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RESUMO 
 
 

O USO DO ENVI-MET NA ANÁLISE MICROCLIMÁTICA URBANA: A PRAÇA AFONSO PENA – TIJUCA, RJ 
 
 

Orientadora: Dra. Virgínia Maria Nogueira de Vasconcellos 

 

Resumo da Dissertação de Mestrado submetida ao Programa de Pós-graduação em Arquitetura, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ, como parte dos requisitos necessários à obtenção do título de Mestre em Ciências em Arquitetura. 
 
 
Os impactos gerados por fenômenos climáticos podem ter consequências na qualidade ambiental e na própria dinâmica de uso de espaços 

urbanos. Neste sentido, objetivou-se desenvolver a avaliação microclimática de espaços livres de permanência do Bairro da Tijuca, localizados na 

Zona Norte da Cidade do Rio de Janeiro, com enfoque em um estudo de caso, a Praça Afonso Pena. Para tal, realizou-se uma simulação 

computacional por meio do Software ENVI-met, contemplando o desenvolvimento de uma avaliação piloto e a criação de três cenários, 

modificando elementos como o tipo e a porcentagem de materiais de revestimento de solo e de sombreamento por arborização, avaliando o índice 

de conforto térmico Voto Médio Estimado (PMV). Os resultados demonstraram que, apesar de todos os cenários serem caracterizados pela 

predominância do desconforto higrotérmico, o aumento da vegetação arbórea e a inclusão de materiais de alto albedo e emissividade podem 

diminuir a temperatura da praça em até 2,0 °C. Tais elementos poderiam ser incluídos, em futuras reformas, em espaços públicos do Bairro e da 

Cidade, visando à melhoria da qualidade térmica para o melhor uso pela população. Recomenda-se, para futuros trabalhos, a revisão do índice de 

conforto higrotérmico utilizado como referência, adaptando à realidade e condicionantes locais. 

 
Palavras-chave: microclima, conforto higrotérmico urbano; ENVI-met; Praça Afonso Pena; Tijuca;  
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ABSTRACT 
 
 

THE USE OF THE ENVI-MET IN URBAN MICROCLIMATIC ANALYSIS: THE AFONSO PENA SQUARE - TIJUCA, RJ 
 
 

Orientadora: Dra. Virgínia Maria Nogueira de Vasconcellos 

 

Abstract da dissertação de Mestrado submetida ao Programa de Pós-graduação em Arquitetura, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro –UFRJ, como parte dos requisitos necessários à obtenção do título de Mestre em Ciências da Arquitetura. 
 
The impacts generated by global warming can have consequences on the environmental quality and on the own dynamics of urban space use. 
Thus, the objective was to develop the microclimatic evaluation of open spaces of the Tijuca neighborhood, located in the North Zone of the city of 
Rio de Janeiro, focusing on a case study, Afonso Pena Square. For this, a computer simulation was carried out using the ENVI-met Software, 
including the development of a pilot evaluation and the creation of three scenarios. The pilot evaluation modifies elements such as the type and 
percentage of soil, and shading materials by afforestation, evaluating the thermal comfort index of the Predicted Mean Vote (PMV).  The results 
showed that materials can reduce the temperature of the square up to 3.0 °C, even though all scenarios are characterized by the predominance of 
hygrothermal discomfort, the increase of arboreal vegetation, and the inclusion of high albedo and emissivity. Such elements could be included, in 
future reforms, in public spaces of the neighborhood and city, aiming at the improvement of the thermal quality for the best use by the population. It 
is recommended, for future work, the revision of the hygrothermal comfort index used as reference, adapting to the reality and local conditions. 
 
 
 
Keywords: microclimate; urban hygrothermal comfort; ENVI-met; Afonso Pena Square; Tijuca. 
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INTRODUÇÃO 

O impacto das atividades humanas sobre a Terra é uma questão que tem sido debatida em âmbito mundial, por múltiplas disciplinas, 

abrangendo temas desde o estabelecimento de uma nova era geológica (o Antropoceno 1 ) ao aquecimento climático global e as suas 

consequências. Nessa discussão, os processos de urbanização têm sido destaque como um dos elementos inerentes às crescentes 

vulnerabilidades físicas, ambientais e climáticas das cidades, sendo configurados pelo crescimento e o adensamento da malha urbana, a redução 

de espaços vegetados e o aumento da impermeabilização do solo urbano (ROMERO, 2001; VASCONCELLOS, 2006). 

As sucessivas intervenções urbanas no ambiente natural têm conformado um cenário onde não há uma clara identificação das 

consequências relativas à crescente transposição dos espaços construídos (ou os livres de edificação) sobre a natureza, sob a ótica climática 

urbana. Para Spirn (1995), é fundamental a visão da cidade e do ambiente natural como um sistema complementar, onde as forças da natureza, 

quando identificadas e aproveitadas, possuem o potencial de gerar “um habitat urbano benéfico” (SPIRN, 1995, p.15), enquanto que, quando 

desconsideradas, aumentam os problemas ambientais das cidades, gerando impactos negativos sobre as atividades humanas. 

A formação das ilhas (e ondas de calor) e a alteração do microclima e são fenômenos que se manifestam, tipicamente, nos espaços 

urbanos, aumentando a temperatura nos seus centros. No Brasil, onde 84,4% da população vivem em cidades (IBGE, 20102), a promoção de 

ações que busquem a qualidade ambiental desses espaços está relacionada à mitigação dos efeitos nocivos causados pelos fenômenos citados, 

influenciando diretamente na qualidade de vida urbana. 

 Nesse contexto, a importância de se estudar as múltiplas variáveis que incidem sobre o espaço livre de edificação urbano está 

relacionada ao provimento de condições físico-ambientais que atuem favorecendo na melhoria da ventilação e da aeração urbana, na insolação de 

espaços muito adensados, no controle da temperatura, na proteção do solo contra a erosão (ROBBA E MACEDO, 2002), e até no efetivo uso e até 

a apropriação desses espaços, podendo implicar em diferentes sensações físicas e psicológicas nos usuários.  

Contudo, é importante destacar que, no espaço externo, a análise do ambiente térmico se torna uma tarefa complexa por abranger 

diversos fatores de interação entre as variáveis do meio físico e ambiental (as temperaturas das superfícies e os diversos elementos que compõem 

                                                      
1  O estabelecimento do Antropoceno tem sido estudado por um Grupo de Trabalho na União Internacional de Ciências Geológicas (IUGS). Fonte: 
https://quaternary.stratigraphy.org/workinggroups/anthropocene/. Visitado em 03/05/17. 
2 Dados do último Censo realizado no País. 
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a forma urbana), climático (radiação solar, temperatura, vento, umidade, nebulosidade e precipitação) e humano (características físicas pessoais, o 

tipo de vestimenta, atividades físicas etc.), que não podem ser controlados e variam de acordo com o local onde estão inseridos (LAMBERTS et al, 

2014; VASCONCELLOS, 2006; LAMAS, 2010; AYRES, 2004). 

Cada variável citada interage em proporções, intensidades e escalas distintas. Para o homem, uma das consequências está relacionada 

ao conforto higrotérmico, que é a resposta do corpo humano ao processo de troca térmica entre ele o meio ambiente, se manifestando por um 

estado aparente de equilíbrio biológico. Sob este aspecto, esta condição é individual e se reflete na sensação de neutralidade térmica, onde há a 

ausência de calor ou frio. Já o desconforto, segundo Olgyay (2010), se manifesta quando existem fatores externos que demandam um maior 

trabalho desse sistema (para a manutenção da temperatura interna), causando um desequilíbrio que pode ter reflexo direto na saúde humana e 

produzir diversas reações, se expressando em termos de tensão, dor, enfermidade e até definindo condicionantes para que a produtividade, saúde 

e energia mental e física sejam mais ou menos eficientes. 

Na prática, os projetos de intervenção em espaços livres urbanos nas cidades brasileiras, em sua maioria, ainda não são concebidos 

tendo como foco de análise os agentes e os múltiplos fatores que incidem e modificam o espaço urbano, desconsiderando as particularidades 

físicas e ambientais de cada lugar de estudo. O desenho urbano que contemple todas as variáveis já citadas é fundamental e decisivo para o 

estabelecimento de intervenções que minimizem o seu impacto no meio ambiente, contribuindo “(...) tangivelmente para a construção de espaços 

adequados às atividades do homem do ponto de vista de sua adequação térmica e salubridade ambiental” (ROMERO, 2000, p.12). 

