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RESUMO 

GIORDANO, Dominique E. Análise dos efeitos do albedo no microclima de cânions urbanos. 

2015. 175 f. Dissertação de Mestrado – Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil, 

Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Curitiba, 2015. 

O cânion urbano, termo que designa a estrutura urbana formada pela rua ladeada continuamente 

por edifícios, apresenta microclima próprio, que difere daquele encontrado em espaços de 

campo aberto. Diversos fatores concorrem para as condições de balanço de energia típicas de 

um cânion urbano. Dentre estes, destacam-se a geometria e orientação do cânion, e as 

propriedades dos materiais que revestem sua superfície. O albedo, ou refletância, é uma 

propriedade dos materiais que indica a capacidade de uma superfície em refletir a radiação solar 

incidente sobre ela. Assim, o albedo está diretamente relacionado à capacidade das superfícies 

do cânion de absorver energia ou refleti-la sobre as superfícies adjacentes, influindo sobre as 

condições de conforto térmico nos ambientes externos urbanos. O impacto do albedo depende, 

no entanto, da quantidade de energia solar incidente, e do seu predomínio ou não sobre outros 

fatores que afetam o balanço de energia, como as condições de vento, por exemplo. A 

compreensão de como esses fatores atuam pode servir de subsídio ao desenho urbano para que 

se privilegie o conforto em ambientes externos, propiciando o uso dos espaços públicos. Além 

do conforto térmico, a compreensão do funcionamento do microclima urbano tem 

desdobramentos sobre outros temas como a demanda energética de edifícios, sustentabilidade 

urbana e o efeito das ilhas de calor urbanas. Esta pesquisa investigou a influência do albedo dos 

materiais de superfície dos cânions urbanos sobre o microclima do cânion. Os resultados 

mostraram que, no interior do cânion, o efeito do albedo sobre as temperaturas superficiais é 

limitado pelas condições de exposição da superfície ao sol. Verificou-se que seu impacto sobre 

a temperatura do ar é pequeno e, em geral, o aumento do albedo das superfícies tende a piorar 

os níveis de conforto térmico dos pedestres. Assim, o uso de albedos altos não deve ser prescrito 

a todas as superfícies de cânions urbanos indiscriminadamente, exigindo avaliação das 

condições locais para identificar as superfícies em que há suficiente exposição solar para que 

seu uso seja efetivo. Os benefícios resultantes devem ser considerados em conjunto com a 

melhoria dos níveis de conforto térmico urbano. 

Palavras-chave: Conforto térmico. Pedestres. Espaços abertos. Desenho Urbano. Cor de 

fachadas. 





 

ABSTRACT 

GIORDANO, Dominique E. Analysis of albedo effects on microclimates in urban canyons. 

2015. 175 f. Master thesis – Civil Engineer Master Program, Universidade Tecnológica 

Federal do Paraná. Curitiba, 2015. 

Urban canyons, i.e. urban structures formed by a street flanked continuously by buildings, are 

responsible for their own microclimate, which is very diverse from the microclimate conditions 

found in open fields. Several factors contribute to typical conditions of the energy balance of 

street canyons.  Among them are the geometry and orientation of the street canyon, and the 

material properties of its surfaces. The albedo, or reflectance, is a material property that 

indicates the surface capacity to reflect the incident solar radiation. Therefore, albedo is directly 

related to the surfaces' capacity to absorb energy or to reflect it to adjacent surfaces, and thus, 

can affect outdoor thermal comfort conditions. Nevertheless, the impact of albedo 

modifications is dependent on the available solar radiation gains, and on its magnitude 

compared to other factors affecting the energy balance, for instance, wind conditions. 

Understanding how such factors interact may subsidize urban design, providing more amenable 

outdoor comfort conditions, which therefore will promote an increase in the use of public 

spaces. Beyond thermal comfort implications, the understanding of urban microclimatic 

relations can bring improvements to other relevant issues, such as building energy demand, 

urban sustainability and Urban Heat Island effects. This research investigated the influence of 

albedo changes in urban canyon surfaces on the resulting microclimate. Results showed that 

the albedo effect on surface temperatures is limited by the solar exposure conditions of the 

surfaces. It was verified that the effect on air temperature is small, and that an increase of surface 

albedo tends to worsen thermal comfort conditions at the pedestrian level. Therefore, the 

adoption of high albedo should not be prescribed to canyon surfaces indiscriminately, as it 

requires an assessment of local conditions in order to identify which surfaces have enough solar 

exposure for an effective use of higher albedo. Benefits from albedo modifications should be 

considered alongside the improvement of urban thermal comfort conditions. 

Keywords: Thermal comfort. Pedestrians. Outdoor environment. Urban Design. Facade color. 
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FVFB  Fator de visão da fachada no ponto médio do cilindro que representa o 

pedestre 

FVPB  Fator de visão do piso no ponto médio do cilindro que representa o 
pedestre 

H  Altura média do dossel no tecido urbano ou no caso específico do cânion 
simulado, altura dos edifícios que formam o cânion 

H1    Altura da fachada 1 

H1V   Altura da fachada do edifício adjacente à fachada 1 

H2    Altura da fachada 2 

H2V   Altura da fachada do edifício adjacente à fachada 2 

hC  Coeficiente de fluxo de calor convectivo 

hS   Altura solar verdadeira 

hS
′    Altura solar projetada para o plano da seção do cânion 

hsol  Número de horas de sol do mês m 

IDB
  Energia radiante devido à radiação solar difusa incidente sobre o pedestre 

IGH    Valor médio de irradiância solar global horizontal em torno dos horários 

de pico de irradiância para a superfície (11h-13h) em um período de 41 
dias 

IGH_MI     Valor de IGH para o período de 41 dias em torno do solstício de inverno 

IGH_MV     Valor de IGH para o período de 41 dias em torno do solstício de verão 

ISB  Energia radiante devido à radiação solar direta incidente sobre o pedestre 

IVcéu   Fluxo radiante de onda longa (infra-vermelho) emitido pela abóbada 
celeste 



K∗  Saldo líquido de radiação de onda curta 

K↑  Radiação de onda curta refletida 

K↓  Radiação de onda curta incidente 

KAa
∗  Radiação solar absorvida pela atmosfera 

KAa
↑  Radiação solar refletida pelo ar e partículas em suspensão na atmosfera 

KAn
∗  Radiação solar absorvida pelas nuvens 

KAn
↑  Radiação solar refletida pelas nuvens 

KC Fluxo radiante de onda curta refletido pelas superfícies do cânion e 

absorvido pelo pedestre 

Kcéu Fluxo radiante de onda curta oriundo da radiação solar direta e difusa 
absorvida pelo pedestre 

KD   Irradiância solar difusa no plano horizontal 

K(i,o)
↓    Irradiância de onda curta incidente sobre a superfície de inclinação i e 

orientação o 

KEx Radiação solar Extraterrestre 

KG  Radiação solar global no plano horizontal 

KGmax
  Pico diário de radiação solar global no plano horizontal 

KH  Componente horizontal da irradiância solar direta 

KNi
 Componente de irradiância solar direta normal à superfície i 

KNF
 Componente de irradiância solar direta normal à fachada 

KNP
 Componente de irradiância solar direta normal ao piso 

KS  Irradiância solar direta no plano horizontal 

KT
∗  Saldo de radiação de onda curta, absorvida pela superfície terrestre 

KT
↑  Radiação solar refletida pela superfície terrestre 

L∗  Saldo líquido de radiação de onda longa 

L(i)
∗    Saldo líquido de fluxos radiantes de onda longa da superfície de inclinação 

i 

L↑  Radiação de onda longa emitida 

L↓  Radiação de onda longa incidente 

LB   Fluxo radiante de onda longa emitido pelo pedestre 

LC  Fluxo radiante de onda longa emitida pelas superfícies do cânion e 

absorvido pelo pedestre 

Lcéu   Fluxo radiante de onda longa emitido pela abóbada celeste atingindo o 
pedestre 

L(i)
céu Fluxo radiante de onda longa emitida pela abóbada celeste, atingindo a 

superfície de inclinação i 



 

L(i)
solo Fluxo radiante de onda longa emitido pelo solo, atingindo a superfície de 

inclinação i 

LT
∗  Saldo de radiação de onda longa, absorvida pela superfície terrestre 

LT
↑  Radiação de onda longa emitida pela superfície terrestre para a atmosfera 

LT
↓  Radiação de onda longa da atmosfera incidente na superfície terrestre 

LUMPS-β  Coeficiente LUMPS-Beta proposto por Grimmond e Oke (2002). 

MB Taxa metabólica do pedestre 

Mix1    Razão de mistura para condição de inversão atmosférica 

Mix2    Razão de mistura para condição de atmosfera estável 

Mix3    Razão de mistura para condição de atmosfera neutra 

Mix4    Razão de mistura para condição turbulenta 

Mix5    Razão de mistura para condição de atmosfera super estável 

N  Cobertura de nuvens, em décimos de céu 

p   Chuva total acumulada na última hora 

PVa    Pressão de vapor do ar 

PVs    Saturação da pressão de vapor 

q    Pico diário do fluxo de irradiância solar global atingindo a superfície do 
pavimento 

Q∗  Saldo total de energia radiante (onda curta e onda longa) 

QC Densidade de fluxo de calor sensível 

QF  Densidade de fluxo de calor antropogênico 

QL  Densidade de fluxo de calor latente 

QS   Calor armazenado no solo 

QT
∗  Calor gerado pelo saldo de radiação absorvido pela superfície terrestre 

R∗   Saldo líquido de fluxo radiante sobre o pedestre 

RH    Umidade relativa do ar 

Ri  Fluxo radiante de onda curta refletido pela superfície i 

Roc Radiação de onda curta refletida pela superfície 

SBv  Fator de exposição solar da área vertical do cilindro que representa o 

pedestre, de 0 a 1 

SBh  Fator de exposição solar da área horizontal do cilindro que representa o 

pedestre, 0 ou 1 

Si  Fator de exposição solar da superfície i, tendo em conta o sombreamento 
causado pela geometria do cânion em relação à posição solar 

T Temperatura superficial 

t′ Componente da radiação solar direta horizontal e normal ao eixo do cânion 



Tar Temperatura do ar 

TB  Temperatura corporal média do pedestre 

TCS  Temperatura de bulbo seco do ar prevista para o interior do cânion 

TD  Temperatura estimada da superfície da fachada 1, à direita da seção do 

cânion (temp. sol-ar) 

TE Temperatura estimada da superfície da fachada 2, à esquerda da seção do 
cânion (temp. sol-ar) 

TER Temperatura de bulbo seco (TBS) na ER 

Ti  Temperatura da superfície i 

TP  Temperatura estimada da superfície do piso (temp. sol-ar) 

TR̅̅ ̅  Fator de correção da componente horizontal normal devido à curvatura do 

cilindro que representa o pedestre 

TSA Temperatura Sol-Ar 

uCS  Velocidade do vento à altura do pedestre, no interior do cânion simulado 

udirER   Direção do vento 

uER  Velocidade do vento a 10m de altura na ER 

URCS  Umidade relativa do ar prevista para o interior do cânion 

URER  Umidade relativa do ar (UR) na ER 

V  Componente vertical de irradiância solar difusa incidente no ponto médio 

do cilindro que representa o pedestre 

v  Velocidade horizontal média do ar 

W   Largura do cânion 

WB Energia metabólica transformada em trabalho 

x  Ângulo de incidência em relação à normal ao ponto de absorção 

Z0  Comprimento de rugosidade do terreno na ER 

Zd  Deslocamento do plano zero para o terreno da ER 

Zg Velocidade do vento geostrófico 

z′  Componente vertical da radiação solar direta  

α Albedo 

αi    Albedo médio da superfície i 

αF    Albedo médio das fachadas do cânion 

αF
′  Ângulo de visão do limite do piso do cânion a partir do ponto médio do 

cilindro que representa o pedestre 

αP    Albedo médio do piso do cânion 

αS Ângulo de incidência da radiação, em relação à vertical 



 

αS
′  Ângulo limite de visão do céu a partir do ponto médio do cilindro que 

representa o pedestre, devido à obstrução das fachadas do cânion 

αT−A Albedo do sistema Terra-Atmosfera 

∆QA  Saldo de energia devido ao transporte horizontal de energia no ar 
(advecção) 

∆QS  Saldo de energia armazenada no solo 

ε Emissividade da superfície 

εB Emissividade do corpo do pedestre 

λP Densidade de área plana 

ρ Refletância 

∑ EAhm   Somatória do efeito horário do albedo no mês m 

σ Constante de Stefan-Boltszmann 

τ Transmissividade 

Ø  Diâmetro do cilindro que representa o corpo do pedestre 
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1  INTRODUÇÃO 

O fenômeno de Ilha de Calor Urbana (ICU) é caracterizado por diferenças 

substanciais de temperatura entre as áreas urbanas e rural. Esse fenômeno é resultado da 

superposição de diversos fatores introduzidos pela existência das cidades (GARTLAND, 2010). 

Identificado já no início do séc. XIX pelo meteorologista amador Luke Howard 

(GARTLAND, 2010), o fenômeno da ICU tem desde então motivado muitos estudos, sobre sua 

identificação e sobre a compreensão de suas causas e consequências. Inicialmente, parte da 

motivação dos estudos sobre ICU era caracterizá-la como fenômeno, fornecendo parâmetros 

adequados às análises climatológicas. Na macroescala, os edifícios criam uma textura urbana, 

cuja rugosidade resulta em uma condição específica de atrito com a atmosfera, e a absorção 

diferenciada da energia solar interfere em processos convectivos. Desta forma, caracterizar o 

que acontece sobre as cidades era, em um primeiro momento, importante para os estudos 

climatológicos. 

Posteriormente, a tentativa de compreender melhor as causas da ICU e sua relação 

com a morfologia das cidades inspirou abordagens de estudo sobre a meso e microescala, 

tornando-se então um objeto de interesse do campo da Arquitetura e Urbanismo, como por 

exemplo, nos estudos de Oke (1981) e de Aida (1982). 

O trecho a seguir, extraído de Nunez e Oke (1977, p. 11) mostra o tratamento mais 

genérico dado inicialmente ao tecido urbano nos estudos climáticos, e argumentos apresentados 

em defesa do estudo do mesmo em escala mais refinada: 

“A abordagem mais comum é tratar a cidade de um ponto de vista holístico, ou seja, 

ignorar a natureza exata da superfície (incluindo a diversidade espacial e a 

irregularidade vertical) e tratá-la como um sistema integrado. Além disso, assume-se 

que os fluxos de energia e massa ocorram a uma altura de referência, 

aproximadamente ao nível da cobertura das edificações. (...).  Esta é a abordagem 

adotada na maioria dos modelos teóricos da atmosfera urbana onde a superfície é 

tratada como horizontal e homogênea (...) e nas medições de fluxos aéreos sobre a 

cidade (...). 

A abordagem holística trata o funcionamento da atmosfera abaixo da altura de 

referência como uma ‘caixa preta’ na terminologia de sistemas. Há boas razões, no 

entanto, para se estudar as trocas de energia dentro da Camada do Dossel Urbano. 

Entre elas, o valor prático da compreensão das cargas de energia de edifícios e 

organismos (animais e vegetais), a importância de se obter bases físicas para a 

compreensão do microclima da Camada de Dossel Urbano, e a provisão de condições 

de contorno mais realistas para modelos de Camada Limite Urbana e de dispersão de 

poluentes urbanos”. (NUNEZ e OKE, 1977, p. 11, tradução nossa, grifo do autor). 
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Mills (2012) define Climatologia Urbana como um campo de pesquisa dentro da 

climatologia e da meteorologia, cuja base teórica pode ser de grande auxílio ao campo da 

Arquitetura e Urbanismo em seu objetivo de construir ambientes confortáveis de vivência para 

as pessoas. No entanto, ainda segundo Mills (2012), uma falha de comunicação entre tais áreas 

de pesquisa tem dificultado o fluxo de conhecimento científico entre elas. 

Isso porque os estudos desenvolvidos dentro da área da climatologia não 

apresentam linguagem acessível a arquitetos e urbanistas, e geralmente não se traduzem em 

pontos claros de aplicação nos projetos urbano e arquitetônico, de forma que a ponte entre essas 

áreas está sendo lentamente construída no decorrer dos últimos anos. Dentro da própria 

climatologia, acostumada a lidar com escalas maiores, o estudo do microclima urbano é uma 

área relativamente recente e em desenvolvimento. 

Descendo à microescala encontra-se uma grande complexidade de forma nas 

cidades, constituída pelo conjunto de diferentes edifícios, malhas de ruas e distribuição da 

vegetação. 

De acordo com Nunez e Oke (1977, p. 11-12) nas zonas urbanas não há de fato uma 

superfície representativa como no caso de terrenos horizontais naturais, mas há unidades de 

superfície cuja forma básica se repete ao longo do tecido urbano: a combinação geométrica das 

superfícies horizontais com as superfícies verticais de volumes semelhantes a blocos que 

emergem do arranjo de edifícios e ruas. Para os autores, estas unidades formam a essência da 

natureza tridimensional do dossel urbano, e admitem o cânion urbano como sendo essa unidade 

básica de superfície urbana, definindo-o pelo conjunto de paredes e piso (geralmente uma rua) 

formado entre edifícios. O volume de ar do cânion é então descrito por eles como o volume de 

ar contido dentro da estrutura semelhante a um cânion, formada pela rua ladeada de edifícios, 

e uma linha de superfície imaginária traçada no nível médio aproximado do topo das 

edificações. Essa superfície imaginária no topo dos cânions em conjunto com a cobertura das 

edificações poderia ser considerada a base da camada atmosférica denominada Camada Limite 

Urbana, para a maioria dos centros urbanos. 

 A adoção do cânion urbano como unidade tridimensional básica de constituição da 

superfície urbana simplifica a construção de modelos de estudo do microclima urbano e também 

facilita o estabelecimento de alguns parâmetros de descrição morfológica do tecido urbano. 

Dentre as causas da ICU, estão fatores relacionados à morfologia das cidades, que 

alteram o Balanço de Energia de Superfície sobre as mesmas, quando comparadas às superfícies 

naturais originais, dentre as quais cabem citar: 
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■ Geralmente, há a substituição da cobertura vegetal relativamente densa por materiais 

construtivos1, resultando em: 

□ Aumento da conversão da energia absorvida em calor; 

□ Redução da disponibilidade de umidade para os processos de evaporação devido 

à impermeabilidade dos materiais construtivos se comparados ao solo natural; 

□ Redução da evapotranspiração (plantas); 

□ Maior armazenamento de energia, devido às propriedades térmicas dos materiais 

construtivos (capacidade térmica). 

■ Na macroescala, há o aumento da rugosidade da superfície terrestre, resultando em: 

□ Alteração da área de absorção da energia solar; 

□ Alteração na dissipação de calor por convecção devido à proteção aos ventos 

regionais no interior da camada de Dossel urbano; 

□ Redução da perda de calor noturna da superfície para a atmosfera; 

Assim, pode-se dizer que os materiais construtivos e a geometria urbana são fatores 

importantes para a dinâmica microclimática de cada cidade, como ilustra a conclusão de Lemos 

(2011) em seu estudo sobre a ilha de calor de Curitiba: 

“O processo de formação do fenômeno Ilha de Calor está diretamente ligado à 

morfologia dos centros urbanos, ou seja, é decorrente da forma e características das 

estruturas que compõem a cidade, pois estas possibilitam a retenção da radiação solar 

nos centros urbanos, assim como diminuem a velocidade do vento, dificultam a 

dispersão da poluição e não retém umidade”. (LEMOS, 2011, p. 4277). 

Parte da motivação de se estudar o microclima urbano e a ICU deve-se à relação, 

ainda que indireta, desse tema com questões de sustentabilidade, como alterações no consumo 

de energia (RADHI e SHARPLES, 2013), na concentração de poluentes (AGARWAL e 

TANDON, 2010), mudanças nos padrões climáticos locais (HOFFMANN e SCHLUENZEN, 

2013) e no conforto térmico (RODRIGUES DA SILVA et al., 2010). Pode-se então concluir 

que a compreensão da dinâmica microclimática da cidade é importante para diversas áreas de 

pesquisa. 

Diversos estudos abordam estratégias para a mitigação dos efeitos da ICU, e dentre 

essas estratégias inclui-se o uso extensivo de materiais de alto albedo (ou alta refletância). Tais 

                                                 

 

 

1 Ressalve-se que, em cidades implantadas em climas desérticos ou áridos, os pontos observados 

não se aplicam necessariamente, já que as cidades podem então representar um aumento, e não uma redução, da 

disponibilidade de água para evaporação e evapotranspiração se comparadas à superfície natural original (água de 

abastecimento da cidade, vegetação de jardins e parques, água de irrigação, etc). 
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materiais, ao refletirem uma maior parcela da radiação solar incidente, absorvem menos 

energia, apresentando menores temperaturas superficiais, sendo por isso chamados de 

“materiais frescos”. Há referências incentivando o uso destes materiais não apenas em 

coberturas (JACOBSON e TEN HOEVE, 2012), mas também em pavimentos (CARNIELO e 

ZINZI, 2013). O objetivo é que com temperaturas reduzidas, as superfícies urbanas aqueçam 

menos o ar, reduzindo o efeito da ICU. 

No entanto, Emmanuel e Fernand (2007) sugerem que a temperatura do ar, 

isoladamente, não é um bom parâmetro para avaliar os benefícios de estratégias de mitigação 

da ICU, e que ao invés disso, deve ser usada de forma combinada com índices de conforto 

humano. Alguns estudos têm demonstrado que embora o aumento do albedo possa reduzir as 

temperaturas de superfície e do ar, a maior quantidade de radiação refletida incidirá sobre 

pedestres, podendo aumentar o desconforto térmico (ERELL et al., 2013) e também sobre 

janelas voltadas ao cânion, aumentando a carga térmica nos ambientes internos, podendo 

resultar em maior consumo energético (SAILOR et al., 2012; YAGHOOBIAN e KLEISSL, 

2012). 

Deve-se frisar que a elevação da temperatura devido à ICU pode ser desvantajosa 

em climas quentes, onde amplie a demanda pela refrigeração dos ambientes e o desconforto por 

calor, mas eventualmente vantajosa em climas frios, se reduzir a necessidade por calefação ou 

o desconforto por frio. Desta forma, a avaliação da influência da morfologia e dos materiais no 

microclima urbano exige a consideração das condições climáticas locais. 

Esta pesquisa se debruça sobre o tema do albedo das superfícies de cânions urbanos. 

Explora as influências do uso de materiais de alto albedo no microclima urbano, ao longo do 

ciclo climático de um ano completo. 

1.1  OBJETIVO GERAL 

O objetivo geral deste trabalho é compreender os efeitos da alteração do albedo das 

superfícies urbanas sobre o microclima do cânion, e como a intensidade desses efeitos é afetada 

pelas características climáticas e morfológicas locais. 



33 

1.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Para entender os efeitos de alterações no albedo no microclima do cânion urbano, 

este trabalho propõe-se a investigar os seguintes aspectos: 

a) Avaliar a magnitude do efeito do albedo na redução das temperaturas das 

superfícies dos cânions urbanos definidos para o estudo; 

b) Avaliar a influência do efeito do albedo sobre a temperatura do ar no interior dos 

cânions estudados; 

c) Avaliar os efeitos de alterações no albedo sobre o grau de conforto térmico predito 

ao nível do pedestre. 

1.3  JUSTIFICATIVAS 

A necessidade de estratégias passivas que possam reduzir os efeitos da ICU, tem 

colocado um grande foco sobre o uso de revestimentos reflexivos, ou seja, de revestimentos de 

alto albedo. Kolokotroni e Giridharan (2008), procurando avaliar a relação entre a ICU e as 

características físicas das cidades, estudaram através de regressões a correlação da temperatura 

do ar com diversas variáveis de caracterização física de tecidos urbanos, a saber: razão 

altura/largura de cânions, razão de densidade plana, razão de área vegetada, densidade de área 

vertical, albedo de superfície e massa térmica. Concluíram que, dentre as variáveis estudadas, 

o albedo era a mais crítica na determinação das mudanças de temperatura ambiente tanto no 

período diurno quanto noturno. 

Taha et al. (1988) indicaram implicações do albedo no consumo energético de 

edifícios, e destes na ICU. Porém, estudos recentes têm sido mais cautelosos em relação à 

aplicação do albedo. Synnefa, Santamouris e Livada (2006), apesar de comprovarem em seu 

estudo a efetiva redução de temperatura superficial resultante de coberturas de alto albedo, 

ressaltam em suas conclusões que antes da aplicação de tais coberturas em determinado local, 

um amplo estudo precisa ser realizado para avaliar o impacto destas superfícies no microclima 

ao seu redor, de forma a evitar consequências indesejáveis como ofuscamento e ganhos de 

radiação solar através da reflexão. 
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O estudo de Yaghoobian e Kleissl (2012) simulou uma malha urbana composta de 

edifícios de escritórios, com dados climáticos de referência de Phoenix, no Arizona (EUA). A 

simulação engloba o balanço energético do cânion e do interior do edifício, e seus resultados 

mostraram que o aumento do albedo aumenta a carga térmica de refrigeração necessária aos 

edifícios durante os períodos quentes e influi pouco sobre a temperatura do ar e na carga térmica 

de aquecimento dos edifícios em períodos frios. 

Erell et al. (2013) utilizaram o modelo de Índice de Estresse Térmico (ITS) para 

predição do conforto térmico ao nível do pedestre na avaliação da influência da alteração do 

albedo em quatro localidades de climas diferentes: Eilat (Israel), Adelaide (Austrália), 

Gotemburgo (Suécia) e na cidade-Estado de Singapura. Foram testados albedos de 0,20; 0,45 e 

0,70; aplicados uniformemente sobre as superfícies do cânion. Os resultados mostraram que o 

aumento do albedo piorou as condições de conforto térmico ao nível do pedestre nos cenários 

por eles estudados. 

Já Shashua-Bar, Tsiros e Hoffman (2012) avaliaram para as condições do verão de 

Atenas (Grécia), a influência de diversos parâmetros urbanos sobre o conforto térmico, e 

encontraram ligeira melhora do conforto térmico ao nível do pedestre com o aumento do albedo 

das paredes do cânion de 0,4 para 0,7. 

Portanto, embora a capacidade do efeito do albedo em reduzir as temperaturas de 

superfície seja indiscutível, há um debate sobre a viabilidade e eficácia do uso do albedo como 

estratégia passiva para redução tanto da ICU como do consumo de energia predial. 

Há ainda a influência do clima local e da morfologia urbana sobre os efeitos do 

albedo, os quais regulam os ganhos de calor e os fenômenos de trocas térmicas e radiantes com 

a atmosfera e objetos do entorno. O Brasil é um país predominantemente tropical, mas sua 

grande extensão engloba uma considerável diversidade de tipos climáticos e, portanto, de 

condições de entorno para o efeito do albedo. 

A importância de se obter uma melhor compreensão dos efeitos de alterações no 

albedo sobre o microclima urbano está em permitir uma avaliação mais consciente e equilibrada 

das possíveis vantagens e desvantagens dos efeitos de materiais de alto albedo no ambiente 

urbano. E entender quais fatores influenciam mais fortemente o efeito do albedo vem contribuir 

para a compreensão de quais as regiões ou condições propícias ou não ao seu uso. 

Tal conhecimento é importante ainda para guiar diretrizes de urbanização e 

legislações edilícias em uma direção de menor impacto energético e ambiental, e de melhoria 

da qualidade e conforto dos espaços públicos da cidade, favorecendo seu uso e apropriação. 
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1.4  PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 

A metodologia utilizada para essa pesquisa é de caráter experimental, e procura 

quantificar os efeitos de alterações no albedo em longo prazo, ou seja, ao longo do ciclo 

climático anual. Dada a dificuldade instrumental e de alteração de variáveis em estudos de 

campo, esta pesquisa foi baseada em modelos matemáticos, de bases teóricas ou empíricas. 

A hipótese inicial é a de que o aumento do albedo deve reduzir a temperatura do ar 

em cânions urbanos, mas aumentar o desconforto de pedestres no verão, havendo, porém, a 

possibilidade de que haja uma melhora nos graus de conforto térmico predito ao nível do 

pedestre no inverno. 

1.5  CONTEÚDO DO TRABALHO 

O presente documento está organizado em cinco capítulos, cujos conteúdos 

abordados são suscintamente descritos a seguir: 

Capítulo 1 – apresenta ao leitor a justificativa e importância do desenvolvimento 

deste estudo e expor os objetivos deste trabalho, além de explicitar a hipótese inicial e a linha 

metodológica escolhida. 

Capítulo 2 – apresenta uma revisão bibliográfica de estudos que pesquisaram o 

albedo e seus efeitos na escala urbana. Apresenta também uma síntese da literatura 

fundamental, como a teoria do balanço de energia superficial, e outros conceitos relacionados 

ao clima urbano e conforto térmico, oferecendo embasamento para a utilização dos modelos 

adotados e compreensão dos resultados preditos pelos mesmos nas simulações realizadas neste 

estudo. 

Capítulo 3 – descreve o método adotado para obtenção dos resultados. 

Capítulo 4 – analisa os resultados obtidos e apresenta discussões sobre eles. 

Capítulo 5 – condensa em linhas gerais as principais conclusões encontradas pelo 

estudo. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

2.1 CONCEITOS BASE 

Pesquisas relacionadas à caracterização de propriedades e processos climáticos das 

áreas urbanas são observadas desde a década de 1970, no entanto é a partir da década de 1990 

que elas começam a se intensificar. 

Grande parte dos avanços na área de climatologia urbana deve-se a estudos 

relacionados à investigação dos processos de origem das ilhas de calor urbanas ou de sua 

caracterização. Um dos precursores destes estudos foi T. R. Oke, sendo seu trabalho um 

importante referencial teórico da área, especialmente seu livro Boundary Layer Climates (OKE, 

1978), em que descreve os processos de transferência de massa e energia dentro da Camada 

Limite Atmosférica, tanto em ambientes naturais como nos modificados pelo homem. 

A principal teoria utilizada em estudos microclimáticos é a do Balanço de Energia 

de Superfície (BES). Uma vez que a alteração de uma variável do sistema, tem repercussões 

sobre as demais, cabe aqui uma revisão dos processos e conceitos envolvidos no BES, e de 

algumas características urbanas que o influenciam. 

2.1.1 Radiação de onda curta e de onda longa 

De acordo com Oke (1978), no que se refere à atmosfera, a faixa de espectro solar 

relevante ao estudo do clima está restrita aos comprimentos de onda de 0,10 a 100,00 μm, sendo 

que o espectro de radiação solar compreende os comprimentos de onda de 0,15 μm (ultravioleta 

- UV) até 3,00 μm (infravermelho próximo – IVP). O espectro visível (VIS), ao qual o olho 

humano é sensível, é uma fração pequena, que se estende de 0,36 μm (violeta) até 0,75 μm 

(vermelho), e coincide com a região do espectro solar com maior intensidade de energia (Figura 

2.1). 

Ao atravessar a atmosfera, a radiação solar sofre processos de espalhamento e 

absorção, devido aos gases atmosféricos e nuvens, atenuando a irradiância solar que atinge a 



38 

superfície terrestre. Por exemplo, a maior parte do espectro ultravioleta é absorvido nas altas 

camadas atmosféricas pelo oxigênio e nitrogênio, e um pouco mais abaixo, pelo ozônio. A 

radiação infravermelha é fortemente absorvida pelo vapor d’água e pelo dióxido de carbono. 

(FLEAGLE; BUSINGER, 1980). 

 

Figura 2.1 – Espectro de irradiância solar no topo da atmosfera (linha sólida) e ao nível do mar 

(sombreado), em comparação com o espectro de irradiância de um corpo negro (linha 

tracejada) 

Fonte: (FIORIN et al., 2011). 

Todo corpo emite energia devido às oscilações de seu campo eletromagnético. Um 

corpo capaz de emitir o máximo de energia, ou seja emissividade (ε) igual a 1, é chamado de 

corpo negro. A energia total emitida pelo corpo está relacionada à sua temperatura e a 

distribuição espectral dessa energia varia com a temperatura do corpo, de acordo com a 

Distribuição de Planck, e o ponto de máxima dessa curva também depende da temperatura do 

corpo, relação estabelecida pela Lei do deslocamento de Wiens (INCROPERA, 2008). A Figura 

2.2 ilustra a distribuição de Planck para algumas temperaturas. 

Embora o espectro de radiação do corpo negro mude com a temperatura do corpo, 

forma sempre uma curva característica. Com o aumento de temperatura, a curva espectral se 

desloca na direção de comprimentos de onda menores e se amplia em tamanho, atingindo 

intensidades maiores para cada frequência, e emitindo um espectro mais amplo de frequências. 
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Figura 2.2 – Distribuição de Planck a diferentes temperaturas 

Fonte: Adaptado de Ibarra-Castanedo (2005, p. 131). 

