperaturas do centro do corpo e da pele iguais àquelas às condições avaliadas. 

O PET é dividido em classes de sensações térmicas (MATZARAKIS e MAYER, 1996). 

É importante mencionar que alguns pesquisadores direcionaram suas pesquisas para a 
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calibração desse modelo. A Tabela 3 apresenta a calibração realizada no estudo de Lin 

e Matzarakis (2008) para climas tropicais, Monteiro e Alucci (2011) para a cidade de 

São Paulo/SP. Cita-se Hirashima (2010) que calibrou o índice PET, para espaços 

abertos do município de Belo Horizonte/MG. Os resultados apresentados determinaram 

intervalos do índice térmico para diferentes graus de percepção térmica em Belo 

Horizonte.  

Tabela 3 - Sensações térmicas e a classificação do PET para Meio-Oeste Europeu, Taiwan e São Paulo. 

Sensações Térmicas 
Meio-Oeste Europeu 

(ºC PET) 
Região tropical 

(ºC PET) 

São Paulo 
(ºC PET) 

Muito Frio <4 <14  
Frio 4-18 14-18 <4 

Fresco 8-13 18-22 4-12 
Ligeiramente Fresco 13-18 22-26 12-18 

Confortável 18-23 26-30 18-26 
Ligeiramente Calor 23-29 30-34 26-31 

Calor 29-35 34-38 31-43 
Quente 35-41 38-42 >43 

Muito Quente >41 >42  
Fonte - Matzarakis e Mayer (1996); Lin e Matzarakis (2008); Monteiro e Allucci (2009). 

Nesse trabalho, foi considerada a calibração do índice PET realizada por Souza et al 

(2016) para a cidade de Salvador/BA, conforme apresentado na Tabela 4. 

Tabela 4 - Sensação térmica e a classificação do PET para Salvador. 

Sensações Térmicas 
Salvador 
(ºC PET) 

Muito Frio - 
Frio - 

Fresco - 
Pouco Frio - 
Conforto ≤26,8 

Pouco Calor 26,8-29,4 
Calor 29,4-34,1 

Muito Calor ≥34,1 
Fonte – Souza et al (2016). 
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Abreu Harbich et al (2014), utilizaram o índice PET para quantificar cânions urbanos 

para o bioclima térmico em Campinas/SP, Brasil, baseando-se no processo de 

generalização. Os resultados mostram que Campinas possui um clima confortável e 

levemente quente de acordo com a classificação das sensações térmicas do PET. Cerca 

de 18,4% das sensações térmicas são consideradas de calor (PET> 29ºC), quente 

(PET> 35 ºC), ligeiramente quente (PET> 41 ºC), muito quente (PET> 45 ºC), e 

extremamente quente (PET> 50.1 ºC). 

Os índices ambientais nos possibilitam a análise das condições térmicas considerando 

as alterações nos ambientes. No ambiente urbano essas alterações são definidas também 

pelo crescimento das cidades, por conseguinte, irão impactar no conforto térmico de 

usuários de espaços abertos. A pesquisa de Frohlich e Matzarakis (2012) apresenta o 

cálculo do valor do índice PET para alterações na cidade de Freiburg, Alemanha, 

através de simulação computacional. Os resultados encontrados apontam uma diferença 

de mais de 10°C (PET) entre os lugares com e sem sombreamento. 

O índice PET também foi utilizado e simulado no modelo Rayman por Rodríguez 

Algeciras et al (2016) para analisar a influência da geometria urbana sobre o conforto 

térmico do pedestre em Cuba, através de variações de velocidade do vento e condições 

de sombra, quantificando as mudanças bioclimáticas, considerando modificações na 

morfologia urbana.   

Em virtude de algumas limitações do modelo PET, foi proposto por Chen e Matzarakis 

(2017), a temperatura equivalente fisiológica modificada (mPET). O modelo modificado 

foi desenvolvido para aplicação em diferentes zonas climáticas. O mPET visou 

aumentar a avaliação da variabilidade da umidade e da roupa. Os autores 

demonstraram através de comparações entre os índice que o mPET fornece uma 
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estimativa mais realista de sensação térmica humana do que o PET para as condições 

térmicas em Freiburg/Alemanha. 

A simulação computacional através de programas específicos tem se tornado uma aliada 

à avaliação térmica em áreas externas, calculando e mapeando os índices ambientais.  

1.3. Simulação Computacional Aplicada ao Estudo do Conforto 
Térmico em Espaços Abertos 

O uso da simulação computacional em pesquisas no ambiente construído tem se 

disseminado rapidamente nas últimas décadas. Isso se justifica, em parte, pelo avanço 

na tecnologia dos computadores (SILVA, 2013). 

Segundo Silva (2013) existe uma lacuna na área de conforto urbano onde pode ser 

confirmada uma efetiva contribuição: a elaboração de uma ferramenta computacional 

factível, que seja utilizada por pesquisadores e projetistas, e que esta possa fornecer 

subsídios que promovam a qualidade ambiental urbana.  

A modelagem computacional tem se mostrado eficaz para resolver esse tipo de 

problema. Esses resultados podem ser encontrados nos trabalhos de Nogueira (2011), 

Muller, Kuttler e Barlag (2013), Frohlich e Matzarakis (2013), Rosseti (2013), Silva 

(2013), Gusson (2014), Maciel (2014), Shinzato (2009, 2014), Vasconcelos (2014), 

Abreu-Harbich, Labaki e Matzarakis (2014b), Middle, Chhetri e Quay (2015), Chen e 

Matzarakis (2017), entre outros. 

O Professor Andreas Matzarakis do Instituto de Meteorologia da Universidade de 

Freiburg, Alemanha desenvolveu o modelo Rayman. O modelo calcula fluxos de 

radiação de ondas curtas e longas no corpo humano, aplicado em vários tipos de 
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geometrias urbanas, calculando os índices PET, mPET e UTCI. Encontra-se em 

contínuo aperfeiçoamento com atualizações em andamento para integração com 

softwares de geoprocessamento.   

Em 2015 foi apresentado o UMEP (Urban Multi-scale Environmental Predictor), 

ferramenta adicional ao software livre Quantum Gis (QGis)10, integrada para 

climatologia urbana. A ferramenta relaciona os processos essenciais para estimativas 

do clima urbano, podendo ser utilizada para aplicações relacionadas ao conforto térmico 

externo (LINDBERG et al, 2014).  

Segundo Fredrik Lindberg et al (2017), o UMEP é um modelo de código aberto, onde 

os usuários podem contribuir e ampliar a ferramenta para melhorar a capacidade de 

modelagem. Está disponível gratuitamente para download, porém cabe ressaltar, que a 

aplicação para calcular o conforto térmico urbano ainda não está disponível para uso. 

Colaborando com essas pesquisas, foi desenvolvido pelo Departamento de Geografia da 

Universidade de Mainz, na Alemanha, o modelo numérico tridimensional, ENVI-met©, 

que calcula os efeitos no microclima urbano por meio das variáveis: radiação, reflexão 

de edifícios e de vegetação, fluxo do ar, temperatura e umidade do ar, turbulência local 

e sua taxa de dissipação. Contudo, possibilita a análise em microescala da interação 

entre o desenho urbano e o microclima (BRUSE, 2015)11.  

A ampla utilização do ENVI- met© pode ser demonstrada na pesquisa de Ozkeresteci 

et al (2003) para a cidade de Phoenix, Arizona. Os autores o utilizaram com o objetivo 

                                     
10 Software livre de sistemas de informações geográficas. 
11 Manual online: Disponível em: <http://www.envi-met.com/>. Acesso em fevereiro de 2015. 
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de validar seu desempenho em parques lineares, evidenciando a possibilidade de calibrar 

o modelo para outras localidades.  

A pesquisa de Salata et al (2017) no campus da Universidade Sapienza em Roma 

demonstra uma redução da temperatura do ar combinando vegetação e materiais que 

recobrem o solo através de simulações realizadas com o software ENVI-met. Do mesmo 

modo, foi utilizado por Taleghani et al (2015) para simular a temperatura e a umidade 

relativa do ar exterior, a temperatura radiante média e a velocidade do vento, enquanto 

que o modelo Rayman foi usado para converter esses dados em temperatura equivalente 

Fisiológica (PET).  

A simulação computacional através do software ENVI-met© também foi utilizada por 

Achour-Younsi e Kharrat (2016) para analisar o conforto térmico na Tunisia e por 

Sharmin, Steemers e Matzarakis (2017) que apresentaram a incapacidade do software 

em distinguir detalhes da geometria urbana que podem causar variações significativas 

nas condições microclimáticas. 

O software ENVI-met© foi elaborado para ser executado em sistema operacional 

Windows®. Possui um número máximo de células de grade, área de simulação, restrito, 

pois utiliza uma malha constante, com um máximo de 300x300x30 células, 

possibilitando uma pequena variação em sua extensão horizontal, alterando de 0,5 a 

10m.  

Nesse sentido, o software ENVI-met© não permite a simulação do microclima para 

grandes áreas das cidades. Essa característica também é destacada por Vasconcelos 

(2014) e Nakata (2010). Os autores informam que a escala usada e a versão simplificada 
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das edificações também podem comprometer o estudo quando se analisa uma área 

maior.  

O programa computacional ENVI-met© possui plugins adicionais, tais como as 

ferramentas BioMet e Leonardo. A ferramenta BioMet, disponibilizada para utilização 

no início de 2015, calcula os índices de conforto Climático Térmico Universal – UCTI 

(ISB/International Society of Biometeorology) e o índice PET. Os resultados oriundos 

das simulações com o ENVI-met© e com o BioMet são visualizados através do plugin 

Leonardo.  

Em 2013, a equipe de desenvolvedores do programa ENVI-met© disponibilizou a versão 

4. A validação da utilização dessa nova versão pode ser verificada através de algumas 

publicações recentes, como a de Simon (2016), Yang; Lin (2016), Gaspari e Fabbri 

(2017), entre outros. Além disso, em 2016, a versão avançada do programa ENVI-met© 

passou a ser comercializado através de duas licenças, Pro e Science.  

Em novembro de 2016 a referida equipe anunciou que o programa continua em 

constante atualização, a nova proposta é a existência de um editor baseado em vetores 

que possibilita integração com as extensões .dwg12, shapefile13 (.SHP) e muitos outros 

formatos, o que significa dizer a possibilidade de exportação e importação através dessa 

integração. 

No que diz respeito a essa pesquisa, o único objetivo da utilização do programa ENVI-

met© foi o de calcular o índice PET. Esse programa foi escolhido por fornecer respostas 

satisfatórias, considerando sua ampla utilização em pesquisas internacionais e a 

                                     
12 DraWing File (dwg) ou arquivo de desenho é um formato de dado padrão para programas de desenho 
assistido por computador.  
13 Shapefile ou Shape é um formato de dado padrão para os softwares de SIG. 
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calibração para o local de estudo. Esse fato está diretamente ligado à validação do 

programa, pela sua pouca complexidade na etapa de modelagem e por ser uma 

ferramenta disponibilizada gratuitamente pelos seus desenvolvedores, entretanto, sua 

calibração é complexa e o tempo para as simulações é extenso. A versão do ENVI-met© 

utilizada foi a 3.1. 

O programa ENVI-met© solicita para dar início às simulações, dados da localização 

(Figura 7) e da modelagem das características físicas da área de estudo (Figura 8 e 9) 

em um arquivo cuja extensão é .in. Ao mesmo tempo, solicita a inserção de dados 

climáticos referente à localidade de estudo em um arquivo .cf, conforme apresentado 

na Tabela 5. As imagens das características físicas de todos os pontos de estudo estão 

expostas no Apêndice A. 

Figura 7 - Tela de inserção de dados da localidade do programa ENVI-met©. 

 
Fonte: ENVI-met© (2016). 
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Figura 8 - Tela da disposição dos edifícios e área verdes na modelagem com programa ENVI-met©. 

 
Fonte: Autora (2016). 

Figura 9 - Tela de Configuração dos tipos de solo para a modelagem no programa ENVI-met©. 

 
Fonte – Autora (2016). 
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Tabela 5 – Formato de dados de entrada do programa ENVI-met©. 

01 Nome da Simulação MySim 
02 Localização do arquivo Input file [INPUT]MyArea.in 
03 Nome do arquivo gerado MySim 
04 Localização do arquivo gerado [OUTPUT] 
05 Data do início da simulação 00.00.0000 
06 Horário do início da simulação 00:00:00 
07 Tempo total da simulação (horas) 00.00 
08 Registro dos dados (min) 60 
09 Velocidade do vento a 10m (m/s) 0.0 
10 Direção do vento Direção do vento (0:N. 90:E. 180:S. 270:W). 0 
11 Comprimento da rugosidade Z0 0.1 
12 Temperatura potencial inicial a 2500 m (K) 0 
13 Umidade específica a 2500 m (g Water/kg air) 0 
14 Umidade relativa a 2m (%) 0 
15 Banco de vegetação [input]\Plants.dat 
16 Temperatura inicial do solo na primeira camada (0-20cm) [K] 0.0 
17 Temperatura inicial do solo na segunda camada (20-50cm) [K] 0.0 
18 Temperatura inicial do solo na terceira camada (abaixo de 50cm) [K] 0.0 
19 Umidade relativa do solo na primeira camada (0-20cm) [%] 0 
20 Umidade relativa do solo na segunda camada (20-50cm) [%] 0 
21 Umidade relativa do solo na terceira camada (abaixo de 50cm) [%] 0 
22 Cobertura de nuvens (x/8) 0/8 
23 Fator de ajuste da radiação solar (0.5 to 1.5) 0.5 

Fonte – ENVI-met© (2016). 

Para o cálculo do índice PET, deve-se utilizar o plugin BioMet. A Tela principal dessa 

ferramenta solicita a inserção do arquivo Atmosphere gerado através da modelagem e 

simulação com o programa ENVI-met© (Figura 10). A tela secundária solicita 

informações dos parâmetros humanos, tais como idade, peso, gênero, isolamento das 

vestimentas e metabolismo (Figura 11). 
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Figura 10 - Tela inicial do plugin BioMet. 

 
Fonte – ENVI-met (2016) 

Figura 11 - Sub-tela do do plugin BioMet. 

 
Fonte – ENVI-met (2016). 

A visualização dos dados de saída fornecidos pelo BioMet é feita através dos mapas 

produzidos pela ferramenta Leonardo (Figura 12). 



Índice ambiental urbano (IAU):  
uma contribuição ao estudo do planejamento e do conforto térmico em espaços abertos. 
Ivanize Claudia dos Santos e Silva 
 

54 
 

Figura 12 - Tela de visualização do plugin Leonardo. 

 
Fonte – ENVI-met (2016). 

Diante do exposto, foi verificado o comportamento climático de frações urbanas da 

cidade de João Pessoa/PB, no qual foram realizadas simulações computacionais através 

do programa ENVI-met© e plugin BioMet com o propósito de analisar o conforto térmico 

nos pontos de estudo.   
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Aspectos Metodológicos: Procedimentos 

Aplicados à Promoção do Conforto Térmico nas 
Cidades 

Esse capítulo descreve detalhadamente os métodos e técnicas utilizadas para a análise 

desenvolvida, estabelecendo as suas etapas e apresentando os passos para a sua 

implementação, descrevendo os critérios considerados para a seleção dos pontos onde 

foram realizadas as medições microclimáticas. 

A pesquisa referente a esse trabalho foi desenvolvida por meio do método hipotético 

dedutivo, e tem como base procedimentos aplicados, explicativos e experimentais, pois 

se entende que o trabalho atua de forma direta na problemática do conforto térmico 

em áreas externas urbanas e em localidade de baixa latitude com clima quente e úmido.  

O problema foi abordado através de método quantitativo e qualitativo, uma vez que 

foram estudados e estimados dados referentes aos valores de variáveis microclimáticas 

e conforto térmico de usuários em áreas externas com vistas à construção de um índice 

numérico. 

Uma revisão da literatura sobre o microclima e o conforto térmico de usuários em áreas 

externas, foi apresentada anteriormente. De modo a alcançar os objetivos propostos, 

essa tese apresenta uma metodologia que pode ser descrita em quatro fases, ilustradas 

na Figura 13.  
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Figura 13 – Esquema da metodologia da Tese. 

 
Fonte - Autora (2017). 

2.1. Fase (A) 

2.1.1. Definição do Período de Estudo. 

O período da coleta de dados microclimáticos em campo (temperatura e umidade 

relativa do ar, temperatura média radiante e velocidade dos ventos) foi escolhido a 

partir do resultado do estudo de Carvalho (2001). O autor identificou os dias típicos 

da cidade de João Pessoa através de uma base de dados medidos no aeroporto local no 
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período de 1985 a 1994, assim como os meses de inverno e verão e o comportamento de 

todas as variáveis climáticas mês a mês.  

Os meses de verão encontrados por Carvalho (2001) foram novembro, dezembro, 

janeiro, fevereiro, março e abril. Portanto, optou-se por utilizar dados de pesquisas 

realizadas anteriormente por Santos (2011) e Villar Filho (2013), medidos no mês de 

fevereiro e março, na estação de verão, período característico de João Pessoa. No que 

diz respeito a esse trabalho, o estudo foi realizado no período de 21 de fevereiro a 02 

de março de 2011.  

A obtenção de dados climáticos da estação de referência em João Pessoa, situada às 

margens da BR-320 foi fornecida pelo Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). 

Os dados foram selecionados obedecendo aos dias escolhidos para o estudo. 

2.1.2. Dados Morfológicos e Microclimáticos das Frações Urbanas da 
Cidade de João Pessoa.  

A legislação da cidade de João Pessoa é apresentada com o objetivo de evidenciar o 

crescimento urbano sem planejamento adequado e a ausência de questões de aspectos 

relacionados ao conforto térmico de espaços abertos na lei de uso e ocupação do solo. 

Ainda, se apresentam elementos, como o decreto municipal nº 5.454/2005, que 

regulamenta a outorga onerosa, contribuindo para a redução da qualidade ambiental 

no meio urbano na cidade.  

Conforme informado, os dados microclimáticos utilizados foram de estudos realizados 

por Santos (2011) e Villar Filho (2013), o que contribuiu de forma operacional para a 

escolha dessas áreas, já levantadas, e de interesse para essa pesquisa. 
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Esse trabalho considerou importante o estudo de áreas em função das suas 

diferenciações quanto à ocupação e a possibilidade de expansão dentro do espaço 

urbano. A Figura 14 apresenta a localização dos 14 pontos selecionados para o estudo.   

Foram escolhidas frações urbanas da cidade de João Pessoa que compreendem os 

Bairros Jardim Oceania, Aeroclube, Bessa, Expedicionários, Mangabeira, Centro, 

Bancários, Cabo Branco, Alto do Mateus e Cruz das Armas. Além disso, o Jardim 

Botânimo Benjamim Maranhão, também conhecido como a Mata do Buraquinho foi 

estudado, uma vez que possui característica semelhante a área rural por se tratar de 

uma área de preservação.  

Figura 14 - Mapa territorial da cidade de João Pessoa com destaque para as frações urbanas estudadas 
e os pontos de medição. 

 
Fonte – Adaptado da Base Cartográfica da PMJP (2016). 

A Mata do Buraquinho e os Bairros Cabo Branco, Expedicionários, Centro, 

Mangabeira, Bancários, Alto do Mateus e Cruz das Armas foram estudados por Santos 
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(2011) e os Bairros Jardim Oceania, Aeroclube e Bessa foram estudados por Villar 

Filho (2013).  