A Cidade do Rio de Janeiro não é diferente das demais cidades brasileiras, onde os projetos de intervenção urbana não têm levado em 

consideração os aspectos aludidos, com implicações que podem afetar a qualidade de vida urbana, como já mencionado. A publicação “Estratégia 

de Adaptação às Mudanças Climáticas da Cidade do Rio de Janeiro”, desenvolvida pelo Centro Clima (COPPE/UFRJ) para a Prefeitura Municipal 

carioca, no ano de 2016, demonstrou que a Cidade foi caracterizada pela suscetibilidade a eventos climáticos recorrentes, como a formação de 

ilhas e ondas de calor, o escorregamento de massa de solo e de vegetação (devido ao aumento da frequência e volume das chuvas fortes) e as 

inundações, potencializados pelo impacto das altas taxas de urbanização (CENTRO CLIMA, 2016). 

O estudo, que avaliou a exposição e a vulnerabilidade da Cidade, destacou que os principais desafios a serem enfrentados estão 

relacionados à expansão da área urbana e à mudança do clima, apontando para um cenário futuro de aumento dos períodos secos, redução da 

precipitação e do período frio e o intenso aquecimento no verão (CENTRO CLIMA, 2016). A contribuição da publicação também se estendeu ao 

fornecimento de diretrizes para a mitigação das fragilidades apontadas no espaço urbano, em parte destinado aos sistemas de espaços livres 
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públicos da Cidade, demonstrando o papel da importância do planejamento sistêmico e integrado das intervenções, com destaque para algumas 

iniciativas, como a necessidade de promoção de ações de reflorestamento e arborização de calçadas, da biodiversidade, da mudança de uso e 

cobertura do solo, entre outros (CENTRO CLIMA, 2016). 

As diretrizes citadas envolvem ações que aliam os espaços livres urbanos ao seu potencial multifuncional e de ampliação da 

conservação e integração a outros sistemas, como os de infraestrutura urbana3 e os ecológicos, envolvendo elementos como a cobertura do solo e 

a vegetação, que terão influência direta no conforto higrotérmico urbano. As vinte e três páginas de eixos estratégicos e linhas de ação 

estabelecidas pelo estudo (CENTRO CLIMA, 2016), demonstram que este é um longo caminho a ser percorrido pelo poder público no Município 

do Rio de Janeiro. 

Atualmente, faltam, ainda, estudos específicos que avaliem o ambiente térmico destes espaços na Zona Norte da Cidade do Rio de 

Janeiro, e que direcionem ou apontem caminhos que considerem a questão microclimática nas intervenções nos espaços urbanos consolidados. 

Neste contexto, este trabalho pretende contribuir para o diagnóstico e a avaliação do ambiente térmico e do conforto higrotérmico em espaços 

livres urbanos de caráter de permanência do Bairro da Tijuca, bairro tradicional da Zona Norte carioca, com o enfoque no estudo de praças, 

consideradas aqui como espaços urbanos vitais de trocas sociais, econômicas, culturais e ambientais e que necessitam de condições térmicas 

adequadas, não só para atuar na mitigação dos impactos climáticos negativos no meio urbano, como também para proporcionar espaços mais 

adequados à utilização humana.  

Para delimitar o universo da pesquisa, foi escolhida uma praça representativa do Bairro4 como estudo de caso, a Praça Afonso Pena, 

maior espaço livre público de caráter de permanência da Tijuca e uma das mais utilizadas para o lazer da população (do seu entorno imediato). 

Como método de avaliação, utilizou-se a simulação computacional com o Software ENVI-met, tendo como objetivo geral avaliar o conforto 

higrotérmico da praça, analisando os principais condicionantes físicos, ambientais e climáticos que interagem e interferem com os diferentes 

microclimas que nelas se formam. Como objetivos específicos, pretende-se: 

(1) Utilizar o Software ENVI-met como ferramenta de planejamento urbano para a simulação microclimática de praças do bairro;  
                                                      
3 Os sistemas de infraestrutura urbanos contemplam diversos subsistemas, como o viário, sanitário, energético e de comunicações, que se localizam em diferentes níveis – 
aéreos, na superfície do terreno e no subterrâneo (MASCARÓ e YOSHINAGA, 2005). É importante ressaltar que não há estudos significativos que avaliem o impacto do nível 
subterrâneo na questão do conforto higrotérmico dos espaços livres urbanos, devido à falta de registro e critério formal de organização destes espaços, podendo gerar 
consequências que podem abranger desde o aumento da impermeabilização do solo urbano a incompatibilidades com áreas verdes. 
4 Os critérios para a escolha da praça estão descritos no Capítulo 2. 
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 (2) Recomendar estratégias de atuação e materiais de revestimentos para a melhoria do conforto higrotérmico nos espaços urbanos 

livres de permanência da Tijuca. 

 

O trabalho foi estruturado em seis etapas, descritas a seguir: 

(1) pesquisa bibliográfica sobre os temas do conforto higrotérmico, clima, as influências da forma urbana e das ações antropogênicas no 

ambiente urbano e métodos de pesquisa na área, correlacionando as questões tratadas; 

(2) pesquisa documental e definição do estudo de caso. Esta etapa abrange a fase de coleta de dados, análise e diagnóstico, por meio 

de levantamentos físicos e bibliográficos, partindo da escala da cidade, do bairro e dos espaços livres de permanência do Bairro da Tijuca e 

escolhendo a praça mais representativa como estudo de caso, detalhando os seus contextos ambientais e climáticos; 

(3) Descrição dos materiais e métodos utilizados, abrangendo a o estudo piloto, a modelagem e a inserção dos dados ambientais e 

climáticos da praça de estudo no Modelo computacional ENVI-met. 

(4) Criação de diferentes cenários na praça estudada, modificando dados ambientais de vegetação arbórea e revestimentos de piso; 

(5) Análise dos dados de saída do programa e resultados; 

(6) Recomendações visando à melhoria das condições microclimáticas dos espaços livres de permanência estudados e do Bairro. 

 

A dissertação está estruturada em quatro capítulos:  

 Capítulo 1 – Revisão bibliográfica: clima, forma urbana, conforto térmico e métodos de pesquisa em espaços livres urbanos: 
apresenta o referencial teórico que abrange a formação do clima urbano e os seus impactos no conforto térmico do ambiente construído, 

descrevendo as principais variáveis que o influenciam, os principais índices e métodos de análise, apresentando o modelo computacional 

utilizado nesta Dissertação, o ENVI-met. 

  Capítulo 2 - Os espaços livres públicos de permanência do Bairro da Tijuca e o estudo de caso - a Praça Afonso Pena: 
contextualiza o universo da pesquisa, apresentando o Bairro da Tijuca em seus aspectos físicos, sociais, climáticos e ambientais, 
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abordando também o levantamento quantitativo e qualitativo dos espaços livres públicos de permanência, com o enfoque nas praças do 

bairro, delimitando e detalhando a Praça Afonso Pena como estudo de caso.   

 Capítulo 3 – Materiais e métodos: apresenta os procedimentos adotados na pesquisa, incluindo a avaliação piloto realizada na praça 

e todas as etapas referentes à inserção de dados no modelo computacional, apresentando os três cenários construídos para a 

simulação. 

 Capítulo 4 – Resultados e discussões: apresenta os resultados obtidos pela simulação dos três cenários em dois períodos, um dia 

do verão e outro do inverno. 

 Considerações finais: apresentam as discussões sobre as conclusões da pesquisa, com recomendações para projetos de espaços 

urbanos públicos visando à melhoria das condições microclimáticas e de conforto higrotérmico, que possam direcionar futuras 

intervenções e políticas públicas no bairro.  

E, por fim, as referências bibliográficas, que indicam todo o material consultado durante o desenvolvimento da pesquisa. 
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CAPÍTULO 1 – 

 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

CLIMA, FORMA URBANA, CONFORTO HIGROTÉRMICO E MÉTODOS DE PESQUISA 

EM ESPAÇOS LIVRES URBANOS. 

 

Este capítulo apresenta um panorama das inter-relações entre o clima, a forma urbana e o conforto higrotérmico 

em espaços livres (de edificação) urbanos, descrevendo os principais elementos e variáveis que interagem e os 

influenciam. Está dividido em quatro partes complementares: a primeira trata dos processos de formação do clima 

e dos seus fenômenos, com o enfoque nos diversos graus de intervenção antrópica nos ambientes naturais e 

construídos consolidados. A segunda trata da relação entre a forma da cidade, as atividades humanas e os 

diversos fatores climáticos locais e globais, enquanto a terceira parte demonstra os parâmetros que conformam o 

conforto higrotérmico nos espaços urbanos, analisando as variáveis que o compõem e apresentando os principais 

índices de avaliação. Por fim, a quarta parte apresenta alguns exemplos de métodos de pesquisa em conforto 

higrotérmico, focando nas medições em campo e nas simulações computacionais, apresentando o modelo que 

será utilizado nesta Dissertação, o ENVI-met. 