Para um corpo negro, a energia total emitida em todos os comprimentos de onda de 

seu espectro (área sob a curva espectral) por unidade de área, ou seja, a sua radiância (𝑊. 𝑚−2), 

pode ser obtida diretamente da equação (1) estabelecida pela lei de Stefan-Boltzmann. Se o 

corpo não for um corpo negro, mas sua emissividade for independente do comprimento de onda 

(“superfície cinza”), então uma generalização da equação (1) pode ser adotada para  levar em 

conta a emissividade específica do corpo, como descrito na equação (2) (MONTEITH; 

UNSWORTH, 2013). 

 E = σ T4 ( 1 ) 

   

 E = ε σ T4 ( 2 ) 

Onde:  E : Radiância (densidade de fluxo radiante por unidade de área), em 

W. m−2; 

 ε : emissividade da superfície do corpo; 

 σ : constante de Stefan-Boltszmann, equivale a 5,67 ×
10−8 W. m−2. K−4; 

 T : temperatura superficial do corpo, em Kelvin. 

A irradiância solar absorvida pela atmosfera e superfície terrestre é, a longo prazo, 

aproximadamente igual à emitância terrestre, permitindo assim o equilíbrio térmico da Terra. 

Porém, as distribuições espectrais das radiações solar e terrestre praticamente não se 

sobrepõem, o que permite que, por simplicidade, sejam tratadas como radiações distintas 

(FLEAGLE; BUSINGER, 1980). A Figura 2.3, usa a distribuição espectral da radiação emitida 
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por um corpo negro a 6.000K e a 250K como aproximações do espectro de radiação solar e 

terrestre, respectivamente, para demonstrar a clara separação entre os dois espectros. 

As temperaturas típicas das superfícies terrestres geralmente variam na faixa de -

15°C à 45°C, e a radiação por elas emitidas se encontra, totalmente dentro do espectro 

infravermelho. Assim, no escopo da climatologia, por convenção, a radiação observada na 

atmosfera é dividida em duas faixas bem distintas, uma de 0,15 a 3,00 μm, designada Radiação 

de Onda Curta (OC), referindo-se à radiação emitida pelo Sol, e outra de 3 a 100 μm, 

designada Radiação de Onda Longa (OL), referindo-se à radiação emitida pela Terra (OKE, 

1978). 

 

Figura 2.3 – Emitânica normalizada de corpo negro por comprimento de onda para as temperaturas de 

6.000K e 250K, representando aproximadamente a curva espectral da radiação solar e 

terrestre, respectivamente 

Fonte: Adaptado de Fleagle e Businger (1980, p. 226). 

2.1.2 Parâmetros morfológicos urbanos 

Para compreender e modelar os processos climáticos que ocorrem sobre as cidades, 

são muitas vezes utilizados parâmetros morfológicos para tentar correlacionar características 

físicas da cidade com seus efeitos sobre o balanço de energia e o microclima. 

Alguns parâmetros de maior relevância para o escopo desta pesquisa são 

apresentados a seguir. 



41 

Razão altura/largura (H/W) 

Também chamada de “razão de aspecto” do cânion urbano, indica a proporção da 

seção transversal retangular de um cânion simétrico, através da razão entre a altura e a largura 

do cânion. Assim, quanto maior a razão H/W, mais profundo o cânion e mais verticalizado é o 

tecido urbano. 

Fator de Visão de Céu (FVC) 

O Fator de Visão de Céu varia de 0 a 1 e é definido como a fração de céu visível, 

que não é coberta por estruturas urbanas, para uma determinada posição espacial, sendo que um 

FVC=0 significa que nenhuma porção do céu é visível e FVC=1, que toda a abóbada celeste é 

visível em um determinado ponto. 

 

Figura 2.4 – Foto olho de peixe com carta solar sobreposta 

Fonte: (MINELLA, 2009). 

Durante o dia, o FVC influencia a quantidade de radiação de onda curta disponível, 

estabelecendo a fração de Radiação Solar Difusa que é recebida, e limitando os horários em que 
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a trajetória do Sol é visível, consequentemente, os horários em que a Radiação Solar Direta será 

recebida. A Figura 2.4 ilustra o conceito de FVC através de uma fotografia tipo “olho de peixe”, 

sobreposta a carta solar do dia 09 de junho para o mesmo local, onde se pode observar que para 

esse dia, a trajetória solar só é visível das 11h às 12h e das 14h às 16h, aproximadamente. 

Durante a noite, o FVC regula a parcela de radiação de onda longa emitida pela 

superfície que será transmitida diretamente à atmosfera. Assim, um pequeno FVC resulta em 

um aprisionamento da radiação emitida pela superfície, conservando sua temperatura mais alta 

e por mais tempo (KLOK et al., 2012, p.25), enquanto um grande FVC implica em maior perda 

de energia radiante durante a noite, resfriando-se a superfície terrestre (Figura 2.5). Quanto 

maior for a razão H/W, menor será o FVC das superfícies no interior do cânion. 

 

Figura 2.5 – Relação esquemática entre o Fator de Visão de Céu e o resfriamento radiante noturno 

Densidade de área plana (𝜆𝑃) 

É a proporção entre a área em planta ocupada por edifícios e a área total. Quanto 

maior o índice de área plana, mais denso é o tecido urbano, e mais profundos os cânions (maior 

razão H/W) (Figura 2.6). A densidade de área plana é um parâmetro morfológico utilizado, 

entre outras coisas, para estimar a rugosidade do terreno e seu efeito sobre o perfil de velocidade 

dos ventos. A densidade de área plana difere do conceito de taxa de ocupação, usado no 

urbanismo, uma vez que não se refere a um lote legal e sim à superfície terrestre de uma região 

urbana e, portanto, inclui as vias e áreas públicas. Note-se ainda que a densidade de área plana 
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não leva em conta a área vertical das fachadas, e pode ser estimada a partir de plantas ou 

imagens aéreas. 

 

Figura 2.6 – Ilustração esquemática do índice de Densidade de Área Plana 

Fontes: Imagens adaptadas de (a) Yang e Li (2015) e (b) Erell, Pearlmutter e Williamson (2011). 

2.1.3 Albedo 

Denomina-se albedo (α) a refletância de uma superfície em relação a toda a faixa 

espectral de radiação de onda curta (OKE, 1978). Em outras palavras, o albedo é o índice de 

espalhamento (reflexão difusa) da radiação de onda curta (OC). Para materiais opacos, o albedo 

é o inverso da absortância (3).  

 
K↑

K↓
= α =

1

a
 ( 3 ) 

Onde:  K↑ : radiação de onda curta refletida pela superfície; 

 K↓ : radiação de onda curta incidente na superfície; 

 α : albedo da superfície, α = [0; 1]; 
 a : absortância da superfície, a = [0; 1]. 

Para a radiação incidente sobre uma superfície há apenas três possibilidades: ser 

transmitida através do material, quando este for translúcido; ser refletida (de forma especular 

ou difusa) pela superfície do material, ou ser absorvida pela superfície. Cada material possui 

propriedades de transmissividade (τ), refletância (ρ) e absortância (a) específicas, cujas 

proporções variam para diferentes comprimentos de onda. Segundo Oke (1978), a igualdade da 

equação (4) só é válida para cada comprimento de onda individualmente, mas é comum e 

aceitável que seja adotada com relação ao conjunto de comprimentos de uma determinada faixa 

espectral.  
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 τ + ρ + a = 1 ( 4 ) 

 

Assim, um albedo α=0 indica uma superfície que se comporta como corpo negro, 

ou seja, absorve toda a radiação incidente, em todos os comprimentos de OC, enquanto α=1 

indica uma superfície refletora perfeita, que devolve ao ambiente 100% da radiação de OC 

incidente sobre a mesma, incluindo a radiação VIS e, portanto, teria aspecto branco. 

O albedo varia conforme o ângulo de incidência da radiação sobre a superfície. 

Como a posição solar varia ao longo do dia, segue que o albedo também irá variar. A título de 

exemplo, a Figura 2.7 (LI; HARVEY; KENDALL, 2013) mostra os valores de albedo de um 

pavimento de concreto e outro de asfalto, medidos ao longo de todo dia. O ângulo de incidência 

da radiação solar também varia conforme a latitude da localidade, e conforme a estação do ano. 

A Figura 2.8, dos mesmos autores, ilustra a variação sazonal do albedo de um pavimento 

asfáltico. 

Para efeitos práticos de cálculo, é comum a adoção de um albedo constante, 

equivalente ao valor medido para incidência normal à superfície. Isso porque as maiores 

diferenças nos valores do albedo ocorrem nos ângulos de incidência mais baixos. O valor do 

albedo apresenta um patamar mais baixo, e relativamente constante, para ângulos próximos à 

normal. Assim, a incidência normal representa a condição de valor típico, e também a condição 

mais crítica para o aquecimento da superfície, quando a absorção de energia é maior. 
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Figura 2.7 – Variação diurna do albedo de um pavimento medida na localidade de Sacramento, 

Califórnia (EUA): (a) pavimento de concreto permeável e (b) de asfalto permeável  

Fonte: Adaptado de Li, Harvey e Kendall (2013)1. 

Na comparação das medições feitas em diferentes estações do ano, Li, Harvey e 

Kendall (2013) não encontraram diferenças significativas nos valores de albedo próximo ao 

meio-dia, exceto por valores ligeiramente maiores no período de inverno, quando a trajetória 

do sol está mais baixa no céu, aumentando a reflexão. As medições foram feitas na cidade de 

                                                 

 

 

 

1 No título vertical direito dos gráficos da Figura 2.7, onde se lê “Radiação”, entende-se que o termo 

correto seria “Irradiância”, grandeza geralmente expressa em unidade de W/m², que indica a densidade de fluxo 

radiante por unidade de área. No entanto, o título do gráfico original em inglês é “Radiation (W/m²)”, e o termo 

inglês “irradiance” não é utilizado em nenhum momento no artigo. Por isso, optou-se por utilizar a tradução direta 

da palavra usada pelos autores do gráfico. 
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Sacramento, Califórnia (EUA), cuja latitude é aproximadamente 38°34’ N, ou seja, mais 

distante do Equador que o ponto mais meridional do Brasil, a 33°45’ S. Desta forma, para o 

território brasileiro de forma geral, as variações sazonais devem ser menores que as encontradas 

pelos referidos autores, sendo que efeito sazonal sobre o albedo pode ser desconsiderado. 

 

Figura 2.8 – Variação sazonal do albedo para diferentes horas do dia, para pavimento de asfalto 

permeável, medida na localidade de Sacramento, Califórnia (EUA) 

Fonte: (LI; HARVEY; KENDALL, 2013). 

O albedo superficial depende das propriedades do material. Porém, o albedo urbano 

constitui-se do efeito combinado do albedo superficial com o efeito de maior absorção da 

radiação de OC que a geometria urbana pode causar. 

Entre as primeiras investigações do efeito da geometria urbana sobre o albedo está 

o trabalho de Aida (1982). Num experimento em escala reduzida, cubos de concreto de 15 cm 

de lado, em concreto, foram organizados em configurações semelhantes à de uma malha urbana 

quadrada, espaçados de maneira a simular o espaço das ruas entre as edificações (cânions 

urbanos). As configurações testadas no experimento foram quatro: a superfície plana de 

referência (modelo 0) e mais três configurações com os cubos de concreto (modelos 1 a 3). As 

configurações de cada modelo estão ilustradas na Figura 2.9. O artigo de Aida (1982) se refere 

originalmente à porcentagem de área de cânions de cada modelo, mas para facilitar a 

comparação com resultados de estudos mais recentes, optou-se por indicar a Densidade de Área 

Plana (𝜆𝑃) correspondente a cada modelo. 
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Fixado um único material de superfície, e alterando a disposição dos blocos, Aida 

examinou como a irregularidade da estrutura urbana (rugosidade) influi sobre sua refletividade, 

independentemente do albedo de superfície. O experimento foi montado no topo de um edifício 

do campus da Yokohama National University, na cidade de Yokohama (Japão), localização 

geográfica 35° 28’ N, 139° 35’ L (AIDA, 1982). 

 

Figura 2.9 – Configurações do experimento em escala reduzida para avaliar o efeito da rugosidade sobre 

o albedo 

Fonte: Adaptado de Aida (1982). 

A Figura 2.10 mostra os resultados de albedo encontrados para cada modelo 

testado, em relação ao modelo de referência, a superfície plana, em dois períodos do ano. 

 

Figura 2.10 – Comparação da variação do albedo diurno para a superfície de referência (modelo 0) e para 

os três padrões de cânions testados (modelos 1 a 3) 

Fonte: Adaptado de Aida (1982). 

A conclusão de Aida foi a de que o albedo tende a diminuir quando a rugosidade 

superficial aumenta, já que os modelos testados reduziram o albedo em relação à superfície 
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plana; e concluiu ainda que a relação entre albedo e a rugosidade é função também do ângulo 

de incidência solar, já que no inverno, com a trajetória do sol mais baixa, o modelo 3, mais 

irregular, onde 𝜆𝑃=0,25, distingue-se com um albedo menor em relação aos modelos 1 e 2, com 

𝜆𝑃=0,75, enquanto no período de verão essa distinção não é clara. 

Para o modelo 3, Aida testou ainda três diferentes alturas dos blocos representando 

os edifícios, ou seja, três relações altura/largura de cânion (H/W): 0,5; 1,0 e 1,5. Os resultados 

obtidos mostraram que com prédios mais altos o albedo diminui, mas o autor destaca que 

embora haja uma maior absorção em relação à área plana do topo do dossel, à medida que a 

profundidade do cânion aumenta, cresce também o volume de ar em seu interior, de forma que 

o aquecimento da atmosfera urbana resultante da maior absorção não é uma relação direta e 

simples. 

Essa maior absorção da superfície irregular em relação à superfície plana se deve 

às múltiplas reflexões da radiação no interior do cânion, como ilustrado pela Figura 2.11, que 

permitem que a radiação inicialmente refletida por uma superfície seja absorvida por outras 

superfícies adjacentes, aprisionando uma parte maior da radiação no interior do cânion. 

Observando a Figura 2.11, nota-se que, para ângulos de incidência muito próximos 

da horizontal, apenas pequena parte da parede estará ensolarada, e estando junto ao topo do 

cânion, pouco da radiação refletida será aprisionada, resultando em um albedo mais alto. O 

albedo se reduz à medida que o ângulo de incidência permite uma penetração mais profunda da 

radiação no cânion, e um maior número de inter-reflexões, absorvendo mais energia. Esse efeito 

se reduz quando a radiação incide próximo à normal, reduzindo as inter-reflexões. 

 

Figura 2.11 – Ilustração esquemática da absorção de radiação solar refletida no interior de um cânion 

urbano: (a) incidência da radiação solar direta em ângulos próximos à horizontal, (b) médios 

e (c) próximos ao Zênite  

Um estudo mais recente, de Yang e Li (2015), realizado a partir de simulações 

computacionais, mostra que o albedo urbano se reduz à medida que aumenta a profundidade do 

cânion, mas que essa redução encontra um limite representado pela proporção refletida pelas 

coberturas, estando o albedo médio urbano fortemente relacionado à densidade de área plana 
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(𝜆𝑃). O albedo atinge seus valores mais baixos para médias densidades de área plana, e volta a 

crescer em densidades altas, quando o topo do dossel passa a dominar como superfície 

horizontal e os cânions, mais profundos, passam a ocupar uma área plana menor. 

A Figura 2.12 mostra os valores de albedo urbano para simulações com edifícios 

cúbicos uniformemente dispostos em malha urbana quadrada, de acordo com a densidade de 

área plana (𝜆𝑃) formada por seu espaçamento. Os modelos de A-1 a A-6 indicados na figura 

correspondem às densidades de área plana simuladas: 0,00; 0,11; 0,25; 0,44; 0,64 e 0,79, 

respectivamente. 

 

Figura 2.12 – Relação entre o albedo urbano médio e a densidade de área plana para malha quadrada de 

edifícios cúbicos 

Fonte: Adaptado de Yang e Li (2015). 

2.1.4 Sistema Terra-Atmosfera e Camadas Atmosféricas 

Juntas, a atmosfera e a superfície terrestre podem ser interpretadas como um 

sistema, onde ocorrem entrada, transformações e saída de energia. De acordo com a Primeira 

Lei da Termodinâmica, o princípio da conservação de energia, esta não pode ser nem criada, 

nem destruída, apenas transformada. Ao longo do ciclo climatológico anual, a quantidade de 

energia que entra no sistema é equivalente à quantidade de energia que sai dele, mantendo-se 

assim o equilíbrio térmico da Terra, que de outra forma aqueceria ou resfriaria (Figura 2.13). O 
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albedo do sistema Terra-Atmosfera (𝛼𝑇−𝐴) é o parâmetro que regula a quantidade da energia 

de entrada que é absorvida pelo sistema como um todo (OKE, 1978). 

 

Figura 2.13 – Ilustração esquemática do comportamento médio anual de interação entre a energia solar e 

o sistema Terra-Atmosfera 

Fonte: Baseado em dados de Oke (1978, p. 13,15). 

De acordo com Oke (1978), ampliando-se a escala de visualização do sistema, 

observa-se que o albedo do sistema (𝛼𝑇−𝐴) decorre na realidade da combinação de reflexões 

distintas, com origem nas diferentes partes do sistema, como ilustrado na Figura 2.14. Parte da 

radiação solar que entra no sistema (𝐾𝐸𝑥) é refletida ao longo da atmosfera pelas nuvens (𝐾𝐴𝑛
↑ ) 

e pelos diferentes gases que compõem o ar e as partículas em suspensão nele (𝐾𝐴𝑎
↑ ). Parte da 

radiação é absorvida pela própria atmosfera e nuvens (𝐾𝐴𝑎
∗  e 𝐾𝐴𝑛

∗ ) e  o restante atinge a 

superfície, onde sofre novamente reflexão (𝐾𝑇
↑). 

Finalmente, a parcela restante, de aproximadamente 47%, é absorvida pela 

superfície, aquecendo-a e transmitindo calor por condução às camadas mais internas do solo ou 

das edificações, onde é armazenada. Como resultado de sua temperatura, a superfície emite 

radiação de OL à atmosfera (𝐿𝑇
↑ ). 

Embora a atmosfera seja muito transparente à radiação de onda curta (OC), é pouco 

transparente à radiação de onda longa (OL), absorvendo boa parte da radiação emitida pela 

superfície (𝐿𝑇
↑ ), e reemitindo radiação de OL nas duas direções: ao espaço, saindo do sistema, 

e à Terra, onde é reabsorvida. A emissão de radiação da atmosfera para a superfície terrestre 

(𝐿𝑇
↓ ) faz com que a atmosfera funcione como um grande “cobertor” sobre a Terra, que assim 

conserva a sua temperatura acima do que ocorreria sem a atmosfera. Em especial, o vapor 
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d’água e o dióxido de carbono são dois elementos com grande participação na absorção de 

radiação de OL. 

 

Figura 2.14 – Diagrama esquemático dos fluxos médios anuais de energia no sistema Terra-Atmosfera 

Fonte: Adaptado de Oke (1978, p. 14). 

O saldo de energia radiante absorvido pela Terra (𝐾𝑇
∗ e 𝐿𝑇

∗ ) convertido em calor 

(𝑄𝑇
∗ ) é então lentamente devolvido à atmosfera através de convecção livre (por diferença 

térmica) ou forçada (mistura mecânica), que carrega energia das camadas mais baixas para as 

mais altas da atmosfera nas formas de calor sensível (𝑄𝐶) e calor latente (𝑄𝐿), este último 

através do movimento do vapor d’água que se condensa nas camadas mais altas. 

No entanto, de acordo com Oke (1978, p. 6-7), o sistema Terra-Atmosfera (T-A) só 

apresenta igualdade entre a entrada e a saída de energia quando os fluxos de energia são 

integrados em longos períodos de tempo, como o ciclo anual. Para curtos períodos de tempo, o 

equilíbrio do sistema se dá através da equação: 

Energia de entrada = Energia de saída + Oscilação da Energia Estocada 

Reduzindo a escala temporal a ciclos diários, têm-se um saldo de energia devido à 

radiação de OC (𝐾∗ = 𝐾↓ − 𝐾↑) que é positivo durante o dia, e nulo durante a noite. Em outras 

palavras, durante o dia, essa parcela representa um ganho líquido de energia para o sistema, e 

durante a noite não há ganho nem perda, já que não há incidência do sol, e a superfície terrestre 

não emite radiação de OC. 

Já o saldo de energia resultante da radiação de OL (𝐿∗ = 𝐿↓ − 𝐿↑) é geralmente 

negativo, ou seja, representa uma perda líquida de energia do sistema, uma vez que com maiores 
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temperaturas e emissividade, a Terra geralmente emite para a atmosfera mais radiação do que 

a atmosfera em direção à Terra. 

Nas cidades, o ganho de energia de OC da superfície terrestre durante o dia é 

influenciado tanto pelo o albedo das superfícies urbanas como pela geometria urbana em si. A 

geometria, porém, influencia também a perda de energia de OL da superfície terrestre para a 

atmosfera, durante a noite. 

O saldo total de energia radiante (𝑄∗ = 𝐾∗ + 𝐿∗) para um dia de céu claro é 

geralmente positivo no período diurno, devido ao ganho solar, e negativo no período noturno, 

devido à perda radiante da superfície terrestre. 

A Figura 2.15 mostra um exemplo de distribuição diária do saldo radiante, para uma 

região gramada de uma localidade a 50°N, em um dia de céu claro de verão, com aumento de 

nebulosidade no final da tarde (momento em que nota-se um ligeiro aumento de 𝐿↓). 

 

Figura 2.15 – Exemplo de distribuição diária das componentes do balanço de radiação 

Fonte: Adaptado de Oke  (1978, p. 21). 

O saldo total de energia radiante é um dado de entrada para o Balanço de Energia 

Superficial. Durante o dia, quando o saldo líquido de energia radiante representa um excedente 

de energia (𝑄∗ > 0), este se distribui entre calor armazenado no solo (𝑄𝑆), ou calor transmitido 

à atmosfera nas formas de calor sensível (𝑄𝐶) ou de calor latente (𝑄𝐿). Durante a noite, quando 



53 

o saldo líquido de energia radiante representa um déficit de energia (𝑄∗ < 0), os fluxos se 

invertem, e a superfície recebe energia térmica do subsolo e da atmosfera (Figura 2.16). 

 

Figura 2.16 – Resumo esquemático dos fluxos envolvidos no saldo de energia radiante no balanço de 

energia sobre uma superfície ideal 

Fonte: Adaptado de Oke (1978, p. 25). 

A distribuição do saldo de energia radiante entre os componentes do balanço de 

energia depende das características da superfície e do quanto as condições são favoráveis para 

o transporte de calor através de cada modo, como por exemplo: condutividade térmica, 

disponibilidade de umidade no solo e na atmosfera, condições de atmosfera estável ou instável, 

nebulosidade, entre outras. 

Segundo Oke (1978), embora a energia armazenada no solo seja de grande 

importância, numa escala de tempo diária seu fluxo é relativamente pequeno e constante, 

seguindo um padrão de flutuação na escala anual. A energia armazenada no solo tende a ter 

pequenos excedentes diários durante o verão e pequenos déficits no inverno. De forma geral, 

os componentes de maior magnitude são os de troca de energia entre superfície e atmosfera, ou 

seja, o calor latente e o calor sensível, que podem se alternar em importância dependendo das 

condições de umidade e estabilidade atmosférica. 

Desta forma as trocas de energia da superfície para a atmosfera através de calor 

latente se tornam limitadas, restando o canal do calor sensível, que por sua vez, tem sua 

intensidade muito dependente das condições de vento e de mistura do ar, para que possa se 

dissipar eficientemente na atmosfera. 

Nas cidades, a extensa impermeabilização do solo e redução da vegetação causam 

a diminuição da umidade disponível para evaporação e evapotranspiração, respectivamente 

(GARTLAND, 2010). 
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As trocas de energia ocorridas na superfície impactam a camada atmosférica 

imediatamente superior, e esta impacta por sua vez a camada sobre ela, num efeito dominó, 

onde a influência da superfície é mais intensa junto à superfície, e mais fraca à medida que se 

eleva na atmosfera, e ocorre a mistura e homogeneização com as propriedades das camadas 

superiores. 

A parcela da atmosfera que é influenciada pela superfície terrestre é chamada de 

Troposfera. Limitando a influência da superfície a um espaço temporal de um dia, tem-se uma 

camada ainda mais fina, chamada de Camada Limite Planetária ou ainda de Camada Limite 

Atmosférica (CLA) (Figura 2.17). O Balanço de Energia sobre as cidades difere daquele de seu 

entorno, fazendo com que a contribuição da superfície terrestre sobre a atmosfera se altere 

quando acima das cidades. Por isso, sobre elas, a Camada Limite Atmosférica é chamada de 

Camada Limite Urbana (CLU). A Camada Limite é um fenômeno que ocorre entre a micro e a 

mesoescala, e as características dessa camada são governadas pela natureza geral da superfície 

urbana que a gera (OKE, 1978). 

 

Figura 2.17 – Divisões da Troposfera 

Fonte: Adaptado de Oke (1978). 
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As cidades geram uma “pluma” de influência sobre as propriedades atmosféricas, 

fazendo com que a CLU seja mais fina a barlavento2 e mais espessa a sotavento3, como ilustrado 

na Figura 2.18. 

 

Figura 2.18 – Configuração esquemática da Camada Limite Urbana 

Fonte: Adaptado de Oke (1978). 

No interior da CLU também se distinguem subcamadas de acordo com a 

proximidade e grau de influência da superfície nas propriedades atmosféricas (Figura 2.19). A 

Camada de Dossel Urbano (CDU) é a mais próxima à superfície, estendendo-se do solo até o 

topo dos edifícios, árvores e objetos urbanos; e suas características são decorrentes 

principalmente dos processos de microescala nos cânions urbanos. 

A CDU é caracterizada por uma grande heterogeneidade de suas propriedades, 

como resultado das constantes variações das condições urbanas, de forma que cada ponto da 

cidade tem seu próprio microclima, influenciado simultaneamente pelas propriedades 

atmosféricas regionais e pelas propriedades físicas únicas de seu entorno imediato, conferindo-

lhe temperatura, vento, saldo de energia radiante e demais parâmetros climáticos próprios 

(ERELL; PEARLMUTTER; WILLIAMSON, 2011). 

                                                 

 

 

 

2 Barlavento: direção de onde o vento sopra. 
3 Sotavento: direção para onde o vento sopra. 
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Figura 2.19 – Subdivisões da Camada Limite Urbana 

Fonte: Adaptado de Erell, Pearlmutter e Williamson (2011). 

A Subcamada Rugosa (SR) é uma camada intermediária de transição, onde a 

turbulência promove a mistura das propriedades oriundas dos inúmeros microclimas da CDU, 

até que formem então a Camada Superficial (CS), caracterizada pela homogeneidade das 

propriedades adquiridas da CDU. Acima da CS, uma nova camada de transição fará a mistura 

das propriedades adquiridas da superfície urbana com aquelas de caráter regional presentes na 

atmosfera acima da CLU. Essa camada de transição no topo da CLU é a Camada de Mistura 

(ERELL; PEARLMUTTER; WILLIAMSON, 2011; OKE, 1978). 

2.1.5 Vento, convecção e advecção 

Numa escala regional o vento flui horizontalmente e a origem deste fluxo pode ser 

gerado por diferenças de pressão entre regiões. Qualquer alteração do nível do solo, seja ela 

devido à topografia, vegetação ou elementos construtivos, irá exercer uma perturbação ao fluxo 

de vento, modificando seu padrão (ERELL; PEARLMUTTER; WILLIAMSON, 2011). 

Devido ao efeito da fricção, a velocidade do vento é menor junto à superfície 

terrestre (BROWN; DEKAY, 2004). Por isso, terrenos com diferentes rugosidades induzem 

diferentes perfis de vento e a alteração desse perfil é uma das alterações introduzidas pela cidade 

(Figura 2.20). 

A viscosidade do ar e a inércia fazem com que as camadas de menor velocidade 

junto à superfície exerçam uma força de arraste sobre as camadas de ar logo acima delas. Em 
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oposição ao arraste, as camadas superiores da atmosfera, com maior velocidade, exercem o 

efeito de momento, induzindo o movimento das camadas de ar logo abaixo delas. A combinação 

dos efeitos opostos de arraste e momento criam um perfil vertical de velocidade dos ventos, 

onde as velocidades são maiores quanto maior for a altitude da camada de ar. 

 

Figura 2.20 – Perfil de velocidade dos ventos na Camada Limite 

Fonte: Adaptado de Oke (1978). 

A uma determinada altitude, o efeito da fricção da superfície terrestre não será mais 

significativo, e a velocidade do vento dependerá apenas dos movimentos atmosféricos 

regionais. Essa é a Velocidade do Vento Geostrófico (Zg), localizada no topo da Camada Limite 

(ERELL; PEARLMUTTER; WILLIAMSON, 2011). Uma vez que o perfil vertical de vento se 

altera conforme a rugosidade da superfície por onde o vento passa Figura 2.20, mas o vento 

geostrófico é constante regionalmente, Zg pode ser utilizada para fazer a “transposição” do 

perfil de vento de uma localidade onde o perfil é conhecido, como a estação meteorológica de 

referência, para outra localidade próxima onde não se conheça o perfil vertical de vento, desde 

que se conheça os parâmetros de rugosidade do terreno em ambas as localidades. Esse conceito 

é utilizado pelo modelo de simulação CAT para a obtenção da velocidade do vento no topo do 

dossel, sobre o local de estudo. 

Um elemento isolado de barreira ao fluxo de vento gera a barlavento uma zona de 

alta pressão, desviando o fluxo para cima do obstáculo. A  Figura 2.21-a mostra as linhas de 

corrente (linhas paralelas à direção do fluxo de ar) ao redor de um obstáculo. Esse deslocamento 

cria uma zona de baixa pressão a sotavento (zona de cavidade), gerando turbulência na parte 

posterior do obstáculo, como ilustrado na Figura 2.21-a-b. Essas diferenças de pressão entre as 

regiões a barlavento e a sotavento de um obstáculo podem alterar tanto a intensidade como a 

direção do vento, nas proximidades do mesmo (Figura 2.21-c), e pode ainda gerar ventos de 

grande velocidade junto à base ou laterais, especialmente no caso de edifícios altos, o que 

eventualmente impactará o conforto de pedestres. 
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Figura 2.21 – Fluxo de ar ao redor de um obstáculo isolado:  (a) Seções esquemáticas mostrando as linhas 

de fluxo; (b) nomenclatura das zonas de fluxo, e (c) ilustração do padrão de fluxo de ar ao 

redor de edifício alto e largo 

Fonte: Adaptado de Erell, Pearlmutter e Williamson (2011). 

Quando as edificações são bem espaçadas o fluxo de ar que contornou acima de um 

obstáculo retorna ao nível do solo após passá-lo, e antes de encontrar a zona de alta pressão do 

próximo edifício (Figura 2.22-a), não havendo interferência entre as zonas de cavidade e de 

deslocamento. 

Quando o espaço entre os edifícios fica menor, há interferência de uma obstrução 

sobre o rastro da primeira, e neste caso, não há espaço suficiente após a obstrução para que o 

fluxo de ar retorne ao solo, e forma-se um fluxo relativamente contínuo, unindo as zonas de 

esteira e de deslocamento (Figura 2.22.b). Há ligeiras flutuações descendentes no espaço entre 

os edifícios que induzem turbulência no espaço do cânion, e promovem a mistura entre o ar do 

cânion com o ar acima do dossel.  
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Figura 2.22 – Regimes de fluxo de vento resultantes de obstáculos urbanos 

Fonte: Adaptado de Oke (1978). 

Quando os edifícios se encontram muito próximos, o fluxo de esteira se torna 

contínuo acima do dossel urbano (Figura 2.22.c). Por isso, em regiões mais densamente 

edificadas, a dinâmica do vento no interior do dossel difere da dinâmica do vento sobre áreas 

abertas e descampadas, como é geralmente o caso da localização das estações meteorológicas, 

ou seja, nem sempre os dados coletados nas estações meteorológicas de referência são 

realmente representativos do microclima no interior do dossel urbano. 

Segundo Erell, Peralmutter e Williamson (2011) dentro da Camada de Dossel 

Urbano a velocidade e a direção do vento são bastante variáveis. Geralmente há uma drástica 

redução das velocidades médias do vento abaixo do topo do dossel, mas as mudanças de 

geometria na microescala podem resultar em padrões localizados de altas velocidades de vento; 

e a direção dos ventos é afetada por aspectos geométricos diversos como a topografia local, a 

forma dos edifícios, orientação das ruas, e a distribuição de espaços abertos, como por exemplo 

parques e praças. 