Os Bairros Bancários, Mangabeira, Alto do Mateus, Cruz das Armas, Jardim Oceania, 

Aeroclube e Bessa, segundo o macrozoneamento de João Pessoa, se encontram 

localizados em uma zona adensável não prioritária (ZANP), portanto estão em 

expansão e apresentam um desenho mais recente. 

A partir de índices urbanisticos escolhidos em virtude de sua importância para o clima 

quente e úmido, consolidados pela legislação vigente e literatura especializada, foi 

realizado o estudo morfológico para os pontos selecionados com a utilização de uma 

metodologia desenvolvida em ambiente SIG a fim de calcular e distribuir espacialmente 

e de modo automático os referidos índices, tal qual feito por Martins (2014), Correia, 

Lopes e Marques (2015) e por Santos et al (2017).  A base de dados utilizada para essa 

etapa da pesquisa foi cedida pela Prefeitura Municipal de João Pessoa. 

A importância da distribuição espacial também pode ser evidenciada no trabalho de 

Boogaard et al (2017), onde os autores indicam o potencial de combinar dois tipos 

diferentes de mapas para caracterizar e analisar as áreas de cidades. Os mapas podem 

ser utilizados por planejadores urbanos e outras partes interessadas para avaliar o bem 

estar das cidades. Essa questão também pode ser confirmada por vários autores já 

citados. 

Além dos índices urbanísticos estabelecidos pela legislação do município de João Pessoa 

(índice de aproveitamento, taxa de ocupação, taxa de solo permeável, altura média dos 

edifícios), foram aplicados a esse estudo, os índices urbanísticos consolidados pela 

literatura, a saber: a relação entre a altura do edifício e a largura da via (H/W), o 
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comprimento da rugosidade (Zo) e a porosidade (P0). Ainda, se optou por descrever a 

vegetação existente através do índice de densidade arbórea (IDA).  

Para o processo de cálculo, a unidade escolhida para se estudar as características 

morfológicas foi o raio de 500m, assim como realizado por Pessoa (2013). Os cálculos 

foram realizados se admitindo a média aritmética dos índices urbanísticos identificados 

na unidade de análise. O Quadro 2 sintetiza os índices estudados nesse trabalho. 

Quadro 2 - Síntese dos índices estudados. 

ÍNDICE URBANÍSTICO DEFINIÇÃO CÁLCULO 

IA 
Índice de 
aproveitamento 

Soma da área total construída do 
edifício no solo, dividido pela área 
total do lote na malha urbana. 

Ssolo
To

S
  

TO Taxa de ocupação 
Corresponde a razão da somo da 
área útil total construída pela área 
total do lote na malha urbana. 

Stot
IA

S
  

Tx.perm 
Taxa de solo 
permeável 

Quantidade da área do lote 
mantida em suas condições 
naturais (solo permeável e/ou 
vegetação). 

. .  

H Altura média Altura média dos edifícios - 

H/W 
Relação 
altura/largura 

Relação entre a altura do edifício e 
a largura da via. 

- 

Z0 
Comprimento da 
rugosidade 

Razão entre a área da fachada 
voltada ao centro cânion urbano e 
a área ocupada por cada edificação 
com um especificado incremento 
de altura. 

*
0,5

'

A
Zo h

A
   
 

 

P0 Porosidade 
Representa a densidade 
volumétrica do edificado. 

P0= Vc/ Ve 
Vc=vol.espaços abertos; 
Ve=vol.médio dos 
edifícios. 

IDA 
Índice de 
densidade arbórea 

Número de arvores existentes em 
cada 100m2. 

º
100

área total do recinto

n árvores
IDA x   

 

 

Fonte – Autora (2016). 
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Para essa fase do trabalho, os resultados serão apresentados através da distribuição 

espacial em ambiente SIG, com uma abordagem multiescalar, iniciando com a cidade 

(mesoclima), caracterizando os bairros (escala local) e finalizando com a apresentação 

dos valores obtidos para os pontos de estudo (microclima), bem como através de 

gráficos elaborados em planilhas excel.  

Santos (2011) coletou os dados das variáveis ambientais (temperatura e umidade 

relativa do ar) durante intervalos horários (1 hora) ininterruptos. Entretanto, esse 

autor não coletou dados de velocidade dos ventos, portanto para essa pesquisa, essa 

informação foi obtida através dos dados disponibilizados pelo INMET. Dentre os nove 

pontos estudados por esse autor, oito foram escolhidos para a presente pesquisa. 

Os dados de vento medidos pelo INMET são obtidos a 10m de altura. Todavia, em 

campo, as demais medições foram feitas a 1,5m de altura. Foi necessário corrigir o valor 

dos dados fornecidos pelo INMET para a referida altura, o que foi feito com a utilização 

da lei de potência, apresentada por Assis et al (2015) (Equação 3). 

( ) ( / )h ref refV V h h                                                                                                Equação 3 

Onde: V(h) é a velocidade média do vento a uma dada altura; Vref é a velocidade 

média do vento a altura conhecida; h é a altura onde se estima V(h); href é a altura 

onde ocorre Vref;  é o chamado coeficiente de camada limite, que varia em função do 

comprimento de rugosidade da superfície.  

Villar Filho (2013) coletou os dados das variáveis climáticas em 18 pontos de vias 

selecionadas, revestidas com diferentes tipos de materiais. Dentre os pontos estudados 

por Villar Filho, seis pontos foram utilizados para a análise do conforto térmico em 
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espaços urbanos e doze pontos foram utilizados para a análise estatística multivariada 

e inteligência computacional. 

O referido autor realizou a coleta dos seguintes dados: temperatura e umidade relativa 

do ar, temperatura de globo, temperatura de superfície e velocidade e direção dos 

ventos, esclarecendo que a variável temperatura de superfície não foi aplicada nesse 

trabalho.  

Ainda, sobre os estudos de Villar Filho (2013), os horários de medição foram definidos 

a partir da investigação realizada por Araújo et al (1998) para Natal/RN, pela 

similaridade climática. Os autores identificaram que ao analisar o comportamento do 

dia típico das variáveis climáticas, esses apresentaram quatro períodos distintos: o 

primeiro, que compreende as primeiras horas do dia (1h à 6h); o segundo, das 6h às 

12h; o terceiro, das 12h às 18h, e o quarto, que compreende as últimas horas do dia 

(das 18h às 24h).  

Os horários escolhidos por esse autor foram os de menor temperatura e maior umidade 

do ar (6h), maior temperatura e menor umidade do ar (13h) e horário das 20h, para 

identificação de possíveis ilhas de calor. 

Para a obtenção da temperatura radiante média foi utilizada a Equação 4 proposta 

pela ASHRAE (1997), apresentada a seguir. 

4 8 1/4 1/4{( 273) [(0,25 10 ) / ] ( g-Tar /D) ( )} 273TMR Tg x Eg x x Tg Tar                   Equação 4 

Onde: TMR = temperatura radiante média, em ºC; Tg = temperatura de globo, em 

ºC; Eg = emissividade do globo, adimensional; D = diâmetro do globo, em m; Tar = 

temperatura do ar em ºC.  
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2.1.3. Simulação de Situação Real com o Software ENVI-met 

A partir de dados microclimáticos coletados em pontos de estudos, realizados 

anteriormente, foi calibrado o software ENVI-met© para posterior cálculo do índice 

PET através do plugin BioMet. Os valores obtidos foram analisados considerando a 

morfologia dos pontos estudados na cidade de João Pessoa.  

2.1.4. Validação da Simulação com o Software ENVI-met 

De modo a validar a etapa da calibração, os dados microclimáticos medidos em campo 

e os obtidos das simulações com esse software foram submetidos a um tratamento 

estatístico, teste t-student, que permitiu comparar a média aritmética de duas 

amostras.  

O teste t-student foi introduzido em 1908, quando o cientista, William Sealy Gosset, 

enfrentou as limitações de teoria estatística existente quando aplicada à pesquisas 

envolvendo pequenas amostras. Gosset trabalhou para a cervejaria Guinness, em 

Dublin, e as suas investigações sobre a qualidade dos ingredientes, a natureza do 

processo de produção e a qualidade resultante do produto final, muitas vezes envolveu 

amostras pequenas, de 10 ou menos experiências (COLADARCI, 2010).  

O teste t-student é um método amplamente utilizado para se avaliar as diferenças entre 

as médias entre dois grupos. Brito et al (2003) o utilizaram para validar estudos de 

recuperação de indivíduos. Nicolari Ré et al (2003) verificaram as diferenças entre os 

níveis competitivos em diferentes  categorias com a utilização do teste t-student.   

Segundo Bussab e Morettin (2013), o teste t-student ou somente teste t é um teste de 

hipótese que se refere a inferências sobre médias populacionais. 
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Nessa etapa do trabalho, os resultados estão apresentados em gráficos e planilhas excel. 

2.2. Fase (B) 

2.2.1. Análise Descritiva 

Testes estatísticos foram realizados para verificar a variabilidade dos dados obtidos e 

a representatividade das variáveis morfológicas em cada ponto de estudo, bem como 

busca de possíveis dados fora da curva, conforme sugere Corra, Paulo e Dias Filho 

(2014).  

Estudos que utilizam análises estatísticas têm sido utilizados em algumas pesquisas 

sobre o conforto térmico e o clima urbano (ARAÚJO, 1996, DUARTE, 2000, ASSIS, 

2000, CARVALHO, 2006, MONTEIRO, 2008, BRANDÃO, 2009, MARTINS, 2014, 

ALVES, 2016, LOPES, 2016, entre outros). Entre outros aspectos, esses estudos 

examinaram a existência de associação entre as variáveis estudadas. 

O estudo estatístico se iniciou com uma análise descritiva dos dados climáticos 

coletados nos pontos de estudo. Para Bussad e Morettin (2013), a análise descritiva de 

dados limita-se a calcular algumas medidas de posição e variabilidade, como a média e 

variância, por exemplo.  

Realizar uma análise descritiva de dados, segundo Pinheiro et al (2009) é identificar 

componentes médios, comportamentos discrepantes, comparar comportamento, 

investigar a interdependência entre as variáveis e revelar tendências.  

Para os referidos autores, explorar os dados nos ajuda a resumir, de forma eficiente, a 

informação contida e assim permitir que, através desse conhecimento, as decisões sejam 
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tomadas de forma mais consistente. Além disso, é recomendada para fazer uma 

interpretação preliminar, ou seja, tomar um primeiro contato com a informação 

disponível e observar possíveis dados fora da curva da curva (outliers) na amostra. 

2.2.2. Análise Fatorial 

As variáveis estudadas foram estatisticamente selecionadas e classificadas através de 

análise fatorial, segundo sua importância para o estudo em questão de modo a se obter 

o efeito da magnitude de cada variável. A análise fatorial se inicia com o estudo das 

correlações através da associação entre as variáveis envolvidas. Para Larson e Farber 

(2010), uma correlação é uma relação entre duas variáveis. Os dados podem ser 

representados por pares ordenados (x,y), onde x é a variável independente (ou 

exploratória) e y é a variável dependente (ou resposta). 

De acordo com Bussab e Morretin (2013), de modo geral, a quantificação do grau de 

associação entre duas variáveis é feita pelos chamados coeficientes de associação ou 

correlação. Essas são medidas que descrevem, por meio de um único número, a 

associação (ou dependência) entre duas variáveis. Para maior facilidade de 

compreensão, esses coeficientes usualmente variam entre 0 e 1, ou entre –1 e +1, e a 

proximidade de zero indica falta de associação. 

O coeficiente de Correlação de Spearman, chamado pela letra grega ρ (rho), 

apresentado por Spearman (1904; apud Falcão, 2012) mede o grau de dependência entre 

duas variáveis baseando-se no rank dos valores assumidos por elas. Difere do coeficiente 

de correlação de Pearson, por não exigir que a relação existente entre as variáveis seja 

linear. Isso contribuiu para a escolha desse coeficiente nessa pesquisa. 
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Conforme já mencionado anteriormente, são muitas as variáveis que norteiam a 

pesquisa sobre o clima urbano, o que implica dizer que o estudo do impacto de todas 

as relações envolvidas, demanda um tempo significativo. Somam-se a isso, as 

redundâncias que essas relações podem constituir. 

O estudo de um elevado número de informação é uma possibilidade realizada através 

da análise estatística multivariada, facilitando a apreciação simultânea dos dados. A 

análise fatorial é uma técnica da estatística multivariada que busca, através da 

avaliação de um conjunto de variáveis, a identificação de dimensões de variabilidades 

comuns existentes em um conjunto de fenômenos (CORRAR, PAULO e DIAS FILHO, 

2014).  

Assim, pode-se dizer que a análise fatorial caracteriza os dados, levando-se em conta 

um conjunto de variáveis, e a descrição da inter-relação dessas variáveis, explicitando 

uma estrutura de interdependência subjacente aos dados (ARTES, 1998).  

Nesse sentido, Moraes e Abiko (2006), utilizaram a análise fatorial na avaliação de 

dados oriundos de uma Avaliação Pós-Ocupação (APO), buscando entender as relações 

entre as variáveis (dimensionamento dos ambientes e características dos materiais 

construtivos), identificando as possíveis estruturas de análise da percepção do morador. 

Spearman formulou a análise fatorial em 1904 com o objetivo de descrever os dados 

através de um único fator. Spearman (1904; apud Corra, Paulo e Dias Filho, 2014) a 

desenvolveu para criação de um índice de inteligência com base nos resultados de vários 

testes que avaliavam essa aptidão. 
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Para Corra, Paulo e Dias Filho (2014), a análise fatorial é recomendada, quando se 

possui uma amostra com um número elevado de casos e diversas variáveis associadas a 

eles. Essa análise tem o objetivo de avaliar essa associação, bem como definir o efeito 

da magnitude de cada variável, reduzindo o número de variáveis analisadas sem grandes 

perdas de informação, permitindo que o pesquisador faça inferências sobre os dados e 

seus agrupamentos. Ressalta-se que essa pesquisa utilizará o método de componentes 

principais como a técnica de extração dos fatores por estar de acordo com os objetivos 

propostos. 

As simulação necessárias para essa fase da pesquisa foram realizadas em ambiente 

SPSS®. Os resultados foram apresentados através de tabelas e gráficos. Por fim, as 

variáveis representatitas deram sequência ao estudo. 

2.3. Fase (C) 

O índice PET e as variáveis temperatura do ar e temperatura média radiante foram 

submetidos a análise e simulação com redes neurais artificiais, considerando os cenários 

atuais e cenários urbanos futuros através da alteração das variáveis morfológicas 

identificadas pelo estudo realizado anteriormente. Para auxiliar essa simulação, foi 

utilizado o programa MATLAB®, visando demonstrar a potencialidade de sistemas 

inteligentes para auxiliar a tomada de decisão no processo de planejamento urbano.  

Essa etapa da pesquisa considerou o estudo de Souza (2010) e Regra, Duarte e 

Malheiros (2013). Os autores expõe a ideia de que “Os cenários devem ser entendidos 

como uma ferramenta administrativa, e não como uma previsão, pois o seu propósito 

não é acertar o futuro, mas sim orientar a tomada de decisões, desafiando os seus 

usuários a pensar além do convencional”. 
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A elaboração de cenários hipotéticos vem sendo utilizada por alguns aurores: Silva 

(2013), Vasconcelos (2014), Torres, Freitas e Barbirato (2014), Barbirato, Torres e 

Barbosa (2015), Nakata (2010), Nakata-Osaki (2016), entre outros. Esses trabalhos 

destacam as consequências das modificações dos parâmetros urbanísticos no espaço 

urbano e sua importância, para que no futuro possam ser elaboradas novas medidas na 

legislação. 

Sobre os sistemas inteligentes, Simões e Saw (2007), destacam que esses fornecem 

respostas que solucionam problemas. Tais respostas devem ser apropriadas a situações 

específicas. Esses sistemas são relacionados às analogias com sistemas biológicos, porém 

até o momento não existe uma conformidade entre a capacidade criativa dos seres 

humanos e a possibilidade de soluções que as máquinas computacionais proporcionam. 

A Inteligência Computacional (IC), denominada originalmente de Inteligência Artificial 

(IA), se baseia no conhecimento de soluções de problemas promovidos pelo ser humano 

estruturado em uma linguagem computacional com técnicas específicas que emulam 

tais características (SHAW e SIMOES, 2007). 

Sendo uma subespecialidade da inteligência computacional, as RNAs podem ser 

interpretadas como um esquema de processamento capaz de armazenar conhecimento 

baseado em aprendizagem (experiência) e disponibilizar este conhecimento para a 

aplicação em questão. 

A característica dada por Goldschmidt (2010) para o estudo das Redes Neurais 

Artificiais (RNAs) aponta que tal investigação das RNAs é “algo fascinante e esse 

fascínio aumenta à medida que se tem mais a respeito do assunto. Trata-se de uma 

área responsável pela solução de inúmeros problemas complexos”.  
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A área da pesquisa em RNA vem atraindo muita atenção, despertando intenso interesse 

e se expandido rapidamente, com aplicações em inúmeras áreas do conhecimento, sendo 

usadas, particularmente, na solução de problemas que envolvem classificação, controle 

ou predição (PALMA NETO E NICOLETTI, 2005). 

As potencialidades das RNA podem ser observadas através dos estudos de Too, Chen 

e Hwang (2007) que utilizaram RNA para determinar a impedância acústica de um 

ambiente. Característica importante para se obter o tempo ótimo de reverberação no 

recinto. 

Freire, Oliveira e Mendes (2008) propuseram estratégias associadas a um sistema de 

arrefecimento e/ou aquecimento através de um modelo preditivo baseado em RNA para 

promover o conforto térmico no interior de edifícios. 

Modelos com sistemas de inteligência que relacionam consumo de energia urbano e 

temperatura do ar vêm crescendo junto à necessidade de otimizar o uso e reduzir o 

custo da mesma. Pode-se citar a pesquisa demonstrada por Souza et al (2005), que 

indica a existência da influência do perfil do usuário, da geometria urbana e da 

temperatura do ar sobre o consumo de energia elétrica no meio urbano, na cidade de 

Bauru, município de São Paulo. 

Nesse sentido, cita-se a aplicação de Yamaguti (2007) que abordou as relações de 

variáveis de implantação do edifício (orientação, altura do pavimento e fator de visão 

do céu) com o consumo de energia elétrica de unidades residenciais. Através de um 

levantamento de dados de consumo de energia elétrica e do perfil do usuário, diversas 

variáveis foram consideradas para desenvolvimento de um modelo de RNA, onde foi 

possível determinar a importância relativa de cada variável.  
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A RNA foi utilizada por Fonseca, Didoné e Pereira (2012) para evidenciar a 

comparação entre os coeficientes de determinação obtidos pelas duas formas de 

regressão, indicando que o modelo não linear (Regressão Não Linear Multivariada, 

também conhecida como RNA) representa melhor a função que descreve a questão do 

consumo energético considerando variáveis que influenciam na iluminação natural.  

Para melhor visualização dessa questão, se evidencia as diferenças entre os modelos 

regressivos. Estes podem ser linear e não-linear. A correlação linear explica fenômenos 

por funções do primeiro grau (retas), na qual a taxa de crescimento da variável 

dependente é constante (Figura 15a, b e c). As não-lineares abordam fenômenos que, 

mal explicados por funções do primeiro grau, exigem outras mais complexas, nelas, a 

taxa de crescimento da variável dependente muda ponto a ponto (Figura 15d). 