 

 



 

CAPÍTULO 1 – REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

ANÁLISE MICROCLIMÁTICA URBANA: A PRAÇA AFONSO PENA – TIJUCA, RJ            20 

1.1 CLIMA 

Clima pode ser definido como o “conjunto de fenômenos meteorológicos que definem a atmosfera de um lugar determinado” (RIVERO , 

1986, p. 69), compreendendo as interações com a hidrosfera, criosfera, litosfera de superfície e biosfera5 e se configurando como “um recurso 

natural vital ao nosso bem-estar, saúde e prosperidade” (INMET, 2017). Para Press et al (2013), o estudo do sistema clima é o aspecto da ciência 

terrestre mais importante para o bem estar contínuo da população. 

Este sistema complexo “é a feição característica e permanente do tempo, constante e imprevisível” (BARBIRATO et al, 2016: p. 21), 

resultado da integração de fatores globais (radiação solar, altitude, latitude, ventos etc.), locais (revestimento do solo, topografia) e elementos 

(temperatura, umidade, velocidade dos ventos, etc.), manifestados em diferentes escalas, observados por vários anos consecutivos.  

Para os estudos de conforto térmico urbano, os principais parâmetros que compõem o clima são: a pressão atmosférica (que depende 

da altitude), o vento, a temperatura do ar (que intervém na evaporação, radiação e nos movimentos das massas de ar), a umidade do ar 

(relacionada às precipitações e à evaporação), as névoas e nevoeiros (que influenciam na transmissão da radiação visível), a nebulosidade (a 

quantidade de nuvens e os períodos de sol) e a radiação solar (BARDOU e ARZOUMANIAN, 1980).  

Os elementos citados se manifestam nas diversas abordagens sobre as zonas e as características climáticas mundiais, como o sistema 

de classificação proposto por Wladimir Köppen, em 1900 e, posteriormente, revisado, em 1918 (CABUS, 2002). Este sistema separou o clima em 

cinco grandes grupos (tropical, árido, temperado, continental e glacial) e subtipos, por meio de códigos numéricos e alfanuméricos. Esta 

classificação é a mais utilizada pelos campos da Geografia, Climatologia e Ecologia, e influenciou novas categorizações, como a tipologia 

difundida pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

No território brasileiro são identificados, segundo o IBGE (2017), três tipos de clima: equatorial, temperado e tropical, sendo este último 

subdividido em nordeste oriental, zona equatorial e Brasil central, com as regiões térmicas quente (média > 18 ºC em todos os meses), subquente 

(média entre 15 ºC e 18 ºC em pelo menos 1 mês), mesotérmico brando (média entre 10 ºC e 15 ºC) e mesotérmico mediano (média < 10 ºC).  As 

informações meteorológicas das cidades brasileiras podem ser obtidas pelo site do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET)6, Figura 1. 

                                                      
5 A hidrosfera compreende todas as águas da superfície terrestre e as subterrâneas; a criosfera engloba as calotas de gelo, geleiras e campos de neve; a biosfera contempla os 
organismos vivos; a parte da litosfera mais importante para o sistema do clima é a superfície continental. 
6 Normais climatológicas são os valores de um período compreendendo, no mínimo, três décadas consecutivas. Disponível em <http://www.inmet.gov.br/portal/>.  
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As nomenclaturas climáticas reforçam a diversidade brasileira, que contempla desde climas super úmidos na Região da Floresta 

Amazônica, a semiáridos, em algumas regiões do Nordeste do País, além dos mesotérmicos brandos no Sul, com a possibilidade de ocorrência de 

neve nos planaltos serranos. O clima tropical, localizado na zona geográfica entre os Trópicos de Câncer (23º27’N) e Capricórnio (23º27’S) 

compreende a maioria dos estados brasileiros e, apesar de variar em cada região, é o que possui a maior diversidade climática, abrangendo os 

domínios quentes semiáridos, semiúmidos, superúmidos e úmidos. Nesta Dissertação será adotada a classificação do IBGE, com foco no clima 

quente e úmido. 

Por corresponder os limites onde o sol se apresenta no zênite7 da abóbada celeste, a Zona Climática Tropical recebe grande quantidade 

de radiação solar ao longo do ano, tendo como resultado flutuações sazonais mínimas na temperatura, apresentando pequena variação entre as 

estações do verão e do inverno (CABUS, 2002). 

                                                      
7 Zênite é a intersecção da linha vertical (perpendicular ao plano horizontal local) com a esfera celeste, no hemisfério em que se encontra o observador (MARTINS, 2014).  

 

Climas Zonais ou Genéticos 

 

Figura 1 – Mapa dos climas zonais ou genéricos do Brasil. 

Fonte: http://mapas.ibge.gov.br/tematicos. Visitado em 04/02/17. 
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O clima quente e úmido, por sua vez, é caracterizado, além dos evidentes altos níveis de temperatura e umidade relativa do ar (próxima 

do ponto de saturação à noite, com a diminuição durante o dia), pelos ventos fracos (em geral), pela alta variabilidade da nebulosidade e pelo 

período de chuvas indefinido, com uma significativa variação na precipitação de ano para ano e as maiores precipitações ocorrendo no verão 

(ROMERO, 2001; MARTINS, 2014). 

Devido as suas características, os elementos a serem controlados neste tipo de clima estão relacionados, visando à condição de 

conforto, às questões de provimento contínuo do movimento do ar, à proteção do sol e da chuva (GIVONI, 1976), a evitar a absorção e diminuir a 

pressão de vapor de água, a promover a evaporação e reduzir a produção de calor da condução e da convecção externa (ROMERO, 2001).  

O conhecimento das zonas climáticas, entretanto, não elimina a necessidade da verificação dos sistemas que interferem no clima local, 

contemplando diferentes escalas de abrangência. Oke (1987) classificou-as por suas distâncias verticais e horizontais (Tabela 1), distinguindo as 

escalas situadas no nível dos planejamentos global e regional - o macroclima e o mesoclima - e as escalas mais próximas à unidade do bairro, 

como o clima local e o microclima.  

  Tabela 1 – Tipos e características das 
escalas climáticas. 

Fonte: Adaptado de Oke (1987), Vasconcellos 

(2006) e Martins (2014). 
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As escalas relacionadas ao bairro (local e micro) são fundamentais para a orientação de projetos que contemplem estratégias 

bioclimáticas8 e objetivem a criação de espaços urbanos com melhores condições de conforto ambiental. Contudo, também se deve ponderar o 

impacto das próprias cidades e dos processos de urbanização no surgimento de fenômenos climáticos, onde a forma urbana e o uso do solo 

também poderão interferir no balanço térmico urbano e provocar alterações microclimáticas, que irão caracterizar o clima urbano. 

O clima urbano é um sistema complexo que provém das alterações produzidas pelo processo de urbanização. Suscetível aos mesmos 

fatores e elementos do clima geral, está relacionado “ao efeito de transformação de energia no espaço urbano, influenciada por sua morfologia, 

pelas propriedades térmicas dos materiais das superfícies construídas e pela produção antropogênica de calor” (ASSIS, 2008, p. 21), associado a 

diversos fenômenos climáticos. 

A ilha de calor e a inversão térmica são manifestações climáticas tipicamente urbanas, caracterizadas por um comportamento térmico 

que se distingue do território rural (formando o formato da ilha – Figura 2), tendo como consequência o aumento da temperatura nas zonas 

centrais urbanas e a não dissipação noturna do calor acumulado durante o dia nas cidades. 

A inversão térmica é um fenômeno natural que é potencializado nos espaços urbanos, ocasionando a queda da qualidade do ar e a 

concentração de poluentes entre um a três quilômetros acima da superfície terrestre. Neste fenômeno, a circulação atmosférica natural é 

prejudicada pela camada de ar frio que fica retida próximo ao solo, pressionada por outra camada superior de ar mais quente, que bloqueia a 

dispersão dos resíduos na atmosfera. 

Alguns trabalhos demonstram a inter-relação do clima urbano e a influência dos processos e instrumentos de urbanização, como Lucena 

(2012), que constatou o surgimento de “ilhas de calor” e “ilhas de frescor” de forma polinucleada na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, 

afirmando o papel da densidade urbana nos altos valores das temperaturas encontradas e destacando os parques e florestas existentes como 

espaços de mitigação climática. Além da massa vegetal, o autor também menciona a importância da criação de políticas sustentáveis que 

integrem a escolha dos materiais de construção e revestimentos, de forma a assegurar o amortecimento das ilhas de calor existentes. 

 

                                                      
8 A bioclimatologia é uma ciência que examina a influência do clima sobre os organismos vivos (Michaelis, 2016). O seu conceito, aplicado à Arquitetura, surgiu com os irmãos 
Olgyay na década de 60, “procurando expressar a arquitetura que busca satisfazer as exigências do conforto através de técnicas e materiais disponíveis, de acordo com as 
condições climáticas do lugar” (NEVES, 2006, p. 21). No espaço urbano, o projeto bioclimático busca minimizar os seus impactos e harmonizar os ambientes construídos, 
naturais e o homem, por meio de estratégias passivas relacionadas ao clima local e buscando o conforto ambiental. 
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A relação entre o revestimento do solo e a ilha de calor também foi estudada por Synnefa et al (2008), que avaliaram os efeitos da 

aplicação de materiais frescos (cool materials)9 na mitigação deste fenômeno, concluindo que o uso destes tipos de materiais, juntamente com a 

vegetação, pode reduzir o aquecimento radioativo das edificações e das temperaturas do ar, melhorando os níveis de conforto térmico em espaços 

externos. Os autores também relacionam o alto benefício destas medidas e o baixo custo de sua implementação nos espaços urbanos. 