Um estudo de campo feito por Santamouris et al. (2001) em dez diferentes cânions 

espalhados pela cidade de Atenas, Grécia, encontrou que a velocidade média do vento no 

interior dos cânions raramente passa de 1 m/s, e geralmente é menor na ordem de dez vezes, se 

comparada à velocidade no topo do dossel urbano. A Figura 2.23 mostra a velocidade medida 

no interior e no exterior de um cânion com razão H/W de aproximadamente 1, apresentada por 

Santamouris. 
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Figura 2.23 – Gráfico horário da velocidade do ar no interior e no exterior de um cânion urbano de H/W=1 

Fonte: Adaptado de Santamouris et al. (2001, p. 214). 

No interior de cânions o padrão de fluxo do vento é afetado por muitos fatores, 

como a proporção do cânion (relação H/W), sua forma (simétrico ou assimétrico), orientação 

do eixo em relação à direção do vento, velocidade do vento no topo do dossel, entre outros. A 

Figura 2.24 mostra de maneira simplificada o fluxo de ar dentro de um cânion simétrico, de 

acordo com o ângulo do vento.   

 

Figura 2.24 – Representação do comportamento idealizado do fluxo de ar gerado no interior do cânion: 

(a) quando o vento no topo do dossel incide perpendicularmente ao eixo do cânion, (b) 

paralelamente ao eixo do cânion e (c) em ângulo com o eixo do cânion 

Fonte: Adaptado de Erell, Pearlmutter e Williamson (2011). 

Em muitas configurações geométricas o interior do cânion representa um obstáculo 

ou “proteção” contra o vento, especialmente em configurações mais densas e regulares, à 

exceção de quando o eixo do cânion se alinha à direção do vento. Assim, é comum que a 

velocidade média do vento seja baixa no interior do cânion e, nestas condições, as trocas de 

calor sensível entre as superfícies e ar, e entre pedestres e ar, se tornam bastante limitadas, 

deixando espaço para que as trocas radiantes exerçam papel preponderante entre as trocas de 

energia no interior do cânion. 

A definição do termo convecção em um dicionário de uso geral como o Houaiss 

(HOUAISS, 2007), traz duas acepções ligeiramente distintas. Sob a rubrica de física define 

convecção como “transferência de calor através de um fluido que ocorre devido ao movimento 

do próprio fluido”, enquanto sob a rubrica de meteorologia define-a como “corrente 
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atmosférica predominante vertical que tem origem no movimento do ar pelo aquecimento do 

solo, decorrente do calor solar”. Também sob a rubrica de meteorologia, define o termo 

advecção como “transmissão do calor pelo deslocamento de massa atmosférica no sentido 

horizontal”. 

De acordo com Bergman et al. (2011, p. 2, 6-8), na obra “Fundamentals of heat and 

mass transfer”4, o termo convecção refere-se à transferência de calor entre uma superfície e um 

fluido em movimento quando estes estão a diferentes temperaturas. A transferência de energia 

no interior do fluido pode ocorrer por dois mecanismos distintos: através do movimento 

aleatório das moléculas do fluido (difusão) e através do movimento de massa, ou seja, de 

“porções” macroscópicas do fluído. O termo convecção seria usual ao se referir ao efeito 

conjunto dos dois tipos de transporte, enquanto o termo advecção se referiria ao efeito resultante 

do transporte de massa. 

No “Glossário de termos técnicos em meteorologia e climatologia” (NERY; 

CARFAN, 2013), encontramos as seguintes definições para os termos convecção e advecção: 

“ADVECÇÃO: Processo pelo qual tem lugar uma transferência das propriedades de 

uma massa de ar, em virtude do campo de velocidades existente na própria atmosfera. 

Em meteorologia, quando se fala de advecção de temperatura ou umidade, por 

exemplo, pensa-se no transporte horizontal de massa para uma determinada zona em 

que as propriedades térmicas e graus de umidade são diferentes. [...] 

CONVECÇÃO: Movimentos dos fluidos que transportam e misturam as propriedades 

de um fluido específico. Movimentos internos organizados dentro de uma camada de 

ar, produzindo o transporte vertical de propriedades atmosféricas [...]”.  (NERY; 

CARFAN, 2013, p. 8, 98). 

Logo, percebe-se que ainda os termos convecção e advecção façam referência aos 

mesmos processos essenciais de transferência de energia tanto na área de física como na de 

meteorologia, nesta última há uma forte sobreposição da associação de direção do transporte na 

atmosfera relacionado a cada processo: convecção promove o transporte vertical e advecção, o 

horizontal. Também em meteorologia, estes processos podem relacionar-se ao transporte de 

outras propriedades além do calor, como a umidade ou poluentes, por exemplo. 

No contexto deste trabalho, o termo advecção tem a acepção comum à 

meteorologia. Porém, o termo convecção assume a acepção comum à rubrica de física quando 

se discorre sobre as trocas convectivas entre o pedestre e o ar e entre as superfícies do interior 

                                                 

 

 

 

4 “Fundamentos de transferência de calor e massa” (tradução nossa). 
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do cânion e o ar. Nestas situações não se deve associar o termo convecção estritamente à direção 

vertical de transporte. 

A disponibilidade de umidade influencia as trocas por calor latente que ocorrem na 

Camada Limite, e consequentemente, o transporte de umidade por advecção intervém no 

Balanço de Energia Superficial. Devido à influência da advecção, as fontes de umidade do 

terreno no entorno da localidade de simulação e da estação meteorológica de referência são 

levadas em conta pelo modelo CAT ao simular as condições microclimáticas do cânion. 

Para exemplificar a influência da advecção sobre o microclima de uma localidade, 

tome-se o estudo de Coseo e Larsen (2014) a respeito da influência das características de uso 

do solo sobre a intensidade da ICU de Chicago. Os autores encontraram que os fatores de 

correlação mais significativa para a ICU diurna de uma localidade não eram os parâmetros de 

uso do solo da própria localidade, mas de regiões a barlavento. Os dois parâmetros de maior 

correlação com a variação de temperatura foram a distância a barlavento do centro industrial 

com 52% de correlação e a porcentagem de copas de árvores a barlavento, com 48%. 

 

2.1.6 Balanço de Energia Superficial (BES) 

A origem das características de um determinado microclima urbano está no seu 

Balanço de Energia, ou seja, em como a energia presente no sistema está particionada entre as 

diversas formas de energia que participam do sistema. Conceitualmente, a dita “superfície 

ativa” é a interface onde ocorrem os principais fluxos de energia entre a Terra e a Atmosfera 

(OKE, 1978). Assim, a características da superfície tem participação importante na distribuição 

da energia dentro do sistema. Nas cidades, pode-se entender a superfície ativa como o conjunto 

das superfícies onde estes fluxos ocorrem, o que dependendo da escala ou do processo de 

interesse, pode ser o solo, o topo do dossel ou uma combinação de ambos. 

As fronteiras deste sistema são um pouco arbitrárias quando se considera que os 

fluxos de energia, tanto no solo como na atmosfera, ocorrem de forma contínua através de suas 

camadas (ERELL; PEARLMUTTER; WILLIAMSON, 2011). No entanto, pode-se dizer que o 

limite inferior seria uma profundidade de solo tal que as parcelas de energia (calor) e de massa 
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(percolação de água) transmitidas às camadas seguintes possam ser desprezadas; e o limite 

superior seria o topo da CLU (OKE, 1978). 

A Figura 2.25 ilustra esquematicamente o sistema de um dado volume urbano, e os 

fluxos de energia nele envolvidos. Segundo Oke, o Balanço de Energia Superficial pode ser 

definido pela equação (5). 

 

Figura 2.25 – Ilustração esquemática dos fluxos de energia envolvidos no balanço de um volume urbano 

Fonte: Adaptado de Oke (1978). 

 Q∗ + QF = QC + QL + ∆QS + ∆QA ( 5 ) 

Onde:  Q∗ : saldo líquido de energia radiante em todos os comprimentos de 

onda (OC+OL); 

 QF : densidade de fluxo de calor antropogênico; 

 QC : densidade de fluxo de calor sensível; 

 QL : densidade de fluxo de calor latente; 

 ∆QS : saldo de energia armazenada no solo; 

 ∆QA : saldo de energia devido ao transporte horizontal de energia no ar 

(advecção). 

O que determina se o sistema está aquecendo ou esfriando é o seu saldo positivo ou 

negativo, independentemente da direção em que os fluxos de energia estejam ocorrendo, da 

atmosfera ao solo, do solo à atmosfera ou ainda horizontalmente através da advecção (OKE, 

1978). 

De acordo com Oke, a alteração da temperatura de superfície através da alteração 

do albedo é um processo até certo ponto auto regulável dentro do sistema, uma vez que seus 

efeitos tendem a frear o processo desencadeado, ao invés de retroalimentá-lo: a redução do 

albedo aumenta a absorção de radiação de OC, que causa a aumento da temperatura superficial. 

Esta por sua vez, aumenta a emissão de radiação de OL, e essa perda de energia compensa 
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parcialmente o maior ganho devido ao aumento da absorção de OC, estabelecendo um limite 

de equilíbrio do processo desencadeado pela redução do albedo. 

No interior de cânions urbanos onde as emissões de OL à atmosfera são 

parcialmente bloqueadas pelas superfícies adjacentes, esse mecanismo de auto regulação sofre 

uma interferência. Fica evidente que o efeito da alteração do albedo de superfície no interior 

dos cânions urbanos é dependente das condições microclimáticas em que o mesmo se insere, e 

que é importante que os efeitos do uso de materiais de alto albedo sejam avaliados dentro de 

um contexto urbano, e não apenas em superfícies horizontais isoladas e em campo aberto. 

2.1.7 Temperatura Sol-Ar 

A temperatura aproximada das superfícies do cânion é estimada através da 

temperatura Sol-Ar (𝑇𝑆𝐴), que pode ser definida como a temperatura do ar externo à uma 

superfície a qual, na ausência de radiação solar, causaria o mesmo fluxo de calor na superfície 

e a mesma distribuição de temperatura através do material que ocorre de fato devido à ação 

combinada da temperatura real do ar exterior e da radiação solar incidente (O’CALLAGHAN; 

PROBERT, 1977; ERELL et al., 2013). 

Assim, a temperatura Sol-Ar não é a temperatura real da superfície, porque esta é 

influenciada também pelas propriedades térmicas do elemento e pela presença de umidade, que 

não são consideradas em seu cálculo. Mas é uma boa aproximação, especialmente para 

superfícies secas. A 𝑇𝑆𝐴 é um dado de saída da simulação do modelo CAT e será utilizada neste 

estudo como referência para a avaliação do efeito do albedo sobre a temperatura das superfícies 

do cânion. 

A temperatura superficial estimada é essencial para a obtenção dos fluxos da 

radiação de onda longa oriunda de cada superfície do cânion, dado este que participa do balanço 

de energia superficial. A emitância de onda longa das superfícies do cânion é também um dado 

de entrada para o cálculo das trocas de energia radiante do pedestre, para estimativa de seu 

conforto térmico. 

De acordo com Tham e Muneer (2011) a 𝑇𝑆𝐴 de uma superfície exposta à radiação 

solar pode ser obtida pelo equacionamento dos ganhos de energia radiante com as trocas 

convectivas e condutivas da superfície, iniciando com a equação (6). 
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 a. K(i,o)
↓ + L(i)

∗ = hC. (TSA + Tar) + E ( 6 ) 

Onde:  a : absortância da superfície na faixa de radiação de onda curta; 

 K(i,o)
↓  : irradiância de onda curta incidente sobre a superfície de 

inclinação i e orientação o (W/m²); 

 L(i)
∗  : saldo líquido de fluxos radiantes de onda longa da superfície de 

inclinação i (W/m²); 

 hC : coeficiente de fluxo de calor convectivo (W/m² K); 

 TSA : temperatura da superfície externa (K); 

 Tar : temperatura de bulbo seco do fluxo convectivo de ar sobre a 

superfície (K); 

 E : densidade de fluxo de energia transmitida ao interior do material 

(W/m²). 

O saldo líquido de trocas de radiantes de OL da superfície (𝐿∗) pode ser estimado 

através da equação (7), e o coeficiente de fluxo convectivo (ℎ𝐶) através da equação (8). 

 L(i)
∗ = ε. [L(i)

céu + L(i)
solo − σ. TSA

 4 ] ( 7 ) 

Onde:  ε : emissividade da superfície; 

 L(i)
céu : fluxo radiante de onda longa emitido pela abóbada celeste, 

atingindo a superfície de inclinação i (W/m²); 

 L(i)
solo : fluxo radiante de onda longa emitido pelo solo, atingindo a 

superfície de inclinação i (W/m²); 

 σ : constante de Stefan-Boltzmann (5,6697 × 10−8); 

 TSA : temperatura Sol-Ar da superfície externa (K). 

 

 hC = 4 + 4v ( 8 ) 

Onde:  hC : coeficiente de fluxo de calor convectivo (W/m² K); 

 v : velocidade média do vento sobre a superfície (m/s). 

Finalmente, combinando as equações (6), (7) e (8), e admitindo a ausência de fluxo 

de energia por condução para o interior do material (𝐸 = 0), obtêm-se a equação (9), de onde 

pode-se extrair a 𝑇𝑆𝐴 através de cálculo iterativo. Na realidade, o fluxo de energia por condução 

para o interior da superfície ocorrerá. A temperatura Sol-Ar é uma temperatura teórica, cuja 

utilidade é justamente não requerer o conhecimento prévio das propriedades dos materiais, e 

sua validade recai na equivalência que tem com o fluxo real, de acordo com a definição 

apresentada no início desta seção. A temperatura Sol-Ar pode ser usada como dado de partida 

para a obtenção do fluxo real de energia entre o ambiente externo e interno se combinada com 

outros dados físicos a respeito do edifício e com cálculos apropriados a um escopo de trabalho 

mais aprofundado, servindo assim de suporte a análises de conforto térmico de edificações. 
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σ. TSA

 4

hC
+ TSA −

{a. K(i,o)
↓ + ε. [L(i)

céu + L(i)
solo]}

hC − TSA
= 0 ( 9 ) 

2.1.8 Índices de conforto humano 

A sensação de conforto térmico é influenciada não apenas por fatores fisiológicos, 

mas também por fatores psicológicos e sociais. A sensação de conforto varia até mesmo dentro 

de uma mesma população aclimatada e com mesmos hábitos socioculturais, de acordo com 

idade, condições físicas, ou estado psicológico. Em ambientes externos, as pessoas 

naturalmente esperam por condições mais extremas e dinâmicas, e adotam estratégias auxiliares 

para lidar com os desconfortos do ambiente exterior, de forma que tendem a tolerar uma faixa 

mais ampla de condições como confortável do que em ambientes internos, tanto fisiológica 

como psicologicamente (ERELL; PEARLMUTTER; WILLIAMSON, 2011). 

Os primeiros índices de conforto estabelecidos eram direcionados à avaliação de 

ambientes internos e baseados em experimentos laboratoriais. De acordo com Monteiro e 

Alucci (2007, p. 44), embora a maior parte das pesquisas de conforto térmico seja direcionada 

a espaços fechados, há considerável produção adaptada ou desenvolvida especialmente a 

espaços abertos, os quais trazem maior complexidade para a análise termofisiológica por 

englobar fatores adicionais como radiação solar, ventos, atividade física, entre outros. 

Para Monteiro e Alucci (2007, p. 51), os índices empíricos apresentam respostas 

significativas, mas apenas sob condições semelhantes àquelas em que foram determinados, e as 

tentativas de criação de índices mais universais acabam convergindo para modelos analíticos, 

que têm como vantagem ainda a possibilidade de avaliação do papel de cada forma de troca 

térmica, facilitando a determinação das necessidades de intervenção nos ambientes externos. 

O Índice de Estresse Térmico (Index of Thermal Stress – ITS) foi um dos primeiros 

índices embasados em modelos analíticos, e que trata distintamente cada processo de troca 

térmica, ainda que tenha empregado equações experimentais para determinar essas trocas 

(MONTEIRO; ALUCCI, 2007, p. 51). 

O ITS é um modelo baseado no balanço de energia do pedestre, e utiliza como 

variáveis de entrada as condições microclimáticas do ambiente em que o pedestre se insere, 

levando em conta também a radiação solar. Foi originalmente desenvolvido por Givoni (1963), 

mas recentemente foi adaptado para o interior de cânions urbanos por Pearlmutter, Berliner e 
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Shaviv (2007) e, devido a esta adaptação e à sua compatibilidade com o modelo CAT de 

predição do microclima do cânion urbano, o ITS foi adotado como índice para a avaliação do 

conforto do pedestre nesta pesquisa. 

De acordo com Pearlmutter, Berliner e Shaviv (2007), o ITS é um modelo biofísico, 

que representa o fluxo de energia a ser transferido para o meio através da transpiração para que 

seja mantido o equilíbrio térmico do corpo com o meio. O ITS é calculado através das equações 

(10) e (11).  

 ITS = Et.
1

f
  ( 10 ) 

Onde:  Et : fluxo de energia a ser transferida ao meio através da transpiração 

para a manutenção do equilíbrio térmico corporal, em W/m²; 

 f : coeficiente de eficiência da transpiração. 

 Et = (M − W) ± R∗ ± C ( 11 ) 

Onde:  M : taxa metabólica, em W/m²; 

 W : energia metabólica transformada em trabalho, em W/m²; 

 R∗ : saldo líquido de fluxo radiante sobre o pedestre, em W/m²; 

 C : troca de calor sensível por convecção, em W/m². 

O coeficiente de eficiência da transpiração, definida por Givoni (1963) está 

apresentado na equação (12) e é dependente da relação entre o fluxo requerido de resfriamento 

por evaporação (Et) e a capacidade evaporativa do ar (Emáx). 

 
1

f
= exp [0,6 (

Et

Emáx
) − 0,12] ( 12 ) 

Onde:  Et : taxa de resfriamento requerida, em W; 

 Emáx : capacidade evaporativa do ar, em W. 

A capacidade evaporativa do ar (Emáx) por sua vez depende do grau de saturação 

de umidade no ar, ou seja, a capacidade evaporativa do ar é maior quanto mais quente e seco 

estiver o ar, aumentando a eficiência da transpiração. Emáx pode ser obtida através das equações 

(13), (14) e (15). 

 Emáx = c. v0,3(42 − PVa) ( 13 ) 

Onde:  Emáx : capacidade evaporativa do ar, em kcal/h; 

 c : coeficiente de vestimenta; 

 v : velocidade média do ar, em m/s; 

 PVa : pressão de vapor do ar, em mmHg. 
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 PVa = 7,5. (
RH

100
) . PVs ( 14 ) 

Onde:  RH : umidade relativa do ar, em %; 

 PVs : saturação da pressão de vapor, em kPa. 

 PVs = exp [16,6536 − (
4030,183

T𝑎𝑟 + 235
)] ( 15 ) 

Onde:  Tar : temperatura do ar, em °C. 

O saldo de fluxo radiante do pedestre quando inserido no cânion é a somatória de 

todos os fluxos radiantes, de onda curta e de onda longa entre o pedestre e seu entorno, como 

definido na equação (16), apresentada por Pearlmutter, Berliner e Shaviv (2007). 

 R∗ = Kcéu + KC + Lcéu + LC − LB ( 16 ) 

Onde:  R∗ : saldo líquido de fluxo radiante total (onda curta e longa) sobre o 

pedestre, em W/m²; 

 Kcéu : fluxo radiante de onda curta oriundo da radiação solar direta e 

difusa absorvida pelo pedestre, em W/m²; 

 KC : fluxo radiante de onda curta refletido pelas superfícies do cânion 

e absorvido pelo pedestre, em W/m²; 

 Lcéu : fluxo radiante de onda longa emitido pela abóbada celeste 

atingindo o pedestre, em W/m²; 

 LC : fluxo radiante de onda longa emitido pelas superfícies do cânion 

e absorvido pelo pedestre, em W/m²; 

 LB : fluxo radiante de onda longa emitido pelo pedestre, em W/m²; 

O cânion é admitido como sendo longo o suficiente para ser tratado como um eixo 

infinito, de forma que o saldo de energia radiante é calculado a partir das relações geométricas 

na seção transversal do cânion. 

A adaptação do ITS feita por Pearlmutter, Berliner e Shaviv (2007) para as 

condições de cânion urbano, posiciona o pedestre no centro do cânion. Embora os autores 

comentem que, através do método utilizado, é possível deslocar o pedestre para uma outra 

posição qualquer, mais próxima à fachada, entendeu-se que esta alteração talvez demandasse 

validação experimental apropriada, e seria melhor adotar as mesmas condições de contorno 

utilizadas pelos autores em seu estudo. 

Para obtenção da energia radiante líquida (𝑅∗) absorvida pelo pedestre, os autores 

utilizam o método de um cilindro de área equivalente à do corpo humano médio. 

As trocas de calor por convecção (𝐶) podem ocorrer por meio de convecção livre 

ou forçada. Fala-se em convecção forçada quando o movimento do fluido é causado por meios 

externos ao processo de convecção, como por exemplo, através do vento atmosférico ou de 
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ventilação mecânica; e em convecção livre ou natural, quando o movimento do fluido é 

induzido por forças de empuxo devido a diferenças de densidade causadas pelas variações de 

temperatura no fluido (BERGMAN et al., 2011). 

Segundo Pearlmutter, Berliner e Shaviv (2007), a convecção forçada é geralmente 

a forma predominante em ambiente exterior, e nesta condição a troca de calor convectiva entre 

o pedestre e o ambiente (𝐶) pode ser obtida através da equação (17). O coeficiente de 

transferência de calor depende da velocidade do ar, e sua correlação, estimada empiricamente 

pelos mesmos autores, está definida na equação (18). 

 C = hC. (T𝑎𝑟 − T𝐵) ( 17 ) 

Onde:  hC : coeficiente de transferência de calor, em Wm−2K−1; 

 T𝑎𝑟 : temperatura do ar, em °C. 

 T𝐵 : temperatura do pedestre, em °C. 

 hC = 8,3. v0,6 ( 18 ) 

Onde:  v : velocidade horizontal média do ar à altura do pedestre, em m.s-¹. 

Quanto ao desempenho do ITS, de acordo com Pearlmutter, Jiao and Garb (2014), 

o ITS é capaz de englobar aproximadamente 60% da variância na sensação térmica de 

pedestres, valor semelhante ao índice de temperatura equivalente fisiológica (Physiological 

Equivalent Temperature - PET) de Höppe (1999)  segundo Pearlmutter, Jiao and Garb (2014). 

Monteiro e Alucci (2010) realizaram a comparação de 29 índices de conforto em 

espaços externos, cruzando o resultado destes índices com pesquisas laboratoriais e de campo 

realizadas na cidade de São Paulo – SP (lat. 23,55° S). 

Os autores realizaram a calibração dos índices, o que em geral, melhora o índice de 

acertos preditivos deles, mas no contexto desta pesquisa, que avalia diferentes cidades, 

interessam os resultados encontrados por Monteiro e Alucci para o índice original, para que se 

tenha uma ideia inicial da precisão possível para o índice adotado, dada a impossibilidade de 

calibrações específicas para as localidades em que foi aplicado nesta pesquisa. 

A Tabela 2.1 resume os resultados de alguns dos índices comparados por Monteiro 

e Alucci (2010) para o índice original avaliado em relação à pesquisa laboratorial. O 

agrupamento, o nome do índice e do modelo estão abreviados conforme apresentados nas 

tabelas dos autores. Foram selecionados índices que levassem em conta as variáveis 

microclimáticas e individuais. 
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Tabela 2.1 – Comparação do desempenho do ITS com o de outros índices de conforto para ambientes 

exteriores, avaliados por estudo realizado na cidade de São Paulo (SP). 

Classificação dos 

Índices 

Modelo/ Índice Correlação com 

o parâmetro do 

modelo 

Correlação com 

as faixas 

interpretativas 

de conforto 

Porcentagem 

de acertos 

preditivos 

De estresse térmico por calor  

 HSI/ HSI 0,80 0,74 64% 

Sevilha/ Swreq' 0,88 0,84 72% 

MENEX/ SP 0,86 0,82 72% 

De estresse térmico por calor e frio  

 ITS/ITS 0,86 0,76 58% 

MENEX/ HL 0,88 0,83 63% 

MENEX/ PhS 0,82 0,77 31% 

De sensação térmica por parâmetros fisiológicos  

 De Freitas/PSI 0,87 0,82 61% 

De Freitas/STE 0,78 0,71 54% 

De sensação térmica por parâmetros qualitativos  

 KMM/ PMV 0,78 0,72 56% 

TS/ TS 0,86 0,83 69% 

De sensação térmica por analogia  

 ET+OT/ EOT* 0,67 0,66 36% 

Gagge/ SET* 0,82 0,79 19% 

MENEX/ STI 0,86 0,77 52% 

MEMI/ PET 0,82 0,78 35% 

Fonte: (MONTEIRO; ALUCCI, 2010). 

Em relação às condições testadas por Monteiro e Alucci (2010), o ITS teve uma 

porcentagem de acertos em relação aos votos de conforto de 58%, e uma correlação com as 

faixas interpretativas de conforto de 0,76. Comparativamente com os demais índices, o ITS está 

um pouco abaixo dos melhores índices, mas sua taxa de acertos é bastante razoável, e dentre os 

índices de estresse térmico por calor e frio, é o segundo melhor índice, ficando ligeiramente 

abaixo do índice HL, que tem 63% de acertos preditivos. O ITS, após calibrado em relação aos 

dados laboratoriais, atingiu 81% de acertos, também pouco abaixo do índice HL que atingiu 

83%. 

Pode-se concluir que o ITS é um índice razoável para a avaliação do conforto 

térmico do pedestre, especialmente considerando-se que sofreu adaptação específica para o 

interior de cânions urbanos por Pearlmutter, Berliner e Shaviv (2007), embora essa adaptação 

tenha sido feita em região de clima quente e seco, diferindo das condição brasileira onde 

predomina o clima quente e úmido. Os resultados da pesquisa de Monteiro e Alucci (2010) 

mostram que o ITS pode ter uma promissora melhora em sua qualidade de predição se for 

calibrado para as condições climáticas do local de aplicação. Por falta de uma calibração 
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específica para as cidades de estudo, adotou-se nesta pesquisa os níveis de conforto 

apresentados por Pearlmutter, Jiao e Garb (2014), constantes na .Tabela 2.2. 

Tabela 2.2 – Correlação entre valores de ITS e o nível de conforto térmico predito para o pedestre. 

Valor de ITS (W) Nível ITS Nível de conforto térmico predito 

≤ –160 3 Frio 

de –160 a +160 4 Confortável 

de +160 a +480 5 Morno 

de +480 a +800 6 Quente 

> +800 7 Muito quente 

Fonte: (PEARLMUTTER; JIAO; GARB, 2014). 

2.2 ALBEDO E O CLIMA URBANO 

O albedo é um parâmetro que regula a taxa de energia incidente no sistema que será 

refletida para fora dele, em relação à parte que será por ele absorvida. Portanto, intervém no 

equilíbrio entre armazenamento e saída da energia radiante no sistema Terra-Atmosfera. Regula 

o saldo de energia radiante na superfície terrestre, que é dado de entrada para o Balanço de 

Energia Superficial. 

Por isso, embora na literatura em geral o albedo seja tratado como uma estratégia 

local, o uso de superfícies de alto albedo chega a figurar entre o repertório de estratégias em 

escala mundial, como medida auxiliar no controle do fenômeno de aquecimento global. O 

aumento da refletância das superfícies terrestres em regiões tropicais e de baixa nebulosidade 

teoricamente contribuiria para a redução do aquecimento terrestre, e de acordo com Cotana et 

al. (2014), seria uma estratégia coadjuvante viável, com baixo custo e efeitos em mais curto 

prazo quando comparada às principais estratégias contra o aquecimento global: fontes de 

energia renovável e redução no consumo de energia. Em seu estudo de caso baseado em uma 

planta fabril na Tunísia, os autores estimaram que o uso de superfícies de alto albedo equivaleria 

à compensação de uma tonelada de 𝐶𝑂2 por cada 6 m² da planta fabril. 

O fenômeno de aquecimento global se sobrepõe ao de ICU, e com o crescimento 

das cidades, e crescente consumo de energia, forma-se uma conjunção de fatores que tornam as 

medidas de mitigação da ICU ainda mais relevantes para o futuro das cidades, sob vários pontos 

de vista: conforto ambiental, eficiência energética, e até saúde pública, uma vez que 

temperaturas extremas tendem a afetar grupos sociais mais vulneráveis como doentes e idosos. 
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Uma vez que o crescimento das cidades é inevitável, coloca-se a questão de como 

reduzir seu impacto e melhorar suas condições de conforto. Nesse contexto, muito do apelo do 

albedo como estratégia se dá porque o controle de propriedades das superfícies é uma forma de 

intervenção urbana de mais fácil implantação se comparada à mudança de outras características, 

que incorrem em maior custo, ou são pouco viáveis em tecidos urbanos já consolidados, como 

aumento da área impermeável, da área vegetada, alteração de padrão de ruas, lotes ou de 

densidade. 

Para Smith e Levermore (2008), o entendimento atual é de que algum grau de 

aquecimento das cidades é inevitável, porém, minimizar seus efeitos depende da correta e 

detalhada compreensão dos processos que o geram. Segundo os autores, já há muito 

conhecimento acumulado na literatura científica sobre climatologia urbana, abarcando diversas 

escalas espaciais, e uma efetiva redução da ICU passa, entre outros, por mudanças nas 

regulamentações edilícias e no planejamento urbano, de forma a garantir a adoção de práticas 

que resultem no baixo consumo de energia, e privilegiem estratégias passivas de conforto 

ambiental, tanto interna quanto externamente aos edifícios. 

Coordenar o conhecimento científico disponível para diferentes escalas e aspectos 

em um corpo de orientações claras e efetivas para cada localidade pode não ser tarefa tão 

simples quanto faça supor a afirmação de Smith e Levermore sobre o conhecimento já 

acumulado.  

De acordo com Coseo e Larsen (2014) um dos motivos pelos quais as ICU 

continuam a interessar os climatologistas é que os mecanismos físicos já conhecidos sobre o 

sistema interagem de forma dinâmica com as condições locais de cada cidade.  

Assim, definir estratégias de mitigação exige que seja feita a avaliação caso a caso, 

para cada clima ou cidade, o que, dada a escala da cidade e complexidade dos processos, implica 

em esforços de pesquisa extensos. 

Taha (2008) aponta como limitações a serem superadas a falta de dados de campo 

sistemáticos que permitam uma melhor avaliação de modelos meteorológicos com maior 

resolução, e a dificuldade da tarefa de modelagem morfológica do tecido urbano, por ser uma 

tarefa extremamente morosa e artesanal. 

Desta maneira, embora a climatologia urbana esteja bem desenvolvida, a 

dificuldade inerente ao ambiente estudado deixa ainda espaço para incertezas no debate sobre 

os efeitos das estratégias propostas para intervir no clima urbano, dentre elas, o aumento do 

albedo superficial urbano. 
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Eficácia do albedo para mitigação dos efeitos de ICU em relação a outras 

estratégias 

Mackey, Lee e Smith (2012) realizaram um estudo na cidade de Chicago, onde 

foram comparadas imagens de satélite antigas, anteriores às medidas tomadas pela cidade para 

mitigação da ICU com imagens mais recentes, para avaliar a efetividade de algumas medidas, 

dentre elas o aumento do albedo. Com tecido urbano já consolidado antes das medidas de 

mitigação, a cidade era uma amostra conveniente. Contrariando as expectativas, a adoção de 

coberturas de alta refletância mostrou um efeito mais pronunciado para a redução da 

temperatura média superficial urbana do que o aumento do índice de área vegetada. Em especial 

o uso de tetos verdes não mostrou nenhuma contribuição. Naturalmente, os autores destacam 

que há limitações na correlação entre o que é captado pelos satélites, no topo do dossel urbano, 

e a realidade efetiva em seu interior, e que outros benefícios além da redução de temperatura 

superficial podem advir do uso de tetos verdes. No entanto, surpreende que o efeito do alto 

albedo em coberturas seja maior que o da vegetação. Segundo Mackey, Lee e Smith (2012), a 

contribuição da vegetação parece ser bastante suscetível à disponibilidade de água e à densidade 

da vegetação. Também para Coseo e Larsen (2014, p. 118) o efeito da grama não é tão efetivo 

como o de árvores e vegetações mais densas, que possuem também o efeito de sombreamento. 