Figura 15 – a) Regressão 1º grau; b) Curva do 2º grau; c) Curva do 3º grau; d) Modelo neural 

a) b) 

c) d) 
Fonte - Adaptado de KROSE e SMAGT, (1996). In: JALES (2009). 

Montgomery e Ludwig Jr (2007) definem as principais habilidades que uma máquina 

inteligente deve apresentar, a saber: capacidade de fazer deduções e resolver problemas; 

capacidade de planejamento; capacidade de acumular e manipular conhecimento; 

compreensão de linguagem natural; capacidade de aprender com ou sem supervisão e 
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capacidade de interpretar estímulos sensoriais. Essas características foram atribuídas a 

esse estudo com a utilização das RNAs. 

A simulação para apresentar a capacidade preditiva das redes neurais foi feita por meio 

do programa MATLAB®, de acordo com os seguintes passos: definição dos dados de 

entrada; definição dos parâmetros de treinamento; elaboração da rede; treinamento da 

rede; validação da rede.  

Os sinais de entrada da RNA são compostos pelas variáveis morfológicas coletadas pela 

autora, nos pontos de estudo da cidade de João Pessoa. Após a coleta de dados, os 

mesmos são submetidos a um tratamento prévio, antes da simulação com RNA, são 

eles: normalização e randomização. Al Shamisi, Assi e Hejase (2011) enfatizam a 

importância da normalização nas simulações com RNA.  

O procedimento de normalização antes de apresentar os dados de entrada para a rede 

é prática recomendada, uma vez que combinando variáveis com grandes magnitudes e 

pequenas magnitudes irá confundir o algoritmo de aprendizagem sobre a importância 

de cada variável e pode forçá-lo a finalmente rejeitar a variável com menor magnitude. 

Os dados utilizados para representar o sinal de saída ou a saída desejada foram obtidos 

através do cálculo do índice PET, e em pesquisa anteriormente realizada, na qual 

variáveis climáticas foram coletadas em campo por Villar Filho (2013) e Santos (2011), 

conforme já mencionado anteriormente. A Figura 16 apresenta as variáveis que 

compõem a saída desejada da RNA treinada nesse trabalho. 
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Figura 16 – Dados de saída desejada para o treinamento e validação dos modelos preditivos. 

 

 

 
Fonte – Elaborado em ambiente MATLAB® a partir dos dados coletados em campo. 

O fluxograma da Figura 17 apresenta sucintamente os passos realizados no 

desenvolvimento das simulações em códigos MATLAB® para o treinamento, validação 

e teste com RNA.  

Os modelos neurais também são utilizados como ferramentas de controle, cita-se o 

estudo de Collota et al (2014) onde é apresentado um modelo combinado neuro-fuzzy 

para regulação dinâmica e automática de temperatura do ar no interior do edifício. A 

rede neural artificial proposta pelos autores captura valores de temperatura do ar para 
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alimentar uma unidade de controle de lógica fuzzy de modo a regular a entrada de 

velocidade do ar.  

Figura 17 –  Etapas da simulação. 

 
Fonte – Autora (2016). 

Segundo Goldschmidt (2010), as Redes Neurais são bastante efetivas no aprendizado 

de padrões a partir de dados históricos não lineares, incompletos, com ruído e até 

compostos de exemplos contraditórios, o que contribuiu sobremaneira para a escolha 

do uso dessa técnica nessa pesquisa. 

Um dos conceitos mais utilizados é o de Haykin (2001) que define o processamento de 

dados de uma RNA de modo inspirado ao cérebro humano. Basicamente, uma rede 

neural se assemelha ao cérebro em dois pontos: o conhecimento é obtido através de 

etapas de aprendizagem e pesos sinápticos são usados para armazenar o conhecimento. 

É composta pela interligação de elementos processadores chamados neurônios. Ainda, 
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os tipos de redes existentes são caracterizados pelo modelo do neurônio e pelo algoritmo 

de treinamento.  

A composição das RNAs foi elaborada através de sistemas nervosos biológicos e do 

próprio cérebro humano (Figura 18). Os sinais de entradas advindos do meio externo 

são representados pelo conjunto {x1, x2, x3,........, xn}, que são análogos aos impulsos 

elétricos externos captados pelos dentritos no neurônio biológico (SILVA, SPATTI e 

FLAUZINO, 2010). 

Figura 18 – Neurônio artificial. 

 
Fonte - Silva, Spatti e Flauzino (2010) 

As ponderações exercidas pelas sinapses no neurônio biológico são representadas no 

neurônio artificial pelos pesos sinápticos {w1, w2, w3,........, wn}. A magnitude do efeito 

de cada entrada no neurônio biológico é então executada por meio dos pesos sinápticos 

(wi). 

Os sinais de entrada são estímulos ou valores assumidos pelas variáveis de uma 

aplicação específica. No que diz respeito a esse estudo, os sinais de entrada são as 

variáveis morfológicas, descritas anteriormente. Os sinais de entrada são normalizados 

com o objetivo de aumentar a eficiência dos algoritmos de aprendizagem14. 

                                     
14 São utilizados para ajustar os pesos sinápticos e o nível de bias de uma RNA. 
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Os pesos sinápticos são valores para ponderar cada uma das variáveis de entrada da 

rede, permitindo quantificar sua relevância. O combinador linear (ou função soma) (Σ) 

tem a função de agregar todos os sinais de entrada que foram ponderados pelos pesos 

sinápticos. O limiar de ativação ou bias (Θ) tem o efeito de aumentar ou reduzir a 

entrada da função ativação. A Função de ativação (g) limita a saída do neurônio dentro 

de um intervalo de valores para outros neurônios. 

O sinal de saída é o valor final produzido pelo neurônio em relação a um determinado 

sinal de entrada. Os sinais de saída podem ser resultados a serem alcançados pela rede. 

No caso desse trabalho, as saídas desejadas são as variáveis ambientais (temperatura 

do ar e temperatura média radiante) e o índice PET. 

A função saída associa a ativação de um neurônio a um valor de saída. É conveniente 

abordar os neurônios de uma RNA como organizados em camadas, de maneira a 

caracterizar o padrão de conexão existente entre eles. Os neurônios que pertencem a 

uma mesma camada têm as mesmas funções de ativação e o mesmo padrão de conexão 

a outros neurônios. 

De acordo com Ludwing Junior e Montgomery (2007), o comportamento de um 

neurônio é determinado pelas funções a ele associadas e pelas conexões por meio das 

quais recebe entradas e transmite sua saída. O nível de atividade ou estado de um 

neurônio é calculado pela função de ativação. Há uma grande variedade de funções que 

são usadas para calcular a ativação de um neurônio. Serão expostas aqui somente as 

funções utilizadas nesse trabalho (Tabela 6). 

A função linear possui a saída do neurônio conforme indicado na Tabela 6. A função 

de ativação tangente hiperbólica, função diferenciável em relação aos valores -1 e 1. 
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Haykin (2001) define a função sigmoide como a forma mais comum de função de 

ativação utilizada na construção das redes neurais artificiais. Ela é determinada como 

uma função crescente. Um exemplo de função sigmoide é a função logsig.  

Tabela 6 - Funções de transferência. 

Função Representação gráfica 

Hyperbolic 
Tangent Sigmoid 

(tansig) 
 

Logistic Sigmoid 
(logsig) 

 

linear (purelin) 

 
Fonte – Adaptado do manual do programa MATLAB® 

Existem algumas classificações utilizadas na caracterização da arquitetura ou topologia 

das redes neurais artificiais: Redes alimentadas adiante (feedforward) com uma única 

camada - são redes que possuem apenas uma camada de neurônios (Figura 19); Redes 

alimentadas adiante (feedforward) com múltiplas camadas - as redes que possuem mais 

de uma camada intermediária (oculta) de elementos processadores (Figura 20); Redes 

recorrentes - Segundo Haykin (2001), são redes que possuem pelo menos um laço de 

realimentação (Figura 21).  
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Figura 19 – Rede alimentada 
adiante com uma única 

camada. 

 
Fonte – Haykin (2001). 

Figura 20 – Rede alimentada 
adiante com uma camada oculta. 

 
Fonte – Haykin (2001). 

Figura 21 – Rede recorrente 
com uma camada oculta. 

 
Fonte – Haykin (2001). 

 

O aprendizado (learning) ou fase de treinamento é a fase na qual ocorre o processo de 

atualização dos pesos sinápticos para a aquisição do conhecimento. Os pesos são 

atualizados conforme o algoritmo de aprendizado escolhido (GOLDSCHMIDT, 2010). 

Para Goldschmidt (2010), o processo de aprendizagem possui os seguintes passos: a 

rede neural é estimulada pelo ambiente ao receber um padrão de entrada retirado de 

um conjunto histórico de padrões ou dados; a rede neural sofre modificações em seus 

parâmetros livres (pesos sinápticos); a rede neural responde de uma nova maneira ao 

ambiente. Estes passos se repetem até que algum critério de parada seja alcançado.  

A participação do usuário, responsável pela utilização da RNA na solução de um 

problema, é necessária para escolher os parâmetros a serem utilizados em ambos os 

critérios de parada mencionados.  

Os procedimentos de treinamento podem ser classificados em duas classes de 

treinamento: supervisionado, a rede neural recebe um conjunto de entradas 

padronizadas e seus correspondentes padrões de saída esperados, onde ocorrem ajustes 

nos pesos sinápticos até que o erro entre os padrões de saída gerados pela rede e os 

padrões desejados fique abaixo de um limite máximo de tolerância de erro especificado 

pelo usuário (GOLDSCHMIDT, 2010). 
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No treinamento não-supervisionado, a rede neural trabalha os dados de forma a 

determinar algumas propriedades dos conjuntos de dados. A partir destas propriedades 

é que o aprendizado é constituído. Não há para cada entrada, uma saída desejada 

(GOLDSCHMIDT, 2010).  

O Perceptron de Múltiplas Camadas (Multi-Layer Perceptron - MLP) consiste de 

múltiplas camadas de unidades computacionais, geralmente completamente 

interconectadas e com processamento feedforward. Isso quer dizer que cada neurônio 

em uma camada tem conexões com todos os neurônios da camada seguinte. Em muitas 

aplicações as unidades dessas redes utilizam a função sigmóide como função de ativação 

(GOLDSCHMIDT, 2010). 

Existem várias formas de desenvolver uma rede neural. Ela deve ser montada de acordo 

com o problema a ser resolvido. No que se refere a essa pesquisa, a RNA foi escolhida 

por sua capacidade de trabalhar precisamente com dados experimentais e pela 

facilidade de correlacionar variáveis contínuas, pois aparece como um substituto 

potencial aos modelos estatísticos convencionais, devido à fácil interface do modelo a 

ser proposto com o usuário e a não necessidade de conhecimento prévio da relação entre 

as variáveis envolvidas, além de apresentar alto potencial para modelar processos não 

lineares. 

Seus atributos, tais como aprender através de exemplos, de generalizações redundantes 

e por apresentar tolerância a falhas, proporcionam fortes incentivos de aplicabilidade 

desta ferramenta em modelagem de sistemas que envolvem complexo tratamento 

matemático, tais como a estimativa de variáveis microclimáticas e o conforto térmico 

no meio urbano. 



Índice ambiental urbano (IAU):  
uma contribuição ao estudo do planejamento e do conforto térmico em espaços abertos. 
Ivanize Claudia dos Santos e Silva 
 

79 
 

Além disso, a escolha da RNA para essa pesquisa se deu em virtude da complexidade 

do estudo, por trabalhar bem com dados não lineares, pois conforme já mencionado 

anteriormente, o clima urbano é um sistema complexo, bem como sua análise, sendo 

assim, não pode ser feita a partir da observação de um único elemento. O clima é 

caracterizado pela relação de todas as variáveis que o compõem, e o clima urbano ainda 

é acrescido das variáveis relacionadas à forma da cidade, tornando a análise ainda mais 

complexa. 

Considerando a capacidade preditiva da RNA, pontos complementares (Bairros da 

Indústria, Costa e Silva, Valentina, Barra do Gramame, Cristo e Geisel) foram 

escolhidos, avaliando sua distribuição na cidade de João Pessoa (Figura 22) a fim de 

se projetar o índice PET para os referidos pontos, aumentando o número de pontos 

necessários para realizar a interpolação em ambiente SIG, facilitando a distribuição 

espacial do referido índice.  
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Figura 22 – Mapa territorial da cidade de João Pessoa com destaque para os pontos complementares. 

 
Fonte – Autora (2017). 

De modo a facilitar o tempo para as simulações e considerando a existência de três 

variáveis de saída (PET, Tar e TRM), se optou por elaborar, três modelos preditivos 

diferentes, cada um com uma única saída desejada para o treinamento da RNA. As 

versões são constituídas por 8 (oito) variáveis de entrada (IA, TO, H, H/W,  Z0, P0, 

Tx perm. e IDA), conforme apresentado na Figura 23. 

Os resultados obtidos a partir da análise das simulações com inteligência computacional 

foram sistematizados visando testar a segunda hipótese desse trabalho, bem como para 

a elaboração de um modelo preditivo cuja validação permitiu a projeção da temperatura 

do ar, da temperatura média radiante e do índice PET, considerando cenários futuros 

no meio urbano.  
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Figura 23 – Esquema descritivos dos modelos preditivos. 

  
Fonte – Autora (2017). 

Para essa fase do trabalho, somente os resultados da projeção do índice PET serão 

apresentados através da distribuição espacial em ambiente SIG, iniciando com a cidade 

(mesoclima) e finalizando com a apresentação dos valores obtidos para os pontos de 

estudo (microclima), já os resultados da projeção da temperatura do ar e da 

temperatura média radiante serão apresentados através de gráficos elaborados em 

planilhas excel. Com isso, pretende-se contribuir com o emprego de estratégias que 

possam ser facilmente compreendidas pelos planejadores urbanos no processo de 

planejamento. 

2.4. Fase (D) 

A partir da análise de componentes principais15, classificação das variáveis 

representativas e apresentação dos cenários é proposto um índice urbanístico que 

enfatizará a melhor relação entre as variáveis da morfologia urbana, as variáveis do 

                                     
15 Essa técnica da estatística multivariada está fundamentada na construção de combinações lineares das 
variáveis originais (MINGOTI, 2005). 

•Modelo responsável pela projeção do valor do índice PET para os 
pontos complementares (Figura 3.10) e para diferentes cenários 
urbanos futuros apresentados no tópico 5.6 desse trabalho;

•Validação da capacidade preditiva da RNA;
•Os resultados serão apresentados através de distribuição espacial para 
a cidade de João Pessoa, bem como através de gráficos e tabelas.

Modelo 
PET

•Modelo responsável pela projeção do valor da temperatura do ar para 
diferentes cenários urbanos futuros apresentados no tópico 5.6 desse 
trabalho;

•Validação da capacidade preditiva da RNA;
•Os resultados serão apresentados através de gráficos e tabelas.

Modelo 
Tar

•Modelo responsável pela projeção do valor da temperatura média 
radiante para diferentes cenários urbanos futuros apresentados no 
tópico 5.6 desse trabalho;

•Validação da capacidade preditiva da RNA;
•Os resultados serão apresentados através de gráficos e tabelas.

Modelo 
TMR
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microclima e o conforto térmico urbano em localidade de clima quente e úmido e de 

baixa latitude. 

“A análise de componentes principais é uma técnica da estatística multivariada, 

popularmente chamada de PCA, foi introduzida por Karl Pearson em 1901 e está 

fundamentada nos estudos de Hotelling de 1933” (MINGOTI, 2005).  

O objetivo dessa técnica é determinar a estrutura de variância e covariância de um 

vetor aleatório, composto de n-variáveis aleatórias, através da construção de 

combinações lineares das variáveis originais. Essas combinações lineares são chamadas 

de componentes principais e não são correlacionadas entre si (MINGOTI, 2005). 

A análise de componentes principais também foi utilizada nos estudos de Martins, 

(2014) e Martins, Bonhomme e Adolphe (2013) com o objetivo de reduzir o número de 

variáveis morfológicas envolvidas no estudo aplicado à cidade de Maceió/AL, para 

posterior submissão à análise de agrupamento. 

Nessa fase da pesquisa os dados morfológicos foram submetidos a análise de 

componentes principais a fim de verificar suas representatividade para a construção do 

índice proposto. A simulação com componentes principais foi realizada em ambiente 

SPSS®. 

Com o propósito de confirmar a primeira hipótese dessa pesquisa, o índice proposto foi 

aplicado à cidade de João Pessoa, enfatizando sua análise nos pontos de estudo. Para 

essa fase do trabalho, os resultados serão apresentados através da distribuição espacial 

em ambiente SIG, começando com a cidade (mesoclima) e concluindo com a exposição 

dos valores obtidos para os pontos de estudo (microclima), bem como através de 
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gráficos elaborados em planilhas excel. Assim, corroborando com Alcoforado et al 

(2009), entre outros, pretende-se facilitar o entendimento e aumentar a sensibilidade 

do planejador urbano quando da leitura dos índices e grandezas estudadas nesse 

trabalho.   



Índice ambiental urbano (IAU):  
uma contribuição ao estudo do planejamento e do conforto térmico em espaços abertos. 
Ivanize Claudia dos Santos e Silva 
 

84 
 

 
A Morfologia e o Conforto Térmico nas Frações 

Urbanas da Cidade de João Pessoa. 

Esse capítulo aborda a caracterização da cidade de João Pessoa/PB, apresentando 

questões relacionadas à legislação urbana da cidade, as variáveis envolvidas no estudo, 

bem como a morfologia das frações urbanas escolhidas para a aplicação da metodologia. 

Por fim, apresenta o cálculo e mapeamento dos índices urbanísticos e a análise dos 

resultados do índice de conforto térmico em espaços abertos, obtidos através da 

simulação com o programa ENVI-met© e ferramenta BioMet. 

A capital do estado da Paraíba foi fundada em 5 de agosto de 1585 com o nome de 

Nossa Senhora das Neves. Após esse momento foi batizada com o nome de Filipéia de 

Nossa Senhora das Neves. No dia 4 de setembro de 1930 recebeu o nome de João Pessoa 

em homenagem ao Governador do Estado João Pessoa (PEREGRINO, 2005).  

A cidade de João Pessoa está localizada no nordeste do Brasil, sob a latitude de 07º 

06’ 54’’S, longitude de 34º 51’ 47”W e altitude de 47m acima do mar. A cidade possui 

211,475 km2 de extensão e 723.515 habitantes, segundo o censo do IBGE (2010), com 

uma população estimada em 2016 de 801.718 habitantes, densidade demográfica de 

3.421,28 hab/km2 e IDHM de 0,763 (Figura 24). 
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Figura 24 – Localização geográfica da cidade de João Pessoa 

 
Fonte - Adaptado da Base Cartográfica da PMJP (2016). 

Segundo Sposati et al (2009), a cidade está dividida em cidade alta e cidade baixa. A 

parte alta se desenvolveu à margem do Rio Sanhauá, centro da cidade (Figura 25), e 

foi ocupada pelos órgãos administrativos, culturais, religiosos e residências de alto 

padrão, enquanto que sua porção baixa foi ocupada pelas atividades comerciais, 

contribuindo para a expansão urbana da cidade em direção ao eixo norte e sul. 
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Figura 25 - Mapa territorial da cidade de João Pessoa com destaque para o local de origem. 

  
Fonte - Adaptado da Base Cartográfica da PMJP (2016). 