Uma publicação posterior divulgada pela Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro (PCRJ, 2017)10, a partir de imagens do Satélite Landsat 

8, evidenciam o estudo de Lucena (2012) e citam o solo heterogêneo da cidade carioca como elemento que favorece as diferenças de temperatura 

e umidade relativa do ar dentro do seu território. As imagens (Figura 3) abaixo demonstram como é nítida a equiparação entre a urbanização e as 

manchas que apresentam as temperaturas mais elevadas do Mapa das Ilhas de Calor, assim como as manchas verdes (maciços) e as 

temperaturas mais baixas. 

                                                      
9 O conceito de materiais frescos (cool materials) está relacionado a duas propriedades dos materiais: alta refletância solar (albedo) e alta emissividade térmica. 
10 Disponível no Sistema Municipal de Informações Urbanas (SIURB), em http://pcrj.maps.arcgis.com/home/index.html. Visitado em 01/10/2017. 

 

Figura 2 – Representação gráfica da 
Ilha de calor e da inversão térmica. 

Fonte: Elaborado pela Autora, sobre figura de 
http://sandrinlondrina.blogspot.com.br/2014/05

/predios-de-londrina-estao-cada-vez-

mais.html. Visitado em 15/04/2017. 

http://pcrj.maps.arcgis.com/home/index.html
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A questão da associação entre os parâmetros urbanísticos e os microclimas urbanos em regiões de clima tropical continental também foi 

estudada por Duarte (2000), que verificou as correlações existentes entre a presença de arborização, água e de diferentes taxas de ocupação e 

coeficiente de aproveitamento, regulamentados por legislação, nas temperaturas do ar aferidas em diferentes estações. Os resultados constataram 

a influência da densidade do espaço construído sobre os altos valores de temperatura do ar encontrados, sobretudo no período noturno; 

evidenciaram, também, a correlação negativa entre as temperaturas do ar, as áreas verdes e os corpos d’água, em todos os horários analisados, 

  

 

Figura 3 – Mapa de Satélite e Mapa das Ilhas de Calor Urbano e Mudanças 
Climáticas da Cidade do Rio de Janeiro (mapa de 31 janeiro de 2016). 

Fonte: http://pcrj.maps.arcgis.com/home/index.html. Visitado em 01/10/2017. 
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demonstrando a importância da inserção destes elementos em espaços urbanos, principalmente devido a relação entre as trocas de calor latente e 

a transformação da energia absorvida. 

A inserção da vegetação no ambiente urbano, nesse contexto, também deve ser mencionada como um aspecto importante para o 

controle microclimático, o aumento da habitabilidade dos espaços urbanos e a conservação de energia nas cidades (DE LA TORRE, 1999). 

Destacam-se as pesquisas de Carvalho (2001), Bueno-Bartholomei (2003), Vasconcellos (2006), Shinzato (2009), entre outros, que recomendam, 

além de outros elementos, o uso de árvores como estratégia bioclimática, com potencial para amenizar o efeito de ilha de calor nas metrópoles, 

por meio de um desenho que maximize o seu efeito benéfico, pelo sombreamento e distribuição no espaço urbano. 

Há, ainda, a contribuição de Monteiro (1976, apud OLIVEIRA, 1988), com a proposição do Sistema Clima Urbano (SCU), proposta 

teórico-metodológica de visão sistêmica de investigação do clima urbano, que considera que os aspectos naturais do território e da atmosfera e a 

participação antropogênica interagem de forma permanente e devem ser compreendidos de forma dinâmica, a partir da subdivisão de três 

subsistemas e seus canais de percepção: o termodinâmico (conforto térmico), o físico-químico (qualidade do ar no ambiente urbano) e o 

hidrodinâmico (impacto meteórico: tempestades, furacões etc.).  

O estudo do clima urbano é, portanto, segundo Carvalho (2001, p. 74), “fundamental para o desenho urbano, apresentando subsíd ios 

para que se possam desenvolver outros estudos apropriados para o planejamento e ordenação do espaço urbano, enfocado em sua totalidade”. 

Para Barbirato et al. (2007, p. 20), “os estudos sobre o clima urbano são de extrema importância para o entendimento dos processos e fenômenos 

que definem a qualidade ambiental urbana”.  

  Na prática, o desenvolvimento de pesquisas na área pode proporcionar benefícios que objetivam estudos de espaços que proporcionem 

maior qualidade para os habitantes e que sejam, consequentemente, mais “confortáveis” termicamente, sendo necessário o conhecimento e a 

identificação das variáveis ambientais e humanas atuantes e as características morfológicas dos espaços urbanos. 

Os microclimas formados no espaço urbano são resultado, portanto, das variáveis climáticas locais interagindo sobre um território com 

características formais únicas, resultado de cada processo de crescimento e desenvolvimento urbano, aliado à forma e à disposição dos 

elementos “naturais”. Já os índices de conforto higrotérmico, que também resultam desta combinação, são apreendidos de modo variado pelas 

características humanas atuantes. Nesta Dissertação abordaram-se as três grandes variáveis como forma de compreensão de todo o processo, 

porém as análises apresentadas não se detêm às questões humanas, especificamente, pois demandam um olhar diferenciado do proposto. 



 

CAPÍTULO 1 – REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

ANÁLISE MICROCLIMÁTICA URBANA: A PRAÇA AFONSO PENA – TIJUCA, RJ            27 

1.2 FORMA URBANA 

Os elementos que constituem a forma urbana são fatores decisivos para a análise dos diferentes microclimas formados nas cidades e, 

consequentemente, para o conforto higrotérmico que cada local oferece e/ou pode oferecer a seus usuários. A forma urbana é resultado da 

organização e articulação dos espaços urbanos e naturais, da arquitetura e dos processos de ocupação urbana, no espaço-físico e no espaço-

tempo11. Segundo Lamas (2010), os elementos morfológicos do espaço urbano são: o solo-pavimento, os edifícios, o lote, o quarteirão, a fachada, 

o logradouro, o traçado/a rua, a praça12, o monumento, a árvore e a vegetação e o mobiliário urbano.  

O estudo das interações entre a forma urbana consolidada e a climatologia se torna um desafio à medida que estão relacionadas a um 

processo temporal de progressivas transformações ambientais provocadas pelo processo de urbanização, ocasionando modificações dos 

desempenhos térmicos. As intervenções urbanas acabam possuindo um grande potencial em atuar na conformação do clima que se manifesta nos 

espaços urbanos, como já foi citado, piorando ou mitigando as condições microclimáticas das cidades.  

Nesse contexto, diversos autores estabelecem parâmetros para a análise do espaço urbano. Para Oke (2006), ela deve ser realizada 

considerando a estrutura urbana (abrange a dimensão e largura dos edifícios e ruas), o tipo de cobertura e tecido urbano e o metabolismo urbano 

(o calor e os poluentes causados pelas atividades humanas). 

Oliveira (1988) também identificou as principais características condicionantes climáticas urbanas, demarcando seis itens: 

- Rugosidade e Porosidade: as (ir)regularidades da superfície urbana estão relacionadas aos movimentos das massas de ar, que podem 

ter sua forma de deslocamento alterada, gerando turbulências ou reduzindo a sua velocidade, diminuindo o tempo de dispersão dos poluentes. A 

porosidade está relacionada à permeabilidade da estrutura urbana às massas de ar, favorecendo a ventilação e as condições de conforto térmico 

em regiões quentes. 

- Densidade e tamanho: áreas mais densamente construídas e mais populosas estão associadas ao aumento da temperatura do ar 

nesses locais, assim como o tamanho da estrutura urbana (vertical e horizontal) está diretamente relacionado à maior quantidade de calor e de 

poluentes. 

                                                      
11 O estudo da forma urbana se chama morfologia urbana, tema complexo que pode ser apreendido por diferentes visões e conceitos (CARVALHO, 2017). 
12 Este item contempla o espaço urbano de uma forma geral. A praça será focada nos estudos de caso (Capítulo 3). 
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- Ocupação do solo: relacionada à distribuição do comportamento térmico dentro das estruturas urbanas, com o destaque para três 

elementos: “a concentração/dispersão de atividades, a centralização/descentralização e a proporção de áreas verdes.” (OLIVEIRA, 1988, p. 50). 

- A orientação: deve estar ligada aos fatores climáticos locais, favorecendo a captação ou proteção de ventos ou sol. 