Alguns estudos (KLOK et al.,2012; NAZARIAN; KLEISSL, 2015; TAHA, 2008) 

têm buscado identificar o grau de importância relativo de cada fator dentro de um conjunto de 

fatores causais do fenômeno da ICU, e desta forma auxiliar num direcionamento mais efetivo 

de pesquisas e de medidas de mitigação. As correlações são investigadas das mais variadas 

formas, através de simulações, métodos estatísticos, imagens termais de satélite, aquisição de 

dados no local, ou combinações destes. Geralmente, quando o albedo é incluído como um dos 

fatores analisados, figura entre os mais relevantes para as temperaturas superficiais e do ar, 

quase sempre no topo da lista. 

Klok et al. (2012) utilizaram sensoriamento térmico remoto de 15 diferentes dias 

de verão, distribuídos nos anos de 1984 a 2007 para avaliar a ilha de calor superficial de 22 

distritos da cidade de Rotterdam, correlacionando-a com cinco características físicas dos 

distritos: albedo, fator de visão de céu, porcentagem de áreas verdes, porcentagem de áreas 

impermeáveis e porcentagem de corpos d’água. Concluíram que a maior correlação foi a 
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porcentagem de área verde, com coeficiente de Pearson5 de -0,83, seguido em segundo lugar 

pelo albedo (-0,64) que na verdade ficou muito próximo aos outros dois fatores relevantes: 

porcentagem de área impermeável (+0,62) e fator de visão de céu (-0,61). 

Outra pesquisa mais recente, realizada a partir de simulações para condições de 

verão de uma localidade costeira a 33° de latitude, utilizando CFD (Dinâmica de Fluidos 

Computacional) identifica o albedo superficial do pavimento como o parâmetro de maior 

influência sobre as temperaturas superficiais e sobre o balanço de energia, dentre os quatro 

parâmetros analisados, que foram: relação altura-largura, albedo superficial do pavimento, 

direção do vento e velocidade do vento  (NAZARIAN; KLEISSL, 2015). 

Nazarian e Kleissl (2015) encontraram que a substituição de asfalto por concreto 

reduziu a temperatura superficial do piso em 8,0 °C, mas aumentou a das fachadas em 3,5 °C, 

o que pode representar um maior consumo de energia para condicionamento do interior dos 

edifícios ou a piora nas condições de conforto interno. 

Sua análise sugeriu que as temperaturas superficiais do pavimento e paredes 

aumentam quando se aumenta a proporção do cânion (H/W). Apesar de nesses casos o efeito 

de sombreamento reduzir a exposição das superfícies ao ganho de radiação solar (OC) devido 

ao sombreamento, essa redução não é suficiente para compensar a retenção de calor no interior 

do cânion. 

Essa retenção de calor é resultante da redução das trocas convectivas devido à 

obstrução da velocidade do vento no interior dos cânions mais profundos, e também por causa 

da redução das perdas radiantes por emissão de OL, devidas ao menor FVC. 

                                                 

 

 

 

5 Coeficiente de correlação de Pearson (ρ): método estatístico que mede o grau de correlação entre 

duas variáveis, em que ρ=0 indica que as duas variáveis comparadas não dependem linearmente uma da outra e 

ρ=±1 indica uma correlação perfeita entre as variáveis. Uma correlação positiva indica que ambas aumentam ou 

diminuem conjuntamente, enquanto uma correlação negativa indica que quando uma das variáveis aumenta a outra 

diminui. 
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Efeito do albedo sobre a temperatura do ar 

Um dos efeitos mais almejados com a adoção do alto albedo é a redução da 

temperatura do ar através da redução da temperatura superficial. Simulações em escala 

mesourbana realizadas por Taha (2008) para a cidade de Sacramento, na Califórnia (EUA), com 

a finalidade de avaliar os efeitos do albedo como estratégia de mitigação da ICU sobre a 

qualidade do ar, indicaram um efeito de redução de temperatura do ar durante o dia, sendo mais 

intenso no período da tarde, e a ausência de efeito durante a noite. Foi simulado o aumento 

intenso, mas factível do albedo de acordo com o tipo de superfície e uso urbano, e a elevação 

do albedo foi aplicada de forma extensiva por toda a malha urbana. A máxima redução de 

temperatura encontrada nas simulações de Taha foi de 3,0°C, porém a maioria dos valores são 

mais modestos como mostra a Figura 2.26, onde a diferença de temperatura geralmente não 

ultrapassa 1,5°C. 

 

Figura 2.26 – Simulação do efeito do aumento do albedo urbano sobre a temperatura do ar, para a cidade 

de Sacramento, Califórnia (EUA) 

Fonte: (TAHA, 2008, p. 8805). 

Vê-se que embora o efeito do albedo das superfícies sobre a temperatura do ar 

ocorra, variações significativas resultam de sua aplicação massiva nas superfícies urbanas. 

Muito provavelmente, o efeito de rugosidade da geometria urbana se sobrepõe ao do albedo das 

superfícies isoladamente, como discutido na seção 2.1.2, reduzindo o impacto do albedo 

superficial no tecido urbano em relação ao seu potencial em superfícies planas. 

Outro efeito climático do albedo simulado por Taha (2008), foi a alteração das 

concentrações de ozônio no ar ao nível do pedestre. O cenário de alto albedo apresentou 
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reduções típicas da ordem de 5 a 11 ppb6, que coincidiram sistematicamente com os picos de 

maior concentração diária, ou seja, a melhora ocorre convenientemente no momento mais 

crítico. Mas houve também piora da concentração em áreas pontuais, ainda que por período 

curto de tempo. 

Efeito do albedo sobre as temperaturas de superfície 

Segundo Li, Harvey e Kendall (2013, p. 536): “O albedo (ou refletância solar) tem 

um papel importante no comportamento térmico de pavimentos e outras superfícies, e no 

impacto desse comportamento térmico sobre os seres humanos e meio ambiente”. 

Assim há uma relação direta entre albedo e temperatura superficial. A Figura 2.27 

ilustra a correlação encontrada por Li, Harvey e Kendall (2013) em um estudo sobre o albedo 

de pavimentos. Ela mostra a correlação entre a máxima temperatura superficial dos pavimentos 

estudados e o seu albedo. 

 

Figura 2.27 – Influência do albedo na temperatura de superfície de pavimentos 

Fonte: Adaptado de Li, Harvey e Kendall (2013). 

 

                                                 

 

 

 

6 ppb: partes por bilhão. 
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Uma vez que o albedo é uma medida do quanto da radiação incidente é refletida 

pela superfície, o seu efeito sobre a temperatura superficial do material exposto à radiação solar 

será tão maior quanto maior for a irradiância solar incidente sobre ele. Isso implica em 

diferenças no efeito do albedo entre localidades de baixa latitude, com alta exposição solar, e 

localidades de alta latitude ou então com alta taxa de nebulosidade. 

Embora a temperatura superficial seja influenciada também pela velocidade do 

vento, no caso específico do estudo sobre pavimentos, seus autores concluíram que comparada 

ao efeito da radiação solar, a influência do vento não é tão significativa. Já na fachada de 

edificações isoladas, conforme a altura e a orientação, velocidades de vento maiores que as ao 

nível do solo podem ter uma influência relevante na temperatura de superfície. Porém, o mesmo 

é improvável para fachadas no interior de cânions urbanos, uma vez que neles a velocidade do 

vento tende a ser baixa, conforme discutido no item 2.1.5(p. 56). 

Efeito do albedo sobre o conforto térmico 

O albedo das superfícies urbanas regula a quantia de radiação de OC refletida para 

o entorno, inclusive pedestres, afetando assim seu conforto térmico (ERELL et al., 2013). 

O aumento da radiação refletida atinge também superfícies envidraçadas das 

fachadas, podendo representar um aumento da energia radiante incidente nos ambientes 

internos (YAGHOOBIAN; KLEISSL, 2012). Essa carga térmica extra, quando indesejável, 

como em regiões ou estações quentes, pode implicar em uma redução do conforto térmico 

interno. No caso de ambientes resfriados por sistemas de condicionamento de ar, pode implicar 

em um maior consumo de energia. 

Para condições climáticas mais frias, esses ganhos de energia radiante sobre 

pedestre e ambientes internos resultantes do maior albedo podem ser convenientes para a 

melhora do conforto térmico. Deve-se ponderar os efeitos da redução do aquecimento no verão, 

com seus efeitos de inverno, de forma a evitar elevação do consumo de energia para 

aquecimento nas estações frias (SMITH; LEVERMORE, 2008). 

 Assim, a avaliação dos benefícios da adoção de albedos altos nas superfícies 

urbanas depende das características climáticas e morfológicas da cidade, sendo relevante o 

desenvolvimento de estudos mais aprofundados sobre a intensidade destes efeitos, e suas 
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vantagens ou desvantagens em diferentes climas. Não se trata de encontrar a solução final para 

o conforto, mas de compreender cada processo em seu contexto, de forma a tirar o melhor 

proveito das diferentes estratégias, e a combiná-las adequadamente. Em consonância, cita-se a 

posição expressa por Hirashima (2010): 

“(...) no contexto dos ambientes externos urbanos existem diversas condições que 

favorecem a adaptação: a escolha do sol ou da sombra, o frescor da evaporação gerada 

por uma fonte ou parque, a rua com um vento ou um espaço protegido deste etc. (...) 

No entanto, a questão decisiva é a existência de uma gama diversificada e adequada 

de possibilidades que permitem às pessoas se adaptarem às condições ambientais”. 
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3  METODOLOGIA 

Com o objetivo de compreender o efeito do albedo sobre o microclima de cânions 

urbanos, foram avaliados seus efeitos sobre três variáveis: a temperatura do ar no interior do 

cânion, a temperatura média das superfícies do cânion, e as condições de conforto térmico ao 

nível do pedestre. Por uma limitação da extensão da pesquisa, seu impacto sobre a carga térmica 

de edifícios e sobre a atenuação da ICU não foram abordados. 

Optou-se pela utilização de simulações a partir de modelo matemático, por permitir 

o teste de um maior número de cenários. Sendo um estudo exploratório sobre o tema, a maior 

quantidade de cenários contribui para uma melhor identificação das principais tendências e das 

variáveis mais relevantes. As etapas de trabalho da pesquisa estão descritas na Figura 3.1. 

 

Figura 3.1 – Fluxograma das etapas de trabalho. 
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3.1  MATERIAIS 

3.1.1  Modelos numéricos 

Três modelos foram utilizados neste estudo: 

a) Equação de Li, Harvey e Kendall (2013): correlação empírica utilizada para 

estimar o efeito máximo do albedo em superfícies horizontais em campo aberto, 

para todo o Brasil; 

b) Software CAT v.1.3 (ERELL; WILLIAMSON, 2006): Software em Fortran 

que simula as condições microclimáticas dentro de um cânion urbano infinito. 

Utilizado para simular as condições em cânions urbanos em oito cidades 

brasileiras, uma em cada zona bioclimática brasileira; 

c) Modelo ITS (PEARLMUTTER; BERLINER; SHAVIV, 2007): Modelo 

matemático de predição do conforto térmico de pedestres dentro de um cânion 

urbano simétrico. Foi implementado através de planilhas eletrônicas, e aplicado 

nos cânions das cidades simuladas com o CAT. 

3.1.2  Softwares 

Todos os softwares utilizados são de livre acesso, e seguem abaixo relacionados: 

a) CAT v.1.3 - Canyon Air Temperature (ERELL; WILLIAMSON, 2006): 

Utilizado para as simulações microclimáticas; 

b) Spectral Transformer for Landsat 8 Imagery (GeoSage ©): Utilizado no 

refinamento do grid das imagens de satélite. 

c) QuantumGIS 2.2 Valmiera ® (QGIS Project): Utilizado para reprojeção de 

imagens de satélite; 

d) Spring 5.2.7 © (Inpe) (CAMARA et al., 1996): Utilizado para tratar, classificar 

imagens de satélite, gerar mapas temáticos e realizar cálculo de área; 
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e) Google Earth © (Google): Utilizado para confirmação das estações 

meteorológicas e coordenadas geográficas, e ilustrações a partir de imagens 

aéreas; 

3.1.3  Bases de dados 

a) Imagens de satélite: Imagens do Landsat 8, obtidos através da ferramenta Earth 

Explorer (USGS); 

b) Base de dados climáticos: Ano Meteorológico Típico (Typical Meteorological 

Year – TMY) da base de dados climáticos da ANTAC, tratados e 

disponibilizadas por Roriz (2012a) para 411 cidades. 

O TMY é um ano “artificial” completo formado por dados climáticos horários reais 

de uma dada localidade. Cada mês do TMY, chamado mês típico, é selecionado de uma longa 

série histórica de dados da localidade, e deve ser estatisticamente representativo das condições 

meteorológicas do período que representa, havendo, é claro, diferentes métodos para 

determinação dos meses típicos (JANJAI; DEEYAI, 2009). 

A descrição de Roriz (2012b, p. 2) sobre o processo de obtenção dos arquivos TMY 

aqui utilizados é a que segue: 

“(...) Resumidamente, dispondo-se de uma sequência de dados históricos de vários 

anos, o método consiste em, para cada estação e cada mês, excluir-se sucessivamente 

os anos mais quentes e mais frios, até que reste apenas um, considerado como o mês 

típico do lugar. O TMY será formado pelos 12 meses selecionados, podendo ser estes 

meses de diferentes anos.” 

O TMY elimina condições atípicas, constituindo-se numa base de dados melhor 

para estudo do que dados de um período específico, que poderiam resultar em distorções, e 

evita o inconveniente de se trabalhar diretamente com longas séries de dados para obtenção de 

desempenhos médios representativos. Além disso, a obtenção do TMY envolve ainda um 

tratamento prévio de remoção de dados espúrios e preenchimento de lacunas de dados das séries 

históricas, o que por si só o torna mais adequado ao estudo. 
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3.2  MODELO DE ESTIMATIVA DO EFEITO DO ALBEDO NA 

TEMPERATURA DE SUPEFÍCIE HORIZONTAL EM CAMPO ABERTO 

Para avaliar o potencial de contribuição do albedo para a redução da temperatura 

superficial, em superfícies horizontais em campo aberto, utilizou-se uma adaptação da 

correlação empírica encontrada por Li, Harvey e Kendall (2013), entre o pico diário do fluxo 

de irradiância solar global incidente na superfície, e a redução da temperatura superficial que a 

elevação do albedo pode ter, descrita na equação (19). 

 EAalb = 6. q ( 19 ) 

Onde:  EAalb : efeito de arrefecimento da temperatura de superfície do 

pavimento resultante de um aumento de 0,1 no valor do albedo; 

 q : pico diário do fluxo de irradiância solar global atingindo a 

superfície do pavimento, em kW/m². 

O estudo dos referidos autores foi realizado para superfícies de concreto, asfalto e 

paver, materiais comuns na pavimentação. Substituiu-se na equação (19) o valor do pico de 

irradiância solar global (𝑞) por uma média simples dos valores de irradiância solar global 

horizontal  (𝐼𝐺𝐻) em torno do horário de pico para um período de 41 dias, englobando o solstício 

mais os 20 dias anteriores e posteriores, para o período de verão e de inverno de cada cidade. 

A média do período permite a diluição de valores extremos isolados, oferecendo uma base 

melhor de comparação entre regiões. 

Os valores de (𝐼𝐺𝐻) foram calculados para o TMY de 411 cidades brasileiras, cujas 

posições geográficas estão ilustradas na Figura 3.2. 

Para simplificar a eleição de valores significativos de irradiância, assumiu-se que 

para todas as regiões os valores extremos aconteceriam próximos aos solstícios do hemisfério 

sul (verão e inverno). Como o albedo é menor para incidência normal à superfície, no caso, 

superfícies horizontais, o valor de pico diário foi adotado como a média dos valores medidos 

às 11h, 12h e 13h, ou seja, quando o sol está mais próximo ao Zênite. 
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Figura 3.2 – Distribuição geográfica das 411 cidades brasileiras utilizadas na avaliação do potencial do 

albedo na redução da temperatura superficial 

Fonte: Elaborado a partir da Base de dados climáticos da ANTAC (RORIZ, 2012a). 

O valor médio dos picos de irradiância no período próximo ao solstício de verão 

(𝐼𝐺𝐻_𝑀𝑉) e de inverno (𝐼𝐺𝐻_𝑀𝐼) foram aplicados na equação (19) no lugar do valor de pico da 

irradiância (q) para obtenção do potencial de arrefecimento da temperatura de superfície. Tais 

valores representam em quantos graus a temperatura superficial se reduz ao se aumentar em 

10% o albedo da superfície.  Os resultados foram interpolados para a geração de mapas 

ilustrando a distribuição desse potencial no território nacional. 
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3.3  MODELO DE SIMULAÇÃO DO EFEITO DO ALBEDO NO INTERIOR 

DE CÂNIONS URBANOS 

3.3.1  Cenário e variáveis de simulação 

Para garantir a diversidade de cenários climáticos, foram selecionadas cidades em 

cada uma das 8 Zonas Bioclimáticas (ZB), definidas na NBR 15220: Norma Brasileira de 

Desempenho Térmico (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2005). 

Há uma correlação positiva entre o tamanho populacional de um aglomerado 

urbano e a intensidade de sua ICU (OKE, 1973). Em seu estudo, Oke encontrou coeficientes de 

determinação que variaram de 0,74 (aglomerados europeus) a 0,97 (aglomerados da América 

do Norte). 

O CAT, modelo microclimático utilizado, não simula a influência do aglomerado 

urbano como um todo, mas apenas as condições no interior do cânion. O modelo transpõe as 

condições climáticas medidas na estação meteorológica de referência (ER) para o interior do 

cânion simulado (CS), alterando-as com base no Balanço de Energia Superficial (BES) de 

ambas. 

No entanto, a variação da umidade disponível no ar afeta a distribuição da energia 

entre calor latente e sensível, e o vento ao passar por regiões secas ou úmidas no entorno, 

carrega para aquela localidade parte dessas propriedades por advecção. Por isso, o modelo leva 

em conta eventuais diferenças nas fontes de umidade do entorno da ER e do CS de acordo com 

a direção do vento, para corrigir o balanço de energia do CS. 

Assim, mesmo tratando-se de simulações de cânions hipotéticos, foram adotadas 

localidades reais para representar o entorno dos cânions. 

As localidades de entorno escolhidas para os cânions estão localizadas em meio a 

um tecido urbano ainda não verticalizado, situado próximo ao centro. O objetivo desta escolha 

foi o de obter dados de entrada para a simulação que estivessem relacionados às condições 

realistas de cada cidade, em uma zona de potencial verticalização. 

Foram buscadas cidades de porte médio, porque nelas é mais fácil a identificação 

de uma malha urbana mais homogênea e menos verticalizada do que em grandes cidades, 
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facilitando a parametrização do entorno, e ainda, por serem em maior número, facilitando a 

seleção de cidades de porte semelhante distribuídas em diferentes ZB’s. 

Resumidamente, os critérios adotados na escolha das cidades de referência foram: 

cidades de porte médio, uma em cada Zona Bioclimática, com tamanho populacional o mais 

semelhante possível, com dados do ano meteorológico típico disponíveis, e que tivessem a 

localização da estação de meteorológica de referência (ER) visível nas imagens de satélite. 

Este último critério fez parte da seleção das cidades de referência porque é muito 

comum que as coordenadas fornecidas oficialmente estejam incorretas ou imprecisas nos 

relatórios de dados, e como descrito anteriormente, essa posição é importante para a descrição 

correta das fontes de umidade no entorno da ER em cada direção. 

A Tabela 3.1 resume as cidades, comparando sua população e identificando sua 

Zona Bioclimática e identifica as localizações geográficas selecionadas como base de entrada 

para simular os cânions hipotéticos. 

Tabela 3.1 – Cidades de referência para simulação. 

UF Cidade População 

(milhões) 

Zona Bioclimática 

(NBR 15.220) 

Posição do Cânion Simulado 

Latitude Longitude 

PR Maringá 0,357 1 -23,401° -51,917° 

RS Uruguaiana 0,125 2 -29,763° -57,086° 

MG Juiz de Fora 0,516 3 -21,777° -43,351° 

SP Franca 0,318 4 -20,526° -47,380° 

RJ Campos 0,463 5 -21,760° -41,321° 

SP Pres. Prudente 0,207 6 -22,119° -51,394° 

MA Imperatriz 0,247 7 -5,520° -47,488° 

ES Vitória 0,327 8 -20,287° -40,297° 

Fontes: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística: Ferramenta IBGE Cidades / Censo Demográfico 

de 2010. Associação Brasileira de Normas Técnicas: Norma de Desempenho Térmico de 

Edificações NBR 15.220:2005. Google Earth. 

 

Como o objetivo do Zoneamento Bioclimático é oferecer subsídio ao projeto de 

edificações, não há descrições diretas das condições climáticas de cada ZB, e sim, as 

recomendações de estratégias construtivas para condicionamento térmico passivo de uma 

edificação em cada cidade ou ZB (Quadro 3.1). Por isso, posteriormente à seleção das cidades, 

procedeu-se a identificação do clima local, inicialmente baseando-se na classificação climática 

de Köppen (Figura 3.3 e Quadro 3.1). 
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Quadro 3.1 – Quadro comparativo das estratégias recomendadas para o conforto térmico de edificações nas 

cidades de referência do estudo, em conjunto com a indicação da classificação climática de 

Köppen, latitude e altitude de cada cidade 

Fontes: NBR 15220 (ABNT, 2005); Programa ZBBR v. 1.1 (RORIZ, 2004). 

De acordo com Chen e Chen (2013), Rolim et al. (2007) e Sá Júnior (2009), o 

sistema de classificação climática proposto por Wladimir Köppen (1900), posteriormente 

aperfeiçoado com a coloboração de Rudolf Geiger e então denomidado Köppen-Geiger 

(KÖPPEN e GEIGER, 1930), é um sistema abrangente e tem sido largamente utilizado para 

mapear a distribuição geográfica de características climáticas de longo prazo, por sua 

simplicidade e capacidade de relacionar o clima com a vegetação natural. 
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Figura 3.3 – Localização geográfica e climática das cidades amostrais 

Fonte: Adaptado de (CARDOSO, 2012). 

Baseando-se no pressuposto de que a vegetação natural é uma expressão do clima 

regional, essa classificação reune em uma única métrica, múltiplas variáveis e sua sazonalidade, 

estabelcendo classes climáticas de acordo com limites térmicos e hídricos, estando as principais 

modificações aplicadas ao método relacionadas justamente a esses limites. 

Segundo Sá e Júnior (2009, p. 15-32), a classificação é composta de 5 grandes 

grupos, nomeados por letras maíusculas (de A a E) e relacionados a regiões do globo, do 

Equador aos Pólos. Em seguida, há a divisão em subgrupos (indicados por letras minúsculas), 

relacionados às variações sazonais de precipitação e temperatura de uma série histórica, 

refinando-se em maior detalhe as características das classes climáticas. 
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A título de exemplo, o Quadro 3.2 (ROLIM et al., 2007, p. 713) resume o 

procedimento aplicado para estabelecer as classes dos grupos A e C, facilitando assim a 

compreensão da nomenclatura usada na classificação de Köppen. 

 

Quadro 3.2 – Chave para a classificação climática de Köppen, simplificada por SETZER (1966), 

modificada para a inclusão do tipo climático “Am” (Tropical Monçonico) 

Fonte: (ROLIM et al., 2007). 

O Mapa de Climas do Brasil1, disponibilizado pelo IBGE (INSTITUTO 

BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 1978-2002), mostra uma classificação 

climática de raciocínio semelhante à de Köppen-Geiger, baseada em temperatura e precipitação, 

porém explicitando o número de meses do período seco, e por ser um mapa grande (escala 1: 

5.000.000), apresenta uma melhor resolução da distribuição territorial das classes climáticas do 

que o mapa de Cardoso (2012). O Quadro 3.3 organiza as características climáticas de cada 

cidade de referência deste estudo de acordo com essas duas classificações. 

—————————— 

1 Por ser um mapa em tamanho mural, o Mapa de Climas do Brasil não foi incluído neste trabalho, mas pode ser 

facilmente acessado no sítio do IBGE, tendo sido incluída aos anexos a versão menor do mesmo mapa, que 

compõe o Atlas Escolar do IBGE (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 1979-

2002), onde, porém, não estão identificadas as cidades de referência deste estudo. 
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Quadro 3.3 – Comparação entre as características climáticas das cidades de referência segundo o Mapa de 

Climas do Brasil e segundo o Mapa de Classes Climáticas de Köppen 

Fontes: Elaborado a partir de dados do Instituto Nacional de Meteorologia (2009), da Base de Dados TMY 

de Roriz (2012a), do GoogleEarth, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (1978-2002), de 

Cardoso (2012) e de Sá Júnior (2009). 

No caso das cidades de referência, três estão classificadas no grupo A (Köppen), de 

clima tropical, ou seja, as médias mensais de temperatura são superiores a 18°C em todos os 

meses do ano: Campos-RJ, Vitória-ES e Imperatriz-MA. Em Imperatriz, a cidade mais próxima 

ao Equador dentre as de referência, as temperaturas médias são especialmente constantes ao 

longo do ano (Figura 3.4). 
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Figura 3.4 – Comparação da precipitação nas três cidades do grupo climático A – Tropical (Köppen) 

Fonte: Normais Climatológicas do Brasil 1961-1990 (INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA, 

2009). 

O que mais difere no clima das três cidades está relacionado ao regime de chuvas: 

Vitória-ES, possui clima monçônico (Köpen: Am), ou seja, com chuvas intensas, podendo ter 

um breve período seco, compatível com a classe de umidade “Super-Úmido com Subseca” do 

IBGE, e compatível com sua condição litorânea. Imperatriz-MA, bem mais distante do litoral, 

porém às margens do rio Tocantins, apresenta um período seco durante o inverno (Köppen: 

Aw), com duração de 4 a 5 meses segundo o IBGE (clima Semi-úmido). 

Já a cidade de Campos-RJ, próxima ao mar e cortado pelo rio Paraíba do Sul, teria 

um regime de precipitações distribuídas ao longo de todo o ano, ou seja, sem seca (Köppen: 

Af), porém a classificação do IBGE indica que a cidade apresenta um período de 3 meses secos 

(Úmido). A Figura 3.4 evidencia um período mais seco em Campos, de junho a agosto, e mostra 

uma maior semelhança entre os regime de distribuição de chuvas das cidades de Campos-RJ e 

de Vitória-ES, embora esta última tenha precipitações bem mais constantes (> 60 mm em todos 

os meses exceto agosto), e tenha um volume maior de chuvas, de 1.252 mm anuais, contra 1.055 

mm da cidade de Campos (valores anuais resumidos no Quadro 3.3); enquanto Imperatriz-MA, 

com o maior valor de precipitação acumulada anual entre as três, de 1.533 mm, se destaca com 

uma variação sazonal bem mais pronunciada, um período bastante seco de julho a setembro 

(precipitação mensal <30 mm), em contraste com volumes bem maiores de janeiro a abril 

As três cidades do grupo A (Köppen), Campos-RJ, Vitória-ES e Imperatriz-MA, 

apresentam massa térmica de resfriamento dentre as estratégias de condicionamento passivo 

recomendadas (Quadro 3.1), indicando que o uso de albedos altos seria útil para as edificações, 
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afim de reduzir o aquecimento solar da envoltória durante o dia. Apenas Campos-RJ apresenta 

simultaneamente a recomendação de massa térmica para resfriamento e para aquecimento, o 

que é estranho, considerando as elevadas médias de temperatura ao longo do ano, mesmo no 

período de inverno. 

Pela classificação de Köppen, dentro do grupo C, clima temperado úmido, há dois 

subgrupos, um de cidades sem estação seca (Cf) e outro com estação seca de inverno (Cw). 

Pertencem a este último as cidades de Juiz de Fora-MG (Cwa) e Franca-SP (Cwb), que a 

despeito das diferenças entre as classificações de Köppen e do IBGE, apresentam precipitação 

e temperaturas bastante semelhantes (Figura 3.5), com distinção clara entre as estações, com 

verão quente e úmido, e inverno seco com temperaturas mais amenas, sendo ambas 

influenciadas por sua altitude de 950 m e 1.026 m, respectivamente.  Ambas têm recomendação 

de aquecimento solar da edificação e massa térmica para aquecimento, o que indicaria que 

albedos baixos seriam recomendáveis para o conforto interno à edificação, porém, Juiz de Fora-

MG tem também a recomendação de massa térmica para refrigeração. 

 

Figura 3.5 – Comparação da precipitação acumulada e temperaturas médias mensais nas duas cidades 

do grupo climático Cw – Temperado Úmido com estação seca de inverno (Köppen) 

Fonte: Normais Climatológicas do Brasil 1961-1990 (INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA, 

2009). 

As três cidades restantes, Maringá-PR, Uruguaiana-RS e Pres. Prudente-SP, 

possuem a mesma classe climática de Köppen, a Cfa: clima temperado úmido, sem período de 

seca e com verões quentes. A classificação do IGBE distingue Maringá e Presidente Prudente 

de Uruguaiana, em relação às temperaturas: as duas primeiras cidades, localizadas próximas ao 

Trópico e com altitudes, de 542m e 436m, respectivamente, apresentam um perfil muito 
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semelhante de temperaturas altas no verão e mais amenas no inverno (Figura 3.6), estando 

enquadradas na classe Subquente (Quadro 3.3). Já Uruguaiana, apesar de estar a apenas 62m 

de altitude, está localizada em uma latitude mais alta que as demais, destacando-se com médias 

mais baixas no inverno (Figura 3.6) e enquadrando-se no clima Mesotérmico Brando da 

classificação do IBGE (Quadro 3.3). As médias de verão são semelhantes nas três cidades 

(Figura 3.6). No que se refere ao regime de chuvas, a classificação do IBGE também indica a 

ausência de período de seca, estando Maringá e Uruguaiana na classe de clima Super-Úmido, 

mas a cidade de Pres. Prudente está classificada como clima Úmido, com 1 a 2 meses de seca 

(Quadro 3.3). A Figura 3.6 confirma para Pres. Prudente valores de precipitação inferiores a 60 

mm de junho a agosto, e valores notadamente menores que as outras duas cidades em abril e 

maio. 

 

Figura 3.6 – Comparação da precipitação acumulada e temperaturas médias mensais nas três cidades do 

grupo climático Cfa – Temperado Úmido sem estação seca (Köppen) 

Fonte: Normais Climatológicas do Brasil 1961-1990 (INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA, 

2009). 

A combinação de estratégias de condicionamento passivo recomendadas para as 

três cidades (Quadro 3.1) é distinta: para Maringá-PR recomenda-se aquecimento artificial, 

aquecimento solar e massa térmica para aquecimento, e neste contexto, albedos baixos seriam 

a escolha lógica; para Uruguaiana-RS, além das recomendações dadas a Maringá, inclui-se 

massa térmica para resfriamento; finalmente, para Pres. Prudente-SP, todas as recomendações 

são em direção a necessidades de resfriamento, dentre elas massa térmica, mas nenhuma 

recomendação relativa a aquecimento, e albedos altos se encaixariam nesse contexto. Portanto, 

apesar da aparente semelhança entre Maringá, Uruguaina e Pres. Prudente pelas classificações 
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climáticas citadas, as recomendações de condicionamento passivo sugerem situações distintas 

de clima, talvez devido a outros fatores climáticos não captados pelos sistemas de classificação. 

Para finalizar a caracterização, a Tabela 3.2 resume informação dos ventos 

predominantes em dois meses de verão e dois de inverno, nas cidades de referência. 

Tabela 3.2 – Direção predominante do vento para os meses de dezembro e janeiro, e de junho e julho 

nas cidades de referência. 

UF Cidade 

Direção dos Ventos Predominantes 

Dez-Jan (verão) Jun-Jul (inverno) 

PR Maringá NE NE 

RS Uruguaiana NE NE 

MG Juiz de Fora N N 

SP Franca NE-Calmo NE 

RJ Campos  Calmo-NE Calmo 

SP Pres. Prudente Indeterminada E - NE 

MA Imperatriz Calmo E 

ES Vitória NE SO 

Fonte: Normais Climatológicas de 1961-1990 (INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA, 2009). 

3.3.2  Simulações das condições microclimáticas no cânion 

O espaço urbano não se constitui de uma superfície horizontal plana. O efeito do 

albedo quando inserido na geometria urbana é impactado através da limitação de exposição 

solar e das condições microclimáticas. Para simular o efeito do albedo dentro de um cânion 

urbano, foi utilizado o software e modelo microclimático CAT – Canyon Air Temperature 

(ERELL; WILLIAMSON, 2006). 