João Pessoa é cortada pela Avenida Epitácio Pessoa, uma de suas avenidas principais, 

destacando-se por ter impulsionando a dinâmica urbana nas faixas litorânea da cidade 

(Bairros Jd. Oceania, Bessa, Aeroclube, Cabo Branco, Tambaú e Manaíra). Além disso, 

promoveu a expansão da cidade na direção Centro-Orla, onde é evidente uma melhor 

infraestrutura, culminando para o surgimento dos Bairros Tambiá, Expedicionários, 

Bairro dos Estados, Miramar, dentre outros.  

O Bairro Centro abriga um dos principais cartões postais da cidade de João Pessoa, o 

Parque Urbano Sólon de Lucena, também conhecido como Lagoa. O referido parque 

foi recentemente revitalizado, e ainda se encontra preservado com suas características 

iniciais, trazendo um equilíbrio ao microclima (Figura 26a, b e c). 
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Figura 26 – Fotos aéreas do Parque Sólon de Lucena: a)1978; b) 2006 e c) 2016. 

 
Fonte - a) IBGE (2016). Disponível em www.ibge.gov.br. Acesso em 03 de novembro de 2016; 

b e c) Google Earth®, 2016. 

É evidente que a conurbação com a cidade de Cabedelo, provocada pelo crescimento 

célere dos Bairros Bessa e Aeroclube, promove uma valorização imobiliária de áreas 

nobres, desenvolvimento de edificações comerciais, de lazer e serviços, tanto no Centro 

como nos Bairros residenciais (LAVIERI & LAVIERI, 1999; apud SPOSATI et al, 

2009).  

João Pessoa desenvolve seu potencial turístico com a expansão da rede hoteleira na 

região da orla marítima, ao lado do crescimento da ocupação residencial de alto padrão, 

com tendência à verticalização. As Figuras 27 (a e b) apresentam o crescimento da orla 

marítima com destaque para o Hotel Tambaú. 

Figura 27 – Fotos aéreas da orla marítima de João Pessoa com destaque para o Hotel 
Tambaú: a)1970 e b) 2008.  

 
Fonte – a) Coutinho (2004). In: Humberto Nóbrega e b) Acervo da PMJP (2008). 
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O crescimento do município de João Pessoa atribuiu à gestão municipal a necessidade 

da elaboração de diretrizes para esse processo, o que foi feito por meio da Lei N° 2.102, 

de 31 de dezembro de 1975 com normas ordenadoras e disciplinadoras a fim de 

determinar o planejamento físico do Município. 

Foi observado por Sobreira et al (2011) e Andrade (2017), durante as últimas 3 décadas 

(1977 a 2009), um aumento na área edificada da cidade sem expansão da área urbana, 

ou seja, ocorreu adensamento urbano. Os autores evidenciaram que a cidade sofreu um 

intenso processo de verticalização voltada para o uso residencial multifamiliar.  

Para Andrade (2017), essa verticalização foi estimulada pelas forças especulativas do 

mercado imobiliário, acontecendo em dois momentos: de 1970 a 2005, quando houve 

uma estabilização de habitações multifamiliares, atendendo as classes média e média 

alta; e de 2005, caracterizado pelo decreto municipal nº 5.454/2005, que regulamentou 

a outorga onerosa em João Pessoa – estando em curso até 2016, período distinguido 

pela força do mercado imobiliário, pelo aumento significativo da altura dos edifícios e 

pelo aumento da verticalização nos bairros da cidade, com a expansão de condomínios 

verticais, destacando-se os bairros da faixa litorânea e o bairro Altiplano que abriga o 

maior edifício da cidade com 50 andares e 183 metros de altura. 

3.1. A Legislação Urbana na Cidade de João Pessoa 

A legislação urbana de João Pessoa é determinada através do código de obras – Lei nº 

1.347 de 27/04/1971; Código de Urbanismo - Lei n.º 2.102, de 31/12/1975; Código de 

Posturas - Lei complementar n.º 07, de 17 /08/1995 e a Lei complementar n.º 054, de 

23 de dezembro de 2008 que dispõe sobre a adequação do Plano Diretor do município 

de João Pessoa, aprovado pela Lei complementar n.º 03, de 30 de dezembro de 1992, 

às diretrizes e instrumentos para gestão urbana. Essas Leis definem normas ordenadoras 
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e disciplinadoras pertinentes ao planejamento físico do Município, tendo como 

finalidade garantir o desenvolvimento da estrutura urbana.  

O município de Joao Pessoa é dividido em áreas integradas com o objetivo de 

possibilitar o planejamento adequado para implementação das estratégias e ações 

definidas no Plano Diretor. Essas áreas foram intituladas macrozonas, demonstradas 

pelo mapa da Figura 28, conforme atualização em 2012 do Anexo I do Plano Diretor 

(2008). 

Figura 28 - Mapa do macrozoneamento de João Pessoa-PB. 

 
Fonte - PMJP (2016). Disponível em: http://www.joaopessoa.pb.gov.br. 
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O macrozoneamento considera quatro zonas, cada uma com suas especificidades, a 

saber:  

Zona adensável prioritária (ZAP) - é aquela na qual a disponibilidade de infraestrutura 

básica, a rede viária e o meio ambiente permitem a intensificação do uso e da ocupação 

do solo e o índice de aproveitamento básico poderá ser ultrapassado até o limite de 4,0.  

Zona adensável não prioritária (ZANP) - é aquela onde a disponibilidade ou a falta de 

um dos sistemas da infraestrutura básica permite uma intensificação moderada do uso 

e ocupação do solo, e na qual o índice de aproveitamento único poderá ser ultrapassado 

até o limite de 2.0.  

Zona não adensável (ZNA) - é aquela onde a carência da infraestrutura básica, da rede 

viária e o meio ambiente restringe a intensificação do uso e ocupação do solo. Nela, o 

limite máximo de construção, a indicação das áreas para efeito da elevação do índice 

de aproveitamento básico até 1,0 (um). A indicação das áreas para efeito da elevação 

para até 2,0 (dois), mediante a consulta ao Conselho de Desenvolvimento Urbano – 

CDU.  

Zona de preservação ambiental (ZPA) - essa zona garante a preservação de paisagem 

singular e/ou de resquícios de Mata Atlântica, permitindo uma ocupação sustentável, 

priorizando usos característicos da zona rural. Essa zona contempla três instrumentos 

urbanísticos: Zonas de Preservação da Paisagem; Zonas Especiais de Preservação e 

Parques Urbanos. No caso específico do Setor de Proteção da Paisagem, localizado a 

Leste e Sul do território municipal, tem índice de aproveitamento máximo igual a 0,05.  
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A Lei nº 2699, de 07 de novembro de 1979 modifica o Código de Urbanismo, aprovado 

pela Lei nº 2102, de 31 de dezembro de 1975. A referida Lei faz referência a dados como 

o índice de aproveitamento, a taxa de ocupação dos lotes, taxa de solo permeável, e 

altura média dos edifícios, utilizadas nesse trabalho. Além disso, trata dos afastamentos 

mínimos em relação às divisões dos lotes, as áreas de ventilação de cômodos e a reserva 

de espaços livres, entre outros. A seguir será exposta a definição dos índices urbanísticos 

utilizados nesse trabalho. 

O coeficiente de aproveitamento ou índice de aproveitamento (IA) do lote é definido 

pela relação entre a soma das áreas de todos os pavimentos da construção nela 

permissíveis e a área total. A taxa de ocupação (TO) do lote é definida pela relação 

entre área de projeção ortogonal do edifício e a área do lote. É considerado solo 

permeável, a cota do terreno natural destinado à drenagem de águas pluviais, sobre o 

qual é obrigatório ajardinamento (JOÃO PESSOA, 1979). 

O uso e a ocupação do solo foi destacado por alguns autores, como Brandão (2009), 

Carvalho (2006), entre outros, como um dos fatores considerados importantes para o 

estudo do controle climático. Monteiro (1990) descreve que é imperativo fazer uso do 

uso e ocupação do solo como um documento básico para o conhecimento da região em 

que se quer trabalhar. 

Sobre o uso do solo, a Lei nº 2699, de 07 de novembro de 1979, o classifica do seguinte 

modo: as áreas urbanas, de expansão urbana e de interesse urbano deste município, 

obedecerão a um zoneamento de uso dos terrenos, quadras, lotes, edificações e 

compartimentos, ilustrados na Tabela 7. 
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Tabela 7 – Uso do solo estabelecido pela legislação da cidade de João Pessoa. 

USO DESCRIÇÃO 
Uso 

Comercial 
CL - Comércio Local Atividades de comércio ligadas ao consumo 

imediato e Cotidiano. 
CB - Comércio de Bairro Comercialização de produtos em 

estabelecimentos com até 25Om2 da área 
edificado. 

CP - Comércio Principal Atividades de comércio relacionadas ou não 
com uso residencial. 

SL - Serviços locais Atividades de serviços ligados ao atendimento 
imediato. 

SB - Serviços de Bairros Atividades de serviços ligados ao atendimento 
do bairro. 

SP - Serviços Principais Atividades de serviços sem limitação de área 
edificada. 

Uso 
Institucional 

IL - Institucional Local Estabelecimentos, espaços ou instalação 
destinados à educação, lazer e cultos religiosos. 

IB - Institucional de Bairro Estabelecimentos espaços ou instalações 
destinadas à educação, lazer, culto religioso, 
cultura, assistência social, saúde e 
administração pública. 

IR - Institucional Regional Atividades definidas na categoria de 
Institucional de Bairros, com limitação de área 
edificada. 

Uso 
Industrial 

IPP - Indústria Urbana de 
Pequeno Porte 

Manufaturas com área edificada até 250m2 que 
não produzem gases, poeiras, vibrações, 
ruídos, exaltações nocivas ou incômodas. 

Fonte – Elaborado a partir da legislação urbanística da cidade de João Pessoa. 

Para fazer obedecer a distribuição dos usos previstos, as áreas urbanas e de expansão 

urbana do município de João Pessoa ficam decididas em zonas. Entende-se por zona, 

uma parcela de território em cujo interior, todos os terrenos, quadras, lotes, edificações 

e compartimentos, em suas áreas e espaços, ficam restritos a usos idênticos ou 

compatíveis entre si.  

Além da diferenciação de usos, as zonas se diferenciam entre si pelo aproveitamento e 

ocupação dos lotes e afastamentos mínimos em relação às divisas dos lotes. As zonas 

de uso da área urbana e de expansão urbana são as indicadas na Tabela 8. 
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Tabela 8 - Zonas do uso da cidade de João Pessoa. 

Num. Zoneamento Sigla 

1 Zona Residencial 1 ZR1 
2 Zona Residencial 2 ZR2 
3 Zona Residencial 3 ZR3 
4 Zona Especial Residencial ZER 
5 Zona Residencial Multifamiliar ZRM 
6 Zona de Amenização Ambiental ZAA 
7 VII ‐ Zona Axial Epitácio Pessoa ZA1 
8 Zona Axial Cruz das Armas ZA2 
9 Zona Axial Tambaú ZA3 
10 Zona Axial Bessa ZA4 
11 Zona Comercial de Bairro (ZB) ZB 
12 Zona Comercial do Bessa ZCB 
13 Zona Comercial de Serviços ZCS1 
14 Zona Comercial de Serviços ZCS2 
15 Zona Institucional e Serviços ZIS 
16 Zona de Grandes Equipamentos ZGE 
17 Zona Comercial de Terminais ZCT 
18 Zona Turística 1 ZT1 
19 Zona Turística 2 ZT2 
20 Zona Turística 3 ZT3 
21 Zona Industrial 1 ZI1 
22 Zona Industrial 2 ZI2 
23 Zona Industrial 3 ZI3 
24 Zona de Preservação do Cabo Branco e Praia do Seixas ZPI 
25 Zona de Preservação dos Grandes verdes ZEP2 
26 Zona de Preservação dos Grandes verdes ZEP3 
27 Zona de Preservação dos Grandes verdes ZEP4 
28 Zona de Preservação dos Grandes verdes ZEP5 

Fonte - João Pessoa (1979). Disponível em: http://www.joaopessoa.pb.gov.br. 

Um dos aspectos que fazem alusão sobre a inexistência de esforços para a promoção do 

conforto térmico em espaços abertos, é essencial, e foi destacado por Silva (1999), 

esclarecendo que o escalonamento existente dos edifícios na orla da cidade de João 

Pessoa “determinado por Lei conduz a criação de uma verdadeira barreira a ventilação, 

direcionando-a para o alto, privilegiando, dessa forma, as primeiras avenidas da orla 

marítima em detrimento das subsequentes”. 
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No zoneamento urbano de João Pessoa, pode-se notar o direcionamento ao estudo do 

controle do uso do solo. Todavia, é possível verificar que não há na legislação urbana 

da cidade referência ao clima urbano, de modo a promover ao usuário, o conforto 

térmico em espaços abertos. É igualmente perceptível a falta de um indicador que faça 

alusão a quantidade de espécies arbóreas no meio urbano, tal como o índice de 

densidade arborea (IDA), proposto por Simões (2003).  

Nos resultados obtidos por Souza (2010) é evidenciado que “o tratamento único dado 

pelo Plano Diretor às subdivisões das áreas urbanas da cidade (zonas) com base em 

critérios funcionais, está em pleno desacordo com o clima”, produzindo áreas que 

conferem impacto ao conforto térmico urbano. 

Souza (2010) também aponta “a necessidade de revisão das diretrizes do Plano Diretor 

da cidade, para que estas passem a contemplar aspectos climáticos”, dessa maneira seja 

minimizado os efeitos prejudiciais das alterações do clima local. Ainda, destaca “Se o 

crescimento urbano continuar a ser ditado pelos atuais índices e diretrizes do Plano 

Diretor vigente, é provável que mais áreas comprometam a qualidade de vida (conforto 

térmico e a saúde da população)” 

As áreas de expansão na cidade de João Pessoa ainda são consideradas como benéficas. 

Todavia, o Plano Diretor deve considerar seus efeitos de amenização climática e 

promover a sua preservação (SOUZA, 2010). 

O zoneamento climático proposto por Ribeiro (2013) foi comparado ao 

macrozoneamento estabelecido pelo Plano Diretor de João Pessoa para o uso e ocupação 

do solo, evidenciando que esse docemento fundamenta o zoneamento urbano da cidade 

especialmente em função do potencial de infraestrutura urbana, da condição de 
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ocupação existente e da capacidade de suporte do meio físico natural. Ainda, grande 

parte da Zona adensável prioritária – ZAP equivalem às áreas a serem melhoradas, 

proposta pelo autor, sob o ponto de vista climático.  

Cabe ressaltar que Ribeiro evidenciou um maior comprometimento da carga térmica 

na Zona adensável prioritária, ou seja, já há um comprometimento do conforto térmico 

urbano. Além disso, essa questão evidencia que o macrozonemaneto não é a forma mais 

adequada para integrar as orientações climáticas. Essas áreas requerem providências 

do Planejamento Urbano que suavizem as consequências relacionados ao desconforto 

térmico. 

A cidade vem crescendo sem o planejamento adequado direcionado às questões 

ambientais, agravado pelo decreto municipal nº 5.454/2005, que regulamena a outorga 

onerosa. O plano diretor é um instrumento por excelência do planejamento urbano, 

principalmente quando se trata da escala municipal, portanto, as questões relacionadas 

ao conforto térmico urbano deveriam ser inseridas nesse documento.  

Nesse sentido, o presente estudo, através da construção de um índice numérico se 

propõe definir a melhor relação entre as variáveis climáticas, as variáveis morfológicas 

e o conforto térmico dos usuários em espaços abertos, espacializando o referido índice 

a fim de auxiliar a gestão municipal com ferramentas simples para a tomada de decisão. 

3.2. Dados Ambientais da Cidade de João Pessoa 

No que diz respeito às condições ambientais, João Pessoa possui clima tropical quente 

e úmido com estação seca de verão, com pequenas diferenças diárias de temperatura e 

umidade relativa do ar, o que pode possibilitar momentos de desconforto, segundo a 
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classificação de Köppen-Geiger, apresentada por Kottek et al (2006), sendo o trópico 

úmido definido pela letra As (Figura 29).  

Figura 29 - Classificação climática de Köppen-Geiger com a particularidade do regime pluviométrico. 

 
Fonte – Kottek et al (2006). 

A temperatura média do ar anual em João Pessoa é de 26,73°C. Já a temperatura do 

ar máxima média é de 29,75°C e a temperatura mínima anual é de 23,60°C, conforme 

dados cedidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) no período de 1981 a 

2011 (Figura 30). No que diz respeito à umidade relativa do ar, por ser uma cidade 

litorânea, apresenta altos valores, com média registrada no período de 76,07% (Figura 

31). 
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Figura 30 – Dados de temperatura do ar máxima média, média e mínima média para o período de 
1981 a 2011 na cidade de João Pessoa. 

 
Fonte – Elaborado a partir de dados do INMET (2016). 

Figura 31 – Dados de umidade relativa do ar média para o período de 1981 a 2011 na cidade de João 
Pessoa. 

 
Fonte – Elaborado a partir de dados do INMET (2016). 

Em João Pessoa, a velocidade do vento média registrada pelas estações meteorológicas 

do INMET durante o período de 1981 a 2011 foi de 3,27 m/s e velocidade máxima 

media foi de 5,79 m/s (Figura 32). O regime de ventos é predominantemente diário e 

a direção dominante durante o ano é sudeste (SE), conforme Figura 33. 
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Figura 32 – Dados da velocidade do vento ar média para o período de 1981 a 2011 na cidade de João 
Pessoa. 

 
Fonte – Elaborado a partir de dados do INMET (2016). 

Figura 33 – Dados da direção dominante dos ventos registrada na estação meteorológica do INMET no 
período de 1981 a 2011. 

 
Fonte – Elaborado a partir de dados do INMET (2016). 

Santos (2007) verificou que a grande variação da nebulosidade e a proximidade com a 

linha do Equador fazem com que a quantidade de horas anuais de insolação sobre a 

cidade seja bastante elevada, chegando a ter aproximadamente 3.000 horas de insolação 

por ano. Já a nebulosidade apresenta uma grande variação entre céu claro e céu 

encoberto, chegando a um valor entre 5,5 a 6,5 numa escala de 0 a 10. 
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3.3. Estudo dos Indicadores Urbanos Adotados  

Com base nos dados coletados nos pontos de estudo através de distribuição espacial 

realizada em ambiente SIG, se observou que a cidade de João Pessoa é parcialmente 

ocupada. A cidade ainda apresenta vazios urbanos importantes para o microclima. É 

importante mencionar que a preservação dessas áreas é importante para minimizar as 

questões relacionadas ao desconforto térmico em espaços abertos.  

É possível visualizar locais com baixa taxa de ocupação ou sem ocupação (Figura 34), 

bem como se observa que a altura média da maioria dos edifícios da cidade se encontra 

em torno dos 6 metros. Os Bairros litorâneos concentram o maior número de edifícios 

com maior altura (Figura 35), onde se encontram os valores mais elevados para os 

índices H/W e Z0, ilustrados nas Figuas 36 e 37, assim como parte do Bairro Altiplano. 

Sobre essa questão, também se observa ao longo do corredor formado por uma das 

avenidas principais da cidade, Av. Epitácio Pessoa, conduzindo até o Bairro Centro, 

valores elevados dos índices H/W e Z0. O mesmo acontece em parte do Bairro Altiplano 

e Mangabeira e no Bairro Bancários, apontando uma tendência para o aumento desses 

índices nessas localidades. 