- Permeabilidade do solo urbano: a impermeabilização da superfície urbana, junto aos efeitos dos escoamentos das águas pluviais, tem 

diversas consequências, como a redução da umidade relativa do ar e da evaporação urbana, o aquecimento pela radiação térmica acumulada na 

estrutura urbana e a ocorrência de inundações. 

- Propriedades termodinâmicas dos materiais constituintes: as propriedades dos materiais são relevantes na avaliação da quantidade de 

energia térmica absorvida e irradiada para a superfície, contribuindo para o aumento das temperaturas nas estruturas urbanas. As principais 

propriedades dos materiais que afetam a transferência de calor, dentro e fora de uma edificação, são: a resistência, transmitância e condutividade 

térmica; as características de absortância da superfície, refletividade e emissividade; coeficiente convectivo da superfície; a capacidade térmica e a 

radiação de diferentes comprimentos de onda, o albedo, e as propriedades dos materiais frente à radiação das superfícies, indicando que o tipo de 

acabamento, cor da tinta e vidros também influenciam na transferência de calor (GIVONI, 1976; ROMERO, 2001; CORBELLA E YANNAS, 2009). 

Com base em Romero (2001), Vasconcellos (2006) também classificou os elementos do entorno construído para a análise climática em 

três tipologias: elementos naturais (geográficos e geomorfológicos): radiação solar, solo, topografia, hidrografia, vegetação, orientação solar, 

ventos, nebulosidade; elementos construídos (arquitetônicos e urbanísticos): edificação, lote e quarteirão, traçado urbano, circulação, praça, 

pavimento, mobiliário, arborização, cor; medidas e índices urbanísticos: gabarito (em altura), densidade habitacional, uso do solo, tamanho das 

vias, relações (praça e edificação), distância em relação ao mar e o Fator Visão do Céu (FVC). 

Dentre os elementos citados, destaca-se o FVC como uma importante contribuição para a verificação das relações geométricas do 

espaço com o ambiente climático, demonstrando a quantidade de céu visível de um ponto da superfície, por meio da relação de altura e distância 

existente entre os edifícios e seu entorno imediato. O FVC pode ser analisado em relação às maiores ou menores exposições do ambiente à 

radiação solar, a sua capacidade em dispersar a energia térmica para a atmosfera e das influências dos edifícios circundantes. Para Romero 

(2011), os espaços resultados desta proporção podem se configurar como espaços claustrofóbicos, de recolhimento e expansivos, delimitados 

pelas diferentes proporções e densidades com seu entorno imediato (Tabela 2). 
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Em regiões tropicais quentes e úmidas, além dos fatores citados, os princípios de desenho urbano devem priorizar algumas ações que 

viabilizem a implantação neste tipo de clima, sempre priorizando a ventilação natural. Romero (2000) e Van Lengen (2004) destacam como ações 

principais: 

- Localização: em lugares altos e abertos aos ventos dominantes, com a possibilidade de controlar a sua velocidade. As declividades 

naturais devem ser preservadas para auxiliar o escoamento das águas. 

- Forma: tecido urbano disperso, aberto, extenso e espaçamento entre as edificações para permitir a ventilação. Deve-se buscar a 

integração entre os ambientes externos e internos e recomenda-se a arborização. 

- Ruas e calçadas: a sombra é fundamental, conseguida por meio de elementos como a vegetação, marquise etc., que demandam uma 

maior largura das calçadas. Os caminhos devem ser curtos e as superfícies devem reduzir a absorção da radiação solar e a reflexão de luz. As 

ruas devem seguir os níveis do terreno, permitindo a drenagem para rios e lagos. 

Tabela 2 – relação de percepção dos 
edifícios e seus entornos imediatos. 

Fonte: adaptado de ROMERO, 2011. 

Espaços claustrofóbicos Espaços de recolhimento Espaços expansivos 

  

 

 

W=1/8H, W=1/4H, W=1/2H. W=H, W=2H e W=3H. W≥4H. 

Características: Densidade alta, 
espaços estreitos, com destaque 
para as proporções verticais. 
Absorvem calor muito acima do 
nível do solo e, normalmente, 
existe uma maior possibilidade da 
ocorrência da inversão térmica. 
Os fluxos de ar entre os edifícios 
são independentes. 

Características: densidade 
média, com a absorção do calor 
mais próxima ao nível do solo. 
Diminuição da possibilidade da 
inversão térmica. Há a interação 
dos fluxos de ar entre os 
edifícios. 

 

Características: densidade baixa e 
espaços excessivamente abertos, 
apropriados para destacar pontos 
focais. A maior parte da radiação é 
refletida e a possibilidade de inversão 
térmica é mínima, com o fluxo de ar 
tendendo a passar sobre as 
edificações. 

 

Tabela 1– relação de percepção 
dos edifícios e seus entornos 

imediatos. 

Fonte: adaptado de ROMERO, 2011. 
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- Lotes: de baixa densidade, lotes mais largos, com poucas vedações, permitindo a ventilação. A vegetação deve ser utilizada em volta 

das edificações. 

 - Espaços públicos em geral: deve-se buscar o sombreamento, o aproveitamento da ventilação natural e a arborização como elementos 

fundamentais para estes espaços. 

A reinserção da vegetação no ambiente urbano também é um fator importante para o controle do clima e para a qualificação das 

cidades, por seu papel como elemento termorregulador e modificador do microclima urbano. Os benefícios de sua implantação vão desde a 

interceptação de grande parte da radiação solar incidente, à redução da temperatura da superfície do solo e do ar próximos a ela, à atenuação da 

poluição atmosférica, colaborando também para o controle da umidade relativa do ar, da ação dos ventos, das chuvas, da produção de oxigênio e 

da redução da poeira, à melhoria das condições do solo e da água, na promoção da diversidade de espécies, na qualidade ambiental e 

paisagística dos ambientes e fornecendo melhorias e benefícios para os seus habitantes por meio de outras funções, como a educativa, afetiva, 

psicológica, cultural e fisiológica (RIVERO, 1986; DE LA TORRE, 1999; ROMERO, 2001; AYRES, 2004; VASCONCELLOS, 2006).  

Bartalini (1986) também cita os valores e o potencial das áreas verdes e dos espaços livres urbanos na qualidade visual da paisagem e 

na proteção do meio ambiente e do solo, e a importância do estabelecimento de um sistema que englobe ambos os espaços de forma 

heterogênea, onde: 

As propostas que levem em conta a variedade e simultaneidade de funções que as áreas verdes podem desempenhar, que 
procurem entender as características físicas do sítio urbano, os processos naturais que nele atuam, que considerem as 
tendências dos processos sociais que movem a cidade e que sejam sensíveis às necessidades e aos valores culturais da 
população, são as que têm maiores possibilidades de oferecer melhores condições à paisagem e ao ambiente urbano 
(BARTALINI, 1986, p.54). 

É válido destacar, também, o papel da legislação urbana, que possui o dever de traçar as diretrizes de uso e ocupação do solo, o 

crescimento e o desenvolvimento dos espaços urbanos, a proteção e conservação de espaços vegetados naturais, estabelecendo parâmetros que 

podem contribuir para a mitigação dos efeitos da urbanização e favorecer as condições de ventilação e salubridade nas cidades. 
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Como observado, são diversos os fatores do tecido urbano que influenciam e interagem com as diferentes tipologias climáticas. A 

intervenção projetual pode contribuir, por meio do conhecimento dos elementos climáticos e físicos que incidem e modificam o espaço urbano, 

para o estabelecimento de espaços mais ou menos confortáveis termicamente.   

1.3 CONFORTO HIGROTÉRMICO NO ESPAÇO URBANO 

O meio ambiente fornece diversos elementos que incidem sobre o corpo humano, que pode reagir absorvendo-os ou combatendo os 

seus efeitos, a partir de uma busca involuntária pelo equilíbrio biológico. Neste processo, o conforto higrotérmico13 busca equalizar os elementos 

citados, se refletindo na satisfação psicofisiológica do Homem com o ambiente térmico que o envolve, resultando uma sensação de neutralidade 

térmica (ASHRAE, 2013).  

Segundo Pimentel (2011), a sensação do conforto higrotérmico acontece quando o Homem não necessita recorrer a nenhum mecanismo 

de autorregulação em um determinado ambiente, submetido às condições de temperatura e umidade locais, onde pode manifestar melhores 

condições de trabalho e até da saúde. 

O conforto higrotérmico visa, portanto, à manutenção da temperatura interna do corpo humano (mantido por um sistema termorregulador 

que mantém a temperatura média de 37 oC) e ao equilíbrio produzido pela transferência de calor com o seu entorno, por meio das trocas de 

convecção (entre dois corpos, sendo um sólido e outro fluido, líquido ou gás) e radiação (entre dois corpos distantes, por meio de sua capacidade 

de emitir e absorver energia térmica) com o ar ambiente e as superfícies circundantes (GIVONI,1976, p.19), além do calor perdido pela 

evaporação. 