Os dados de entrada para que o CAT simule as condições microclimáticas no 

interior do cânion podem ser divididos em dois grupos: um relativo à estação meteorológica de 

referência (ER), e outro relativo ao local do cânion simulado (CS). Tais dados estão descritos 

na Tabela 3.3 e Tabela 3.4, respectivamente.  

Os dados relativos à ER foram obtidos dos arquivos TMY, com exceção da altura 

solar (ℎ𝑆) e azimute solar (𝐴𝑧𝑆), que foram obtidos a partir das planilhas de cálculo 

disponibilizadas pela agência norte-americana NOAA (National Oceanic and Atmospheric 

Administration). 
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Tabela 3.3 – Dados de entrada do CAT relativos gerados pela estação meteorológica de referência. 

Dado Descrição 

TER Temperatura de bulbo seco (TBS) na ER em °C 

URER Umidade relativa do ar (UR) na ER, em % 

uER Velocidade do vento a 10m de altura na ER, em m/s 

udirER Direção do vento, em graus decimais (Norte=0º, com azimute crescente no sentido horário) 

N Cobertura de nuvens, em décimos de céu 

p Chuva total acumulada na última hora, em mm 

KG Irradiância solar global no plano horizontal, em W/m² 

KD Irradiância difusa no plano horizontal, em W/m² 

hS Altura solar, em graus decimais (acima do horizonte) 

AzS Azimute solar, em graus decimais (Norte=0º, com azimute crescente no sentido horário) 

IVcéu Fluxo radiante de onda longa (infra-vermelho) emitida pela abóbada celeste e, em W/m² 

Fonte: Manual do CAT (ERELL e WILLIAMSON, 2011, tradução nossa). 

 

Nota: 

Os símbolos dos dados foram modificados na tradução, para fornecerem melhor correspondência com seu 

conteúdo, ou para unificar a nomenclatura usada neste trabalho. 

Tabela 3.4 – Dados de entrada do CAT relativos ao local do cânion simulado e ao entorno da estação 

meteorológica de referência. 

(continua) 

Dado Descrição Valores Tipo 

αP Albedo médio do piso do cânion 0,15 e 0,45 Variável 

αF Albedo médio das fachadas do cânion 0,20 e 0,70 Variável 

W Largura do cânion 15 m Parâm. 

H1 Altura da fachada 1 15 m Parâm. 

H2 Altura da fachada 2 15 m Parâm. 

D1V Distância entre a fachada 1 e a fachada do edifício vizinho 

adjacente 

100 m Parâm. 

H1V Altura da fachada do edifício adjacente à fachada 1 1 m Parâm. 

D2V Distância entre a fachada 2 e a fachada do edifício vizinho 

adjacente 

100 m Parâm. 

H2V Altura da fachada do edifício adjacente à fachada 2 1 m Parâm. 

AzC Orientação geográfica do eixo do cânion 0º ou 90º Variável 

AP1 Coef. 1 de armazenamento de calor do piso 0,22 Padrão 

AP2 Coef. 2 de armazenamento de calor do piso 0,33 Padrão 

AP3 Coef. 3 de armazenamento de calor do piso -20,00 Padrão 

A1F1 Coef. 1 de armazenamento de calor da fachada 1 0,83 Padrão 

A1F2 Coef. 2 de armazenamento de calor da fachada 1 0,40 Padrão 

A1F3 Coef. 3 de armazenamento de calor da fachada 1 -54,00 Padrão 

A2F1 Coef. 1 de armazenamento de calor da fachada 2 0,83 Padrão 

A2F2 Coef. 2 de armazenamento de calor da fachada 2 0,40 Padrão 

A2F3 Coef. 3 de armazenamento de calor da fachada 2 -54,00 Padrão 

 

 

 



95 

(conclusão) 

Dado Descrição Valores Tipo 

Mix1 Razão de mistura para condição de inversão atmosférica 2 0,41 Padrão 

Mix2 Razão de mistura para condição de atmosfera estável 3 0,76 Padrão 

Mix3 Razão de mistura para condição de atmosfera neutra 4 0,81 Padrão 

Mix4 Razão de mistura para condição turbulenta5 0,90 Padrão 

Mix5 Razão de mistura para condição de atmosfera super 

estável 

0,30 Padrão 

LUMPS-β Coef. LUMPS-Beta (GRIMMOND; OKE, 2002) (**) 5,00 Padrão 

Zd Deslocamento do plano zero para o terreno da ER 0,50 m (*) Parâm. 

Z0 Comprimento de rugosidade do terreno na ER 0,25 m (*) Parâm. 

Fonte: Manual do CAT (ERELL; WILLIAMSON, 2011, tradução nossa). 

 

Notas: 

(*)   Valores aproximados para estação de referência situada em campo aberto, situação mais comum. Para as 

demais situações, esses valores foram ajustados utilizando o gráfico de Oke (1999) que correlaciona a 

densidade de área plana e os parâmetros normalizados de rugosidade, ilustrado na Figura 3.7. 

 

(**) O coeficiente LUMPS-Beta refere-se a um valor que combina dois parâmetros do Esquema de 

Parametrização Meteorológica Urbana de Escala Local (Local-scale Urban Meteorological 

Parameterization Scheme), proposto por Grimmond e Oke (2002). Este esquema parametriza o padrão de 

histerese da variação no saldo de energia armazenada no tecido urbano em relação ao saldo líquido de 

energia radiante, e permite ao CAT o cálculo do particionamento da energia entre os fluxos turbulentos 

de calor latente e sensível na atmosfera. 

  

Os dados de geometria do cânion variaram de acordo com as condições simuladas 

(dados identificados como “variáveis” e “parâmetros” na Tabela 3.4). Os valores relativos às 

condições de mistura do ar atmosférico e à histerese de armazenamento de calor foram mantidos 

nos valores padrão do software CAT (dados identificados como “padrão” na Tabela 3.4). 

Os dados relativos ao efeito da rugosidade do terreno sobre o perfil vertical de vento 

na estação meteorológica de referência, ou seja, o deslocamento do plano zero (𝑍𝑑) e o 

comprimento de rugosidade (𝑍0), foram estimados a partir do gráfico de correlação dos 

parâmetros de rugosidade normalizados com a densidade de área plana (Figura 3.7), 

estabelecida por Grimmond e Oke (1999).  A densidade de área plana foi estimada utilizando-

se contagem de pixels sobre imagens de satélite conforme ilustrado na Figura 3.7 para a ER de 

Presidente Prudente-SP, cujo resultado foi 𝜆𝑃 = 0,25, resultando aproximadamente nos valores 

de parâmetros normalizados de  𝑍0/𝐻 = 0,10 e 𝑍𝑑/𝐻 = 0,60 . A partir da altura média do 

dossel (H), estimada a partir do número de pavimentos predominante nas edificações no 

—————————— 
2 Inversão: Interposição de uma camada estável (inversão térmica) entre duas camadas instáveis, suprimindo o 

movimento vertical entre as camadas, estagnando o ar da camada inferior. 
3 Atmosfera estável: condição em que se encontram inibidos a convecção e a turbulência. 
4 Atmosfera neutra: condição em que os movimentos turbulentos e convectivos não são nem inibidos nem 

favorecidos, resultando em fluxos de mistura uniformes tanto na direção vertical como na horizontal. 
5 Condição turbulenta (atmosfera instável): condição favorável à convecção e turbulência. 
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entorno, obtêm-se os parâmetros de rugosidade para a entrada de dados no CAT. O número 

predominante de pavimentos nas edificações foi verificado visualmente através da observação 

dos padrões de comprimento de sombras da imagem aérea em combinação com a ferramenta 

Google Street View. No caso de Presidente Prudente, estimou-se uma altura média de dossel 

de H = 5,0 m, o que resultou nos parâmetros 𝑍0 = 0,5 e 𝑍𝑑 = 3,0. 

 

Figura 3.7 – Determinação dos parâmetros de rugosidade a partir da densidade de área plana: (a) 

correlação aproximada entre parâmetros normalizados e a densidade de área plana; (b) 

imagem aérea do entorno da estação meteorológica de Presidente Prudente – SP e (c) 

máscara sobre áreas construídas para obtenção da densidade de área plana 

Fonte: (a) Adaptado de Grimmond e Oke (1999). 

A caracterização das fontes de umidade do entorno envolve a discriminação das 

porcentagens de vegetação e corpos d’água em 33 setores, ilustrados na Figura 3.8, dispostos 

em um círculo central com raio de 100m, um anel intermediário, com raio interno de 100m e 

externo de 500m, e um anel exterior que se estende do raio de 500m a 1km. Os setores permitem 

que tanto a direção do vento quanto a distância relativa sejam considerados. 
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Figura 3.8 – Setores para discriminação das fontes de umidade no entorno da ER de Maringá – PR: (a) 

aplicados sobre imagens de satélite em falsa RGB e (b) sobre imagem classificada 

Fontes: Elaborado a partir de imagens do Lantsat 8 (LP DAAC, 2013-) tratadas no programa Spring 

(CAMARA et al., 1996). 

 

Originalmente, a determinação da discriminação da disponibilidade de umidade foi 

feita através de estimativa visual pelos autores do CAT para os casos em que ele foi avaliado e 

validado. Como esta pesquisa aplica o CAT a um maior número de cenários em diferentes 

cidades, foi necessário que se estabelecesse um procedimento com maior padronização e 

uniformidade para a identificação e quantificação das fontes de umidade. 

Optou-se pelo cálculo a partir do tratamento e classificação de imagens de satélite 

(Figura 3.8), com o uso combinado de 3 bandas do satélite Landsat-8, de acordo com a Tabela 

3.5. Desse modo, a área deixou de ser estimada visualmente, introduzindo maior consistência 

nos dados de análise. 

Tabela 3.5 – Bandas Landsat-8 utilizadas na identificação das fontes de umidade no entorno da 

estação de referência e do cânion simulado. 

Banda e  

Faixa espectral Região espectral Utilização 

(2) 0,45-0,51 μm Azul visível Distinção entre solo e vegetação 

(5) 0,85-0,88 μm infra-vermelho próximo (NIR) Ênfase de biomassa, costas e margens 

d’água 

(7) 2,11-2,29 μm infra-vermelho curto (SWIR 2) Discriminação do conteúdo de umidade em 

solos e vegetação, e penetra nuvens finas 

Fonte: FAQ about Landsat Missions (USGS). 

 

A caracterização dos 33 setores é feita tanto para o local do CS, como para o local 

da ER. As cidades de Maringá-PR, Uruguaiana-RS e Juiz de Fora-MG foram as que 

apresentaram maior porcentagem de vegetação em meio à malha urbana do entorno do CS, 
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enquanto as demais tem muito pouca vegetação (Figura 3.9). A caracterização do entorno das 

ER’s não é apresentada aqui por funcionar apenas como parâmetro de ajuste para simulação. 

 

Figura 3.9 – Gráficos de roseta da porcentagem de vegetação nos setores que compõe os anéis externo 

(laranja) e intermediário (azul), de acordo com as 16 direções, ilustrando a distribuição de 

vegetação no entorno do local de simulação dos cânions nas oito cidades de referência. 

Dentre os dados de saída do CAT, foram utilizados neste estudo aqueles 

relacionados às variáveis microclimáticas e os que são necessários para alimentar o cálculo do 

índice de estresse térmico do pedestre (ITS). Os dados utilizados estão listados na Tabela 3.6. 

Tabela 3.6 – Dados de saída simulados pelo CAT que foram utilizados. 

DADO DESCRIÇÃO 

Dados de 

análise direta 

Dados de 

entrada ITS 

𝑇𝐶𝑆 Temperatura de bulbo seco do ar prevista para o interior do 

cânion, em °C 
  

𝑈𝑅𝐶𝑆 Umidade relativa do ar prevista para o interior do cânion, 

em % 
  

𝑇𝑃 Temperatura estimada da superfície do piso (temp. sol-ar), 

em °C 
  

𝑇𝐷 Temperatura estimada da superfície da fachada 1, à direita 

da seção do cânion (temp. sol-ar), em °C 
  

𝑇𝐸 Temperatura estimada da superfície da fachada 2, à 

esquerda da seção do cânion (temp. sol-ar), em °C 
  

𝑢𝐶𝑆 Velocidade do vento à altura do pedestre, no interior do 

cânion simulado, em m/s 
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3.3.3  Forma e orientação do cânion 

A geometria escolhida para os cânions de estudo representa edifícios com a altura 

máxima permitida sem o uso de elevador (térreo mais 4 andares), com cerca de 15m de altura, 

separados por via local, também de aproximadamente 15m de largura, resultando em um cânion 

de razão altura/largura (H/L) de 1. 

O CAT simula cânions assimétricos, porém, o modelo adotado para avaliação do 

conforto térmico do pedestre foi validado apenas para cânions simétricos, então apenas essa 

condição foi adotada para as simulações. Os cânions são considerados como tendo 

comprimento suficiente para serem tratados como “infinitos” no modelo, e as superfícies do 

cânions, consideradas opacas e homogêneas em suas propriedades. 

Uma vez que o efeito do albedo de superfície é dependente da exposição solar e 

que, no interior do cânion, a exposição é influenciada pela orientação geográfica, para captar a 

influência da orientação do cânion sobre o efeito do albedo, duas orientações foram simuladas: 

cânion com eixo alinhado no sentido N-S (𝐴𝑧𝐶𝑆 = 0°), e no sentido L-O (𝐴𝑧𝐶𝑆 = 90°). 

3.3.4  Escolha dos dias de céu claro 

Embora tenham sido simuladas e analisadas as condições ao longo do ano completo, 

a avaliação dos resultados depende também da análise do ciclo diário do efeito. Uma vez que o 

efeito do albedo é máximo sob condições de céu claro, foram selecionados do TMY, para todas 

as cidades, um dia amostral de céu claro de inverno e um de verão, para comparação e ilustração 

do comportamento diário.  Esses dias amostrais estão relacionados na Tabela 3.7, que também 

apresenta um agrupamento das cidades por latitudes próximas, utilizado apenas para 

identificação da posição relativa quando são apresentados gráficos comparativos entre os 

resultados de todas as cidades. 
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Tabela 3.7 – Dias amostrais de inverno e verão. 

UF Cidade Latitude Grupo Dias amostrais 

Inverno Verão Equinócio 

RS Uruguaiana -29,763° a 22/06 06/12  

PR Maringá -23,401° b 13/06 01/12  

SP Pres. Prudente -22,119° 

c 

08/06 25/12  

MG Juiz de Fora -21,777° 21/06 10/12  

RJ Campos -21,760° 23/06 22/12  

SP Franca -20,526° 
d 

13/06 01/12  

ES Vitória -20,287° 08/06 13/12  

MA Imperatriz -5,520° e 21/06 08/01 10/10 

O solstício de verão geralmente coincide com o período em que a trajetória aparente 

do sol está mais alta no céu, mas para a cidade de Imperatriz (MA), devido à sua proximidade 

com o Equador, a elevação máxima da trajetória solar ocorre próximo ao equinócio. Por isso, 

no caso de Imperatriz, o dia de céu claro próximo ao solstício de verão foi utilizado para 

comparação com as demais cidades no mesmo período, mas tomou-se também um dia de céu 

claro próximo ao equinócio para análise das condições do cânion no ciclo diário. 

A base de dados climáticos usada para as simulações (TMY) não contém dados de 

nebulosidade, e devido à sua falta, foi necessária a observação da curva diária de irradiância 

solar direta para assegurar condição de céu claro. Selecionou-se no mês de interesse, cinco dias 

onde a Máxima Diária de Irradiância Global tivesse os valores mais próximo de 95% da 

Máxima Mensal. Isso garante a escolha de dias dentre aqueles com os maiores picos de 

irradiância, porém evitando extremos atípicos. 

Dentre os cinco dias pré-selecionados, os gráficos da curva diária de irradiância 

solar global foram observados visualmente, sendo escolhido o dia cuja forma da curva de 

irradiância melhor correspondesse à resposta típica de céu claro, ou seja, uma curva suave e 

contínua em forma de sino, com pico na hora central do dia. 

As cidades de Uruguaiana (RS) e Imperatriz (MA) seguiram regra diferenciada 

devido aos seus altos níveis de irradiância difusa: foi escolhido o dia de menor porcentagem de 

irradiância difusa relativamente à global. Para um céu absolutamente limpo e claro, em ângulos 

próximo ao Zênite, a taxa entre a irradiância difusa e a global cai para algo entre 10 e 15%, 

aumentando seu valor conforme aumenta a turbidez atmosférica (MONTEITH; UNSWORTH, 

2013). Pode-se dizer que para cidades, em dia de céu claro, a taxa entre a irradiância difusa e 

global gira em torno de 20% da irradiância solar. Pode-se observar na Figura 3.10 a proporção 

de irradiância difusa em relação à global para os dias amostrais selecionados. Nem sempre é 

possível obter as condições perfeitas de céu claro, mas os cuidados na escolha do dia 

objetivaram garantir que o dia amostral fosse o mais próximo possível do ideal. 
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Figura 3.10 – Distribuição da Irradiância Solar Direta e Difusa (TMY) para os dias de céu claro de inverno 

e verão selecionados para a amostra. 

3.3.5  Variação do albedo 

Os efeitos do albedo podem às vezes se estender também ao período noturno, uma 

vez que a maior absorção da radiação solar combinada com a capacidade de armazenamento de 

calor das estruturas urbanas, juntamente com o reduzido fator de visão de céu (FVC), pode 

sustentar emissões de radiação de OL mais elevadas por um período mais longo no início da 

noite. Apesar disso, o foco da análise nesta pesquisa foi restrito ao período diurno, quando a 

radiação solar é um fator preponderante e o albedo apresenta influência direta sobre o 

microclima. 

O efeito do albedo no interior do cânion urbano foi analisado comparando-se 

diretamente situações extremas de albedo para cada superfície, uma com valores de albedo alto 

(AA) e outra com valores de albedo baixo (AB).  

O albedo mínimo e máximo diferem entre os tipos de superfície: paredes 

consideram uma gama mais extensa de albedo, por ser uma superfície que recebe comumente 

uma grande variedade de materiais e cores; enquanto o piso considera asfalto e concreto como 

os materiais mais comuns na pavimentação, limitando a extensão da gama de albedo a eles. Os 

valores adotados estão descritos na Tabela 3.8. 
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Tabela 3.8 – Valores de albedo usados nas simulações. 

Superfície Albedo Material Valor adotado 

Paredes (𝛼𝐹) Alto (AA) Pintura clara e limpa 0,70 

 Baixo (AB) Pintura escura 0,20 

Piso (𝛼𝑃) Alto (AA) Concreto claro 0,45 

 Baixo (AB) Asfalto 0,15 

Apesar da desvantagem óbvia em se comparar incrementos diferentes para piso e 

fachadas, há a vantagem de formar um quadro do potencial do albedo mais próximo de valores 

práticos, e neste sentido, não seria factível a manutenção de um piso com 0,7 de albedo, 

considerando ofuscamento, sujidade e tipos de materiais de pavimentação, ao mesmo tempo 

em que limitar o albedo máximo das paredes a 0,45 seria muito restritivo. 

3.4  ÍNDICE DE CONFORTO TÉRMICO DO PEDESTRE 

Os cálculos do Índice de Estresse Térmico (Index of Thermal Stress – ITS), 

descritos no item 2.1.9.,  foram implementados com o uso de planilhas eletrônicas, para todas 

as horas do ano em cada cenário simulado.  

Os dados de saída do CAT (Tabela 3.6) são utilizados para alimentar os dados de 

entrada do modelo de conforto térmico (ITS). A Tabela 3.9 descreve os dados necessários ao 

cálculo do ITS, os valores adotados ou os dados de base, no caso de variáveis calculadas. 

A velocidade do ar ao nível do pedestre e a temperatura do ar são utilizados no 

cálculo das trocas térmicas por convecção, como descrito ao final do item 2.1.6., e a temperatura 

sol-ar (definida no item 2.1.8.) das superfícies do cânion é utilizada como aproximação da 

temperatura superficial, para que se calcule a radiância de onda longa das superfícies. O saldo 

líquido de energia radiante é obtido através dos saldos de fluxo radiante de onda curta e onda 

longa, calculados para as condições geométricas e de exposição solar do interior do cânion. A 

seguir são detalhadas as equações e deduções geométricas utilizadas na obtenção do saldo 

líquido de energia radiante sobre o pedestre. 
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Tabela 3.9 – Dados necessários ao cálculo do conforto térmico. 

DADO DESCRIÇÃO VALOR DADO(s) BASE 

B Altura do cilindro que representa o corpo do pedestre 1,50m Lit. (6) 

Ø Diâmetro do cilindro que representa o corpo do pedestre 0,17m Lit. (6) 

MB − WB Parte da taxa metabólica (𝑀𝐵) transformada em calor, ou 

seja, deduzida a parte convertida em trabalho (𝑊𝐵) 

70 W/m² Lit. (2) 

R∗ Saldo líquido de energia radiante sobre o cilindro de área 

equivalente ao do corpo, em W/m² 

Calculado TMY, PS, CAT 

C Troca de calor sensível entre o pedestre e o meio através de 

convecção 

Calculado CAT 

aB Absortância do pedestre 0,65 Lit. (2) 

αF , α𝑃 Albedo das superfícies horizontais (piso) e verticais 

(fachadas) 

Tabela 3.8 Lit. (1), (3) e (5) 

ε Emissividade das superfícies do cânion e do pedestre 0,90 Lit. (4) 

TB Temperatura corporal média do pedestre 35°C Lit. (6) 

f Coeficiente de eficiência da transpiração Calculado TMY, PS, CAT 

c coeficiente de vestimenta: vestimenta leve 20,5 Lit. (7) 

Literaturas de Referência: 

(1) (BROWN; DEKAY, 2004) 

(2) (ERELL et al., 2013) 

(3) (GARTLAND, 2010) 

(4) (ASTM, 1986) 

(5) (OKE, 1978) 

(6) (PEARLMUTTER; BERLINER; SHAVIV, 2007) 

(7) (ERELL; PEARLMUTTER; WILLIAMSON, 2011) 

Abreviações das fontes para dados calculados: 

 TMY: Ano Meteorológico Típico (RORIZ, 2012a) 

PS: Posição Solar: altitude e azimute solar (Planilha NOAA) 

CAT Dados de saída do CAT 

3.4.1  Cálculo do saldo de energia radiante sobre o pedestre 

O cálculo do saldo líquido de fluxo radiante sobre o pedestre (R∗) assume premissas 

utilizadas pelo CAT e ITS: o cânion urbano é considerado longo o suficiente para ser admitido 

infinito e, portanto, o balanço de energia pode ser calculado sobre a seção transversal do cânion; 

o pedestre é aproximado por um cilindro de área equivalente, posicionado no centro de um 

cânion simétrico, e o cálculo da área de absorção de radiação utiliza a área do cilindro, mas os 

ângulos de incidência da radiação refletida ou emitida pelas superfícies são calculados sobre o 

ponto central do cilindro, ilustrado na Figura 3.11. 

Os itens seguintes detalham como são obtidas as variáveis intermediárias 

necessárias ao cálculo do saldo de fluxo radiante de OC e de OL sobre o pedestre no interior do 

cânion, tendo-se por base as condições geométricas estabelecidas no parágrafo anterior. 
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3.4.1.1  Fatores de visão das superfícies 

Considera-se as superfícies do cânion como superfícies opacas de reflexão difusa 

perfeita, ou seja, a radiação incidente sobre a superfície é refletida em todas as direções de 

maneira uniforme, sendo desprezível a reflexão especular. 

O cálculo do fluxo de energia radiante refletida em todas as direções que de fato 

atinge o pedestre, parte do princípio que, se um ângulo de emissão atinge o pedestre, este “vê” 

o ponto de emissão. Assim, o ângulo em que o pedestre “vê” uma superfície está relacionado 

ao quanto da radiação refletida por essa superfície “vê” o pedestre. 

O círculo completo de visão forma um todo de 100% dos ângulos possíveis em que 

o pedestre recebe radiação. Assim, cada quadrante corresponde a ¼ desse todo (Figura 3.11). 

Considera-se que os fatores de visão calculados para o ponto médio do cilindro representam o 

fator de visão médio do cilindro como um todo. No caso da área de topo do cilindro, os fatores 

de visão de céu e de visão das paredes são considerados aproximadamente equivalentes ao do 

ponto médio. 

 

Figura 3.11 – Círculo de visão completa, a partir do ponto médio do cilindro. 
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Figura 3.12 – Ilustração esquemática das variáveis consideradas no cálculo de fatores de visão, a partir da 

integração em um quadrante. 

Como no caso deste estudo apenas a situação de cânion simétrico é utilizada, os 

ângulos de visão do céu e do piso podem ser calculados pela integração de um único quadrante. 

O modelo de cálculo utilizado no ITS adota como valores médios aqueles integrados para o 

ponto médio do cilindro, e equivale os fatores de visão à integração das componentes verticais 

dos diversos ângulos de incidência. 

Para o fator de visão do céu (Figura 3.12), tem-se que a componente vertical (𝑉) 

correspondente à irradiância solar difusa (𝐾𝐷), incidente em um ângulo 𝛼𝑆 qualquer, é dada pela 

equação (20): 

 V = cos αS ( 20 ) 

Onde:  V : componente vertical de irradiância solar difusa incidente no 

ponto médio do cilindro que representa o pedestre; 

 αS : ângulo de incidência da radiação, em relação à vertical. 

Integrando-se as componentes de todos os ângulos visíveis de céu no primeiro 

quadrante, de 𝛼𝑆 = 0 até o ângulo limite 𝛼′𝑆 em que o céu é bloqueado pela parede tem-se a 

porcentagem equivalente a esse quadrante. Assim o fator de visão de céu para o pedestre (𝐹𝑉𝐶𝐵) 

pode ser definido pela equação (21): 

 FVCB = 2.
1

4
. ∫ sen αS  dαS

αS
′

0

=
1

2
(1 − cos αS

′ ) ( 21 ) 

Onde:  FVCB : fator de visão do céu no ponto médio do cilindro que representa 

o pedestre; 

 αS
′  : ângulo limite de visão do céu a partir do ponto médio do cilindro 

que representa o pedestre, devido à obstrução das fachadas do 

cânion. 
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Por similaridade, pode-se deduzir que o fator de visão do piso do cânion para o 

pedestre tem cálculo idêntico, porém, com ângulo limite próprio do piso (𝛼𝐹
′ ), como na equação 

(22). 

 FVPB =
1

2
(1 − cos αF

′ ) ( 22 ) 

Onde:  FVPB : fator de visão do piso no ponto médio do cilindro que representa 

o pedestre; 

 α′F : ângulo de visão do limite do piso do cânion a partir do ponto 

médio do cilindro que representa o pedestre. 

Consequentemente, o fator de visão das fachadas, no caso do cânion simétrico, 

equivale ao restante para completar 100% de visão, dividido igualmente entre as duas paredes, 

conforme equação (23). 

 FVFB =
1

2
(1 − FVCB − FVPB) ( 23 ) 

Onde:  FVFB : fator de visão da fachada no ponto médio do cilindro que 

representa o pedestre. 

3.4.1.2  Radiação refletida pelas superfícies 

A parcela de irradiância solar difusa (𝐾𝐷) incidente sobre uma superfície dependerá 

apenas de seu FVC, uma vez que essa radiação é não direcional. Já para o cálculo da parcela de 

irradiância solar direta (𝐾𝑆) incidente nas superfícies deve-se considerar a componente 

incidindo normalmente à superfície e, ainda, o sombreamento da mesma causado pela 

geometria do cânion em relação à posição solar. O fluxo radiante de onda curta total (radiação 

solar direta e difusa) incidente na superfície é então refletido de forma difusa, na proporção de 

seu albedo, como descrito na equação (24). 
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 Ri = (KD. FVCi + KN𝑖
. Si). αi ( 24 ) 

Onde:  Ri : fluxo radiante de onda curta refletido pela superfície i, em W/m²; 

 KD : irradiância solar difusa da abóbada celeste no plano horizontal, 

em W/m²; 

 FVCi : fator de visão de céu médio da superfície i; 

 KN𝑖
 : componente de irradiância solar direta normal à superfície i, em 

W/m²; 

 Si : Fator de exposição solar da superfície i, tendo em conta o 

sombreamento causado pela geometria do cânion em relação à 

posição solar; 

 αi : albedo médio da superfície i. 

A irradiância solar direta da estação meteorológica de referência (𝐾𝑆) é a 

componente vertical de irradiância direta. Para o pavimento, a parcela normal de irradiância 

solar direta 𝐾𝑁𝑃
 equivale a 𝐾𝑆. 

Para as fachadas, no entanto, a parcela normal não equivale à componente 

horizontal da irradiância solar direta uma vez que o azimute solar é diferente do azimute da 

horizontal normal à fachada. Por isso, é necessário o cálculo da elevação solar projetada para a 

seção transversal do cânion (ℎ𝑠
′ ), ou seja, uma elevação solar artificial, no plano da seção do 

cânion, que resulta nas mesmas componentes vertical (z’) e normal (t’) que a posição real do 

sol resultaria (Figura 3.13), conforme a equação (25). 

 hS
′ = tg−1 (

tg hS

sen Az′ 
) ( 25 ) 

Onde:  hS
′  : altura solar projetada para o plano da seção do cânion; 

 hS : altura solar verdadeira; 

 Az′ : azimute solar relativo ao eixo do cânion. 
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Figura 3.13 – Projeção da posição solar para o plano de seção do cânion. 

 

 

Portanto, no caso das fachadas a componente normal é dada pela equação (26). 

 KNF
=

KS

tg(hS
′ )

 ( 26 ) 

Onde:  KNF
 : componente de irradiância solar direta normal à fachada, em 

W/m²; 

 KS : irradiância solar direta no plano horizontal (componente 

vertical), em W/m²; 

 hS
′  : altura solar projetada para o plano da seção do cânion. 

 A componente horizontal na direção do azimute solar (𝐾𝐻), mostrada na equação 

(27) é utilizada para obter o fluxo radiante normal ao pedestre. 

 KH =
KS

tg(hs)
 ( 27 ) 

Onde:  KH : componente horizontal da irradiância solar direta, em W/m²; 

 KS : irradiância solar direta no plano horizontal (componente 

vertical), em W/m²; 

 hS : altura solar verdadeira. 

3.4.1.3  Exposição solar (sombreamento) 

O cálculo da parcela de irradiância solar direta incidente sobre as superfícies e sobre 

o pedestre quando inseridos no cânion, exige que se determine se há sombreamento ou não, e 
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se este é completo ou parcial. Aqui será demonstrado o cálculo do fator de sombreamento do 

pedestre, mas o das superfícies do cânion é semelhante, seguindo a mesma lógica geométrica. 

Há essencialmente três condições de sombreamento: nulo, parcial ou total (Figura 

3.14). A condição pode ser verificada através da comparação do ângulo de altura solar projetada 

(ℎ𝑆
′ ) com os ângulos limite de sombreamento total e de iluminação total da superfície. Sempre 

que ℎ𝑆
′  estiver entre essas fronteiras, o sombreamento será parcial, e a porcentagem iluminada 

pode ser deduzida geometricamente. A Tabela 3.10 mostra essa verificação lógica, 

considerando a posição geométrica do pedestre. 

 

Figura 3.14 – Condições de sombreamento do pedestre quando inserido na geometria do cânion urbano. 

Tabela 3.10 – Cálculo da altura do pedestre iluminada pelo sol. 

Verificação da Condição Situação Altura iluminada (𝑩𝑺) 

Se ângulo incidência é menor que 

limite de sombreamento: 

hS
′ ≤ tg−1 (

H − B

e
) 

A superfície está  completamente 

em sombra. 

→ BS = 0 

Sê o ângulo de incidência é maior 

que o limite de iluminação: 

hS
′ ≥ tg−1 (

H

e
) 

A superfície está  completamente 

exposta ao sol. 
→ BS = B 

Senão, a incidência está entre as duas 

condições de contorno. 

A superfície está parcialmente 

iluminada. 

→  BS = B − H + Az′. tg(hS
′ ) 

 

Em todos os casos, o fator de exposição solar de uma superfície i (𝑆𝑖) é dado pela 

equação (28). Ressalte-se apenas que, no caso do pedestre, a superfície horizontal do topo do 

cilindro, recebe uma verificação binária: exposição completa, ou nula; devido à sua dimensão 

pontual em relação às demais dimensões do cânion e pequena área em relação à área total do 

cilindro. 
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 Si =
CS𝑖

C𝑖
 ( 28 ) 

Onde:  Si : fator de exposição solar da superfície i, tendo em conta o 

sombreamento causado pela geometria do cânion em relação à 

posição solar; 

 CS𝑖
 : comprimento da superfície que está exposto à radiação solar 

direta; 

 C𝑖 : comprimento total da superfície i. 