Os vazios urbanos existentes na cidade de João Pessoa fazem com que sua taxa de solo 

permeável seja igual a 1 em trechos distribuídos por toda a cidade (Figura 38). Já a 

porosidade é mais elevada na faixa litorânea (Figura 39), fator evidenciado pela alta 

ocupação nesses Bairros, uma vez que a porosidade é verificada pela taxa de ocupação, 

pelos afastamentos entre edifícios e a existência de espaços urbanos vazios.  

Bustos Romero (2011) destaca que quanto menor a porosidade da malha urbana, maior 

a redução da radiação solar direta por sombreamento e maior o aumento da radiação 
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difusa, devido às inter-reflexões entre os edifícios. Ainda, maior também é a retenção 

da radiação de onda longa no espaço urbano. 
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Figura 34 – Mapa da taxa de ocupação na cidade de João Pessoa. 

 
Fonte – Autora (2017). 
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Figura 35 – Mapa da altura média dos edifícios na cidade de João Pessoa. 

 
Fonte – Autora (2017). 
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Figura 36 – Mapa da relação H/W para a cidade de João Pessoa. 

 
Fonte – Autora (2017). 
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Figura 37 – Mapa do comprimento da rugosidade para a cidade de João Pessoa. 

 
Fonte – Autora (2017). 
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Figura 38 – Mapa da taxa de solo natural da cidade de João Pessoa. 

 
Fonte – Autora (2017). 
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Figura 39 – Mapa da porosidade na cidade de João Pessoa. 

 
Fonte – Autora (2017). 
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3.4. Identificação das Frações Urbanas da Cidade de João Pessoa  

3.4.1. Mata do Buraquinho 

A Mata do Buraquinho está localizada em uma reserva florestal de mata atlântica, sede 

do Jardim Botânico (Figura 40). De acordo com Santos (2011) essa área apresenta alta 

e densa cobertura vegetal que totaliza 84,84% do total, intercalada por algumas 

manchas de solo exposto, onde se verifica, também, a presença de corpos de água, o 

que explica a temperatura do ar média encontrada nesse ponto para o período estudado 

no valor de 27,47 ºC. 

Figura 40 – Mapa do entorno da Mata do Buraquinho. 

 
Fonte – Autora (2016). 

O Quadro 3 apresenta uma síntese das características morfológicas e ambientais para 

esse ponto. 
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Quadro 3 - Características morfológicas e ambientais do Ponto 01 – Mata do Buraquinho. 

 
Fonte – Autora (2016). 
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3.4.2. Bairro Expedicionários 

O Bairro residencial Expedicionários faz limite com os bairros Pedro Gondim, Torre, 

Tambauzinho, bairro dos Estados e a Mata Ciliar. Esse Bairro é formado por 

residências e edifícios comerciais. Com relação ao Zoneamento, parte do bairro se 

encontra na Zona Axial 1 e a grande maioria se encontra na Zona Residencial 1, fazendo 

fronteira com os Bairros dos Estados, Pedro Gondim, Torre e Tambauzinho (Figura 

41).  

Figura 41 - Mapa de Zoneamento do Bairro Expedicionários. 

 
Fonte - Adaptado da Base Cartográfica da PMJP (2016). 

É possível encontrar a presença de solo natural próximo ao ponto de medição com 

pouca vegetação. Ao mesmo tempo a Figura 41 ilustra que esse bairro fica próximo a 

uma extensa área verde. A temperatura do ar média encontrada no período de estudo 

foi de 28,04 ºC. As demais variáveis morfológicas e ambientais estão expostas no 

Quadro 4. 

P2 
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Quadro 4 - Características morfológicas e ambientais do Ponto 02 – Bairro Expedicionários. 

 
Fonte – Autora (2016). 
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3.4.3. Bairro Mangabeira 

O Bairro Mangabeira é um dos maiores Bairros da cidade, situado na zona da sul de 

João Pessoa. O Bairro Mangabeira se encontra na Zona Residencial 3 e faz limite com 

vários bairros, dentre eles, o Bairro Jardim Cidade Universitária (Figura 42). É 

densamente povoado e caracterizado por residências e estabelecimentos comerciais de 

pequeno porte.  

É possível encontrar presença de solo natural próximo ao ponto de medição, porém esse 

bairro possui poucas áreas com solo natural e vegetação, o que contribui para o aumento 

da temperatura e redução da umidade relativa do ar. A temperatura do ar média 

encontrada no período de estudo foi de 27,76 ºC. As demais variáveis morfológicas e 

ambientais estão expostas no Quadro 5. 

Figura 42 - Mapa de Zoneamento do Bairro Mangabeira. 

 
Fonte - Adaptado da Base Cartográfica da PMJP (2016). 

P3 
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Quadro 5 – Características morfológicas e ambientais do Ponto 03 – Bairro Mangabeira. 

 
Fonte – Autora (2016). 
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3.4.4. Bairro Centro 

Segundo Santos (2011), esse ponto de medição representa uma amostra do centro 

urbano da cidade de João Pessoa, PB onde está localizado o comércio local. O local é 

constituído por vários estabelecimentos comerciais, sendo o seu entorno com pouca 

vegetação. O Bairro Centro se encontra zoneado conforme Figura 43. O ponto de 

medição se encontra na Zona Comercio e Serviços 2. A temperatura do ar média 

encontrada no período de estudo foi de 27,83 ºC. Apresenta-se no Quadro 6, as variáveis 

morfológicas e ambientais. 

Figura 43 - Mapa de Zoneamento do Bairro Centro. 

 
Fonte –Adaptado da Base Cartográfica da PMJP (2016). 

 

 

 

P4 
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Quadro 6 - Características morfológicas e ambientais do Ponto 04 – Bairro Centro. 

 
Fonte – Autora (2016). 
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3.4.5. Bairro Bancários 

O Bairro Bancários fica localizado ao lado do campus da Universidade Federal da 

Paraíba (UFPB) e da Mata do Buraquinho. O entorno do ponto de medição apresenta 

solo natural exposto e se encontra na Zona Residencial 3 (Figura 44). 

Segundo Santos (2011), embora esse ponto apresente um percentual significativo de 

cobertura vegetal e esteja localizado próximo a reserva da Mata do Buraquinho, a 

presença de concreto e asfalto contribuíram para o desconforto térmico local e, também, 

são responsáveis diretamente pelas alterações no campo térmico desse ponto.  

A temperatura do ar média encontrada no período de estudo foi de 27,71 ºC. O Quadro 

7 apresenta as variáveis morfológicas e ambientais.  

Figura 44 - Mapa de Zoneamento do Bairro Bancários. 

 
Fonte –Adaptado da Base Cartográfica da PMJP (2016). 

P5 
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Quadro 7 - Características morfológicas e ambientais do Ponto 05 – Bairro Bancários. 

 
Fonte – Autora (2016). 
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3.4.6. Bairros Aeroclube, Jardim Oceania e Bessa. 

Nesses Bairros se encontra uma predominância de edifícios com uma diversidade de 

usos: residencial, uni e multifamiliares, serviços e comércio. Os pontos de medição estão 

localizados em quadras zoneadas tal qual apresentado na Figura 45. Toda a faixa 

litorânea, considerada como Zona Turística 2 se encontra em sua maioria ocupada por 

serviço e comércio.   

Figura 45 - Mapa de Zoneamento dos Bairros Aeroclube, Jd. Oceania e Bessa. 

 
Fonte - Adaptado da Base Cartográfica da PMJP (2016). 
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Segundo Villar Filho (2013), esses Bairros apresentam pequena concentração de áreas 

verdes em alguns espaços. Não existe presença de canteiro central e, em alguns trechos, 

não existe a previsão para a implantação de mais áreas verdes, fato que traz prejuízos 

para o microclima, por outro lado, possibilita uma maior ação dos ventos.  

É importante mencionar que o Bairro Bessa abriga o Parque Parahyba, inaugurado no 

início do ano 2017, localizado em uma zona de preservação ambiental e paisagismo, 

urbanizando os canais desse bairro, trazendo um espaço aberto de contemplação, com 

poucas áreas verdes, porém importantes para o microclima. 

A temperatura do ar média encontrada no período de estudo para os Bairros Aeroclube, 

Jd. Oceania e Bessa foi de 29,01ºC, 29,32 e 29,24ºC, respectivamente. As demais 

variáveis morfológicas e ambientais estão expostas nos Quadros 8 a 13. 

Corroborando com a pesquisa de Santos (2011) e Villar Filho (2013), Souza (2010) e 

Ribeiro (2013) encontraram valores igualmente elevados de temperatura do ar na faixa 

litorânea.  

Uma das explicações para o valor de temperatura do ar encontrado na faixa litorânea 

é dada por Santos (2011), quando identificou em alguns bairros litorâneos (Manaíra e 

Cabo Branco), uma semelhança nas características do entorno que é formado por 

materiais que possuem propriedades térmicas de absorção e retenção de calor, como o 

asfalto e o concreto, contribuindo assim, para o aumento da temperatura e o decréscimo 

da umidade relativa do ar. 
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Quadro 8 - Características morfológicas e ambientais do Pontos 6 – Bairro Aeroclube. 

 
Fonte – Autora (2016). 
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Quadro 9 - Características morfológicas e ambientais do Pontos 7 – Bairro Aeroclube . 

 
Fonte – Autora (2016). 
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Quadro 10 – Características morfológicas e ambientais no Pontos 8 – Bairro Bessa. 

 
Fonte – Autora (2016). 
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Quadro 11 - Características morfológicas e ambientais no Pontos 9 – Bairro Bessa 

 
Fonte – Autora (2016). 
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Quadro 12 – Características morfológicas e ambientais dos Pontos 10 – Bairro Jd. Oceania. 

 
Fonte – Autora (2016). 
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Quadro 13 - Características morfológicas e ambientais dos Pontos 11 – Bairro Jd. Oceania. 

 
Fonte – Silva (2016). 
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3.4.7. Cabo Branco 

Esse Bairro também está localizado na faixa litorânea da cidade de João Pessoa (Figura 

46). Segundo Santos (2011), o Bairro Cabo Branco é influenciado pelas massas de ar 

oriundas do oceano atlântico e dos ventos alísios de sudeste. O entorno do ponto de 

medição apresenta características de uma área urbanizada com solo impermeabilizado, 

o que contribui para o aumento da temperatura ambiente e a redução do conforto 

térmico do usuário de espaços abertos. 

A temperatura do ar média para o período de estudo foi de 28,370C. As características 

morfológicas e ambientais estão ilustradas no Quadro 14. 

Figura 46 - Mapa de Zoneamento do Bairro Cabo Branco. 

 
Fonte – Autora (2016). 
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Quadro 14 - Características morfológicas e ambientais do Ponto 12 – Bairro Cabo Branco. 

 
Fonte – Autora (2016). 
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3.4.8. Cruz das Armas 

Essa fração urbana da cidade de João Pessoa se localiza em um Bairro periférico da 

cidade, fazendo limite com a Ilha do Bispo (Figura 47). Esse Bairro é caracterizado por 

um conjunto habitacional residencial de baixa extensão vertical, com solo exposto e 

vegetação rasteira (SANTOS, 2011). A temperatura média para o período de estudo 

foi 27,700C (Quadro 15). O Quadro 15 apresenta dados morfológicos e ambientais para 

esse ponto de medição. 

Figura 47 - Mapa de Zoneamento do Bairro Cruz das Armas. 

 
Fonte – Silva (2016). 

 

P13 



Índice ambiental urbano (IAU):  
uma contribuição ao estudo do planejamento e do conforto térmico em espaços abertos. 
Ivanize Claudia dos Santos e Silva 
 

128 
 

Quadro 15 - Características morfológicas e ambientais do Ponto 13 – Bairro Cruz das Armas. 

 
Fonte – Autora (2016). 
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3.4.9. Alto do Mateus 

O Bairro Alto do Mateus está localizado no limite do perímetro urbano da cidade de 

João Pessoa, PB (Figura 48), caracterizando-se como bairro residencial periférico, onde 

é possível se observar a presença de ruas com solo exposto (SANTOS, 2011). 

A temperatura média para o período de estudo foi de 27,740C. O Quadro 16 ilustra as 

características morfológicas e climáticas para esse ponto de medição. 

Figura 48 - Mapa de Zoneamento do Bairro Alto do Mateus. 

 
Fonte – Silva (2016). 
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Quadro 16 – Características morfológicas e ambientais do Ponto 14 – Bairro Alto do Mateus. 

 
Fonte – Autora (2016). 
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3.5. Análise do Conforto Térmico nas Frações Urbanas da Cidade de 
João Pessoa. 

Conforme exposto anteriormente, a avaliação do conforto térmico urbano no 

comportamento de usuários de espaços abertos foi realizada por meio do índice 

Physiological Equivalent Temperature (PET) (HÖPPE, 1999), calculado por meio do 

plugin BioMet associado ao programa ENVI-met©. 

Foi realizada a calibração do modelo por meio de testes iniciais comparando os dados 

coletados em campo por Villar Filho (2013) e Santos (2011), e os dados estimados pelo 

ENVI-met©. As variáveis utilizadas na etapa da calibração foram: a temperatura e 

umidade relativa do ar e a velocidade dos ventos. Esse procedimento foi importante 

para que o modelo represente com a máxima fidelidade os variáveis necessárias para o 

cálculo do índice PET. 

Essa etapa correspondeu a uma fase crítica da pesquisa, uma vez que exigiu grande 

quantidade de tempo dispendida. A modelagem com as propriedades físicas das áreas 

foram realizadas considerando a característica de cada ponto de estudo. Para se 

alcançar o resultado, foram feitas inúmeras tentativas de simulação. 

A Tabela 9 apresenta a configuração dos dados climáticos para o período de estudo. A 

simulação dos cenários teve início somente após a obtenção de resultados satisfatórios 

de calibração.  

As simulações foram realizadas considerando os itens 1 a 21 da Tabela 5, descritos no 

Capítulo 1. Posteriormente, buscando aumentar a precisão dos resultados de calibração 

do programa, se inseriu os itens 22 e 23, dados de quantidade de nuvens no céu e fator 

de ajuste da radiação solar, respectivamente (Tabela 9).  
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Tabela 9 - Dados configurados para a calibração do programa ENVI-met no período de estudo. 

  21/02/2011 22/02/2011 23/02/2011 24/02/2011 26/02/2011 02/03/2011 

01 Nome da Simulação MySim MySim MySim MySim MySim MySim 

02 Localização do arquivo Input file [INPUT] [INPUT] [INPUT] [INPUT] [INPUT] [INPUT] 

03 Nome do arquivo gerado MySim MySim MySim MySim MySim MySim 

04 Localização do arquivo gerado [OUTPUT] [OUTPUT] [OUTPUT] [OUTPUT] [OUTPUT] [OUTPUT] 

05 Data do início da simulação 21.02.2011 22.02.2011 23.02.2011 24.02.2011 26.02.2011 02.03.2011 

06 Horário do início da simulação 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 

07 Tempo total da simulação (horas) 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 

08 Registro dos dados (min) 60 60 60 60 60 60 

0916 Velocidade do vento a 10m (m/s) 1 0.5 0.7 0.5 0.5 0.2 

1017 Direção do vento Direção do vento (0:N. 90:E. 180:S. 270:W). 135 135 135 135 135 135 

1118 Comprimento da rugosidade Z0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 

1219 Temperatura potencial inicial a 2500 m (K) 290.00 287.35 288.55 288.55 285.15 285.15 

1320 Umidade específica a 2500 m (g Water/kg air) 15.23 09.19 06.25 10.91 15.89 15.89 

1421 Umidade relativa a 2m (%) 85.87 84.30 78.70 79.97 85.47 80.87 

15 Banco de vegetação Plants.dat Plants.dat Plants.dat Plants.dat Plants.dat Plants.dat 

1622 Temperatura inicial do solo na primeira camada (0-20cm) [K] 318.8 318.8 318.8 318.8 318.8 318.8 

                                     
16 Velocidade média do vento a 10m de altura para o mês de fevereiro e março de 2011, conforme dados fornecidos pelo INMET. 
17 De acordo com dados medidos em campo por Villar Filho (2011) e Silva, J. (2011). 
18 De acordo com Katzschner (1997). 
19 De acordo com dados obtidos na Universidade de Wyoming.  
Disponível em: http://weather.uwyo.edu/upperair/sounding.html. Acesso em janeiro de 2016. 
20 De acordo com dados obtidos na Universidade de Wyoming. 
Disponível em: http://weather.uwyo.edu/upperair/sounding.html. Acesso em janeiro de 2016. 
21 De acordo com dados medidos em campo por Villar Filho (2011) e Sila, J. (2011). 
22 De acordo com Diniz, J. et al (2013) e Pires, E. e Ferreira JR, L. (2015). 
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17 Temperatura inicial do solo na segunda camada (20-50cm) 
[K] 

318.8 318.8 318.8 318.8 318.8 318.8 

18 Temperatura inicial do solo na terceira camada (abaixo de 
50cm) [K] 

318.8 318.8 318.8 318.8 318.8 318.8 

1923 Umidade relativa do solo na primeira camada (0-20cm) [%] 50 50 50 50 50 50 

20 Umidade relativa do solo na segunda camada (20-50cm) [%] 60 60 60 60 60 60 

21 Umidade relativa do solo na terceira camada (abaixo de 
50cm) [%] 

60 60 60 60 60 60 

2224 Cobertura de nuvens (x/8) 6/8 8/8 8/8 8/8 8/8 8/8 

2325 Fator de ajuste da radiação solar (0.5 to 1.5) 1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 

Fonte – Autora (2016). 

                                     
23 De acordo com Diniz, J. et al (2013) e Pires, E. e Ferreira JR, L. (2015). 
24 De acordo com dados de nebulosidade fornecidos pelo INMET 
25 De acordo com dados de irradiação solar fornecidos pelo INMET. 
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Os resultados obtidos na etapa de calibração foram organizados em planilha de excel, 

se adotando o intervalo das horas correspondentes às medições em campo a fim de 

efetuar a comparação entre os dados medidos e estimados pelo programa. 

Cabe mencionar a incoerência de um dos dados de entrada necessários para a calibração 

do modelo, a quantidade de nuvens no céu. No período de estudo a nebulosidade 

registrada pelo INMET foi de 6. No entanto, na maioria dos casos, o modelo só foi 

calibrado considerando o céu totalmente encoberto (8/8), conforme item 22 da Tabela 

9. 

Após a realização das simulaçãoes com o programa ENVI-met©, os resultados obtidos 

foram comparados aos dados coletados em campo. Para validar a calibração, se realizou 

o teste t-student. No caso desse trabalho, o teste t foi aplicado com 95% de confiança 

e n-1 graus de liberdade, tendo como hipóteses a serem testadas: 

H0 Hipótese nula: a média dos dados medidos em campo é igual a média dos dados 

estimados através da simulação com o programa ENVI-met©; 

HA Hipótese alternativa: a média dos dados medidos em campo é diferente da média 

dos dados estimados através da simulação com o programa ENVI-met©.  

Com os resultados encontrados após a aplicação do teste t, a hipótese nula foi 

confirmada. Isso significa que é possível considerar os dados estimados através das 

simulações com o programa ENVI-met© para o período de estudo, uma vez que o 

referido teste apresentou valor-p superior a 0,05 para todas as variáveis avaliadas 

(Tabela 10). 
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Além disso, consta no Apêndice B, os gráficos que evidenciam o procedimento analisado 

a partir dos valores medidos e os valores estimados para similar a temperatura do ar, 

bem como a umidade relativa do ar. 