No espaço externo, essa é uma busca complexa que envolve elementos e variáveis incontroláveis, e deve levar em consideração 

diversos fatores vinculados à forma urbana, o clima no qual está inserido, às pessoas que utilizam o espaço (e que atividade exercem) e como se 

dão as trocas térmicas entre eles (Figura 4).  

 

                                                      
13 O conforto higrotérmico faz parte do conforto ambiental, tema mais amplo, que contempla também o bem-estar acústico, visual, olfativo e antropométrico. 
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As principais variáveis climáticas que influenciam o estudo do conforto humano são a radiação solar, a ventilação, a temperatura e a 

umidade do ar (GIVONI, 1976). Vasconcellos (2006) também inclui a nebulosidade (com classificação que vai de totalmente nublado a totalmente 

claro), que interfere na radiação solar difusa incidente e na precipitação, atuando na perda e ganho de calor latente absorvido ou liberado e na 

troca entre o estado líquido e gasoso (vapor d’água).   

A radiação solar, fonte de energia emitida pelo sol, é a principal força que regula o clima no Planeta, influenciando todas as escalas 

climáticas. A sua intensidade varia em função das atividades do Sol, da sua distância até a Terra e das diversas interferências no seu trajeto, por 

meio de mecanismos de absorção, reflexão e difusão. Para Bardou e Arzoumanian (1980), 

 

Figura 4 – Alguns fatores físicos (radiação e reflexão) e 
biológicos (mecanismos termorreguladores) de interação entre o 

homem e o espaço urbano. 
Fonte: Adaptado pela autora, sobre figura de 

http://thisiscolossal.com/wp-content/uploads/2010/11/four-seasons.jpg. 
Visitado em 04/04/17. 
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da totalidade da radiação solar que chega até o limite da atmosfera, 32 % é devolvido ao espaço por difusão e 15 % é 

absorvido pela atmosfera. Dos 53 % que chegam ao solo, uma pequena parte (6 %) é retornada e o resto (47 %) é absorvido 

pela superfície do solo. Globalmente, três quintos da radiação são absorvidos pela terra e pela atmosfera e o resto retorna 

ao espaço (BARDOU e ARZOUMANIAN, 1980, p.12). 

A latitude, o período do dia, a nebulosidade e as estações são fatores determinantes para a intensidade de radiação de determinados 

locais, ocasionando diferentes aquecimentos no globo terrestre (BARBIRATO et al, 2016), fenômeno que também ocorre no meio urbano e no 

rural. No espaço urbano, a quantidade de radiação também sofrerá influência pelas edificações, que podem provocar tanto a reflexão da radiação 

solar, aumentando a carga térmica dos espaços urbanos ou o seu sombreamento, afetando “a duração de brilho do sol, de 5 a 15  % menos no 

meio urbano em comparação com o entorno rural.” (OLIVEIRA, 1988, p.24).  

Olgyay (2010) também considera a análise da energia solar incidente nas superfícies horizontais como um fator importante, pois estas 

refletem uma grande quantidade de calor para o entorno imediato, influenciadas pela quantidade, pelo tempo de exposição direta e pelas 

propriedades termo físicas dos revestimentos. 

 

Figura 5 - Trocas radioativas onda curta, longa e 
visível; Porcentagem de incidência de radiação 

solar refletida entre superfícies urbanas e 
atmosfera no espectro de difusamente. 
Fonte: Martins, 2014, p. 103 e Olgyay, 2010. 
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Outro fator de destaque para o controle da radiação solar é o uso da vegetação no espaço urbano. A partir de um processo biológico 

inerente à planta, a vegetação tem a capacidade de interceptar grande parte da radiação solar incidente, tendo como consequência uma redução 

da temperatura da superfície do solo e do ar próximos a ela (RIVERO, 1986; ROMERO, 2001). Segundo Rivero (1986) a exposição à radiação 

solar direta no verão, numa latitude próxima a 35o, pode proporcionar um aumento de sensação térmica equivalente a 7 oC ou mais, evidenciando 

a importância do sombreamento em ambientes com estas características. 

O regime dos ventos também é um elemento importante a ser analisado, e provém das correntes de convecção na atmosfera, que 

provocam o deslocamento entre áreas de maior pressão (ar mais frio e pesado) para áreas de menor pressão (ar quente e leve). O espaço físico 

natural e a forma urbana e seus elementos (rugosidade, gabarito, texturas, afastamentos, edificações etc.), podem causar alterações na sua 

direção e intensidade (VASCONCELLOS, 2006), influenciando na renovação do ar urbano e do contato com a pele, interferindo nas percepções 

térmicas humanas, pelo resfriamento evaporativo. 

Nos ambientes externos, é relevante observar o tecido urbano e os efeitos aerodinâmicos dos ventos (Figura 6), que podem ser 

modificados pelo traçado urbano e pelas edificações do entorno, modificando a direção e a velocidade das correntes de ar, causando diversos 

efeitos, que podem ser favoráveis ou desfavoráveis (STRAMANDINOLI, 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 – Efeitos aerodinâmicos do vento no 
meio urbano. 

Fonte: Desenvolvido pela autora, 2017, com base em 

Vasconcellos (2006) e Stramandinoli (2008). 
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No clima tropical úmido, devido às altas taxas de umidade, os benefícios da ação do vento estão relacionados a perda do calor pela 

transpiração. A ventilação produz uma sensação térmica que diminui a temperatura, chegando a 4oC (HERTZ, 1998, apud STRAMANDINOLI, 

2008), sendo, deste modo, uma das estratégias de atuação na busca pelo conforto térmico.  

A temperatura do ar é o índice climático mais conhecido, resultante do aquecimento e resfriamento da Terra, por processos indiretos 

(BARBIRATO et al, 2016). Não há uma definição estabelecida da temperatura do ar ideal, pois são diversos os parâmetros subjetivos que a 

definem, como a adaptabilidade humana e as diversas influências ambientais.  

Em relação à contribuição ambiental dos tipos de revestimento de solo para a temperatura do ar, as propriedades térmicas dos materiais 

são elementos determinantes a serem analisados, pois influenciam no processo de transmissão de calor com o ambiente. Segundo Rivero (1986) 

“a temperatura do espaço urbano será consequência da temperatura do ar, além da que corresponde à radiação solar absorvida e aos restantes 

intercâmbios térmicos entre todas as superfícies pertencentes ao meio” (RIVERO, 1986, p. 158). 

A contribuição da vegetação também deve ser pautada na análise da temperatura do ar no ambiente urbano. Martini (2013), ao estudar a 

influência da arborização de ruas no microclima urbano e no conforto térmico de Curitiba, evidenciou a sua importância nas variações de 

temperatura do ar encontradas, em média, 1,7 °C maiores na rua sem arborização, sendo que a maior diferença de temperatura foi observada no 

verão (2,5 °C) e a menor no inverno (1,2 °C). A umidade relativa também apresentou maiores valores na rua arborizada, sendo 6,9 % maior. 

Outros autores também possuem estudos na área, comprovando os benefícios ambientais da inserção da arborização no meio urbano. Citam-se, 

aqui, as contribuições de Bueno-Bartholomei (2003), Oliveira (2011), Mascaró e Yoshinaga (2005), entre outros. 

A última variável climática discutida é a umidade do ar, termo usado para descrever a quantidade de vapor d’água contido na atmosfera, 

variável conforme alterações da temperatura do ar e dos deslocamentos das massas de ar. Para Barbirato et al (2016), o vapor d’água é o 

componente da atmosfera “mais importante na determinação do tempo e do clima, por ser a origem de todas as formas de condensação e 

precipitação, além de absorver tanto a radiação solar quanto a terrestre, exercendo um grande feito sobre a temperatura do ar, constituindo-se um 

fator determinante na sensação de conforto térmico humano” (BARBIRATO et al, 2016, p. 32). 

A umidade pode ser medida da atmosfera de várias maneiras, sendo a umidade relativa do ar, que indica o grau de saturação do ar, a 

mais utilizada nos estudos de conforto térmico. Como mencionado, a umidade relativa do ar, em conjunto com a temperatura e a ventilação 

assumem papel relevante no conforto higrotérmico, quando relacionada a evapotranspiração do corpo humano: “quando ela é alta, dificulta a 
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perda de calor do indivíduo; quando é baixa (e a temperatura do ar é alta), permite o resfriamento pela evaporação via transp iração da pele” 

(VASCONCELLOS, 2006, p.45).  