 

3.4.1.4  Radiação solar sobre o pedestre 

O fluxo de energia radiante de onda curta recebida diretamente do céu e absorvidao 

pelo pedestre (Kcéu
∗ ) é obtido calculando-se separadamente a energia radiante devido à radiação 

solar difusa (IDB
) e à radiação solar direta (ISB

) que atingem o pedestre. 

A quantidade de energia oriunda da radiação solar difusa atingindo o pedestre (IDB
) 

depende do FVC próprio do pedestre e da área de exposição, conforme equação (29). 

 IDB
= KD. FVCB. AB ( 29 ) 

Onde:  IDB
 : energia radiante devido à radiação solar difusa incidente sobre o 

pedestre, em W; 

 KD : irradiância solar difusa da abóbada celeste, em W/m²; 

 FVCB : fator de visão do céu para o pedestre; 

 AB : área total do cilindro que representa o pedestre, em m²; 

Já a energia oriunda da radiação solar direta segue a mesma lógica das superfícies 

mas, tendo-se em conta a superfície vertical curva do cilindro, a componente horizontal média 

sobre o cilindro deve considerar o efeito do raio de circunferência (Figura 3.15). O fator de 

correção da componente horizontal (𝑇𝑅
̅̅ ̅) é o deduzido na equação (30).  
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Figura 3.15 – Decomposição do vetor de radiação perpendicular à superfície do cilindro que representa o 

pedestre. 

 

 

 

TR
̅̅ ̅ =

1
π
2 − 0

∫ cos x  dx

π
2

0

=  
2

π
[sen x]0

π 2⁄
=

2

π
(sen

π

2
− sen 0)

=
2

π
(1 − 0)  ∴  𝐓𝐑

̅̅ ̅ =
𝟐

𝛑
 

( 30 ) 

Onde:  TR
̅̅ ̅ : Fator de correção da componente horizontal normal devido à 

curvatura do cilindro que representa o pedestre; 

 x : ângulo de incidência em relação à normal ao ponto de absorção. 

A incidência de radiação solar direta sobre o pedestre está ilustrada na (Figura 3.16) 

e a equação (31), que já considera TR
̅̅ ̅, é adotada no cálculo de ISB

. 

 

Figura 3.16 – Ilustração esquemática da área do pedestre que recebe radiação solar direta. 
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 ISB
=   [(KS. AH. SBh

) + (
KH. AV. SBv

π
)] ( 31 ) 

Onde:  ISB
 : energia radiante devido à radiação solar direta incidente sobre o 

pedestre, em W; 

 KS : irradiância solar direta no plano horizontal (componente 

vertical), em W/m²; 

 KH : componente horizontal da irradiância solar direta, em W/m²; 

 AH : área horizontal (topo) do cilindro que representa o pedestre, em 

m²; 

 AV : área vertical (lateral) do cilindro que representa o pedestre, em 

m²; 

 SBv
 : Fator de exposição solar da área vertical do cilindro que 

representa o pedestre, de 0 a 1; 

 SBh
 : Fator de exposição solar da área horizontal do cilindro que 

representa o pedestre, 0 ou 1. 

Considerando absortância da pele (𝑎𝐵) obtém-se o fluxo radiante de onda curta 

absorvido pelo pedestre (𝐾𝑐é𝑢), através da equação (32). A energia radiante total (direta e 

difusa) absorvida é redistribuída sobre a área total do cilindro (𝐴𝐵) para obtenção do fluxo 

radiante.  O estabelecimento de 𝐾𝑐é𝑢 em relação à área total do cilindro, e não apenas às partes 

expostas à radiação de OC, permite a comparação entre diferentes condições de insolação e 

sombreamento, bem como a comparação da contribuição relativa de cada fonte de ganho ou 

perda de energia para o conforto térmico do pedestre. 

 Kcéu =
ab(ISB

+ IDB
)

AB
 ( 32 ) 

Onde:  Kcéu : fluxo radiante de onda curta oriundo da radiação solar direta e 

difusa absorvida pelo pedestre, em W/m²; 

 aB :  absortância da pele. 

3.4.1.5  Radiação refletida pelas superfícies do cânion sobre o pedestre 

A radiação solar que atinge as superfícies do cânion é parcialmente refletida pelas 

mesmas, eventualmente atingindo o pedestre e sendo parcialmente absorvida por ele. A equação 

(33), demonstra o cálculo da contribuição dessa fonte de radiação de OC para o saldo líquido 

de energia radiante sobre o pedestre. 



113 

 KC =
aB

AB
∑ Ri. FVB𝑖

. AB𝑖
 ( 33 ) 

Onde:  KC : fluxo radiante de onda curta refletido pelas superfícies do cânion 

e absorvido pelo pedestre, em W/m²; 

 aB : absortância do pedestre; 

 AB : área total do cilindro que representa o pedestre, em m²; 

 R𝑖 : fluxo radiante de onda curta refletido pela superfície i, em W/m²; 

 FVB𝑖
 : fator de visão da superfície i a partir do ponto central do cilindro 

que representa o pedestre; 

 AB𝑖
 : área do cilindro que representa o pedestre que é atingida pela 

radiação refletida ou emitida pela superfície i, em m². 

3.4.1.6  Radiação emitida pelo cânion 

A radiação de onda longa emitida pelas superfícies do cânion é calculada a partir 

da Lei de Stefan-Boltzmann, aplicando-se ao cálculo o fator de visão respectivo à superfície, 

como descrito na equação (34). 

 LC =
σ

AB
∑ εi. Ti

4. FVi. AB𝑖
 ( 34 ) 

Onde:  LC : fluxo radiante de onda longa emitida pelas superfícies do cânion 

sobre o pedestre; 

 σ : constante de Stefan-Boltzmann = 5,67 . 10−8Wm−2K−4; 

 AB : área total do cilindro que representa o pedestre, em m²; 

 εi : emissividade da superfície i; 

 Ti : temperatura da superfície i, em Kelvin; 

 FVi : fator de visão da superfície i a partir do centro do pedestre; 

 AB𝑖
 : área do cilindro que representa o pedestre atingida pela radiação 

refletida ou emitida pela superfície i, em m². 

3.4.1.7  Radiação de onda longa celeste 

A radiação de onda longa emitida pela abóbada celeste (𝐿𝑐é𝑢) que atinge o pedestre 

está relacionada ao fator de visão do céu a partir da posição do pedestre, como descrito na, 

equação (35). 
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 Lcéu = IVcéu. FVCB ( 35 ) 

Onde:  Lcéu : fluxo radiante de onda longa emitido pela abóbada celeste 

atingindo o pedestre, em W/m²; 

 IVcéu.  : fluxo radiante de onda longa emitido pela abóbada celeste; em 

W/m²; 

 FVCB : fator de visão do céu no ponto médio do cilindro que representa 

o pedestre. 

3.4.1.8  Radiação emitida pelo pedestre 

Para estimar o fluxo radiante de OL emitido pelo pedestre ao meio (𝐿𝐵) considera-

se que a temperatura corporal interna é relativamente estável, mantendo-se em torno de 35 °C, 

e aplicando a Lei de Stefan-Boltzmann, como mostra a equação (36). 

 LB = εB. σ. TB
4 ( 36 ) 

Onde:  LB : fluxo radiante de onda longa emitido pelo pedestre; 

 σ : constante de Stefan-Boltzmann = 5,67 . 10−8Wm−2K−4; 

 εB : emissividade do corpo do pedestre; 

 TB : temperatura corporal média do pedestre, em Kelvin. 
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4  RESULTADOS E DISCUSSÕES 

4.1  POTENCIAL DE REDUÇÃO DA TEMPERATURA DE SUPERFÍCIE  

4.1.1  Potencial em campo aberto 

O efeito potencial do albedo na redução da temperatura de superfícies horizontais 

em campo aberto (𝐸𝐴𝑎𝑙𝑏) foi estimado a partir da equação empírica apresentada no estudo de 

Li, Harvey e Kendal (2013), que correlaciona o efeito do albedo com o valor de pico da 

irradiância solar global no plano horizontal (𝐾𝐺𝑚á𝑥). Aplicou-se à fórmula os valores médios 

de irradiância solar nos horários de pico do período em torno dos solstícios de verão (𝐼𝐺𝐻_𝑀𝑉) e 

de inverno (𝐼𝐺𝐻_𝑀𝐼), calculados a partir dos dados do Ano Meteorológico Típico (TMY) de cada 

cidade, como descrito no item 3.2. 

O efeito potencial do albedo (𝐸𝐴𝑎𝑙𝑏) foi calculado para as 411 cidades com TMY 

disponíveis e seus valores foram interpolados para obtenção de mapas de isolinhas de seu 

potencial, apresentados na Figura 4.1 para o período do solstício de verão, e na Figura 4.2 para 

o de inverno. Os resultados estimados referem-se à redução na temperatura máxima de 

superfície, decorrente de um incremento de 10% no albedo de uma superfície horizontal exposta 

ao sol em campo aberto (sem sombreamento). 

Muito cuidado deve ser tomado na interpretação dos valores indicados no mapa. 

Eles são uma estimativa da ordem de grandeza que o aumento do aumento ou redução do albedo 

pode ter na temperatura máxima atingida pela superfície exposta ao sol, de acordo com a 

intensidade da irradiância solar, que varia de acordo com a região, o período do ano ou a 

nebulosidade. 

Além disso, uma vez que a equação de Li, Harvey e Kendal (2013) deriva de 

medições sobre a superfície de pavimentos e em campo aberto, os resultados obtidos desta 

equação e mostrados nos mapas da Figura 4.1 e Figura 4.2 são estimativas válidas apenas para 

superfícies horizontais sobre o solo e em campo aberto. O efeito médio do albedo em superfícies 

verticais e horizontais com períodos de sombreamento é avaliado no item 4.1.2, que aborda o 

efeito do albedo no interior de cânions urbanos. 
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Figura 4.1 – Redução da temperatura de superfície para cada incremento de albedo superficial de 10%, 

no horário de pico de irradiância solar global, período de verão. 

 

Figura 4.2 – Redução da temperatura de superfície para cada incremento de albedo superficial de 10%, 

no horário de pico de irradiância solar global, período de inverno. 
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A Figura 4.1 mostra que no verão as regiões Sul e Nordeste são aquelas em 

que o efeito do albedo é mais significativo, apresentando uma redução da temperatura 

superficial na ordem de 4 a 5 °C para cada incremento de 10% no albedo superficial. 

Na Figura 4.2, que mostra a situação de inverno, nota-se a redução no 

potencial do albedo como um todo, mas especialmente na Região Sul, devido à 

latitude. 

Merece destaque a variação do potencial entre diferentes regiões de mesma 

latitude. Como não foram selecionados apenas dias de céu claro, os resultados são 

sensíveis à influência da nebulosidade, o que atenua a intensidade de irradiância solar 

incidente na superfície, consequentemente atenuando a influência do albedo como 

variável modificadora do microclima. 

Para a maior parte da região tropical brasileira há um potencial de redução 

das temperaturas superficiais variando em torno de 3,0 a 4,5 °C por incremento de 10% 

no albedo. Considerando o albedo médio do pavimento de asfalto como 0,15 e o de 

concreto 0,45, têm-se uma possibilidade de aumento plausível do albedo do pavimento 

em 30%, e uma diferença da ordem de 9,0 a 13,5 °C na temperatura de superfície. 

4.1.2 Potencial no interior de cânions urbanos 

O espaço urbano não se constitui de espaços abertos e, conforme mostra o 

trabalho de Aida (1982), a geometria urbana em si altera as condições do balanço de 

energia e, portanto, influi sobre as temperaturas superficiais (ver item 2.1.3.1).  

Para avaliar o efeito do albedo quando inserido no cânion, utilizou-se o 

modelo CAT para simular as condições microclimáticas de cânions urbanos de relação 

H/W=1, com albedos altos (AA) e baixos (AB) aplicados às superfícies do cânion, 

conforme apresentado no item 3.3.4 (Tabela 3.8). Estas condições de AA e AB foram 

simuladas nas oito cidades descritas no item 3.3.1 (Tabela 3.1), para duas orientações 

diferentes, eixo do cânion no sentido Norte-Sul (N-S) e no sentido Leste-Oeste (L-O), 

totalizando 32 simulações. 



118 

Para identificar as fachadas do cânion estabeleceu-se para o cânion N-S a 

mirada Norte, de forma que a fachada direita (𝑃𝐷𝐼𝑅) é a fachada do cânion orientada a 

Oeste, e a esquerda (𝑃𝐸𝑆𝑄), orientada a Leste (Figura 4.3-a); e para o cânion L-O, a 

mirada é a Leste, com 𝑃𝐷𝐼𝑅 orientada a Norte, e 𝑃𝐸𝑆𝑄, a Sul (Figura 4.3-b). 

 

Figura 4.3 – Ilustração esquemática das duas orientações geográficas simuladas. 

As simulações do CAT fornecem a temperatura Sol-Ar (𝑇𝑆𝐴) das superfícies 

do cânion, a qual constitui uma aproximação razoável da temperatura de superfície 

(ver item 2.1.8), de forma que, por praticidade, em todas as análises para o interior do 

cânion, esta será tratada simplesmente por “temperatura superficial”. 

4.1.2.1  Análise de um cânion N-S 

Tome-se como ponto de partida da análise a cidade de Maringá, com 

latitude 23,4ºS, ou seja, junto ao Trópico de Capricórnio. A Figura 4.4 mostra a 

distribuição horária das temperaturas das superfícies do cânion N-S, para o dia de céu 

claro amostral de inverno (a) e verão (b), conforme definido na Tabela 3.7. 
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Figura 4.4 – Temperatura horária do ar e superfícies, cânion, N-S, Maringá-PR.  

Os resultados confirmam algumas tendências já esperadas. A superfície do 

piso, apresenta temperaturas mais altas ao meio dia, quando o ângulo de incidência 

da radiação está mais próximo à normal com o piso (incidência vertical). 

No caso das fachadas, a incidência de radiação solar em ângulos mais 

próximos à normal (incidência horizontal) ocorre durante o início da manhã e fim da 

tarde, quando estas estão protegidas pelo sombreamento da fachada oposta. 

Assim, tanto nas fachadas como no pavimento, o pico de temperatura 

ocorre no horário de maior exposição solar, o que, no caso do piso coincide com a 

incidência próximo à normal, ao meio dia, e no caso das fachadas, ocorre com 

incidência oblíqua, no meio dos períodos matutino e vespertino. Nestes períodos, é 

maximizada a combinação entre penetração da radiação solar no cânion e o tamanho 

da componente normal à superfície das fachadas. 

Também esperado, são os picos de temperatura superficial maiores no 

cenário de AB (linhas tracejadas), onde há maior absorção da radiação, em comparação 

ao cenário de AA (linhas contínuas). No dia de verão, o piso atinge a temperatura 

máxima de 76,0 °C no cenário de AB e 60,5 °C no de AA, uma redução de 15,5 °C na 

temperatura superficial devido ao aumento de 30% no albedo do piso. 

As curvas de inverno (Figura 4.4-a) são semelhantes às de verão, porém com 

menor intensidade. No dia de inverno a irradiância solar diminui por um conjunto de 
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fatores, dentre os quais o fato da trajetória aparente do sol se inclinar em direção ao 

norte. Isso causa a redução do número de horas de sol, os ângulos de incidência da 

radiação solar se afastam da normal, reduzindo a absorção, e a menor exposição solar 

reduz a temperatura do ar e o saldo de calor armazenado no sistema como um todo. 

No inverno, a temperatura máxima atingida pelo piso é de 50,0 °C às 13h 

no caso de AB e de 42,5 °C no de AA, ou seja, o aumento do albedo causou uma 

redução de apenas 7,5 °C no período de inverno, contra uma redução de 15,5 °C obtida 

no verão para o mesmo aumento de 30% no albedo, um efeito 51% menor. 

O pico de irradiância solar para os dias amostrais foi de 708 e 1.137 W/m², 

para inverno e verão, respectivamente. Ao se aplicar a equação de estimativa da 

temperatura de superfície utilizada para a situação de campo aberto (ver item 3.2.), 

utilizando-se o mesmo aumento de albedo de 30% aplicado ao piso do cânion, a 

redução da temperatura de superfície em campo aberto no horário de pico estimada 

para o dia de inverno seria ∆𝑇𝑖𝑛𝑣 = 𝟑. (6 × 0,708) = 𝟏𝟐, 𝟕℃ e, para o dia de verão, 

estima-se ∆𝑇𝑣𝑒𝑟 = 𝟑. (6 × 1,137) = 𝟐𝟎, 𝟓℃. 

Comparando-se os resultados para o piso em campo aberto (equivalente a 

H/W=0) com aqueles simulados no interior do cânion de razão de forma H/W=1 (7,5 

°C no inverno e 15,5 °C no verão), têm-se para o mesmo aumento de 30% no albedo, 

um efeito no cânion 41% menor para o dia de inverno e 24% menor para o dia de verão. 

Em outras palavras, o sombreamento causado pela geometria urbana pode influir 

consideravelmente sobre o efeito do albedo. 

O efeito da geometria do cânion pode ser notado também na comparação 

entre o resultado do piso e das fachadas. Nos períodos da manhã, até as 10h, e da tarde, 

após as 14h, quando o piso é sombreado pelas paredes do cânion, o efeito do albedo 

fica restrito à radiação difusa, e a temperatura do piso é praticamente a mesma nos 

dois cenários (AA e AB). Já no caso das fachadas, mesmo no período em que estão 

sombreadas, estas apresentam uma pequena diferença de temperatura devido ao 

albedo. 

Esta diferença se explica porque o saldo de energia radiante das fachadas é 

mais impactado que o piso, pelo aumento das reflexões de radiação no interior do 

cânion, uma vez que o piso está situado no fundo do cânion. A Figura 4.5 mostra o 
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incremento no fluxo radiante de OC refletida por superfícies adjacentes que é 

absorvida por cada superfície do cânion, como resultado do aumento do albedo. Os 

dados, com distribuição horária, referem-se ao dia de verão no cânion N-S de Maringá-

PR. 

   

Figura 4.5 – Incremento horário de fluxo radiante de onda curta absorvido por cada superfície, oriundo 

da reflexão das superfícies vizinhas devido ao aumento do albedo. 

Esse incremento de fluxo radiante devido à radiação de OC refletida pelas 

as fachadas, ao encontrar áreas envidraçadas irá impactar a carga térmica nos 

ambientes internos aos edifícios que faceiam o cânion, afetando o conforto térmico 

destes ambientes e, eventualmente, o consumo energético destes edifícios. 

Ao se comparar os resultados de efeito do albedo em pisos e paredes, deve-

se ter o cuidado de observar que o aumento do albedo do piso é menor que o das 

fachadas. O aumento para o piso é de 30% (de 0,15 em AB, para 0,45 em AA), enquanto 

o das fachadas é de 50% (de 0,20 em AB, para 0,70 em AA). 

Por isso os resultados de efeito do albedo no piso são menores do que 

seriam caso o aumento aplicado fosse o mesmo das paredes. No entanto, essa 

configuração mostra a alteração máxima a ser obtida com materiais convencionais. 

Também pelo mesmo motivo, as temperaturas superficiais desenvolvidas 

pelo piso se mostram bem mais altas que as das fachadas, já que com albedos mais 

baixos há maior absorção da radiação (Figura 4.4). 

Mas não somente por ele: quando se observam apenas as temperaturas do 

cenário de AB, nota-se que as do piso (𝛼 = 0,15) são bem superiores às das fachadas 
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(𝛼 = 0,20), mesmo a diferença de albedo sendo de apenas 5%. Concorrem para isso o 

ângulo de incidência da radiação solar, que é mais próximo à normal para o piso, e o 

período de exposição solar do mesmo, em torno do meio dia, quando é mais intensa a 

irradiância solar direta. 

A Figura 4.6 compara para o dia de verão, o efeito do albedo entre as 

superfícies do cânion. Observa-se que, mesmo com um aumento menor do albedo do 

piso, este tem reduções de temperatura muito semelhantes às das fachadas, ou seja, o 

albedo é mais eficaz para a redução da temperatura do piso do que para a redução da 

temperatura das fachadas. 

 

Figura 4.6 – Redução de temperatura nas superfícies do cânion devido ao aumento do albedo. 

É interessante notar na Figura 4.6 que a parede direita, cuja exposição 

máxima ocorre no período da tarde, apresenta um efeito ligeiramente maior que as 

demais superfícies, indicando que o albedo é provavelmente mais eficaz para a 

fachada Oeste do que para a Leste, no caso do cânion N-S de Maringá-PR. 

O Quadro 4.1 apresenta de forma numérica um mapa da variação nas 

temperaturas de superfície resultante da substituição do AB pelo AA. Os valores 

negativos indicam que o AA reduziu a temperatura, enquanto os positivos, indicam 

aumento. A intensidade de coloração azul mostra os maiores valores de redução da 

temperatura, e a coloração vermelha, indica os maiores valores de aumento da 

temperatura. 
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Quadro 4.1 – Efeito horário do albedo nas temperaturas superficiais, para a cidade de Maringá-PR, 

cânion N-S, em um dia de inverno e outro de verão. 

Temperaturas superficiais maiores no cenário de AA que no cenário de AB 

ocorrem principalmente para o piso. A intensidade dessas ocorrências em que o AA 

representa um aquecimento em relação ao AB é pequena, se comparada às ocorrências 

em que há resfriamento. 

A Figura 4.7 permite a comparação ao longo do ano entre a ordem de 

grandeza das ocorrências máximas de aquecimento ou resfriamento da temperatura 

superficial do piso, exemplificado pelo caso do cânion N-S de Maringá-PR. O mês de 

janeiro foi o que teve a ocorrência com o maior valor de aquecimento horário: 1,4 °C. 

F. LESTE F. OESTE F. LESTE F. OESTE

HORA (h) P. esq. P. dir. P. esq. P. dir. HORA (h)

1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1

2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2

3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3

4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4

5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5

6 0.00 0.00 0.00 -0.05 -0.02 -0.05 6

7 0.00 0.00 0.00 -1.35 -0.48 -1.29 7

8 -0.56 -0.19 -0.51 -8.07 -0.61 -2.94 8

9 -3.70 -0.84 -2.52 -15.60 0.23 -2.75 9

10 -8.66 -0.41 -2.63 -14.72 -4.22 -2.45 10

11 -8.33 -3.14 -2.05 -11.04 -10.27 -2.52 11

12 -3.98 -7.33 -1.56 -4.62 -15.54 -2.65 12

13 -1.38 -7.41 -4.35 -2.70 -13.29 -7.64 13

14 -1.78 -3.26 -9.87 -2.42 -8.05 -13.86 14

15 -2.58 -0.12 -11.17 -1.48 -1.90 -18.01 15

16 -1.63 -0.08 -7.02 -3.94 -0.19 -16.88 16

17 -0.39 -0.02 -1.77 -2.51 -0.11 -11.02 17

18 0.00 0.00 0.00 -0.88 -0.29 -1.28 18

19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19

20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20

21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21

22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22

23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23

24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24

Dia de Verão Dia de Inverno

Diferença entre temperaturas superficiais nos cenários de AA e AB (AA-AB)

13/jun 1/dez
PISO PISO
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Figura 4.7 – Comparação entre os resultados máximos de redução e de aumento da temperatura 

superficial devido ao albedo alto, para o piso do cânion N-S de Maringá ao longo do ano. 

A frequência de ocorrência de resultados de aquecimento também é baixa 

se comparada aos de resfriamento. Ainda para o piso do cânion N-S em Maringá-PR, 

a Figura 4.8 mostra para o mês de janeiro, o número de ocorrências de aquecimento ou 

resfriamento separadas por hora do dia. O maior valor acumulado do mês foi o das 

ocorrências de resfriamento às 10h, que totalizou 206,7 °C, e foi tomado como 

referência da maior intensidade absoluta para o mês (100%). O mesmo acumulado, 

para as demais horas do dia, foi expresso em porcentagem desse acumulado às 10h, e 

estão representados no gráfico pelo tamanho das bolhas.  

 

Figura 4.8  – Comparação entre os resultados de redução e de aumento da temperatura superficial devido 

ao albedo, para o piso do cânion N-S de Maringá-PR, no mês de janeiro. 
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Assim, nota-se no gráfico da Figura 4.8 que a ocorrência de aquecimentos, 

neste cenário, se dá às 16h e 17h, porém com frequência e intensidade bem menos 

significativas que a ocorrência de resfriamentos. 

A Figura 4.9 mostra para todos os cenários, o maior valor de aquecimento 

decorrente do aumento do albedo, para todas as superfícies. Nota-se que a ocorrência 

de aquecimento devido ao albedo nas fachadas é ainda menos intensa que no piso. Os 

maiores valores, na ordem de 1,6 °C, são bastante modestos em comparação com os de 

resfriamento, que facilmente atingem os 10,0 °C, chegando a superar os 20,0 °C. 

 

Figura 4.9 – Comparação do maior efeito horário de aquecimento da superfície devido ao aumento do 

albedo para todos os cenários. 

De qualquer maneira, como a análise do aquecimento e resfriamento 

necessita tratamento em separado, exigiria a duplicação de todas as planilhas de 

filtragem e comparação de dados, expandindo em muito o trabalho da pesquisa. Por 

isso, dado o menor impacto do aquecimento em relação ao resfriamento, optou-se por 

restringir a análise aos resultados de resfriamento apenas. Assim, todo o 

processamento que trabalha sobre o efeito do albedo (diferença de temperatura) teve 

os valores de resfriamento isolados dos de aquecimento, para que não houvesse 

interferência em valores médios ou totais calculados sobre a base. A separação dos 

valores de aquecimento não afeta os gráficos que mostram diretamente a temperatura 

superficial. A causa desse aquecimento está no BES e será abordada brevemente no 

item 4.1.2.2  
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4.1.2.2  Análise de um cânion L-O 

A orientação geográfica do cânion é uma característica importante da 

geometria urbana. Tomando-se como exemplo a mesma cidade utilizada na análise do 

item anterior (Maringá-PR), examina-se agora um cânion de mesma razão de forma 

(H/W=1), e com as mesmas variações de albedo, porém, com orientação no sentido L-

O.  

A orientação atua em conjunto com o formato do cânion (relação H/W) no 

sentido de regular os horários de exposição solar direta de cada superfície ao longo do 

dia e do ano e, portanto, influi também sobre como cada superfície do cânion será 

afetada pelo aumento do albedo. 

A Figura 4.10 mostra a distribuição das temperaturas superficiais ao longo 

dos dias amostrais de inverno (a) e verão (b). Comparando a Figura 4.10 (L-O) com a 

Figura 4.4 (N-S), verifica-se que a mudança de orientação altera totalmente a 

intensidade e distribuição do efeito do albedo sobre as temperaturas das superfícies 

do cânion. 

 

Figura 4.10 – Temperatura horária do ar e superfícies, cânion, L-O, Maringá-PR. 

No dia de inverno (Figura 4.10-a), o piso e a face Sul (𝑃𝐸𝑆𝑄) são sombreados 

constantemente devido à inclinação da trajetória do sol para o Norte, atingindo 
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temperaturas máximas em torno dos 32°C, tanto para os cenários de AA como de AB. 

Para o piso, praticamente não há diferença de temperatura devido ao aumento do 

albedo, que chega a inverter a tendência e apresentar-se em torno de 1°C mais quente 

nas horas centrais do dia. 

Esse efeito de ligeiro aquecimento que ocorre apenas no piso é resultado 

das múltiplas reflexões da radiação entre as superfícies, efeito que, no fundo do cânion, 

“aprisiona” a radiação devido ao seu fator de visão do céu menor, comparado ao das 

fachadas.  

Quando o albedo de todas as superfícies é majorado, geralmente a perda 

primária resultante da maior reflexão da radiação incidente, supera o ganho resultante 

da absorção da reflexão oriunda do entorno, resultando em um saldo líquido de 

energia radiante menor para a superfície no cenário de AA do que no AB, e 

consequentemente, reduzindo a sua temperatura superficial. 

Isto é o que se observa para o piso no dia de verão (Figura 4.11), onde o AA 

reduz o saldo líquido de energia radiante (linha azul), apesar do ligeiro aumento da 

parcela absorvida oriunda da radiação refletida pelas demais superfícies (barras 

pretas). 

 

Figura 4.11 – Saldo e componentes de radiação solar de OC sobre o piso, cânion L-O, Maringá-PR, dia de 

céu claro de verão. 
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Já na situação de inverno (Figura 4.12), o piso se encontra sombreado ao 

longo de todo o dia, logo, não há componente de radiação direta (barra amarela) 

incidindo sobre o piso. A trajetória solar se torna mais baixa no inverno, a radiação 

incide em ângulos oblíquos, e aumentam as interreflexões, aumentando a parcela de 

energia radiante refletida pelas superfícies adjacentes que é absorvida pelo piso (barras 

pretas). 

No caso do piso, a parcela que deixa de ser absorvida pelo aumento do 

albedo não é suficiente para compensar o aumento da fluxo radiante refletido pelo 

entorno, e o saldo de energia radiante (linha azul) mostra um ligeiro aumento na 

situação de AA, para as horas centrais do dia (11h-14h), se comparado à situação de 

AB. 

 

Figura 4.12 – Saldo e componentes de fluxo radiante de onda curta sobre o piso, cânion L-O, Maringá-PR, 

dia de céu claro de inverno. 

Já no caso da fachada Sul (𝑃𝐸𝑆𝑄), que assim como o piso, também permanece 

sombreada durante todo o dia no inverno, nota-se na Figura 4.13 que a parcela de fluxo 

radiante refletido das adjacências e absorvido pela fachada (barras pretas) é ainda 

maior que no caso do piso, para o mesmo dia (Figura 4.12). 

No entanto, mesmo absorvendo mais radiação refletida do entorno, a 

fachada Sul tem, ao contrário do piso, um saldo líquido de fluxo radiante menor na 

situação de AA (Figura 4.13, linha azul), resultando em reduções de sua temperatura 

superficial, algo em torno de 2,8°C nos horários de maior intensidade, às 10h e às 15h 

(Figura 4.10-a, linhas roxas). 
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Figura 4.13 – Saldo e componentes de radiação solar de OC sobre a fachada Sul, cânion L-O (p.esq), 

Maringá-PR, dia de céu claro de inverno. 

O maior aumento de albedo e maior FVC da fachada Sul em relação ao piso, 

fazem com que no cenário de AA a parcela que deixa de ser absorvida da radiação de 

incidência primária supere o aumento da radiação refletida do entorno, reduzindo o 

saldo líquido de OC da fachada. É provável que caso não houvesse a fachada Norte, o 

aumento do albedo teria um efeito maior sobre a fachada Sul, que não receberia 

radiação refletida da fachada Norte. 

A parede direita (fachada Norte) por sua vez, exposta ao sol ao longo de 

todo o dia, desenvolve temperaturas bem mais altas no cenário de AB (Figura 4.10-a, 

linha laranja tracejada) que as demais superfícies, chegando a 57°C às 13h. No cenário 

de AA (linha laranja contínua) há uma substancial redução dessa temperatura, que 

chega a ser 19°C mais baixa no horário de pico, redução muito considerável, que faz 

com que, no cenário de AA, a curva de temperatura da parede direita se aproxime 

bastante à das duas outras superfícies, que estão sombreadas. 

Para o dia de Verão (Figura 4.10-b), a trajetória do sol se alinha com o eixo 

do cânion L-O, passando alta pelo Zênite ao meio-dia, e desta forma, incide sobre o 

piso durante todo o dia. No cenário de AB a temperatura do piso atinge quase 77°C às 

13h, e mesmo com a redução devida ao aumento do albedo, chega aos 61°C no mesmo 

horário. 

Já ambas as paredes, por receberem a radiação em ângulos quase paralelos 

à sua superfície, recebem menor intensidade de irradiância solar direta, e têm suas 
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temperaturas pouco afetadas pelo albedo. Atingem temperaturas máximas em torno 

de 34°C a 38°C para os cenários de AA e AB, respectivamente. 

Sob o Trópico, durante o solstício de verão, o sol não nasce exatamente a 

Leste, mas sim com um azimute ligeiramente voltado a Sudeste, o que explica o pico 

ligeiramente mais alto da parede esquerda (fachada Sul) observada no início da manhã 

(h-10h) na Figura 4.10-b, como mostra a componente relacionada à radiação direta 

(barra amarela) na Figura 4.14-b, no mesmo horário. 

 

Figura 4.14 – Saldo e componentes de radiação solar de OC sobre as paredes direita e esquerda do cânion 

L-O, AB, em Maringá-PR, dia de céu claro de verão. 