Tabela 10 - Teste univariado, t de student, de duas amostras em par para média. 

 Tar (ºC) TMR (ºC) RH (%) VV (m/s) 

  
Variável 

01 
Variável 

02 
Variável 

01 
Variável 

02 
Variável 

01 
Variável 

02 
Variável 

01 
Variável 

02 
Média 28,97 29,06 32,54 32,72 81,21 80,40 0,65 0,67 
Variância 6,13 4,19 23,54 95,30 81,10 47,16 0,18 0,063 
Observações 324 324 234 234 324 324 324 324 
Stat t -0,62  -0,45  1,39  -0,92  
P(T<=t) 0,26  0,32  0,08  0,17  

Fonte – Autora (2016). 

Considerando o potencial do ENVI-met© para estimar os resultados coletados em 

campo, o passo seguinte foi calcular o índice PET com a ferramenta adicional BioMet. 

Antes do início da simulação, foram elencados os parâmetros a serem avaliados. No 

caso desse trabalho, foi selecionado exclusivamente o índice PET como saída desejada 

(Figura 49). 

Figura 49 - Tela inicial do plugin BioMet. 

 
Fonte – ENVI-met© (2015). 
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Na simulação com plugin BioMet foi adotada para a configuração do usuário, a diretriz 

estabelecida pela ISO 7730 (2005), usuário andando (80W) e vestindo roupas cuja 

resistência térmica é de 0,90 clo, conforme Figura 50. 

Figura 50 - Sub-tela do plugin BioMet. 

 
Fonte – ENVI-met© (2015). 

A Tabela 11 apresenta a estatística descritiva dos valores encontrados para o PET nos 

pontos de estudo. A estatística descritiva apresenta o desvio padrão e a média 

aritmética resultante para o índice PET, demonstrando que a média não explica a 

variabilidade dos dados, portanto as análises foram realizadas através da mediana. Essa 

questão também pode ser explicada pelo histograma da Figura 51. 

Tabela 11 - Estatística descritiva do índice PET para o período de estudo na cidade de João Pessoa, 
PB. 

Variável PET (°C) 
Média 27,37 

Desvio Padrão 7,50 
Mediana 27,37 
Variância 56,54 

Valor máximo 48,80 
Valor mínimo 20,13 

Tamanho da amostra 174 
Fonte – Autora (2016). 
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Figura 51 - Frequência da distribuição do índice PET para João Pessoa no período de estudo. 

 
Fonte – Autora (2016). 

Os resultados obtidos através das simulações com o plugin BioMet mostram que os 

Bairros estudados na cidade de João Pessoa no período de 21 de fevereiro a 2 de março 

de 2011, em geral, apresentaram sensação térmica calor e pouco calor (Figura 52), de 

acordo com a classificação Souza (2010), conforme Tabela 12.  

Figura 52 - Mediana dos valores do índice PET nos pontos investigados para o período de estudo. 

 
Fonte – Autora (2016). 
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Tabela 12 - Sensação térmica e a classificação do PET para Salvador. 

Sensações Térmicas 
Salvador 
(ºC PET) 

Muito Frio - 
Frio - 

Fresco - 
Pouco Frio - 
Conforto ≤26,8 

Pouco Calor 26,8-29,4 
Calor 29,4-34,1 

Muito Calor ≥34,1 
Fonte – Adaptado de Souza at al (2016). 

O ponto P1, onde está localizada a Mata do Buraquinho, apresentou o menor valor 

para o índice PET (27,10C), o que já era esperado em virtude de suas características 

físicas.  Os pontos P7, P11 e P14, localizados nos Bairros Aeroclube, Jd. Oceania e 

Alto do Mateus, respectivamente, apresentaram os valores mais elevados de 

temperatura, o que os classificam como calor e muito calor (320C>PET>340C). Os 

demais Bairros estudados, apresentaram os valores de temperatura  entre 280C e 320C 

(Figura 52). Uma análise mais acurada será apresentada quando da distribuição 

espacial do índice PET para a cidade de João Pessoa, o que será exposto no próximo 

capítulo. 

3.6. Conclusões 

O objetivo desse capítulo foi realizar a identificação do universo de estudo e avaliar o 

conforto térmico em frações urbanas da cidade de João Pessoa através do cálculo dos 

índices urbanísticos e do índice PET, a fim de testar a primeira hipótese desse trabalho. 

Os valores encontrados para as variáveis ambientais foram decisivos para evidenciar as 

condições de conforto térmico nos pontos de estudados. Foram identificados níveis de 

estresse térmico elevados para o usuário de espaços abertos no período de estudo. Os 

resultados apresentam também, de forma clara, a inexistência da contribuição do 
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macrozoneamento da cidade para inserção de orientações climáticas que podem 

contribuir para a redução dos valores encontrados para o índice PET nas frações 

urbanas da cidade de João Pessoa. 
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Contribuição da Análise Multivariada e da 

Inteligência Computacional ao Estudo do 
Conforto Térmico Urbano. 

Esse capítulo descreve detalhadamente os estudos estatísticos e computacionais 

utilizados para a análise desenvolvida, apresentando as simulações com estatística 

multivariada e redes neurais artificiais aplicadas ao meio urbano enfatizando a 

importância dessas técnicas para o estudo do conforto térmico em ambientes abertos, 

analisando e discutindo os resultados com as ferramentas específicas para a sua 

implementação. 

4.1. Análise Descritiva dos Dados 

Preliminarmente, se apresenta o desvio padrão e a média aritmética resultante para as 

variáveis ambientais estudadas nos pontos selecionados na cidade de João Pessoa, 

demonstrando que a média não explica a variabilidade dos dados (Tabela 13). 

Tabela 13 - Estatística descritiva das variáveis ambientais para o período de estudo nos pontos 
selecionados da cidade de João Pessoa, PB. 

 Tar (ºC) TMR (ºC) RH (%) VV (m/s) 
Média 28,98 33,27 81,22 0,33 

Desvio Padrão 2,48 10,70 9,01 0,42 
Mediana 28,50 29,48 80,65 0,10 
Variância 6,14 114,45 81,11 0,18 

Valor máximo 34,50 64,57 101,83 1,68 
Valor mínimo 23,10 19,02 41,10 0,00 

 324 324 324 324 
Fonte – Elaborado a partir de dados medidos em campo por Vilhar Filho (2011) e Santos (2011). 
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4.2. Análise Fatorial 

No que diz respeito a esse trabalho, o banco de dados utilizado tem 3.780 amostras. A 

análise fatorial iniciou com o estudo das correlações. Para tanto, fez-se necessário 

verificar a normalidade das variáveis - índice de aproveitamento (IA); taxa de ocupação 

(TO); altura média dos edifícios (H); taxa de solo permeável (Tx. Perm.); comprimento 

da rugosidade (Z0); relação H/W; porosidade (P0); índice de densidade arbórea (IDA); 

temperatura do ar (Tar); temperatura média radiante (TMR); umidade relativa do ar 

(RH); velocidade dos ventos (VV); temperatura equivalente fisiológica (PET) - 

utilizando o teste Shapiro-Wilk. O referido teste foi aplicado, tendo como hipóteses a 

serem testadas:  

H0 Hipótese nula: As variáveis apresentam distribuição normal. 

HA Hipótese alternativa: As variáveis não apresentam distribuição normal. 

Com os resultados encontrados após a aplicação do teste de normalidade, a hipótese 

nula é rejeitada, uma vez que o referido teste apresentou valor-p inferior a 0,05 para 

todas as variáveis avaliadas (Tabela 14).  

A Tabela 15 apresenta os resultados das correlações de Spearman entre as variáveis de 

estudo, calculadas em ambiente SPSS® visando apresentar de que forma o índice PET 

se relaciona com as grandezas estudadas. Analisando a matriz de correlação, se ressalta 

a existência de correlações elevadas entre algumas variáveis, como a relação H/W e o 

comprimento da rugosidade (ρ= 0,91), bem como entre o índice de aproveitamento e 

o comprimento da rugosidade (ρ= 0,91) (Figura 53 e 54), o que significa dizer que 
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algumas variáveis possuem uma forte dependência entre elas. No caso destas, existe 

uma relação próxima através dos seus conceitos.  

Tabela 14 – Teste de normalidade Shapiro-Wilk. 

  Valor-p 
IA ,000 

TO ,000 
Tx. Perm  ,000 

H ,000 
Z0 ,000 

H/W ,000 
P0  ,000 

IDA ,000 
Tar (ºC) ,000 

TMR (ºC) ,000 
RH (%) ,000 

VV (m/s) ,000 
PET (ºC) ,000 

Fonte – Autora (2016). 

Tabela 15 – Correlações entre as variáveis de estudo. 

  IA TO Z0 H H/W 
Tx 

Perm. 
P0 IDA Tar 

(ºC) 
TMR 
(ºC) 

UR 
(%) 

VV 
(m/s) 

PET 
(ºC) 

IA 1,000 ,049 0,922 0,91 0,866 -0,518 0,029 -0,319 0,215 0,213 ,065 -0,435 0,289 

TO ,049 1,000 -0,196 -0,164 -,088 -0,579 -0,28 -0,255 ,050 ,018 -,029 -0,112 ,004 

Z0 0,922 -0,196 1,000 0,978 0,911 -0,264 0,898 -0,148 0,186 0,2 ,050 -0,359 0,322 

H 0,91 -0,164 0,978 1,000 0,897 -0,277 0,56 -,087 0,188 0,205 ,049 -0,358 0,343 

H/W 0,866 -,088 0,911 0,897 1,000 -0,271 0,502 -,084 0,137 0,162 ,027 -0,258 0,308 
Tx 

Perm. 
-0,518 -0,579 -0,264 -0,277 -0,271 1,000 -0,154 0,548 -0,167 -0,138 -,066 0,409 -,103 

P0 0,029 -0,28 0,898 0,56 0,502 -0,154 1,000 0,011 0,019 0,092 ,003 -0,026 -,222 

IDA -0,319 -0,255 -0,148 -,087 -,084 0,548 0,011 1,000 -0,11 -,103 -,043 0,248 -0,111 
Tar 
(ºC) 0,215 ,050 0,186 0,188 0,137 -0,167 0,019 -0,11 1,000 0,848 -0,76 ,042 0,789 

TMR 
(ºC) 0,213 ,018 0,2 0,205 0,162 -0,138 0,092 -,103 0,848 1,000 -0,63 ,075 0,899 

UR 
(%) ,065 -,029 ,050 ,049 ,027 -,066 ,003 -,043 -0,759 -0,631 1,000 -0,334 -0,65 

VV 
(m/s) -0,435 -0,112 -0,359 -0,358 -0,258 0,409 -0,026 0,248 ,042 ,075 -0,33 1,000 0,136 

PET 
(ºC) 0,289 ,004 0,322 0,343 0,308 -,103 -,222 -0,111 0,789 0,899 -0,65 0,136 1,000 

Fonte – Autora (2017). 
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Figura 53 – Correlação entre o comprimento da 
rugosidade e a relação H/W. 

 
Fonte – Autora (2016). 

Figura 54 – Correlação entre o comprimento da 
rugosidade e o índice de aproveitamento. 

 
Fonte – Autora (2016). 

É possível notar a existência de correlações intermediárias, como o índice de densidade 

arbórea e a taxa de solo permeável (ρ=0,51); o comprimento da rugosidade e o índice 

PET (ρ= 0,32); a relação H/W e o índice PET (ρ= 0,30).  

Essa análise nos possibilita uma visão inicial sobre as relações e suas intensidades, bem 

como testar a primeira hipótese desse trabalho. A intensidade do efeito de todas as 

variáveis será observada através da análise fatorial. Assim, as variáveis redundantes 

serão excluídas com vistas a reduzir a complexidade do estudo, e dessa forma priorizar 

as variáveis que apresentam maior representatividade. 

A maior parte das correlações é superior a 0,30 (Tabela 15). Logo, como indicado por 

Hair et al (2014), os dados são adequados à utilização da análise fatorial. No capítulo 

seguinte, quando da apresentação da elaboração do índice proposto, a análise de 

componentes principais será apresentada com mais detalhes. 

O teste de Kaiser-Meyer-Olklin (KMO) verifica a adequação da amostra à análise 

fatorial, variando entre 0 e 1. Hair et al (2014) sugerem 0,50 como valor limite aceitável. 

A estatística Bartelett Test of Spherecity (BTS) deve ser estatisticamente significante 

(p<0,05), o que pode ser visualizado na Tabela 16. 



Índice ambiental urbano (IAU):  
uma contribuição ao estudo do planejamento e do conforto térmico em espaços abertos. 
Ivanize Claudia dos Santos e Silva 
 

144 
 

Tabela 16 – Teste de KMO e Bartlett para a primeira análise fatorial. 

Teste de KMO e Bartlett 
Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adequação de amostragem. ,561 
Teste de esfericidade de Bartlett Qui-quadrado aprox. 3456,796 

df 28 
Sig. 0,000 

Fonte – Autora (2017). 

Segundo Schawb (2007; apud Figueiredo Filho e Silva Junior, 2010), as comunalidades 

representam a proporção da variância para cada variável incluída na análise que é 

explicada pelos componentes extraídos. De acordo com a Tabela 17, observa-se que as 

comunalidade de todos os índices têm valor igual ou superior a 0,5. Os índices P0 e Z0, 

mostraram-se com maior poder de explicação para os fatores, cerca de 0,97 e 0,96, 

respectivamente. 

Tabela 17 – Comunalidades para a análise fatorial. 

  Inicial Extração 
IA 1,000 ,884 
TO 1,000 ,941 

Tx.Perm. 1,000 ,938 
H 1,000 ,902 

HW 1,000 ,910 
P0 1,000 ,968 
Z0 1,000 ,963 

IDA 1,000 ,962 
Fonte – Autora (2017). 

Como todas as variáveis se mostraram significativas para dar sequência ao estudo 

proposto, nenhuma das mesmas foram excluídas. 

4.3. Inteligência Computacional Aplicada ao Estudo do Conforto 
Térmico Urbano - Simulações com Redes Neurais Artificiais 

Conforme mencionado anteriormente, os modelos elaborados e submetidos à simulação 

com RNA estimaram as variáveis ambientais (temperatura do ar e temperatura média 
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radiante) e o índice de conforto PET, testando a segunda hipótese apresentada na 

introdução dessa tese. Os dados utilizados como entrada e saída estão resumidos na 

Tabela 18. 

Tabela 18 - Modelos Preditivos de Rede Neural. 

Modelos 
Preditivos 

Dados de entrada 
Saída 

desejada 

Modelo PET IA; TO; H; H/W; Z0; P0; Tx. Perm.; IDA. PET 

Modelo Tar IA; TO; H; H/W; Z0; P0; Tx. Perm.; IDA. Tar 

Modelo TMR IA; TO; H; H/W; Z0; P0; Tx. Perm.; IDA. TMR 
Fonte – Autora (2017). 

O processo de aprendizagem adequada ao modelo neural utilizado nesse trabalho é a 

aprendizagem supervisionada. No que diz respeito ao tipo de rede, se adotou a 

Multilayer Perceptron MLP (feedfoward ou rede alimentada adiante), treinada com 

algoritmo do tipo backpropagation, Levenberg-Marquardt. Definiu-se o número de 

neurônios na camada oculta (camada intermediária entre as camadas de entrada e de 

saída), que foram determinados através de testes, seguidos das funções de transferência 

e treinamento. 

Para este trabalho foram selecionadas duas funções de transferência e uma de 

treinamento como as mais adequadas. As arquiteturas de rede foram testadas com as 

funções de transferência tansig e purelim, e com a função de treinamento trainlm. 

Assim, as configurações que apresentaram maior coeficiente de correlação e menor erro 

quadrático médio foram escolhidas. 

Cada modelo possui 3.780 amostras oriundas dos dados morfológicos coletados nos 

pontos de estudo. Para a adoção do número de épocas no treinamento, iniciou-se com 
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200 épocas, chegando a um número diferente para cada modelo, conforme apresentado 

na Tabela 19.  

Tabela 19 - Arquitetura da RNA. 

 Amostra Épocas 

Modelo PET 3780 15 

Modelo Tar 3780 9 

Modelo TMR 3780 12 

Fonte – Autora (2017). 

Após a inserção dos dados de entrada, realizaram-se várias simulações com diferentes 

arquiteturas para a rede, variando a quantidade de camadas escondidas e número de 

neurônios, com o objetivo de definir qual apresenta melhor desempenho. A seguir se 

demonstram na Tabela 20, as arquiteturas de RNA, as quais obtiveram melhor 

desempenho de acordo com os modelos propostos.  

Tabela 20 - Parâmetros da rede MLP para diferentes modelos da RNA.  

Modelo 
Estrutura Neural 

Nº de neurônios por 
camada 

Função de 
Transferência 

Função de 
treinamento 

Modelo PET 8-15-15-15-1 tansig/purelim  trainlm 
Modelo Tar 8-15-20-15-1 tansig/purelim trainlm 

Modelo TMR 8-10-10-10-1 tansig/purelim  trainlm 
Fonte – Autora (2017). 

A definição do número de neurônios em cada camada de uma rede MLP é de extrema 

importância para o desempenho da rede, principalmente na sua capacidade de 

generalização. Quanto maior o número de neurônios, maior é a capacidade da rede em 

resolver problemas de determinada complexidade. Todavia, não é uma regra geral. 

O conjunto de dados foi dividido em três subconjuntos. O primeiro é o subconjunto de 

treinamento, são os exemplos apresentados à rede. O segundo é o subconjunto teste e 
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o terceiro é o subconjunto validação. No caso dessa pesquisa, a rede foi treinada com 

60% dos dados, o conjunto de teste com 20% e o conjunto de validação com 20%. 

Segundo Haykin (2001), o procedimento é repetido várias vezes, cada vez utilizando 

uma parte do subconjunto de validação diferente.  

Foram realizadas 62 simulações no programa MATLAB®, de onde foi obtido o 

coeficiente de correlação de cada uma das configurações do subconjunto de treinamento 

e o erro quadrático médio (MSE) de cada subconjunto de validação. Com isso, foi 

possível averiguar a capacidade da rede em predizer resultados de saída.  

A Tabela 21 ilustra os resultados dos valores de coeficiente de determinação, correlação 

e MSE para a última simulação. Observa-se que os coeficientes de correlação e 

determinação obtidos através das simulações são muito próximos. O valor do MSE com 

as funções de treinamento escolhidas apresentaram resultados baixos. 

Tabela 21 – Resultado obtido a partir da função de transferência. 

Teste Final r2 r MSE 

Modelo PET 0,9373 0,9682 0,0128 

Modelo Tar 0,8209 0,9060 0,0316 

Modelo TMR 0,9851 0,9925 0,0049 
Fonte – Autora (2017). 

As Figuras 55a; b; c; d; e; demonstram o teste e a validação para as simulações dos 

modelos preditivos. Nas referidas figuras são apresentados os valores medidos 

mostrados à rede, chamados “resposta desejada” e representados pela cor azul. Já em 

vermelho são os valores preditos pela rede para aquele conjunto. Em todos os casos 

pode-se observar uma representatividade significativa dos dados, sendo a rede 

considerada bastante adequada para o problema. 
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Figura 55 - Comparativo entre valores medidos e preditos pela rede do grupo de teste e validação. a) 
Modelo (PET); b) Modelo (Tar); c) Modelo (TMR). 

 
a) 

 
a) 

 
b) 

 
b) 

 
c) 

 
c) 

Fonte – Autora (2017). 