É importante destacar que as variáveis ambientais citadas, quando analisadas junto ao uso do solo urbano e às variáveis individuais, são 

fatores que influenciam na sensação térmica de cada do indivíduo. O site do National Weather Service14 faz o cálculo da sensação térmica 

humana por meio da inserção dos dados de temperatura e umidade relativa do ar. Uma temperatura, por exemplo, de 31 °C, e umidade de 85 %, 

fornecem uma sensação térmica para o corpo de 42,7 °C, enquanto que, para este mesmo corpo, na mesma situação de temperatura, a uma 

umidade menor (50 %), a sensação cai para 32.6 °C, demonstrando a influência da umidade para a maior sensação de calor (neste caso). 

Por fim, para a análise dos fatores ambientais citados, o ideal é que sejam avaliadas as Normais Climatológicas dos locais de estudo, à 

medida que contemplam os dados referentes a um período de trinta anos, seguindo as recomendações da Organização Meteorológica Mundial. 

No Brasil, os últimos dados fornecidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) são do período de 1961-1990. Contudo, devido à limitação 

do número e abrangência das estações meteorológicas do país, e a influência do clima urbano nas menores escalas de análise, acaba sendo 

usual, em trabalhos que objetivam o conforto térmico, a medição das variáveis in loco, com o maior número possível de repetições. 

A sensação de conforto higrotérmico também integra fatores humanos psicológicos e fisiológicos individualizados, que podem conduzir a 

diferentes percepções de conforto ou desconforto, sob as mesmas condições climáticas, podendo ser divididas em fatores humanos individuais e 

subjetivos. As características pessoais, como idade, tipo de vestimenta, peso, gênero e altura são individuais e podem ter influência na percepção 

do espaço, assim como as variáveis subjetivas, como o estado emocional e de saúde, hábitos alimentares, percepção e preferência térmica (ISO 

7726, 1998). A adaptação ao meio é um critério subjetivo também discutido por alguns autores, que defendem o fator da aclimatação como 

modificador da forma como as variáveis interagem com as pessoas e o ambiente (LANDI apud LAMBERTS e ANDREASI, 2003). 

Lamberts et al (2014) também destacam as atividades físicas, que geram calor por conta do metabolismo, e a resistência térmica da 

roupa (Tabela 3) como fatores que devem ser analisados na produção de espaços urbanos visando ao conforto higrotérmico, por meio dos valores 

estabelecidos pela Norma ISO 7730 (2005, apud LAMBERTS et al, 2014). Os autores também citam alguns mecanismos que, instintivamente ou 

culturalmente, podem ser aplicados em situações de desconforto, como a ingestão ou a procura por água, sombra, ventilação, o ato de se abanar 

ou se encolher, ou recorrer à tecnologia (ar condicionado, ventilador). 

                                                      
14 Disponível em http://www.weather.gov/epz/wxcalc_heatindex. Visitado em 13/10/2017. 
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Enquanto as variáveis ambientais podem ser aferidas no local por meio de instrumentos especializados ou verificadas em estações 

meteorológicas, a forma de avaliação das variáveis humanas pode ser feita pelo estabelecimento de índices padrões, por questionários aplicados 

ao local de estudo ou por observações não participativas. Contudo, como estas variações são subjetivas, pode-se chegar a uma amostragem local 

para a análise do conforto térmico que não reflete as condições físicas individuais dos usuários do espaço. 

Pode-se inferir que a proposição de um espaço urbano confortável deve abranger elementos fundamentais mínimos: o conhecimento das 

pessoas que utilizam o local e as atividades exercidas, o estudo do tecido urbano local, tipos de superfícies, o estudo climático e de estratégias de 

controle das variáveis ambientais. Destaca-se que não há como universalizar as estratégias encontradas para cada ambiente, pois cada localidade 

irá possuir configurações climáticas e humanas que demandarão estratégias específicas. A questão, segundo Rivero (1986), não é idealizar um 

ambiente térmico constante, mas possibilitar oportunidades adaptativas ao meio para que possam ser criadas diversidades de condições de 

exposição, beneficiando a maior parte dos usuários dos espaços urbanos. 

Tabela 3 – Valores de metabolismo para algumas 
atividades. 

Fonte: LAMBERTS et al, 2014. 
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1.3.1 Índices de Conforto 

A análise do conforto higrotérmico pode ser feita por índices que avaliam o efeito conjunto das variáveis citadas. Por meio destes, é 

possível calcular as respostas a determinadas condições ambientais fixando parâmetros de atividades ou vestimentas e inserindo os dados 

climáticos, de forma a obter subsídios para estratégias de adequação térmica dos ambientes. 

Existem diversos índices para a verificação do conforto térmico, sejam para espaços internos ou externos. Monteiro e Alucci (2007) 

identificaram vinte e quatro modelos preditivos e trinta e três diferentes índices para avaliação de espaços abertos. A maioria dos índices foi 

concebida em climas temperados, a partir de normas e parâmetros internacionais.  

Como forma de adaptação à realidade brasileira, alguns autores desenvolveram calibrações para os índices de conforto térmico, com 

base em estudos e experimentos. Hirashima (2010), por exemplo, considera que a faixa “confortável” tem como limite superior o valor de 30,5 ºC, 

enquanto Souza et al (2011) estimam esse valor entre 26 e 29°C. Monteiro (2008) propõe a sensação de neutralidade abrangendo os valores de 

21,5 a 25,3 ºC, mas inclui as sensações de leve calor (25,4 a 27,2 ºC), pouco calor (27,3 a 34,8 ºC), leve frio (19,6 a 21,4 ºC), e pouco frio (12,0 a 

19,5 ºC). Para Olgyay (2010), a faixa de conforto está situada entre 21,1 e 26,7 ºC. As pesquisas citadas demonstram a variedade dos índices e 

afirmam a necessidade de se conhecer o local de estudo para que possam ser estabelecidos parâmetros adequados de conforto. 

Alguns índices de conforto bastante difundidos são a Temperatura Padrão Efetiva (SET) de Gagge (1974), o Índice Universal (Universal 

Thermal Climate Index - UTCI), o Índice de Stress Térmico - The Index of Thermal Stress (1969) da ISB Commission 6 da Sociedade Internacional 

de Biometeorologia e as Cartas Bioclimáticas de Givoni (1976) e de Olgyay (2010), com destaque para o Voto Médio Estimado (Predicted Mean 

Vote - PMV), de Fanger (1970), e a Temperatura Equivalente Fisiológica (Phisiological Equivalent Temperature – PET, em °C), de Höppe e Mayer 

(1987). 

Rossi (2012) identificou os índices PMV e PET como os mais utilizados nas pesquisas nacionais sobre clima urbano para analisar a 

sensação térmica. Para Ruas (2001), o PMV é o mais conhecido e amplamente aceito. Bueno-Bartholomei (2003) também reforça a importância 

deste índice ser preconizado pela Norma ISSO 7730 (2015) e Silva (2013) destaca que o índice é adequado para o clima quente. Tais 

considerações, aliadas ao fato do PMV ser um parâmetro de saída do modelo adotado para as análises (ENVI-met), direcionaram a escolha deste 

índice para o presente estudo. 



 

CAPÍTULO 1 – REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

ANÁLISE MICROCLIMÁTICA URBANA: A PRAÇA AFONSO PENA – TIJUCA, RJ            39 

O índice PMV foi publicado por Fanger em 1970, reunindo em uma equação as variáveis ambientais (temperatura média radiante, 

velocidade do ar; pressão de vapor d´água e temperatura do ar) e humanas (atividade física e vestimenta), por meio de uma pesquisa 

experimental que estabelece uma escala de sete pontos, variando de muito quente (+3) a muito frio (-3), onde o valor zero corresponde à 

sensação de conforto. O modelo de Fanger (1970) baseia-se na análise que leva em consideração os modos de perda de energia do corpo, 

incluindo: 

a convecção e a perda de calor radiante da superfície externa da roupa, a perda de calor pela difusão de vapor de água 
através da pele, a perda de calor por evaporação do suor da superfície da pele, a perda de calor de respiração latente e 
seca e a transferência de calor da pele para a superfície exterior da roupa. O modelo pressupõe que a pessoa está 
termicamente em estado estacionário com o ambiente. Ao determinar a temperatura da pele e a taxa de suor evaporativa 
que uma pessoa termicamente confortável teria em um dado conjunto de condições, o modelo calcula a perda de energia 
(L). Em seguida, usando os votos de sensação térmica da pesquisa realizada (...), é baseada uma escala de sensação 
térmica de Voto Médio Estimado (PMV) em como a perda de energia (L) se desvia da taxa metabólica (M). 
(DESIGNBUILDER, tradução nossa. Disponível em http://www.designbuilder-v2.co.uk/helpv2/Content/Thermal_Comfort.htm. 
Visitado em 18/03/2017.   

 Fanger (1970) também implementou o conceito do percentual de pessoas insatisfeitas (PPD – Predicted Percentage of Dissatisfied), que, 

“em espaços de ocupação humana termicamente moderados (...) deve ser menor que 10 %” (LAMBERTS et al, 2014:50). Segundo a Norma ISO 

7730 (2005, apud LAMBERTS et al, 2014), um ambiente é considerado aceitável quando inserido na faixa entre -0,5 <PMV<+0,5. 