O Quadro 4.2, mostra numericamente o efeito horário do albedo nas 

temperaturas das superfícies do cânion no dia de céu claro de inverno e verão para o 

cânion L-O de Maringá-PR. Note-se no dia de inverno, os valores de aquecimento das 

11h às 14h para o piso, coincidindo com o aumento do saldo de fluxo radiante 

percebido na Figura 4.12, e previamente discutido, e também, como o mesmo não 

ocorre para a fachada Sul, igualmente sombreada no período de inverno. 
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Quadro 4.2 – Efeito horário do albedo nas temperaturas superficiais, para a cidade de Maringá-PR, 

cânion L-O, em um dia de inverno e outro de verão. 

4.1.2.3  Discussões sobre o efeito da geometria do cânion 

É até bastante óbvio que, se uma superfície não recebe radiação solar direta, 

de nada adiantará aplicar a ela uma cobertura de alto albedo com o intuito de reduzir 

sua temperatura superficial. Porém, o desdobramento dessa afirmação no ambiente 

urbano é: quais são as superfícies que não recebem radiação solar suficiente ao longo 

do dia para que o albedo tenha efeito? Quais são aquelas onde seu efeito é maior? 

Para que se possa observar como o efeito do albedo varia de acordo com o 

grau de exposição solar de cada superfície no interior do cânion, o que inclui o efeito 

da orientação de cada superfície (N, L, S e O), a Figura 4.15 compara o efeito diário 

F. SUL F. NORTE F. SUL F. NORTE

HORA (h) P. esq. P. dir. P. esq. P. dir. HORA (h)

1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1

2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2

3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3

4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4

5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5

6 0.00 0.00 0.00 -0.05 -0.02 -0.05 6

7 0.00 0.00 0.00 -1.25 -0.45 -1.20 7

8 -0.52 -0.19 -0.56 -4.51 -2.71 -2.84 8

9 -2.57 -0.86 -3.78 -4.54 -6.72 -2.86 9

10 -2.75 -0.42 -9.05 -3.46 -11.02 -2.65 10

11 -2.07 0.47 -14.53 -2.54 -14.18 -2.71 11

12 -1.28 1.15 -17.59 -2.40 -14.77 -3.09 12

13 -1.10 1.39 -18.99 -2.74 -15.42 -3.31 13

14 -1.80 0.88 -17.42 -2.68 -14.53 -2.68 14

15 -2.92 -0.14 -12.61 -2.02 -11.71 -2.02 15

16 -1.80 -0.08 -7.72 -4.25 -7.21 -4.25 16

17 -0.42 -0.01 -1.91 -2.72 -3.31 -2.72 17

18 0.00 0.00 0.00 -0.86 -0.32 -0.86 18

19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19

20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20

21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21

22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22

23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23

24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24

Dia de VerãoDia de Inverno

Diferença entre temperaturas superficiais nos cenários de AA e AB (AA-AB)

13/jun 1/dez
PISO PISO
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médio do albedo para cada superfície, numa base anual (Figura 4.15-a) e sazonal 

(Figura 4.15-b), para a cidade de Maringá-PR. 

 

Figura 4.15 – Comparativo anual e sazonal do efeito diário médio do albedo sobre as temperaturas 

superficiais, de acordo com a orientação da superfície. 

A variação dos resultados anuais entre as fachadas (Figura 4.15-a) mostra 

claramente o efeito da orientação da fachada, embora haja também influência da razão 

de forma do cânion (H/W=1), responsável pelo sombreamento. 

Já a influência da orientação sobre os resultados dos pisos do cânion N-S e 

L-O fica mais evidente nos resultados sazonais, na Figura 4.15-b: embora o resultado 

médio anual seja similar para os dois pisos, no cânion L-O há uma marcada diferença 

entre verão e inverno. Na Figura 4.15-b também se nota que a fachada Norte é a única 

das quatro fachadas que apresenta um efeito do albedo maior durante o inverno do 

que durante o verão. 

Voltando a análise para a avaliação conduzida a partir dos dias de céu claro 

nos itens anteriores, têm-se que no caso do cânion N-S (Figura 4.4), a fachada Oeste 

(𝑃𝐷𝐼𝑅) se beneficiaria mais do efeito do albedo alto, já que seu pico de temperatura 

ocorre no período da tarde, quando a temperatura do ar já se encontra mais elevada, e 

o edifício já esteve exposto o dia todo a ganhos térmicos. 

Para a fachada Leste (𝑃𝐸𝑆𝑄, N-S), o pico de temperaturas ocorre pela manhã, 

quando o ar e as superfícies estão com temperaturas mais baixas, devido ao período 

noturno, e um maior aquecimento da fachada pode até mesmo ser desejável para o 

conforto térmico interno do edifício. 
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O efeito mais pronunciado do albedo sobre a fachada Oeste em relação à 

Leste, no cânion N-S em Maringá, que já era sugerido pelos gráficos dos dias amostrais 

de verão e inverno, se confirma nas médias anuais e sazonais da Figura 4.15. 

Pode-se concluir que, no cânion N-S simulado em Maringá-PR, a 

temperatura superficial de ambas as fachadas (Leste e Oeste) poderia ser 

substancialmente reduzida com o uso de albedos mais altos, no entanto, o efeito do 

albedo é maior para a fachada Oeste. Além disso, uma vez que a ICU é um fenômeno 

que geralmente se desenvolve no período vespertino e noturno, provavelmente a 

redução de temperatura da fachada Leste, que ocorre pela manhã, pouco contribuiria 

para a atenuação da ICU. 

O exemplo do cânion L-O simulado em Maringá-PR mostrou que no verão, 

quando seria mais desejável reduzir as temperaturas superficiais, a fachada Norte 

(Figura 4.10-b e Figura 4.15-b) é a que mostra menor efeito de albedo. Para esta, o 

albedo apresenta um efeito significativo durante o inverno, mas nesta condição, a 

redução da temperatura da fachada pode ser até mesmo desvantajosa para o conforto 

térmico interno ao edifício. É possível, que a aplicação de alto albedo na fachada Norte 

pudesse então trazer prejuízos de inverno sem grandes benefícios de verão. 

Nesta condição seria interessante não adotar um albedo alto, mas sim baixo, 

escolhido intencionalmente para regular o ganho térmico do edifício através da parede 

na situação de inverno, de forma a promover maior conforto no interior, sem que isso 

se desdobre em grande aumento da carga térmica no verão. 

De qualquer maneira, a questão principal sobre a variação da eficácia do 

albedo de acordo com as condições de exposição é que, no caso dele ser utilizado como 

política pública de atenuação da ICU, tal estratégia não poderia ser prescrita a todas 

as fachadas indiscriminadamente, sob pena de incorrer em gastos desnecessários e 

ineficazes; e a definição de em quais superfícies o alto albedo é eficaz depende do 

contexto urbano e das condições climáticas e geográficas da localidade em que se 

insere. 

No exemplo de Maringá-PR, o piso é uma superfície na qual, em ambas as 

orientações de eixo (N-S e L-O), poderia haver reduções de temperatura pelo uso de 

albedo alto. Porém, o benefício da redução de temperatura esbarra em consequências 
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prejudiciais do albedo alto: o ofuscamento da vista pela reflexão da luz no piso, que 

longe de ser apenas uma questão de desconforto visual, relaciona-se também com a 

segurança, uma vez que pode impedir ou atrapalhar a percepção de obstáculos tanto 

para pedestres como para motoristas. 

Assim, o primeiro fator limitador de aumento do albedo do piso é aquele 

que respeite a condição de não causar ofuscamento visual de acordo com a intensidade 

de irradiância solar de cada região. O segundo limitador diz respeito às condições de 

conforto térmico no plano do pedestre, analisadas mais adiante. 

Ressalta-se mais uma vez que, para todas as superfícies com boa exposição 

à radiação solar direta, as quais podem de fato se beneficiar de albedos altos para a 

redução da temperatura superficial, deve-se ter em mente também que a parcela de 

energia refletida pela superfície incidirá sobre as áreas adjacentes, como pedestres, 

fachadas e janelas, e que tal aumento da radiação refletida pode ser prejudicial para o 

conforto térmico em espaços abertos e pode incorrer em maior consumo de energia 

para condicionamento do ar nos ambientes internos. 

É importante que a prescrição de albedos altos seja diferenciada ao menos 

de acordo com o tipo de superfície (cobertura, pavimento, fachada), com a orientação 

geográfica da superfície e, levando em conta as condições climáticas locais; mas o ideal 

seria que levasse em conta também a razão de forma do cânion de acordo com o que é 

permitido pelo zoneamento, e principalmente, os impactos negativos sobre as áreas 

adjacentes. 

4.1.3  Efeito da latitude 

A latitude influencia a intensidade da irradiância solar disponível, ao 

alterar parâmetros como altura solar, horas de sol no dia. Consequentemente altera 

também os efeitos de mudanças no albedo das superfícies urbanas. 
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4.1.3.1  Perfis de temperatura superficiais no Inverno 

A Figura 4.16 compara o perfil de temperaturas superficiais do cânion L-O, 

para três cidades da Tabela 3-7, selecionadas em função de sua latitude, para um dia 

amostral de céu claro de inverno. Foram escolhidas as cidades de latitude mais 

extremas entre as amostrais, Imperatriz-MA, mais ao Norte, e Uruguaiana-RS, mais ao 

Sul, e uma terceira cidade, que fosse mais central em relação às duas primeiras. Como 

as demais cidades estão todas bastante próximas ao Trópico, tomou-se aquela que 

ocupa a posição mais próxima dessa centralidade buscada, Vitória-ES. Como a cidade 

de Maringá-PR, que está praticamente sob o Trópico já fora analisada no item 4.1.2, a 

escolha  de Vitória-ES, mais ao Norte do Trópico, permite também uma ampliação da 

visualização dos dados, com a possibilidade de evidenciar coincidências existentes 

entre as tendências já vistas em Maringá-PR e as de Vitória-ES. 

 Na Figura 4.16, de fato, observa-se que no dia de inverno para Uruguaiana-

RS e Vitória-ES, com cânion orientado no sentido L-O, apesar das superfícies 

apresentarem temperaturas diferentes, a tendência geral dada pela geometria e 

orientação do cânion permanece a mesma observada anteriormente em Maringá-PR: 

temperaturas mais elevadas na fachada Norte, ensolarada, e temperaturas mais baixas 

no piso e fachada Sul, sombreados devido à trajetória mais baixa do sol a Norte. Na 

latitude mais baixa, Imperatriz-MA, essa tendência se atenua, tornando-se menos 

distinta. 

Em Imperatriz-MA, a temperatura do ar é mais alta mesmo durante a noite, 

dando um “ponto de partida” maior para as temperaturas superficiais pela manhã. A 

combinação de maior temperatura do ar, com maior período de insolação reflete-se em 

curvas mais abertas, se comparadas às da latitude mais alta de Uruguaina-RS. 
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Figura 4.16 – Comparação das temperaturas superficiais e do ar para três latitudes, cânion L-O, dia de 

céu claro de inverno. 

Próxima ao Equador, Imperatriz-MA apresenta trajetórias solares mais 

elevadas, que deixam o piso parcialmente exposto nas horas centrais do dia (Figura 

4.17), e por isso este desenvolve temperaturas mais altas que nas demais latitudes. 

Mesmo assim, como a exposição é apenas parcial, o efeito de redução de temperatura 

devido ao albedo alto é pequeno (Figura 4.16-c, linhas pretas contínua e tracejada). 

 

Figura 4.17 – Sombreamento causado pela geometria do cânion L-O para Imperatriz-MA, 5,56ºS, no dia 

de inverno amostrado. 

Isso demonstra como a aplicação de materiais de albedo alto dentro do 

cânion só tem eficácia em faces com altos índices de exposição solar ao longo do dia e 

não apenas por poucas horas, e ainda, como o efeito do albedo sobre uma superfície 

no interior de um cânion não pode ser diretamente comparado com os efeitos 

demonstrados em estudos de campo aberto. Em outras palavras, o potencial efeito do 

albedo ilustrado na Figura 4.1 e Figura 4.2 é valido para superfícies horizontais em 

campo aberto, como pisos de grandes praças abertas e sem sombra, poderia 

eventualmente ser extrapolada para lajes de cobertura, apesar da diferente inércia 
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térmica da base em comparação com pisos, mas certamente não é válido quando a 

superfície horizontal em questão é sombreada por estruturas urbanas do entorno. 

Para a fachada Norte (𝑃𝐷𝐼𝑅), que apresenta as mais elevadas temperaturas 

dentre as três superfícies do cânion L-O no inverno, os valores mais altos ocorrem na 

latitude central de Vitória-ES. Isso porque nos dois outros casos, há um fator de 

redução da radiação incidente: na latitude mais alta (Uruguaiana-RS), a trajetória solar 

mais baixa no inverno causa sombreamento da fachada Norte pela fachada oposta 

(Figura 4.18); enquanto na latitude baixa (Imperatriz-MA) é menor a componente 

horizontal normal à parede, uma vez que a trajetória solar é mais alta. Por exemplo, 

para os dias representados na Figura 4.16, as máximas componentes normais de 

irradiância solar direta na fachada Norte foram: 554 W/m² (Uruguaiana-RS); 469 

W/m² (Vitória-ES) e 284,0 W/m² (Imperatriz-MA). 

 

Figura 4.18 – Sombreamento causado pela geometria do cânion L-O sobre o piso e fachada Norte, para o 

solstício de inverno em Uruguaiana-RS.  

A Figura 4.19 mostra para as mesmas três cidades, no dia de inverno, o 

perfil de temperaturas superficiais do cânion N-S. Nota-se que devido ao alinhamento 

do cânion o eixo de simetria da trajetória solar, o perfil das curvas de temperatura é 

muito semelhante entre as três cidades e com Maringá-PR, anteriormente apresentada, 

havendo apenas uma diferença na amplitude e altura das curvas devido às mudanças 

de irradiância, temperatura do ar e horas de sol em cada localidade, de acordo com a 

sua latitude. 
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Figura 4.19 – Comparação das temperaturas superficiais e do ar para três latitudes, cânion N-S, dia de céu 

claro de inverno. 

4.1.3.2  Perfis de temperaturas superficiais no verão 

A Figura 4.20 mostra a projeção da trajetória aparente do sol para os 

solstícios de verão e inverno nas três cidades selecionadas, para comparação do efeito 

da latitude. 

 

Figura 4.20 – Carta Solar para os solstícios de inverno e verão das cidades analisadas: (a) Uruguaiana-RS, 

(b) Vitória-ES e (c) Imperatriz-MA. 
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Note-se que para a cidade de Imperatriz-MA, com latitude muito próxima 

ao Equador, os solstícios de verão e inverno representam as condições de alturas 

solares mais baixas. Nesta latitude, o período de maior elevação solar ocorre junto aos 

equinócios. Por isso, foi utilizado o dia 08 de janeiro para estabelecer correlações com 

as demais cidades num mesmo período, mas foi incluído como ilustração da condição 

extrema de insolação o dia 10 de outubro, que foram os dias de céu mais claro possível, 

já que no período, todos os dias apresentavam alguma nebulosidade. 

A Figura 4.21 mostra os perfis de temperatura das superfícies do cânion L-

O para o dia de céu claro de verão nas três cidades, mais o dia próximo ao Equinócio, 

no caso de Imperatriz-MA. Nota-se que no período de verão, com as trajetórias solares 

mais altas, a componente de radiação direta normal às fachadas é pequena e quase não 

há distinção entre as temperaturas das fachadas Norte e Sul, o efeito do albedo é 

mínimo. 

No dia de verão, nas cidades ao norte do Trópico (Vitória-ES e Imperatriz-

MA) a fachada Sul passa a desenvolver temperaturas mais altas que a Norte durante 

a manhã (Figura 4.21, b e c), já que nestas cidades a trajetória solar está passando ao 

Sul do Zênite no período, como ilustrado na Figura 4.20. 

Durante o solstício de verão, a maior altura solar em relação ao inverno 

resulta em componentes normais maiores para o piso, e em menos sombreamento do 

mesmo, fazendo com que a curva de temperaturas do piso se destaque das demais 

superfícies também nos cânions L-O e não só nos N-S. 

A Figura 4.21.d mostra como, na cidade de Imperatriz-MA, o perfil de 

temperaturas superficiais do dia próximo ao equinócio se aproxima mais ao perfil do 

dia de verão das demais cidades, e as fachadas Norte e Sul apresentam curvas 

praticamente coincidentes, como seria esperado devido à trajetória solar. 
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Figura 4.21 – Comparação das temperaturas superficiais e do ar para três latitudes, cânion L-O, dia de 

céu claro de verão. 

O cânion N-S (Figura 4.22), por coincidir seu eixo com o de simetria da 

trajetória solar, apresenta no verão um padrão muito semelhante ao do dia de inverno, 

novamente variando apenas em amplitude e intensidade entre as cidades, e entre os 

períodos do ano. 
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Figura 4.22 – Comparação das temperaturas superficiais e do ar para três latitudes, cânion N-S, dia de céu 

claro de verão. 

4.1.3.3  Perfis anuais de temperaturas superficiais 

O dia amostral de céu claro é útil para compreender como o albedo 

influencia o ciclo diário de temperaturas. No entanto, ele é apenas uma amostra 

pontual de uma gama maior de condições possíveis ao longo do ano. 

Assim, a análise do efeito do albedo foi estendida para o período completo 

do ano, em todas as cidades amostrais. Para não estender demais os dados 

apresentados, foram selecionados os gráficos das cidades de latitude mais extremas, 

Uruguaiana-RS e Imperatriz-MA, assim como foi feito no estudo das latitudes. Porém 

nesta seção, a cidade de latitude central apresentada passa a ser a cidade de Maringá-

PR, por sua posição notável sob o Trópico de Capricórnio, cuja trajetória solar junto 

aos solstícios e equinócios é conhecida, facilitando a correlação com a mesma durante 

a interpretação dos resultados. 
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A análise do efeito do albedo num período mais extenso de dias 

apresentava um problema de referência: uma vez que o valor do efeito flutua ao longo 

do dia e é impactado pela nebulosidade, que também é bastante variável, como 

estabelecer um dia representativo de cada período do ano? 

O dia de céu claro foi estabelecido manualmente, mas isso não poderia ser 

feito para todos os meses em todas as cidades. Como saber qual é o potencial máximo 

de um período, se o perfil de cada dia é diferente do outro e um dia de céu claro 

perfeito não ocorre sistematicamente a cada mês ou estação? Se o dia de céu claro é 

tomado como referência, e ocorrer para uma cidade no início do mês, e para outra, no 

final do mês, como garantir que seus resultados são comparáveis, dada a distância de 

um mês entre ambos? 

Portanto, era necessário estabelecer referenciais que permitissem a análise 

estendida. A condição de céu claro é geralmente utilizada nos estudos de albedo por 

ser a condição de máxima exposição solar e, portanto, de máximo efeito do albedo. 

Uma vez que tal condição não ocorre sistematicamente, foi utilizada a Curva de 

Máximo Efeito (CME) para representar o potencial máximo de influência do albedo 

sobre a temperatura superficial, para um determinado cenário, período e localidade. 

A Curva de Máximo Efeito é simplesmente uma curva hipotética, 

construída com os maiores valores de efeito do albedo que ocorrem para uma 

determinada hora do dia, no período em que se pretende avaliar ou comparar. 

A Figura 4.23 exemplifica, para alguns dias do mês de dezembro, a curva 

horária de efeito do albedo sobre as temperaturas superficiais (linhas coloridas) da 

fachada Oeste (𝑃𝐷𝐼𝑅, N-S) de Maringá-PR. A Curva de Máximo Efeito (linha preta) 

representa a “envoltória” externa dos pontos do período, sendo a melhor aproximação 

possível da condição ideal de céu claro “perfeito” no mês de dezembro, para a 

superfície e cenário em questão. 
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Figura 4.23 – Exemplo de Curva de Máximo Efeito do aumento do albedo sobre a temperatura de 

superfície para o mês de dezembro, fachada Oeste, Maringá-PR. 

Foram construídas CME para cada mês do ano, em todos os cenários e 

superfícies de estudo. Na Figura 4.24 e Figura 4.25 estão representadas todas as CME 

mensais, formando para cada superfície e cenário, um gráfico que mostra um 

panorama do potencial “de céu claro” do efeito do albedo ao longo do ano, nas três 

cidades selecionas: Uruguaiana-RS ao sul; Maringá-PR, sob o Trópico; e Imperatriz-

MA, ao Norte. 

Os resultados do cânion N-S (Figura 4.24) confirmam para todo o ano o 

potencial maior da fachada Oeste em relação à Leste. Mostram que dentro das 

mudanças de albedo mais plausíveis, o efeito potencial do albedo sobre a fachada 

Oeste é maior que sobre o piso, lembrando que o piso teve um aumento do albedo de 

apenas 30%, contra 50% nas fachadas. E ainda, ambas as afirmações feitas têm um 

destaque bem maior na cidade de Imperatriz-MA, cuja latitude é mais baixa. 

Como seria de se esperar, nas cidades de latitude mais alta, Maringá-PR e 

Uruguaiana-RS, o efeito do albedo sofre maior variação sazonal, sendo menor no 

inverno, mas nelas, a fachada Oeste é a que menos sofre redução, lembrando que em 

latitudes mais altas, o efeito do albedo no inverno pode não ser tão desejável. 

Note-se ainda que para essa razão de forma do cânion (H/W=1), o efeito do 

albedo sobre as fachadas do cânion N-S geralmente se estende por mais horas do dia, 

com intensidades mais altas, se comparado ao efeito sobre o piso. 
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Figura 4.24 – Perfil anual da intensidade máxima mensal do efeito do albedo na redução da temperatura 

das superfícies do cânion N-S simulado, em três latitudes diferentes. 
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Figura 4.25 – Perfil anual da intensidade máxima mensal do efeito do albedo na redução da temperatura 

das superfícies do cânion L-O simulado, em três latitudes diferentes. 
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Já para o cânion L-O (Figura 4.25) o efeito do albedo é altamente variável ao 

longo do ano, apresentando valores máximos sempre em torno das horas centrais do 

dia. As fortes variações sazonais aparecem mesmo na cidade de Imperatriz-MA, 

próxima ao Equador. 

No gráfico do efeito do albedo para o piso de Imperatriz-MA (Figura 4.25-

f), fica bastante evidente que o pico de insolação sobre essa superfície ocorre próximo 

aos equinócios, e não junto ao solstício de verão, como nas demais cidades. 

Nas fachadas Norte e Sul parece haver uma tendência de aumento do efeito 

do albedo à medida que a latitude aumenta, enquanto para o piso, a cidade de 

Maringá-PR, sob o Trópico apresenta os maiores efeitos. 

Na fachada Norte da latitude mais alta (Uruguaiana-RS), surge um vale na 

crista do gráfico durante o auge do inverno, que se deve ao sombreamento causado 

pela parede oposta do cânion estudado (H/W=1), quando a trajetória do sol baixa no 

inverno. Esse sombreamento não ocorreria se a fachada Norte estivesse em campo 

aberto, e é claro, poderia ser maior ou menor para outras formas de cânion. 

De forma geral, o efeito do albedo no cânion L-O não é muito conveniente 

ou eficaz. Seu efeito é bastante intenso na fachada Norte, porém durante o inverno, 

quando é geralmente é menos necessário ou ainda, indesejável, no caso das altas 

latitudes, e seu efeito é mínimo no verão, quando seria mais necessário. Já na fachada 

Sul, sombreada, o efeito do albedo é mínimo, embora sua intensidade seja maior no 

verão, e parece ser significativo apenas em latitudes muito baixas, tendo em vista que 

seu efeito em Imperatriz-MA (lat. 5,5° S) é ainda um tanto modesto, ultrapassando os 

8°C apenas nas horas centrais do dia no período próximo ao solstício de verão. 

O piso do cânion L-O, por sua vez, responde bem ao aumento do albedo, 

tendo seu efeito maior no verão, e de forma bastante intensa, se igualando ao efeito 

das paredes, apesar do menor aumento de albedo; e desaparecendo ou reduzindo o 

efeito durante o período de inverno. No entanto, o piso é justamente a superfície onde 

o aumento do albedo traz prejuízos consideráveis, devido ao ofuscamento, e também 

à maior carga térmica projetada sobre pedestres, o que será discutido mais adiante.  
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4.1.3.4  Discussões sobre o efeito da latitude 

A latitude apresenta alguma influência sobre o efeito do albedo na medida 

em que condiciona a intensidade da irradiância, a posição solar e a duração do dia. 

Está ligada ainda a outros fatores climáticos em escala global que condicionam o clima 

local, e através dele, interferem na temperatura superficial final. 

Porém, na extensão territorial brasileira, a maior influência da latitude sobre 

o efeito do albedo não ocorre por si mesma, mas sim em conjunto com a geometria do 

cânion, ao limitar a disponibilidade de radiação solar para cada superfície de acordo 

com a hora do dia e época do ano. É a combinação geométrica da forma do cânion com 

a posição solar que dá a “tônica” principal de configuração do efeito do albedo, o que 

pode ser observado nas tendências bastante semelhantes de efeito do albedo em 

cidades de latitudes distintas, especialmente no caso dos cânions N-S, mas também no 

cânion L-O. 

A latitude, alterando a posição solar, introduz “distorções” do modelo 

básico de resposta do albedo criado pela limitação geométrica da forma e orientação 

do cânion, estas sim, influências principais sobre o efeito do albedo. 

4.2  POTENCIAL DE REDUÇÃO DA TEMPERATURA DO AR 

A Figura 4.26 mostra um panorama do efeito do albedo sobre a temperatura 

do ar nas diversas cidades. As linhas contínuas coloridas, mostram os máximos valores 

horários de aumento ou diminuição da temperatura do ar devido ao aumento do 

albedo nas superfícies do cânion simulado, para o ano todo em cada cidade. Nota-se 

que os valores máximos de aquecimento ou resfriamento tem magnitudes 

semelhantes, em torno de 2°C a 3°C, ligeiramente maiores nas ocorrências de 

resfriamento, com destaque para as cidades Franca-SP e Imperatriz-MA, que 

ultrapassam os 3°C nas duas orientações de cânion. Os menores valores ocorridos 
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(linhas tracejadas) também são semelhantes, mas ligeiramente mais intensos para 

resfriamento, que atingem 1,0°C, do que para aquecimento, que ficam em torno de 

0,5°C, com destaque para as cidades de Pres. Prudente-SP e Franca-SP, que 

ultrapassam 1,0°C nas duas orientações. 

O valor médio do efeito do albedo (linha preta) fica próximo aos valores 

mínimos de resfriamento, indicando que os menores valores de resfriamento são mais 

comuns, e os maiores devam ser pontuais. 

Vê-se pelas médias diárias do efeito acumulado anual (barras) que é bem 

mais frequente que o aumento do albedo cause a redução das temperaturas do ar do 

que o aumento, indicando que o resfriamento é recorrente ao longo do dia, enquanto 

o aquecimento do ar devido ao aumento do albedo é mais pontual. 

 

Figura 4.26 – Comparação do efeito do albedo sobre a temperatura do ar entre as cidades estudadas. 

Valores de diferenças máximas e mínimas, e valores diários equivalentes ao acumulado 

anual. 

Para todos os cenários foram calculadas as médias horárias de resfriamento 

e aquecimento para cada mês, considerando o número de dias do mês e as horas de 

sol do dia no período, como descrito na equação (37). 

 𝐸𝐴ℎ_𝑚
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ =  

∑ 𝐸𝐴ℎ𝑚

𝑑𝑚 . ℎ𝑠𝑜𝑙
 ( 37 ) 

Onde:  𝐸𝐴ℎ_𝑚
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  : efeito horário médio do albedo no mês m; 

 ∑ 𝐸𝐴ℎ𝑚  : somatória do efeito horário do albedo no mês m; 
 𝑑𝑚 : número de dias do mês m; 
 ℎ𝑠𝑜𝑙 : número de horas de sol do mês m. 
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Dentre esses valores horários médios de cada mês, para todos os cenários, 

os relativos a um efeito de aquecimento da temperatura do ar variaram de 0,02°C a 

0,08°C, considerando as duas orientações, e os relativos a resfriamento variaram de 

0,11°C a 0,53°C, nos cânions N-S,  e de 0,11°C a 0,39°C nos cânions L-O. Os valores de 

aquecimento são  ínfimos. E os de resfriamento, não parecem ser suficientemente 

significativos para, em si, melhorar o conforto térmico de pedestres. 

Também não parecem ser intensos o suficiente para que contribuam para a 

redução de ilhas de calor urbano, se considerarmos o efeito do albedo alto aplicado de 

forma localizada, ou seja, em um único cânion; embora possa-se supor que sua 

aplicação generalizada no tecido urbano tenha uma contribuição um pouco maior 

sobre a temperatura do ar. No entanto, os resultados de Taha (2008) para uma 

simulação do efeito do albedo em mesoescala, citados no item 2.2.2. (Figura 2-25), são 

bastante semelhantes aos encontrados nas simulações de microescala aqui realizadas. 

Uma vez demonstrado o panorama geral do efeito do albedo entre as 

cidades, sua intensidade média e máxima, pode-se mostrar brevemente alguns 

recortes, de maior resolução temporal dos resultados, para exemplificar os ciclos 

diários. 

O efeito do albedo sobre a temperatura do ar parece muito pouco 

relacionado à latitude, e provavelmente sua variação entre as cidades esteja mais 

relacionada as condições de vento, mistura e advecção locais. 

Como os valores do efeito na temperatura do ar são pequenos, é geralmente 

difícil mostrar as diferenças graficamente. De modo que o recorte utilizado não segue 

outra lógica senão a de ter valores mais intensos e destacados, para permitir a 

visualização das variações do efeito. 

A Figura 4.27 mostra, para a cidade da Campos-RJ, cânion N-S, a 

distribuição do efeito horário do albedo sobre a temperatura do ar (∆𝑇 = 𝑇𝐴𝐴 − 𝑇𝐴𝐵) 

para os dias de céu claro amostrais (barras), e os valores médios nos mesmos meses 

(áreas). Mostra ainda a temperatura do ar nos dias amostrais (linhas pretas), em escala 

secundária, apenas para referência. 
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 As reduções de temperatura do ar coincidem com as horas mais quentes 

do dia, e são recorrentes ao longo de todo o dia, enquanto os resultados de 

aquecimento estão restritos às primeiras horas do dia. 

 

Campos-RJ | N-S 

(a) Inverno (b) Verão 

              

Legenda:  

 

 

Figura 4.27 – Efeito do albedo na temperatura do ar, cânion N-S, Campos-RJ, para os dias amostrais de 

inverno e verão, e comparação com a média horária dos respectivos meses. 

A Figura 4.28 compara, para a cidade de Vitória-ES, a diferença entre os 

perfis do cânion N-S e L-O. Estão plotados as médias mensais dos valores horários de 

efeito do albedo (𝐸𝐴ℎ_𝑚
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ), calculados de acordo com a equação (37), para todos os 

meses, agrupados em dois grupos de seis meses, em torno do solstício de verão e de 

inverno. 

A região mostrada no gráfico da Figura 4.28 corresponde a uma ampliação 

apenas para a região de maior densidade de pontos, para que se possa distinguir nas 

curvas a diferença entre verão e inverno. 

De forma geral, para os cânions N-S (Figura 4.28-a), formam-se dois picos 

de resfriamento da temperatura do ar devido ao aumento do albedo: um pico ao meio 

dia, quando o sol está a pino, e há maior exposição do piso do cânion; outro no meio 

da tarde, quando o ângulo de incidência permite boa penetração da radiação no cânion 

através de reflexão. 
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Campos-RJ | N-S 

(a) N-S (b) L-O 

 

Legenda: 

 

Figura 4.28 – Comparação das médias mensais horárias de efeito do albedo sobre a temperatura do ar, em 

Vitória-ES, cânions N-S e E-O. 

No inverno, o efeito é um pouco mais pronunciado no pico do meio da tarde 

e ao final da tarde no cânion N-S, provavelmente porque com as temperaturas mais 

baixas do ar, e menor tendência à mistura por convecção livre entre o ar do interior e 

exterior do cânion, a influência da temperatura das superfícies exerça maior influência 

sobre a temperatura do ar do dossel urbano. 

Nos cânions L-O, as curvas se sobrepõe (Figura 4.28-b), com pico no meio 

ou final da tarde, quando a trajetória solar se encontra mais baixa (inverno em latitudes 

mais altas) e com pico ao meio dia quando a trajetória solar é mais alta (latitudes baixas 

ou verão em latitudes altas). O efeito é ligeiramente mais intenso no verão do que no 

inverno, devido à condição de maior sombreamento deste cânion quando a trajetória 

solar é mais baixa no inverno. 