4.4. Modelo de Predição Aplicado 

Com o objetivo de elaborar projeções de evolução do clima urbano, se propõe a 

construção de cenários futuros. Para tanto, foi utilizada a capacidade preditiva das 

RNAs através dos modelos expostos no tópico anterior e no capítulo onde a metodologia 

foi apresentada, simulados em ambiente MATLAB®. Esse modelo auxiliará a tomada 
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de decisão no âmbito do planejamento urbano quando do estudo de áreas sujeitas a 

adensamento, bem como de áreas de expansão. 

Nesse sentido, foram promovidas alterações nos parâmetros urbanísticos estudados 

nesse trabalho, de modo que fossem simuladas situações de diferentes arranjos espaciais, 

crescimento construtivo e/ou áreas de vegetação urbana. Esses cenários foram 

elaborados possibilitando a identificação do impacto dessas alterações no conforto 

térmico em ambientes abertos em localidade de baixa latitude e de clima quente e 

úmido.  

O Quadro 17 apresenta os cenários futuross aplicados aos pontos de estudo, com 

exceção da Mata do Buraquinho. Conforme macrozoneamento da cidade de João 

Pessoa, os Bairros Alto do Mateus, Cruz das Armas, Aeroclube, Jd. Oceania, Bessa, 

Bancários e Mangabeira são Bairros localizados em Zona Adensável não Prioritária, ou 

seja, são Bairros que estão em expansão. Os Bairros Centro e Expedicionários são 

Bairros consolidados. As imagens apresentadas no Quadro 17 são simplesmente 

ilustrativas e tem o objetivo de direcionar o leitor a visualizar qual o arranjo espacial 

constituído por cada cenário. 

Quadro 17 - Caracterização dos cenários hipotéticos para aplicação do IAU. 

C
E

N
Á

R
IO

 0
1 

Incremento na 
altura de todos os 
edifícios existentes. 

Vertical denso, considerando os 
edifícios existentes com o gabarito 
máximo permitido para cada Zona, 
sem alteração da organização 
espacial.  

C
E

N
Á

R
IO

 0
2 

Incremento no IDA. 

Vertical denso, considerando o 
gabarito máximo para cada zona e  
incremento de vinte vezes o IDA 
existente. 

 
Fonte – Autora (2016). 
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Todavia, se optou em realizar também a projeção do clima nos Bairros Centro e 

Expedicionários visando identificar o efeito da magnitude dos danos aos usuários de 

espaços abertos no âmbito do conforto térmico e enfatizar a importância do controle 

do adensamento, além de permitir a elaboração de novas medidas na legislação. Ainda, 

as áreas consolidadas também são suscetíveis a mudanças ao longo do tempo, por 

exemplo, através da substituição de edificações térreas por edifícios mais altos.  

Para a construção do cenário 01, onde há um incremento de altura, a mesma foi 

calculada considerando o valor do coeficiente de aproveitamento igual a quatro, valor 

máximo estabelecido pela legislação urbanística da cidade de João Pessoa,  explorando 

tendências locais de expansão vertical, porém, cabe ratificar, que o decreto municipal 

nº 5.454/2005, que regulamenta a outorga onerosa, permite o aumento da altura dos 

edifícios e da verticalização ultrapassando o gabarito máximo permitido.  

Ressalta-se que o índice proposto nessa pesquisa, elemento que será apresentado no 

próximo capítulo, foi aplicado aos cenários reais, bem como aos cenários futuros 

elaborados e simulados nesse tópico. 

Considerando a capacidade preditiva da RNA e confirmando a segunda hipótese desse 

trabalho, a temperatura equivalente fisiológica (PET) foi distribuída espacialmente 

para a cidade de João Pessoa. Para tanto, se realizou uma interpolação dos pontos 

observados em ambiente SIG, considerando os valores obtidos da simulação com o 

software ENVI-met© e os valores obtidos através da projeção realizada com RNA para 

os pontos complementares (Figura 56), bem como a distribuição do referido índice para 

o cenário futuro 1 (Figura 57). Do mesmo modo, se apresenta o comparativo entre os 

valores medidos e preditos com RNA para a temperatura do ar e temperatura média 

radiante (Figura 58 e 59). 
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Figura 56 – Distribuição espacial do índice PET para o período de estudo na cidade de João Pessoa. 

 
Fonte – Autora (2017) 
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Figura 57 – Distribuição espacial do índice PET para o período de estudo na cidade de João Pessoa - 
cenário futuro 1. 

 
Fonte – Autora (2017) 
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Contudo, se observa que a maior parte da cidade de João Pessoa possibilita ao usuário 

de espaços abertos a sensação desconforto, sendo classificadas por Souza et al (2016), 

como calor e muito calor (Figura 56). No período de estudo, os valores mais altos do 

índice PET foram encontrados nos Bairros da faixa litorânea da cidade e no Bairro 

Alto do Mateus (30ºC<PET<36ºC), possibilitando um estresse térmico para os 

usuários desses espaços.  

Segundo Ribeiro (2013), os pontos localizados na faixa litorânea são áreas com 

potenciais ilhas de calor, baixo potencial dinâmico, com elevado adensamento, baixa 

permeabilidade do solo, pouca vegetação e rugosidade mais alta, ou seja áreas muito 

densas, com exceção de parte do Bairro Bessa por apresentar um desenho mais recente 

e pouco adensamento. Observações semelhantes foram encontradas para o centro da 

cidade, Bairros Bancários, Costa e Silva, Geisel, Valentina e parte do Bairro 

Mangabeira (28ºC<PET<34ºC). Esses Bairros possuem uma ocupação elevada. Os 

maiores valores da taxa de ocupação foram encontrados para o Bairro Mangabeira, 

seguido dos Bairros Centro e Bancários. 

Nas áreas próximas as áreas de preservação, o índice PET foi menor (PET = 25ºC). A 

predominância de áreas verdes sombreadas e áreas construídas com muitas árvores leva 

a uma redução acentuada do índice PET, o que foi verificado no valor encontrado para 

a Mata do Buraquinho (PET = 27ºC), evidenciando uma situação de conforto térmico 

para os usuários nessas localidades. 

Sobre a condição do cenário futuro 1, é possível observar que o índice PET encontrou 

seu valor máximo (PET = 44 ºC) no centro da cidade (Figura 56), porém valores 

equivalentes são encontrados em parte dos Bairros da faixa litorânea. Já, os valores 

mínimos da temperatura equivalente fisiológica são encontrados em parte desses 
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mesmos Bairros (PET = 28 ºC). Todavia, esses valores representam uma sensação de 

pouco calor. 

Pontualmente, se destaca um aumento significativo no valor do índide PET, sobretudo 

nos pontos P4 (Centro), P6 (Aeroclube), P8 e P9 no Bairro Bessa (Figura 60). Os 

pontos P8 e P9 possuem uma extensa área coberta por solo natural, o que condicionava 

a obtenção de valores mais baixos do referido índice. Todavia, o valor do índice PET 

aumentou sobremaneira nesses pontos. Em alguns Bairros, a exemplo dos Bancários, 

Aeroclube (P7) e Jd. Oceania (P11)  a sombra dos edifícios possibilitou uma redução 

de 2ºC no valor do índice PET, o mesmo aconteceu para temperatura do ar e 

temperatura média radiante (Figuras 58 e 59). 

Figura 58 – Comparativo entre os valores reais e preditos para a temperatura do ar. 

 
Fonte – Autora (2017) 
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Figura 59 - Comparativo entre os valores reais e preditos para a temperatura média radiante. 

 
Fonte – Autora (2017). 

Figura 60– Comparativo entre valores reais e preditos para para a temperatura equivalente fisiológica. 

 
Fonte – Autora (2017) 
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(Figuras 58, 59 e 60). Isso signifiza dizer que é necessário um aumento expressivo da 

vegetação para promover o conforto térmico urbano e amenizar o desconforto 

proveniente do adensamento urbano nesses locais, o que nem sempre é possível diante 

da geometria já estabelecida. No entanto, nos pontos P2, P3 e P5, o aumento 

representativo da vegetação contribuiu para uma redução de até 4ºC na temperatura 

equivalente fisiológica, em relação ao cenário futuro 1 e a condição atual. 

Nos capítulos subsequentes, os valores calculado pelo ENVI-met© para a temperatura 

equivelente fisiológica (PET) serão submetidos à análise através de estatística 

multivariada. Para tanto, são apresentadas a aplicação e os resultados relacionados a 

referida técnica. 

4.5. Conclusões 

Esse capítulo evidenciou a contribuição da análise multivariada e da inteligência 

computacional através de simulações realizadas em ambiente SPSS® e MATLAB®, 

destacando a importância da rede neural artificial para a projeção do microclima 

urbano e do índice PET, aplicando-os em cenários hipotéticos futuros, confirmando a 

primeira hipótese desse trabalho. 

Os resultados apontaram as correlações entre as variáveis estudadas, bem como a 

variância explicada por cada uma. Além disso, a RNA demonstrou um potencial 

significativo para a projeção do índice PET, da temperatura do ar e da temperatura 

média radiante. A RNA treinada alcançou um coeficiente de determinação elevado, 

considerando os dados de entrada e os dados de saída, o que contribuiu para a projeção 

do índice PET em pontos complementares da cidade de João Pessoa e sua distribuição 

espacial em ambiente SIG. Ainda, possibilitou a projeção da temperatura equivalente 

fisiológica, considerando os cenário futuros 1 e 2, apresentando um valor máximo 
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encontrado no Bairro Centro (PET = 44 ºC), evidenciando um elevado estresse térmico 

para os usuários de espaços abertos, o que não foi reduzido com o aumento da vegetação 

arbórea. 
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O Índice Ambiental Urbano (IAU) 

Esse capítulo apresenta a elaboração do índice numérico que tem como objetivo definir 

a melhor relação entre as variáveis morfológicas urbanas, as variáveis do microclima e 

o conforto térmico de usuários de espaços abertos a fim de subsidiar a tomada de 

decisão quando do processo de planejamento urbano. Será demonstrado seu resultado 

proveniente de sua aplicação na área de estudo de modo a validar o referido índice.  

A proposta da construção de um indicador de microescala visa subsidiar a tomada de 

decisão no que diz respeito à escolha da melhor relação entre às prescrições urbanísticas 

e o conforto térmico de usuários de espaços abertos em localidade de clima quente e 

úmido e de baixa latitude, o Índice Ambiental Urbano (IAU). Desse modo, se pretende 

contribuir com a minimização do impacto causado pelo crescimento urbano sobre o 

clima, proporcionando o conforto térmico aos usuários de espaços abertos. 

O índice proposto foi elaborado através da análise de componentes principais (ACP), 

tendo seu valor alterando de zero a números maiores. Quanto menor for o valor do 

IAU, mais adequada é a relação entre a morfologia urbana e as variáveis ambientais, 

confirmando a primeira hipótese desse trabalho.  

Na ACP, o valor do IAU é obtido a partir da magnitude do efeito de cada variável 

envolvida.  As variáveis submetidas à análise de componentes principais são: índice de 

aproveitamento (IA), taxa de ocupação (TO), altura média dos edifícios (H), 
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comprimento da rugosidade (Z0), porosidade (P0), relação H/W, taxa de solo permeável, 

índice de densidade arbórea (IDA). 

Através da Análise de Componentes Principais, foi observado que 93,35% do total da 

variância pode ser explicada por 3 componentes (Tabela 22).  

Tabela 22 – Variância total explicada.  

Componente 

Valores próprios iniciais 
Somas de extração de 

carregamentos ao quadrado 

Total 
% de 

variância 
% 

cumulativa Total 
% de 

variância 
% 

cumulativa 
1 4,029 50,35 50,35 4,02 50,35 50,35 
2 2,246 28,07 78,43 2,24 28,07 78,43 
3 1,194 14,92 93,35 1,19 14,92 93,35 
4 ,319 3,99 97,35       
5 ,142 1,77 99,12       
6 ,055 ,68 99,80       
7 ,011 ,13 99,93    
8 ,005 ,06 100,00    

Fonte – Autora (2017). 

Observa-se que a primeira componente principal explicou 50,35% da variabilidade total 

dos dados, e as variáveis que tiveram maior peso na sua constituição foram o índice de 

aproveitamento (IA), a altura média dos edifícios (H), a relação altura/largura (H/W), 

variáveis relacionadas à morfologia urbana. Esses resultados estão demonstrados nas 

Tabelas 22 e 23.   

A segunda componente principal esclareceu 28,07% da variabilidade dos dados e foi 

definida pelas variáveis taxa de ocupação (TO), porosidade (P0) e comprimento da 

rugosidade (Z0), o que permite diferenciar a influência em função de áreas abertas no 

meio urbano. Juntas, as duas primeiras componentes principais constituem 76,58% da 

variabilidade dos dados (Tabelas 22 e 23). 
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A terceira componente principal explicou 14,92% da variabilidade total dos dados e as 

variáveis que apresentaram maior destaque foram a taxa de solo permeável (txperm.) 

e o índice de densidade árborea (IDA) (Tabelas 22 e 23), o que permite diferenciar a 

influência em função da área de solo permeável e vegetada no meio urbano. Por fim, 

as três componentes principais explicam 93,35% da variabilidade total dos dados. A 

Tabela 23 apresenta as variáveis que compõem cada componente. 

Tabela 23 – Matriz de componentes. 

  
Componente 

1 2 3 
IA ,312 -,124 ,139 
TO ,111 -,372 ,229 
H ,347 ,147 -,018 
Z0 ,203 ,374 -,043 

HW ,348 ,009 ,059 
P0 ,004 ,263 ,121 

TxPerm ,109 -,185 ,660 
IDA ,032 ,055 ,421 

Fonte – Autora (2017) 

Considerando que os componentes podem ser representados pelo relacionamento linear 

das variáveis, os componentes resultantes (componente principal 1, conforme Tabela 

23), para explicar a relação entre a morfologia urbana e as variáveis climáticas, 

promovendo impacto ao conforto térmico em espaços abertos que resultaram desse 

estudo, pode ser expresso pela Equação 5: 

IAU = 0,312xIA + 0,111xTO + 0,347xH + 0,203xZ0 + 0,348xH/W + 0,004xP0 + 

0,109xTx.Perm. + 0,032xIDA                                                            Equação 5 
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Segundo Mingoti (2005), “as componentes principais são influenciadas pelas variáveis 

de maior variância, portanto, de pouca utilidade nos casos em que existe uma 

discrepância muito acentuada entre essas variâncias”.  

A causa dessa discrepância pode ter origem na diferença das unidades de medida das 

variáveis. Mingoti (2005) ressalta que esse problema pode ser amenizado se uma 

transformação for efetuada nos dados originais, padronizando a variável pela sua média 

e desvio padrão, o que foi realizado quando da elaboração do Índice Ambiental Urbano. 

5.1. Aplicação do Índice Ambiental Urbano à Cidade e às Frações 
Urbanas de João Pessoa. 

A aplicação do índice ambiental urbano foi realizada considerando as características 

morfológica e ambiental de cada ponto de estudo, conforme apresentado anteriormente. 

Assim, se expõe nas Figuras 61 e 62 os valores obtidos para o IAU aplicado à cidade e 

às frações urbanas de João Pessoa.  
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Figura 61 – Distribuição espacial do índice ambiental urbano à cidade de João Pessoa. 

 
Fonte – Autora (2017) 
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É evidente que ainda há espaços na cidade de João Pessoa que possibilitam uma relação 

adequada entre a morfologia urbana e o microclima (Figura 61). No entanto, esses 

espaços são minoria e necessitam serem preservados ou direcionados à construção de 

áreas de contemplação, como por exemplo, os parques urbanos, bem como ao plantio 

de vegetação adequada para amenização ambiental e conseguente redução dos valores 

encontrados nesse trabalho para a temperatura equivalente fisiológica. 

Figura 62 – Valores para o índice ambiental urbano aplicado aos pontos de estudo.  

 
Fonte – Autora (2017). 
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O valor do IAU quando aplicado aos pontos P2 (Expedicionários) e P7 ( Aeroclube) 

variam de 2,5 a 2,9. Esses pontos estão localizados em áreas da cidade com uma relação 

H/W que varia de 1,0 a 1,50. Já, nos pontos P3 (Mangabeira) e P4 (Centro) foram 

encontrados valores próximos a 2 para o índice proposto. Essas áreas foram classificadas 

por Ribeiro (2013) como áreas que apresentam elevado valor de carga térmica. Cabe 

ressaltar que Mangabeira é o bairro onde foi observada a maior taxa de ocupação, 

seguido do Bairro Centro.  

Nos Pontos do Bairro Jd. Oceania se encontram os valores para o IAU, variando entre 

2,1 e 3,1. Nesse bairro, se observou o maior valor dos índice de aproveitamento e 

comprimento da rugosidade. Por fim, no bairro Cruz das Armas o IAU apresentou o 

valor de 1,3.  

5.2. Aplicação do IAU em Cenários Futuros 

Tendo em conta a projeção do clima já realizada nesse trabalho e a necessidade de 

aplicação do índice proposto para sua devida validação, se expõe nesse tópico os valores 

obtidos para o índice ambiental urbano quando calculado para as frações urbanas da 

cidade de João Pessoa (com exceção da Mata do Buraquinho), a partir das 

características do cenário futuro 01 e 02. 

De acordo com a aplicação do IAU para o cenário futuro 01, se nota um aumento 

significativo no valor dessa variável em todos os pontos (Figura 63), porém a maior 

diferença está no valor obtido no Ponto P5 (Bancários). Esse ponto apresenta 

atualmente a segunda maior taxa de ocupação encontrada nesse estudo. 
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Figura 63 – Distribuição espacial do IAU para o cenário futuro 1. 

 
Fonte – Autora (2017) 
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O cenário hipotético 01 caracteriza-se por um incremento na altura dos edifícios, o que 

direcionou a uma maior proximidade do IAU a 20 (Figura 64), representando um 

distanciando ainda maior de uma relação adequada.   

Figura 64 – Comparação entre os valores obtidos para o IAU, considerando os cenários atual, futuro 01 
e 02. 

 
Fonte – Autora (2017). 

É importante destacar que o valor do IAU não sofreu alteração no ponto 10, pois os 

edifícios dessa área já se encontram atualmente com seu gabarito máximo, onde a 

legislação municipal restringe a verticalização, pois estão localizados na faixa de 500 

metros a partir da preamar, definida pelo artigo 229 da Constituição Estadual de 1989 

e regulamentada pelo artigo 25 do Plano Diretor de João Pessoa de 1993. 

O incremento da vegetação caracterizada pelo cenário futuro 02, não representou em 

redução para o índice ambiental urbano, pela quantidade expressiva de área construída. 

Isso ratifica a importância da necessidade de constar na legislação municipal 

instrumentos que limitem o valor de determinados parâmetros através de um 
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zoneamento adequado, como por exemplo, possibilitando ao ínicio do planejamento da 

ocupação uma análise com o índice proposto nessa pesquisa. 

Além da distribuição espacial realizada, como forma de simplificar o entendimento do 

índice proposto pelos planejadores urbanos, se apresenta uma sugestão de exemplo de 

referência para o IAU baseado na análise da aplicação realizada nesse trabalho (Tabela 

24). Assim, esses profissionais podem verificar os valores de referência do referido índice 

comparando-os com os valores de índices já consolidados pela legislação do município, 

minimizando a complexidade do entendimento. 

Tabela 24 – Proposta de valor de referência para o IAU e comparação com outros índices urbanísticos. 

Índice Exemplos de referência  
 Disperso Compacto Vertical 

(S
A

LA
T

, 2
01

1;
 

ap
ud

 M
A

R
T

IN
S,

 2
01

4)
 Taxa de ocupação do 

solo (TO) 
0,15 0,65 0,53 

Coeficiente de 
aproveitamento (IA) 

1,0 5,0 12,0 

Altura média dos 
edifícios (H) 

5,5 15,3 35,8 

Comprimento da 
rugosidade (Z0) 

0,8 7,1 14,3 

Porosidade (P0) 0,33 0,08 0,49 
IAU 1,0 13,0 23,0 Autora (2017) 

Fonte – Autora (2017) 

5.3. Conclusões 

Esse capítulo apresentou a elaboração e aplicação do Índice Ambiental Urbano (IAU), 

proposto para auxiliar a tomada de decisão quando das etapas do processo de 

planejamento, confirmando a segunda hipótese desse trabalho através de sua aplicação 

na cidade de João Pessoa, enfatizando a necessidade de inserção das questões 

relacionadas ao conforto térmico urbano na legislação municipal. 
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A partir dos resultados obtidos, é importante evidenciar que o índice ambiental urbano 

possibilita estudos paramétricos com as variações dos parâmetros que o compõe, 

contribuindo para a aplicação no meio urbano com novas leis de uso do solo, ou seja, 

a medida que determinado índice urbanístico apresente um valor elevado, é importante 

e necessário fixar ou reduzir valores para os outros índices, incluindo o índice de 

densidade árborea, responsável pela quantidade de vegetação arbórea no meio urbano, 

por sua característica de possibilitar o equilíbrio ambiental.  
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Considerações Finais 

É notória a necessidade e a prioridade da inserção das questões relacionadas ao conforto 

térmico urbano na legislação dos municípios brasileiros, porém, como visto ao longo 

desse trabalho, isso ainda não é iminente, pois até o momento não há iniciativa das 

gestões municipais. Também é evidente a necessidade do desenvolvimento de uma 

linguagem comum entre planejadores urbanos e pesquisadores, fomentando a discussão 

sobre os benefícios da inclusão de diretrizes climáticas nos Planos Diretores municipais.  

No capítulo 1 foi apresentado o referencial teórico obtido através da revisão de 

literatura, no qual os conteúdos relacionados aos temas clima e conforto térmico urbano 

foram definindos, algumas aplicações foram evidenciadas, de modo a dar embasamento 

para a construção dessa pesquisa. No capítulo seguinte a metodologia foi apresentada, 

detalhando e enfatizando os passos para o alcance dos resultados. 

No capítulo 3, os índices urbanísticos, foram calculados e mapeados, caracterizando a 

cidade de João Pessoa e os Bairros onde foram realizadas as medições das variáveis 

ambientais, dando subsídios à análise do conforto térmico urbano nos mesmos Bairros, 

o que foi feito por meio do programa ENVI-met© e de sua ferramenta adicional, BioMet. 

Nessa avaliação se conclui que o conforto térmico urbano é inexistente em todos os 

pontos observados da cidade durante o perído estudado.  

Os mapas elaborados e apresentados nesse trabalho (índices morfológicos, temperatura 

equivalente fisiológica e índice ambiental urbano) apresentam as características das 

condições urbanas relevantes para o processo de planejamento, integrando parâmetros 

relacionados ao conforto térmico em áreas abertas e informações urbanas. O planejador 
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pode identificar facilmente as características do ambiente e visualizar problemas 

existentes para tomar decisões apropriadas em relação aos processos de planejamento 

urbano.  

Com o mapeamento da temperatura equivalente fisiológica foi possível a visualização 

das variações espaciais a partir dos aspectos de conforto térmico afetados por diferentes 

cenários urbanos, dando suporte à decisão para o planejador urbano, uma vez que os 

mesmos precisam verificar de forma rápida e espacializada as variáves envolvidas no 

estudo, possibilitando cruzar camadas entre mapas para uma resposta mais acurada, 

dando orientações para toda a cidade de forma simplificada. 

Surge diante disso, no capítulo 4, a introdução da aplicação dos métodos estatísticos 

que subsidiaram a construção do Índice Ambiental Urbano (IAU). Ainda, se 

desenvolveu um modelo neural através de simulações com o programa MATLAB® que 

apresentou uma boa capacidade de projetar a evolução da temperatura do ar, da 

temperatura média radiante e da temperatura equivalente fisiológica, considerando 

cenários futuros que simulam as alterações que ocorrem no meio urbano ao longo do 

tempo. Esse pressuposto fornece subsídios à aplicação do IAU em novos cenários 

urbanos, contribuindo para sua validação e fomentando o aumento da disseminação 

dos estudos relacionados às redes neurais artificiais no âmbito do conforto térmico 

urbano, confirmando a primeira hipótese desse trabalho. 

É importante destacar a pertinência da resolução deste problema através da inteligência 

computacional, pois com os exemplos e aplicações executadas pode-se perceber que a 

mesma se mostra eficaz para o fim proposto, característica que lhe é atribuída em 

virtude de sua tentativa de se assemelhar a forma humana de raciocinar e tomar 

decisões, o que nesse caso é de suma importância para o planejamento urbano. Além 
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disso, pode subsidiar trabalhos futuros com a utilização de aprendizado estruturado 

profundo (deep learning) no âmbito das smart cities.  

No capitulo 5, o índice proposto é apresentado, evidenciando sua construção a partir 

de oito variáveis, dentre as quais, quatro variáveis existentes na legislação do município 

de João Pessoa, portanto são conhecidas pelos planejadores urbanos. As demais 

variáveis são consolidadas pela literatura especializada e de extrema importância para 

o conforto térmico em espaços abertos. O mapeamento dessas variáveis simplifica e 

facilita o entendimento por parte desses profissionais, contribuindo para a implantação 

dos referidos índices, reduzindo suas complexidades. 

Contudo, o referido índice foi construído através de análise de componentes principais, 

se apresentando como possível potencial para auxiliar a tomada de decisão nas etapas 

de planejamento urbano, de forma rápida e eficiente, objetivando minimizar os possíveis 

danos ambientais.  

O índice proposto foi aplicado em uma escala mesoclimática e microclimática, 

confirmando a primeira hipótese desse trabalho, demonstrando um distanciamento da 

relação adequada entre a morfologia urbana e as variáveis do clima, em pontos 

específicos, promovendo o desconforto térmico, contribuindo para trabalhos futuros 

através da verificação de tendências da variação do seu gradiente. 

No macrozoneamento da cidade, as zonas de adensamento não prioritário são locais 

onde já existem zonas de desconforto. Nesse sentido, caso a gestão municipal não inclua 

orientações climáticas em sua legislação, outros locais dessas zonas rapidamente se 

tornarão. 
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É evidente que as macrozonas não são as mais adequadas para integrar orientações 

climáticas, uma vez que comportam grandes partes da cidade e a geometria urbana não 

possibilita ajustes para alcançar o conforto térmico urbano. Do ponto de vista climático, 

é viável que esse ajuste seja feito no âmbito de microzonas, como por exemplo, o bairro, 

fixando um valor para cada índice estudado, bem como para o IAU, determinando 

percentuais recomendáveis para área construída e para a vegetação.  

É necessário a  adoção de diretrizes que contribuam com um planejamento voltado ao 

conforto térmico em espaços abertos na cidade de João Pessoa, tais como impedir o 

avanço da ocupação sem uma análise criteriosa dos impactos ao conforto térmico 

urbano, verificar a possibilidade de obstrução para os caminhos percorridos pelos ventos 

predominantes, fixar valores mínimos para os índices urbanísticos consolidados pela 

literatura (H/W, Z0, P0 e IDA) e para o índice ambiental urbano por microzonas, ou 

seja, por bairro, preservar áreas verdes existentes, priorizar o incremento do IDA onde 

for possível, bem como impedir a construção de edifícios que obstruam a pressão 

possivita do vento nas referidas zonas. 

Um empenho para que haja uma comunicação entre planejadores e pesquisadores é 

necessário e indispensável. O trabalho em conjunto, como por exemplo com a 

elaboração de mapas temáticos, a exemplo de outros países, como Portugal, França e 

Alemanha, pode contribuir para a redução dessa distância.  

Diálogos, palestras, treinamentos e reuniões em conjunto podem ser estratégias para 

iniciar esse esforço e sensibilizar os planejadores urbanos dos benefícios da inserção 

desse tema na legislação municipal, o que pode ser realizado com a apresentação dessa 

metodologia para a gestão municipal com as respectivas distribuições espaciais, 

enfatizando os aspectos negativos do adensamento urbano sobre o microclima e o 
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conforto térmico na cidade, bem como sensibilizar os planejadores dessa importância, 

como forma de iniciar uma tentativa de redução da distância entre planejadores e 

pesquisadores.  

Os procedimentos apresentados nessa tese demonstraram a elaboração de um modelo 

preditivo e de um índice urbanístico, expondo suas viabilidades através das aplicações 

realizadas. Trata-se de uma metodologia simples e de fácil entendimento, contribuindo 

para definir diretrizes quando do processo de planejamento. É pertinente destacar que 

a pesquisa proposta aplica-se à outras localidades com condições climáticas 

semelhantes, podendo ser adaptada para ser utilizada através da aquisição da base de 

dados da área edificada da cidade e dados microclimáticos. 
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Apêndice A 

Telas das características físicas de todos os pontos de estudo modeladas no programa 

ENVI-met©. 

Figura 65 - Tela da disposição dos edifícios e área verdes na modelagem com programa ENVI-met no 
Ponto 02. 

 
Fonte – Autora (2016). 
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Figura 66 - Tela de Configuração dos tipos de solo para a modelagem no programa ENVI-met no 
Ponto 02. 

 
Fonte – Autora (2016). 
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Figura 67 - Tela da disposição dos edifícios e área verdes na modelagem com programa ENVI-met no 
Ponto 03. 

 
Fonte – Autora (2016). 

Figura 68 - Tela de Configuração dos tipos de solo para a modelagem no programa ENVI-met no 
Ponto 03. 

 
Fonte – Autora (2016). 
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Figura 69 - Tela da disposição dos edifícios e área verdes na modelagem com programa ENVI-met no 
Ponto 04. 

 
Fonte – Autora (2016). 

Figura 70 – Tela de Configuração dos tipos de solo para a modelagem no programa ENVI-met no 
Ponto 04. 

 
Fonte – Autora (2016). 
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Figura 71 - Tela da disposição dos edifícios e área verdes na modelagem com programa ENVI-met no 
Ponto 05. 

 
Fonte – Autora (2016). 

Figura 72 – Tela de Configuração dos tipos de solo para a modelagem no programa ENVI-met no 
Ponto 05. 

 
Fonte – Autora (2016). 
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Figura 73 – Tela da disposição dos edifícios e área verdes na modelagem com programa ENVI-met no 
Ponto 06. 

 
Fonte – Autora (2016). 

Figura 74 – Tela de Configuração dos tipos de solo para a modelagem no programa ENVI-met no 
Ponto 06. 

 
Fonte – Autora (2016). 
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Figura 75 – Tela da disposição dos edifícios e área verdes na modelagem com programa ENVI-met no 
Ponto 07. 

 
Fonte – Autora (2016). 

Figura 76 – Tela de Configuração dos tipos de solo para a modelagem no programa ENVI-met no 
Ponto 07. 

 
Fonte – Autora (2016). 
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Figura 77 – Tela da disposição dos edifícios e área verdes na modelagem com programa ENVI-met no 
Ponto 08. 

 
Fonte – Autora (2016). 

Figura 78 – Tela de Configuração dos tipos de solo para a modelagem no programa ENVI-met no 
Ponto 08. 

 
Fonte – Silva (2016). 

  



Índice ambiental urbano (IAU):  
uma contribuição ao estudo do planejamento e do conforto térmico em espaços abertos. 
Ivanize Claudia dos Santos e Silva 
 

199 
 

Figura 79 – Tela da disposição dos edifícios e área verdes na modelagem com programa ENVI-met no 
Ponto 9. 

 
Fonte – Autora (2016). 

Figura 80 – Tela da disposição dos edifícios e área verdes na modelagem com programa ENVI-met no 
Ponto 9. 

 
Fonte – Autora (2016). 
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Figura 81 – Tela da disposição dos edifícios e área verdes na modelagem com programa ENVI-met no 
Ponto 10. 

 
Fonte – Autora (2016). 

Figura 82 – Tela da disposição dos edifícios e área verdes na modelagem com programa ENVI-met no 
Ponto 10. 

 
Fonte – Autora (2016). 



Índice ambiental urbano (IAU):  
uma contribuição ao estudo do planejamento e do conforto térmico em espaços abertos. 
Ivanize Claudia dos Santos e Silva 
 

201 
 

Figura 83 – Tela da disposição dos edifícios e área verdes na modelagem com programa ENVI-met no 
Ponto 11. 

 
Fonte – Autora (2016). 

Figura 84 – Tela de Configuração dos tipos de solo para a modelagem no programa ENVI-met no 
Ponto 11. 

 
Fonte – Autora (2016). 
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Figura 85 – Tela da disposição dos edifícios e área verdes na modelagem com programa ENVI-met no 
Ponto 12. 

 
Fonte – Autora (2016). 

Figura 86 – Tela de Configuração dos tipos de solo para a modelagem no programa ENVI-met no 
Ponto 12. 

 
Fonte – Autora (2016). 
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Figura 87 – Tela da disposição dos edifícios e área verdes na modelagem com programa ENVI-met no 
Ponto 13. 

 
Fonte – Autora (2016). 

Figura 88 - Tela de Configuração dos tipos de solo para a modelagem no programa ENVI-met no 
Ponto 13. 

 
Fonte – Autora (2016). 
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Figura 89 – Tela da disposição dos edifícios e área verdes na modelagem com programa ENVI-met no 
Ponto 14. 

 
Fonte – Autora (2016). 

Figura 90 - Tela de Configuração dos tipos de solo para a modelagem no programa ENVI-met no 
Ponto 14. 

 
Fonte – Autora (2016).  
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Apêndice B 

Gráficos comparativos dos valores medidos em campo e os valores estimados com o 

software ENVI-met©. 

Figura 91– Gráfico de dados de temperatura do ar medidos e estimados pelo modelo ENVI-met no 
Ponto 01 - Mata do Buraquinho. 

 
Fonte – Autora (2016). 

Figura 92 - Calibração do modelo ENVI-met para o a Mata do Buraquinho - Dados de umidade 
relativa do ar. 

 
Fonte – Autora (2016). 
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Figura 93 – Calibração do modelo ENVI-met para o bairro Expedicionários - Dados de temperatura do 
ar. 

 
Fonte – Autora (2016). 

Figura 94 – Calibração do modelo ENVI-met para o bairro Expedicionários - Dados de umidade 
relativa do ar. 

 
Fonte – Autora (2016). 
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Figura 95 – Calibração do modelo ENVI-met para o bairro Mangabeira - Dados de temperatura do ar. 

 
Fonte – Autora (2016). 

Figura 96 – Calibração do modelo ENVI-met para o bairro Mangabeira - Dados de umidade relativa 
do ar. 

 
Fonte – Autora (2016). 
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Figura 97 – Calibração do modelo ENVI-met para o bairro Centro - Dados de temperatura do ar. 

 
Fonte – Autora (2016) 

Figura 98 – Calibração do modelo ENVI-met para o bairro Centro - Dados de umidade relativa do ar 

 
Fonte – Autora (2016) 
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Figura 99 – Calibração do modelo ENVI-met para o bairro Bancários - Dados de temperatura do ar. 

 
Fonte – Autora (2016). 

Figura 100 – Calibração do modelo ENVI-met para o bairro Bancários - Dados de umidade relativa do 
ar. 

 
Fonte – Autora (2016). 
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Figura 101 - Calibração do modelo ENVI-met para o bairro Aeroclube - Dados de temperatura do ar. 

 
Fonte – Autora (2016). 

Figura 102 – Calibração do modelo ENVI-met para o bairro Aeroclube - Dados de umidade relativa do 
ar 

 
Fonte – Autora (2016). 
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Figura 103 - Calibração do modelo ENVI-met para o bairro Aeroclube - Dados de temperatura do ar. 

 
Fonte – Autora (2016). 

Figura 104 – Calibração do modelo ENVI-met para o bairro Aeroclube - Dados de umidade relativa do 
ar 

 
Fonte – Autora (2016). 
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Figura 105 - Calibração do modelo ENVI-met para o P8, no bairro Bessa - Dados de temperatura do 
ar. 

 
Fonte – Autora (2016). 

Figura 106 – Calibração do modelo ENVI-met para o P8, no bairro Bessa. Dados de umidade relativa 
do ar. 

 
Fonte – Autora (2016). 
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Figura 107 – Calibração do modelo ENVI-met para o P9, no bairro Bessa - Dados de temperatura do 
ar. 

 
Fonte – Autora (2016). 

Figura 108 – Calibração do modelo ENVI-met para o P9, no bairro Bessa - Dados de umidade relativa 
do ar. 

 
Fonte – Autora (2016). 
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Figura 109 – Calibração do modelo ENVI-met para o P10, no Bairro Jd. Oceania - Dados de 
temperatura do ar. 

 
Fonte – Autora (2016). 

Figura 110 – Calibração do modelo ENVI-met para o P10, no Bairro Jd. Oceania - Dados de umidade 
relativa do ar. 

 
Fonte – Autora (2016). 
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Figura 111 - Calibração do modelo ENVI-met para o P11, no bairro Jd. Oceania - Dados de 
temperatura do ar. 

 
Fonte – Autora (2016). 

Figura 112 – Calibração do modelo ENVI-met para o P11, no bairro Jd. Oceania - Dados de umidade 
relativa do ar. 

 
Fonte – Autora (2016). 
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Figura 113 – Calibração do modelo ENVI-met para o P12, no Bairro Cabo Branco - Dados de 
temperatura do ar. 

 
Fonte – Autora (2016). 

Figura 114 – Calibração do modelo ENVI-met para o P12, no Bairro Cabo Branco - Dados de umidade 
relativa do ar.  

 
Fonte – Autora (2016). 

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

Te
m
p
er
at
u
ra
 d
o
 a
r 
(º
c)

P12 ‐ Bairro Cabo Branco

Dados Reais Dados Estimados

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

U
m
id
ad

e
 r
e
la
ti
va
 d
o
 a
r 
(%

)

P12 ‐ Bairro Cabo Branco

Dados Reais Dados Estimados



Índice ambiental urbano (IAU):  
uma contribuição ao estudo do planejamento e do conforto térmico em espaços abertos. 
Ivanize Claudia dos Santos e Silva 
 

217 
 

Figura 115 – Calibração do modelo ENVI-met para o P13, no Bairro Cruz das Armas - Dados de 
temperatura do ar. 

 
Fonte – Autora (2016). 

Figura 116 – Calibração do modelo ENVI-met para o P13, no Bairro Cruz das Armas - Dados de 
umidade relativa do ar.  

 
Fonte – Autora (2016). 
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Figura 117 – Calibração do modelo ENVI-met para o P14, no Bairro Alto do Mateus - Dados de 
temperatura do ar. 

 
Fonte – Autora (2016). 

Figura 118 – Calibração do modelo ENVI-met para o P14, no Bairro Alto do Mateus - Dados de 
umidade relativa do ar.  

 
Fonte – Autora (2016). 
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