Durante o inverno, há geralmente uma tendência de deslocamento das 

curvas de efeito do albedo sobre a temperatura do ar para mais tarde. Esse 

deslocamento é menor para o cânion N-S e latitudes mais baixas, e maior para o cânion 

L-O e latitudes mais altas. 
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4.3  EFEITO SOBRE O CONFORTO TÉRMICO DO PEDESTRE 

4.3.1  Análise inicial a partir dos dias de céu claro amostrais 

O pedestre, situado no centro do cânion simulado, recebe radiação de duas 

fontes: diretamente do céu e das superfícies adjacentes. Destas fontes, recebe ganhos 

por radiação de dois tipos: de onda longa (OL) e de onda curta (OC). Troca calor com 

o meio de duas formas: por convecção, perdendo calor sempre que o ar estiver mais 

frio que o corpo, e ganhando, caso contrário; e por radiação de OL, em decorrência de 

da temperatura corporal, que naturalmente, tenta ser mantida estável pelo 

metabolismo. 

No gráfico da Figura 4.29 são mostradas a cada hora, para o cânion L-O da 

cidade de Maringá-PR, no dia amostral de céu claro de verão, os diferentes 

componentes de ganho ou perda de calor para o pedestre que irão compor o Índice de 

Estresse Térmico (ITS). A cidade de Maringá-PR foi escolhida por ser uma das que 

apresentam efeito nítido sobre o ITS, e por sua posição junto ao Trópico de 

Capricórnio. 

O fluxo radiante oriundo diretamente do céu sobre o pedestre, tanto de OL 

(𝐼𝑉𝑐é𝑢), quanto a de OC (𝐾𝐺), pode ser limitado pela visão do céu que o pedestre tem 

de dentro do cânion, ou seja, é alterado pela forma e orientação do cânion, e ainda, 

pela nebulosidade, mas não é alterado pelo albedo. 

 

Figura 4.29 – Componentes do fluxo de calor radiante sobre pedestres, comparando cenários de albedo 

baixo e alto. 
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A troca por convecção (barras brancas) é alterada pelo albedo, já que 

depende de três fatores: diferença de temperatura entre o ar e a superfície do corpo 

(gradiente térmico), umidade do ar e velocidade do vento. 

Assim, ao se reduzir (ou aumentar) a temperatura do ar, altera-se o 

gradiente de temperatura entre o corpo e o ambiente. Porém, como visto no item 4.2 ., 

a redução na temperatura do ar devido ao albedo é bem mais frequente e intensa que 

o aumento, mas ainda é de pequena intensidade, logo, a diferença nas trocas de calor 

por convecção do pedestre devido ao albedo também é pequena. 

Além disso, dependendo da direção do vento o cânion pode constituir uma  

barreira resultando em baixas velocidades do ar dentro do cânion, o que faz com que 

a perda por convecção não seja muito expressiva nessa condição, independentemente 

do albedo. 

Em outras palavras, o efeito do albedo sobre a convecção é desprezível nas 

situações em que a velocidade do vento é baixa na base do cânion, e sua contribuição 

sobre a temperatura do ar não é suficiente para melhorar o conforto térmico ao nível 

do pedestre. Na condição de baixa velocidade do vento, como visto no item 2.1.6.2., as 

trocas radiantes assumem um papel dominante no balanço de energia das superfícies 

e do pedestre. 

Portanto, nestas condições, o efeito principal do albedo para o conforto 

térmico se dá de fato através dos fluxos radiantes oriundos das superfícies adjacentes. 

Com o aumento do albedo, o pedestre recebe mais radiação de OC refletida das 

superfícies (barras amarelas), e menos radiação de OL emitida por elas (barras cinzas), 

já que suas temperaturas se encontram mais baixas devido à menor absorção da 

radiação refletida resultante do aumento do albedo. É o saldo positivo ou negativo 

destas duas parcelas de fluxo radiante para o pedestre que determinará a melhora ou 

piora do conforto térmico resultante do aumento do albedo. 

Para ilustrar o efeito do albedo, foram isoladas apenas as componentes de 

ITS influenciadas por ele, e reunidas em um gráfico para mostrar esses saldos. Na 

Figura 4.30, são mostrados os resultados horários do dia de céu claro amostral do 

cânion N-S para uma cidade de cada grupo de latitudes próximas. 
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As barras mostram a diferença causada pela mudança de albedo em cada 

componente do ITS, ou seja, o quanto um componente é acrescido ou diminuído pela 

substituição do AB por AA. O efeito do albedo sobre a Convecção (barras brancas) é 

tão pequeno que praticamente desaparece no gráfico. As barras amarelas mostram o 

acréscimo de fluxo radiante de OC refletido sobre o pedestre, e as barras cinzas a 

redução do fluxo radiante de OL para o pedestre. As barras claras mostram o dia de 

verão, e as barras escuras, o dia de inverno. 

 

Figura 4.30 – Diferença no fluxo radiante entre os cenários de alto e baixo albedo. 

Para todas as latitudes, tanto no verão como no inverno, o aumento do fluxo 

radiante de OC refletido (barras amarelas) é maior do que a redução do fluxo radiante 

de OL emitido (barras cinzas), resultando num saldo líquido positivo. Isso significa 

que o AA acrescenta intensidade ao fluxo radiante que atinge o pedestre, piorando seu 

conforto térmico em climas ou períodos quentes. O saldo líquido (linhas) representa o 

incremento de Estresse Térmico devido ao albedo. A linha vermelha mostra o saldo 

para o dia amostral de verão, enquanto a azul, o do dia de inverno. 

Os saldos de inverno são menores quanto maior a latitude, o que indica que 

uma possível melhoria do conforto térmico do pedestre no inverno devido ao albedo 

seria pouco efetiva. 

Esse resultado de piora do conforto térmico devido ao albedo pode ser 

explicado pela defasagem de tempo entre o efeito da irradiância refletida e a emitida 
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sobre o pedestre. O efeito do albedo sobre a irrradiância refletida é um efeito 

instantâneo no tempo. Já seu efeito sobre a temperatura das superfícies ocorre de 

forma gradual e cumulativa no tempo. 

Há ainda o fato de que parte do benefício de redução da temperatura da 

superfície é cancelado no interior do cânion, pois as superfícies adjacentes absorvem a 

radiação refletida pelas demais, aprisionando parte do calor, ao contrário das 

superfícies em campo aberto, onde a radiação é refletida em direção à atmosfera. 

Assim, mais radiação é refletida sobre o pedestre, e nem toda a radiação refletida pelas 

superfícies se converte em redução de temperatura superficial das mesmas, havendo 

uma perda por reabsorção das reflexões no interior do cânion. 

A Figura 4.31 mostra para os dias de céu claro amostrais, o incremento de 

radiação sobre o pedestre, devido ao albedo, nas horas de pico do incremento. A 

magnitude do máximo incremento de calor radiante para os dias estudados variou de 

20 a 72 W/m², dependendo da estação e orientação do cânion. Os máximos variaram 

de 20 a 48 W/m² na condição de inverno e de 39 a 72 W/m² na de verão. O fluxo de 

calor produzido pelo corpo devido ao metabolismo (taxa metabólica menos trabalho) 

considerado para o cálculo do ITS foi de 70 W/m². Note-se que, no dia de verão 

amostral, quase todas as cidades apresentam um incremento superior a 50 W/m² 

devido ao albedo na hora de pico, o que significa um acréscimo de 70% do calor 

produzido pelo próprio corpo, para ser dissipado pelo pedestre através da 

transpiração, nas horas mais quentes do dia. 

 

Figura 4.31 – Máximo Incremento de Calor Radiante ao pedestre devido ao albedo. 
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O incremento de Estresse Térmico é geralmente maior na condição de verão 

do que na de inverno, o que é consistente com maiores valores de irradiância solar 

neste período. 

Volte-se a considerar todas as componentes do ITS para que se possa avaliar 

o nível de conforto do pedestre. A Figura 4.32 mostra o saldo líquido total de energia 

radiante (𝑅∗) a ser perdido pelo pedestre através da transpiração, e as zonas de 

conforto relativas a cada nível de 𝑅∗. 

 

Figura 4.32 – Total Líquido de Estresse Térmico e Níveis de Conforto, para as condições dos cânions 

simulados em Maringá-PR. 

Devido ao sombreamento matutino e vespertino, os cânions N-S mostram 

um perfil típico de maiores fluxos radiantes concentrados em torno do meio dia, 

enquanto os L-O tem um perfil de valores altos distribuídos ao longo de todo o dia, 

representando uma condição de maior estresse térmico para o pedestre (Figura 4.32). 

A intensidade desse efeito varia, é claro, de acordo com a latitude e estação do ano, 

mas é uma tendência geral. 

O incremento de calor radiante devido ao albedo é pequeno se comparado 

ao total líquido de fluxo radiante sobre o pedestre. No entanto, observando os níveis 

de conforto térmico, nota-se que adicionar de 40 a 70 W/m² devido ao albedo nas horas 

mais quentes do dia representa um prejuízo considerável para o pedestre. 
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Ao correlacionar os fluxos líquidos totais de estresse térmico com os níveis 

de conforto do ITS, para os dias de céu claro amostrais de todas as cidades, obtém-se 

a tabela de níveis de conforto hora a hora, que foram calculados em passo horário para 

o ano todo. A Figura 4.33, mostra os níveis de conforto horário, apenas para os dias 

amostrais de céu claro de inverno e verão, onde se vê mais claramente o efeito do 

albedo sobre as classes de conforto/desconforto térmico. 

Embora na maioria dos casos o total de horas de desconforto diárias seja o 

mesmo, nos dias de céu claro de verão com AA há um aumento visível de horas com 

nível 6, “quente”, que passam para o para nível 7, “muito quente”, especialmente em 

cidades mais quentes, como por exemplo Imperatriz-MA, Vitória-ES e Campos-RJ. 

Para o dia de céu claro de inverno, a variação do total de horas de 

desconforto e do nível de desconforto não é tão pronunciada, correspondendo aos 

menores saldos de calor radiante devido ao albedo no período, corroborando a ideia 

de que o albedo provavelmente seja pouco eficaz na melhora do conforto de regiões 

frias, sendo, nesses casos, mais promissora a correta orientação do cânion. 

A esse respeito, a Figura 4.33 demostra como para essa razão de forma 

(H/W=1), o cânion orientado no sentido L-O resulta em mais horas de desconforto, e 

mais horas de nível 7 (muito quente) do que os cânion N-S para o período de verão, 

representando de maneira geral, em uma condição de mais desconforto térmico para 

o pedestre, inclusive pela ausência da possibilidade do pedestre escolher entre área 

sombreadas ou ensolaradas para melhor controle de suas preferências de conforto, 

uma vez que o cânion L-O geralmente tem seu piso completamente sombreado no 

inverno, e completamente exposto ao sol no verão. 



158 

 

Figura 4.33 – Níveis de conforto do pedestre para todos os cenários. 

4.3.2  Avaliação estendida para o ciclo anual 

Ao se estender a avaliação para todos os dias do ano, nota-se que existem 

também resultados de redução do ITS devido ao albedo, contrariando os resultados 

da análise dos dias de céu claro que mostram apenas aumento do ITS, e em acordo 

com o conceito geral vigente de que aumentar o albedo melhora o conforto térmico do 

pedestre. Separou-se então os resultados em duas categorias: 

a) ITS intenso (6 e 7): efeito do aumento do albedo sobre o ITS, quando o 

nível de conforto do pedestre no cenário de AB é quente ou muito quente; 

                               

6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

7 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

8 5 5 5 5 6 6 5 5 5 5 5 5 6 6 5 5 6 6 5 5 6 6 5 5 6 6 6 6 6 6 5 5

9 6 6 5 5 6 6 5 5 6 6 6 6 6 6 5 5 6 7 6 6 6 6 5 5 7 7 6 6 6 6 6 6

10 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 6 6 6 6 6 6 7 7 6 6 6 6 6 6

11 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 6 6 6 6 6 6 7 7 6 7 6 6 6 6 7 7 7 7 6 7 6 6

12 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 6 7 6 6 6 6 7 7 6 7 6 6 6 6

13 6 7 7 7 7 7 6 7 6 6 6 6 6 7 6 6 7 7 6 7 6 7 6 7 7 7 6 7 6 7 6 7

14 7 7 6 7 7 7 6 6 7 7 6 7 7 7 6 6 6 7 6 6 6 6 6 6 7 7 6 6 7 7 6 6

15 7 7 6 6 7 7 6 6 7 7 6 6 7 7 6 6 6 6 6 6 7 7 6 6 6 7 6 6 6 6 6 6

16 7 7 6 6 7 7 6 6 7 7 6 6 6 6 5 5 6 6 6 6 7 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

17 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 6 5 6 6 6 6 6 6 6

18 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

NOTES: ↔Cânion com orientação Leste-Oeste  Cânion com baixo albedo

↕ Cânion com orientação Norte-Sul  Cânion com alto albedo

7 Muito quente 6 Quente 5 Morno 4 Confortável 3 Frio

                               

6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

7 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

8 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

9 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6

11 5 5 5 6 5 5 6 6 5 5 6 6 5 5 6 6 5 5 6 6 5 5 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6

12 5 5 6 6 5 5 6 6 5 5 6 6 5 5 6 6 5 5 6 6 5 5 6 6 6 6 6 7 6 6 6 7

13 5 5 6 6 5 5 6 6 5 5 6 6 5 5 6 6 5 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7

14 5 5 5 5 5 6 6 6 5 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 6 5 6 6 6 5 5 5 6 6 6 6 6

15 5 5 5 5 6 6 5 5 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 6 5 5 5 5 6 6 6 6

16 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6

17 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

18 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

H
O
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A

ITS - Nível de Conforto do Pedestre (DIA DE INVERNO)
MaringáUrug. J. Fora FrancaCamposP. Prud. Imperat.Vitória
↔ ↕↔ ↕ ↔ ↕↕ ↔ ↕↔ ↕↔

ITS - Nível de Conforto do Pedestre (DIA DE VERÃO)
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O

R
A J. Fora

↔ ↕
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↔ ↕

Campos
↔ ↕↔ ↕

Imperat.
↔ ↕
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↔ ↕

Vitória
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↔ ↕ ↕
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b) ITS ameno (de 3 a 5): efeito do aumento do albedo sobre o ITS quando o 

nível de conforto do pedestre no cenário de AB é frio, confortável ou 

morno. 

O resultado pode ser visto nos gráficos da Figura 4.34. Quando o ITS é 

ameno com AB, trocar para o AA pode resultar tanto em aumento como em redução 

do fluxo radiante sobre o pedestre. No entanto, quando o ITS é intenso com AB, 

sempre ou quase sempre a substituição por AA leva a um aumento do fluxo radiante 

sobre o pedestre, piorando o desconforto térmico já existente. 

 

Figura 4.34 – Equivalente diário das diferenças de fluxo radiante sobre o pedestre devido ao albedo, 

agrupados por nível de conforto. 

Fica claro que, do ponto de vista exclusivamente do conforto térmico do 

pedestre, em nenhuma das cidades os resultados obtidos indicam que haveria 

benefício com o aumento do albedo das superfícies, para um cânion com a razão de 

aspecto aqui simulada. Mas deve-se ressalvar que este modelo analisa o conforto do 

pedestre numa posição central da rua, que é possível em calçadões, mas pouco 

provável na maioria das ruas. Nesta posição central, a insolação direta sobre o pedestre 

é grande. Seria muito útil a adaptação do modelo para permitir a análise do pedestre 

na posição lateral da calçada, em que se pudesse confirmar os resultados aqui obtidos. 

Além disso, obter calibrações do ITS específicas para cada localidade pode auxiliar a 
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obtenção de dados mais claros e refinados. É possível que nos climas mais úmidos o 

nível de estresse térmico seja maior que o encontrado nesta pesquisa, mas o efeito da 

aclimatação da população deve estar igualmente presente, agindo em sentido 

contrário, daí a importância de calibrações específicas. 

Dentro do modelo aqui utilizado, e de acordo com o que mostra a Figura 

4.34, os piores resultados para o conforto térmico do pedestre em decorrência do 

aumento do albedo são os de Vitória-ES para o cânion L-O, e os melhores os de Juiz de 

Fora-MG para o cânion N-S. 

Já os resultados de Imperatriz-MA, no caso do cânion N-S, conquanto 

apresentem maior piora do que melhora para os níveis de ITS intensos, apresentam 

também níveis de decremento bastante destacado das demais cidades. Em se tratando 

de uma cidade com clima quente durante todo o ano, boa parte do nível de ITS ameno 

deve corresponder ao nível morno (ITS=5), de modo que talvez a maior frequência de 

redução do fluxo radiante possa compensar os momentos de maior desconforto, 

dependendo, é claro, de uma análise mais detalhada e aprofundada da distribuição e 

intensidade média de ambos os efeitos, bem como dos horários de ocorrência. 

4.3.3  Análise da contribuição de cada superfície para a alteração do 

conforto do pedestre devido ao albedo 

Até aqui caracterizou-se um cenário geral de piora do conforto térmico 

resultante do aumento do albedo em todas as superfícies do cânion simulado. Na 

Seção 4.1.2 foi apresentado como o efeito do albedo sobre a temperatura superficial 

varia de acordo com a superfície e orientação do cânion. 

Uma vez que o efeito do albedo para o conforto do pedestre depende do 

equilíbrio entre o aumento da radiação refletida pelas superfícies e a redução da 

radiação emitida por elas como resultado de sua temperatura superficial, segue que o 

efeito sobre o conforto também deve variar de acordo com a superfície e orientação do 

cânion. 
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Para analisar a contribuição do aumento do albedo em cada superfície no 

fluxo radiante sobre o pedestre são tomadas como exemplo apenas as cidades de 

latitudes extremas dentre as analisadas: Uruguaina-RS e Imperatriz-MA. A Figura 4.35 

mostra, para os cânions N-S, a contribuição de cada superfície em relação ao nível de 

conforto predito para o pedestre no cenário de AB. Estão plotadas todas as ocorrências 

do ano. 

 

Figura 4.35 – Efeito do albedo em cada superfície do cânion N-S, no fluxo de calor radiante sobre o 

pedestre, agrupado por nível de conforto na situação de AB, para as cidades Uruguaina-RS 

e Imperatriz-MA. 

De início já se pode concluir que o piso é a superfície que mais contribui 

para a piora do desconforto térmico do pedestre. Embora também hajam ocorrências 

de decremento, o piso é o que apresenta os incrementos mais altos no saldo de fluxo 

radiante do pedestre. 
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O aumento do albedo no piso tende a gerar incrementos nos níveis de 

desconforto de mais intensos (6 e 7) se comparado às fachadas, para as quais os 

incrementos se concentram nos níveis mais amenos (4 e 5). 

Paralelamente, embora os decrementos no saldo de fluxo radiante sejam 

modestos em intensidade, para todas as superfícies, no caso das fachadas, os mesmos 

tendem a aumentar em frequência nos níveis de desconforto intenso (6 e 7), 

representando uma ligeira contribuição para a melhora do conforto do pedestre, 

enquanto praticamente inexistem no caso dos pisos. 

Ou seja, comparativamente, o albedo alto aplicado ao piso tem um efeito de 

piora do conforto bem mais acentuado do que quando aplicado às fachadas, e 

justamente quando já há um grau de desconforto instalado. Lembrando que o aumento 

do albedo aplicado ao piso é menor do que o das paredes, de onde pode-se concluir 

que aumentar o albedo do piso é a situação mais prejudicial ao conforto do pedestre. 

 

Figura 4.36 – Efeito do albedo em cada superfície do cânion L-O, no fluxo de calor radiante sobre o 

pedestre, agrupado por nível de conforto na situação de AB, para as cidades Uruguaina-RS 

e Imperatriz-MA. 
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A Figura 4.36 mostra os mesmos dados para o caso dos cânions L-O, onde 

repete-se a atuação do aumento do albedo no piso contribuindo mais intensamente 

para a piora do desconforto do pedestre, enquanto o aumento do albedo nas fachada 

tem menor interferência, ora melhorando, ora piorando o conforto. 

A Figura 4.37 exemplifica para a cidade de Uruguaiana-RS apenas, como se 

comporta a distribuição horária do efeito do aumento do albedo sobre o saldo de fluxo 

radiante do pedestre, de acordo com cada superfície. 

 

Figura 4.37 – Distribuição horária do efeito do aumento do albedo nas superfícies do cânion, no fluxo de 

calor radiante sobre o pedestre, para Uruguaiana-RS. 

Nota-se o efeito da orientação geográfica: no cânion N-S, a face Leste 

(Figura 4.37-a) mostra incrementos no fluxo de calor radiante sobre o pedestre durante 

a manhã, quando recebe radiação solar direta, e decrementos durante o restante do 

dia, quando está sombreada; enquanto a face Oeste (Figura 4.37-c), sombreada durante 

a tarde, mostra o padrão inverso. No cânion L-O, a face Norte (Figura 4.37-f), que 

recebe radiação solar direta durante todo o dia, mostra maior intensidade nos 

incrementos do que nos decrementos, principalmente nas horas centrais do dia, 

quando a radiação solar direta é mais intensa sobre essa superfície. A face Sul (Figura 

4.37-d), sombreada, apresenta apenas pequenos decrementos. 

Os resultados mostram que sempre que uma fachada estiver exposta à 

radiação solar direta, o aumento do albedo tenderá a apresentar incrementos no fluxo 
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radiante sobre o pedestre, enquanto quando sombreada o aumento de albedo da 

fachada tende a resultar apenas em decrementos no fluxo radiante sobre o pedestre. 

 O piso do cânion N-S (Figura 4.37-b) fica exposto à radiação solar direta 

apenas nas horas centrais do dia, porém, ao longo de todo o ano, apresentando por 

isso uma maior densidade de pontos de incrementos maiores, enquanto o piso do 

cânion N-S (Figura 4.37-e), iluminado diretamente no verão ao longo do dia todo, e 

sombreado no inverno, apresenta uma maior dispersão dos pontos em todas as horas 

do dia, e mostra uma menor densidade de pontos de incrementos maiores, que estão 

concentrados no período de verão. 

É importante frisar que a contribuição do aumento do albedo no piso do 

cânion L-O representa uma piora mais sensível para o desconforto do pedestre por 

ocorrer ao longo de todo o dia no verão, enquanto no caso do cânion N-S, os 

incrementos maiores ficam restritos às horas centrais do dia. 
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5 CONCLUSÕES 

O uso de albedo alto nas superfícies urbanas têm sido amplamente defendido como 

estratégia importante dentre várias existentes para a redução das Ilhas de Calor Urbano e para 

o conforto térmico passivo de edifícios. 

Seu efeito para a redução das temperaturas de superfícies expostas à radiação solar 

é largamente conhecido e comprovado. Nesta pesquisa, o potencial de efeito do aumento do 

albedo sobre a temperatura de superfícies horizontais em campo aberto, ou seja, sem 

sombreamento ao longo do dia, foi estimado para todo o território brasileiro a partir dos níveis 

de irradiância solar global média de cada localidade, fornecendo uma ideia geral do potencial 

efeito do albedo em diferentes regiões, de acordo com seus níveis de irradiância solar. 

Concluiu-se que o efeito potencial do albedo é maior no período do solstício de 

verão para a região Sul, para parte da região Nordeste (faixa de Natal ao norte da Bahia) e parte 

da região Sudeste (São Paulo e Mato Grosso do Sul), regiões onde o efeito do albedo representa 

uma redução da temperatura superficial em torno de 4°C a 5°C para cada 10% de aumento no 

albedo, nas horas de pico de irradiância solar. 

Uma vez que o efeito do albedo sobre a temperatura de uma superfície está 

diretamente ligado ao nível de exposição da mesma à radiação solar, foi pesquisado também 

como o efeito do albedo é influenciado pelas limitações à exposição solar das superfícies no 

interior de cânions urbanos. 

Através da simulação das condições microclimáticas de cânions com razão de 

forma H/L=1, com seus eixos orientados nos sentidos N-S e L-O, foi avaliado o efeito do albedo 

sobre a temperatura das superfícies, a temperatura do ar no interior do cânion e o nível de 

conforto térmico predito para um pedestre situado no centro do cânion. A partir de modelos 

teóricos, tais condições foram avaliadas em oito cidades de porte médio brasileiras: 

Uruguaiana-RS, Maringá-PR, Pres. Prudente-SP, Juiz de Fora-MG, Campos-RJ, Franca-SP, 

Vitória-ES e Imperatriz-MA. 

Os resultados indicaram que o aumento do albedo geralmente reduz a temperatura 

do ar no interior do cânion, porém esta redução é comumente da ordem de 0,5°C a 1°C. Essa 

redução de temperatura do ar não é suficiente para promover uma melhora no conforto térmico 

do pedestre. Aplicado de maneira pontual, ou seja, em um único cânion urbano, o uso de alto 

albedo não parece ser capaz de influir significativamente sobre o fenômeno da ICU diurna, 
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embora seja possível que sua aplicação extensiva sobre a malha urbana resulte em impactos de 

maior relevância para a redução da ICU. 

Já o efeito do aumento de albedo sobre a redução das temperaturas de superfície é 

bastante significativo, mas é também afetado diretamente pela forma e orientação do cânion 

urbano, uma vez que estes regulam a exposição solar das superfícies no interior do cânion. 

Como seria de se esperar, já vez que o aumento do albedo age reduzindo a absorção da energia 

radiante incidente na superfície. 

Foi demostrado que o efeito do albedo alto aplicado às superfícies internas de 

cânions urbanos difere em muito da condição de superfícies em campo aberto, não produzindo 

efeito significativo sobre superfícies com baixo nível de exposição solar (exposição por poucas 

horas apenas). Logo, a adoção extensiva de albedos altos nas superfícies urbanas não será uma 

estratégia eficaz para todas as cidades ou superfícies urbanas. 

Durante o período diurno, o ganho de energia pela exposição à radiação solar, 

especialmente a radiação solar direta, parece predominante entre os fatores que determinam a 

temperatura superficial. Contudo, o resfriamento noturno das superfícies e da atmosfera, que 

não foi avaliado nesta pesquisa, poderia explicar o menor desempenho do alto albedo aplicado 

às fachadas Leste, expostas à radiação solar direta pela manhã, se comparadas às fachadas 

Oeste, expostas à tarde. 

O uso de albedos altos resultou ainda em um aumento da radiação de onda curta 

refletida pelas superfícies urbanas no interior do cânion, o que pode causar prejuízos que 

precisam ser ponderados em conjunto com os benefícios de redução das temperaturas de 

superfície, antes de se optar pela adoção de albedos altos. 

É importante frisar que a radiação refletida pelas fachadas pode gerar maiores 

cargas térmicas nos edifícios opostos a elas, e este prejuízo não foi analisado neste trabalho. 

Dentre os possíveis prejuízos decorrentes do aumento da radiação refletida, está a 

piora das condições de conforto térmico ao nível do pedestre. O modelo de predição adotado 

neste estudo mostra que de forma geral, há a piora das condições de conforto térmico do 

pedestre durante o verão, sem benefícios significativos no inverno. As superfícies contribuem 

com intensidades diferentes para a piora do conforto térmico do pedestre, e nas condições 

testadas nesta pesquisa, o piso foi a superfície que mais contribui para o desconforto térmico 

do pedestre, em todos os cenários avaliados. Também foi a superfície em que o efeito do albedo 

sobre a redução de temperatura superficial apresentou o menor desempenho global anual. Sua 

adoção incorre ainda em risco de ofuscamento visual de pedestres e condutores de veículos, 
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podendo causar desconforto e riscos. Portanto, para a condição avaliada neste estudo (H/W=1) 

o piso não é uma superfície onde o uso de materiais de alto albedo seja recomendável.  

O efeito do albedo sobre as temperaturas superficiais sofre alguma variação de 

acordo com a latitude e com as condições climáticas locais, mas seu padrão geral de 

comportamento responde à orientação geográfica da superfície de maneira bastante consistente 

entre as cidades, indicando que a geometria urbana, entendida aqui como a combinação da 

orientação geográfica e razão de aspecto (H/W) dos cânions, tem um papel importante na 

limitação do efeito do albedo alto de superfície. 

Cânions orientados no sentido N-S apresentam maior constância do efeito do albedo 

nas temperaturas de superfície, maior sombreamento do piso, limitando o período em que este 

desenvolve altas temperaturas. Representa ainda uma condição de menor estresse térmico ao 

pedestre, justamente por sua condição de sombreamento. Neste cânion, a fachada onde o efeito 

do albedo parece ser mais efetivo em reduzir a temperatura de sua superfície, com menores 

prejuízos aos pedestres é a fachada Leste. 

Cânions orientados no sentido L-O em oposição, apresentam maior variabilidade 

sazonal dos efeitos do albedo sobre a temperatura de superfície, e representam uma condição 

pior de estresse térmico para o pedestre no verão, por apresentar pouco sombreamento ao longo 

de todo o dia, e também durante o inverno, por sombrear constantemente a rua. No cânion L-O 

a fachada Norte é aquela onde a aplicação do albedo é mais efetiva na redução da temperatura 

da superfície. 

Diante dos resultados encontrados conclui-se que, conquanto o uso de albedos altos 

em coberturas possa ter benefícios diretos, sua aplicação no interior de cânions urbanos não traz 

necessariamente benefícios semelhantes, uma vez que a geometria do relevo urbano regula o 

acesso solar das superfícies internas ao cânion (piso e fachadas), e somente superfícies com 

altos níveis de exposição solar se beneficiam do uso de materiais de alto albedo para redução 

de suas temperaturas superficiais, ao mesmo tempo em que a redução da temperatura do ar não 

é suficientemente expressiva para representar um benefício na escala microclimática do cânion. 

O contexto urbano influi sobre o efeito do albedo alto de superfície, atenuando seus 

benefícios de redução de temperatura superficial e do ar, e oferecendo a ocorrência comum de 

prejuízos ao conforto térmico de pedestres. Daí conclui-se que a adoção de albedos altos não 

deveria ser prescrita de forma extensiva e generalizada a todas as superfícies urbanas. Qualquer 

prescrição deveria, no mínimo, diferenciar níveis de albedo por tipo de superfície (cobertura, 

fachada ou piso) e por orientação geográfica, definidos de acordo com as características 

climáticas de cada cidade. Numa abordagem mais aprofundada, os valores de albedo para cada 
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superfície poderiam ser estabelecidos por região urbana, de acordo com a razão altura/largura 

possível em cada região do zoneamento e de acordo com a orientação predominante das vias 

na malha urbana de cada região. Em trechos urbanos novos, a própria definição da orientação 

das vias deveria considerar as condições de insolação locais para criar espaços urbanos e lotes 

que tirem melhor proveito do ambiente em que se localizam. 

Resumidamente, a adoção de albedo alto nas superfícies urbanas deveria guiar-se 

por uma avaliação de seu efeito dentro das condições climáticas e padrões urbanos e 

construtivos locais, que permitisse orientar em quais superfícies e orientação o seu uso é de fato 

efetivo em benefícios sem implicar em prejuízos significativos. 

 

Limitações da pesquisa e recomendações de trabalhos futuros 

Neste estudo foram tratados dados relativos a longos períodos de tempo (dados 

horários de um ano completo), mas oriundos de uma quantidade bastante limitada de 

configurações de cânion: uma única razão de aspecto e duas orientações geográficas. Os 

resultados mostraram que a geometria do cânion é um fator importante na limitação dos efeitos 

do albedo.  A orientação e geometria do cânion apresentam influência conjunta com a latitude, 

porém, predominante em relação a ela. Ainda assim, apenas oito latitudes forma comparadas 

neste estudo, sendo seis delas muito próximas ao Trópico. Um estudo com uma dispersão 

melhor das latitudes amostradas seria interessante para estabelecer melhor os limites de sua 

influência. Também poderia ser explorada a correlação com outro fator importante não 

abordado nesta pesquisa: a relação entre a orientação do eixo do cânion com a direção dos 

ventos predominates, que afetam as trocas de energia e o conforto do pedestre. 

As condições de conforto do pedestre foram estudadas para o pedestre posicionado 

no centro da rua. Uma vez que a posição mais comum é junto às calçadas, onde as condições 

de sombreamento mudam, seria interessante para trabalhos futuros que outras posições fossem 

testadas. 

A percepção de conforto térmico depende não apenas de aspectos biofísicos, mas 

também é influenciada por condições culturais e psicológicas, seria importante a verificação 

experimental do índice de conforto térmico utilizado para o contexto brasileiro, avaliando sua 
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precisão e incorporando eventuais ajustes para nossa realidade cultural e nossas regiões 

climáticas. 

Finalmente, em se tratando de um estudo baseado em modelos teóricos, pesquisas 

futuras que realizassem uma correlação com dados reais de campo seriam úteis tanto para 

fornecer um embasamento mais amplo para as conclusões aqui encontradas, como para avaliar 

os modelos teóricos utilizados, abrindo ainda a possibilidade de aperfeiçoamento destes 

mesmos modelos. 
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