Existem alguns programas computacionais disponíveis gratuitamente na internet15 que calculam o índice PMV, facilitando o seu uso, a 

partir da inserção dos dados por parte do pesquisador. Destacam-se aqui os freewares: (1) CBE Thermal Comfort Tool, (2) Thermal Comfort 

calculators e (3) RayMan, também para o cálculo de PET e SET. 

 

 

                                                      
15 (1) http://comfort.cbe.berkeley.edu/; (2) http://thermalcomfort.co.in/resources/calculators (3) http://www.urbanclimate.net/rayman/rayman.htm. Todos visitados em 14/10/2017. 
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1.3.2 Métodos de pesquisa em conforto higrotérmico – alguns exemplos 

 A avaliação do conforto higrotérmico e do clima urbano pode ser realizada com o apoio de diferentes métodos de pesquisa e 

estratégias, que podem ser individuais ou complementares, como o uso de modelos empíricos, de balanço de energia, fluidodinâmicos, analíticos 

e computacionais (BRANDÃO, 2009). 

Para esta Dissertação, foi realizado o levantamento dos trabalhos sobre clima urbano e/ou conforto ambiental mais citados em 

dissertações e teses apresentadas nos últimos 10 anos no Brasil. Deles pôde-se constatar que os métodos mais utilizados nas pesquisas 

englobaram levantamentos em campo com instrumentos de medição, a utilização de índices para a análise do conforto higrotérmico 

(principalmente o PMV) e/ou simulações utilizando o modelo computacional ENVI-met, conforme Tabela 4. 

 

  
Tabela 4 – Algumas pesquisas na 

área de Conforto Ambiental e clima 
urbano. 

Fonte: Autora, 2017. 
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Das pesquisas analisadas, o índice de conforto mais empregado foi o PMV, de Fanger (1970), seguido pelo PET/SET, de Höppe e Mayer 

(1987). Em relação aos métodos de pesquisa, a maioria dos pesquisadores aliou a simulação (o modelo computacional ENVI-met foi o mais 

utilizado entre todos) ao método de levantamento dos parâmetros ambientais. Contudo, pode-se perceber que não há uma unificação dos 

procedimentos relativos à quantidade de horas ou período de coleta de dados.  

Costa et al (2008) evidenciaram, justamente, esse desafio da padronização de medições e análise dos dados nos espaços urbanos, 

levantando uma discussão sobre procedimentos de trabalho de campo que podem ser adotados em clima quente e úmido, estabelecendo 

recomendações e informações para a padronização como: 

[1] As diferentes possibilidades de métodos para o estudo das variações climáticas no espaço externo, como a utilização dos dados de 

estações meteorológicas ou medidas em pontos fixos ou móveis (transecto), sensoriamento remoto e desenvolvimento de modelos matemáticos. 

[2] O critério para a escolha dos pontos de medição deve levar em consideração diversos fatores, como a definição das escalas 

espaciais e temporais, a distribuição dos pontos na Cidade, a segurança e a localização dos equipamentos, a altura das estações fixas ou móveis 

(entre 1,25 e 2,00 m acima do piso), a diversidade de tipologias morfológicas do entorno, a interferência de atividades humanas, a possibilidade de 

repetição do método utilizado, entre outros; 

[3] O registro das medidas de campo deve ser feito, preferencialmente, em duas épocas distintas: na seca (de abril a setembro) e na 

chuvosa (em geral entre outubro a março), contemplando toda a semana, ampliando as possibilidades de captar distintos comportamentos 

antrópicos que influenciem nas medições. Para as autoras, sete dias, no mínimo, são suficientes para a análise. Mas, quanto mais repetições 

foram realizadas, mais precisos serão os resultados. 

Para Oke (2006), as observações meteorológicas urbanas devem levar em consideração os dados da temperatura do ar, temperatura de 

superfície, temperatura do solo (natural ou construído), pressão atmosférica, umidade do ar, velocidade e direção do vento, precipitação, radiação, 

duração do sol, visibilidade e alcance óptico meteorológico, evaporação, umidade do solo, nebulosidade e observações de satélite. O autor 

também cita a importância da documentação física e da legislação do local, que podem passar por mudanças, tais como ambientais ou de 

parâmetros urbanísticos (gabarito, taxa de ocupação, outros). 
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Outras questões também são importantes nas medições em espaços urbanos, como o acesso a todos os equipamentos necessários às 

medições, a calibração prévia, a área de influência dos pontos escolhidos16 e o treinamento da equipe. Para a análise dos dados, devem ser 

verificados os procedimentos relativos à quantidade, dias e horas das medições e como todas as informações serão correlacionadas. 

Outro método de análise são as simulações computacionais. Os softwares avançaram muito nas interfaces das modelagens e 

configurações climáticas, apresentando resultados que podem inferir sobre a qualidade e avaliar o desempenho de diferentes cenários. Segundo 

Silva (2013),  

o termo simulação computacional refere-se a qualquer algoritmo que mimetiza um processo físico. A simulação 

computacional e a disponibilidade de interfaces aprimoradas permite aos usuários criar tipos tridimensionais de construção, 

realizar uma simulação e exibir os resultados de forma a entender a tendência do comportamento de fenômenos naturais 

como a luz natural (REINHART, MARDALJEVIC, ROGERS, 2006). Neste sentido, a prática da simulação computacional 

torna-se uma ferramenta cada vez mais viável para análises que envolvem uma grande quantidade de variáveis (SILVA, 

2013:50). 

Por ser uma ferramenta utilizada no planejamento urbano, o uso de modelos computacionais pode gerar benefícios socioambientais e 

econômicos, na medida em que pode simular o melhor aproveitamento térmico de espaços urbanos, no nível do projeto. Estes programas também 

podem funcionar como ferramentas para o estudo de alterações na infraestrutura urbana (pós-ocupação) e de possíveis impactos ambientais. 

Silva (2013) fez um levantamento dos programas de simulação de análise do desempenho de conforto térmico, identificando sete 

softwares na escala do urbano (GEOMET CPB Canyon Plume Box – Urban Canyon Model. 1995; FLUXOVENTO, 2005; KLIMM, 1989; RAYMAN, 

2004; SHADOW, 2006; METSUN - Sun Shadow Model, Década de 90; TOWNSCOPE, 2000) e seis programas na escala das interações edifício-

meio urbano (ARCHISUN Renewable Energy Sources Implementation, 1998; Autodesk ® Ecotect ® Analysis, 2012; ENVI-met, 2006; URBANm, 

Década de 90; SOMBRERO, 2000; MUKLIMO, 1983), optando pelo uso do Modelo ENVI-met, por ser gratuito e considerar diversos parâmetros 

ambientais, como a avaliação entre as interações da vegetação, solo, edificações e ar. 

                                                      
16 Katzschner (2002) e Oke (2004) consideram que a temperatura e umidade do ar têm raio de influência de 150m nas direções Norte e Oeste, e raio de 350m para as direções 
Sul e Leste (apud COSTA et al, 2008). 
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Brandão (2009) estudou a aplicação de três softwares no estudo da avaliação da ambiência térmica urbana: o ENVI-met, que o autor 

classificou como uma modelagem direta e intuitiva, o CFX 5.7, que exige uma parametrização de simulação mais complexa envolvendo a 

mecânica dos fluidos, e a Ecotect® para verificar o estudo da exposição ao sol e sombreamento. Para o modelo ENVI-met, o autor considera os 

resultados gráficos interessantes, mas cita a importância da verificação em estudos futuros. 

Especificamente, em relação à aplicação do ENVI-met, alguns autores demonstraram a contribuição do uso do modelo computacional 

nas pesquisas sobre o microclima urbano brasileiro, tanto para a verificação de espaços urbanos existentes, quanto para a criação de cenários 

hipotéticos. A maioria dos estudos compara medições realizadas em campo aos dados obtidos nas simulações, como Shinzato (2009), Maciel 

(2014), Silva (2013), Nakata (2010), entre outros. 

Por oferecer variadas possibilidades de simulação e análise, por possuir uma versão de acesso livre e gratuito, e por já ser uma 

ferramenta utilizada no meio acadêmico brasileiro para pesquisas na área de conforto higrotérmico, o ENVI-met foi o programa escolhido para a 

análise computacional desta Dissertação.  

1.4 MODELO COMPUTACIONAL ENVI-MET 

O modelo computacional ENVI-met V4 Basic foi desenvolvido por Michael Bruse e equipe de pesquisadores do Departamento de 

Geografia da Universidade de Bochum, na Alemanha, em 2006 (SILVA, 2013). Segundo o site oficial do modelo17, este é um sistema de 

modelagem microclimática holística, baseado nas leis fundamentais da dinâmica dos fluidos e da termodinâmica, que simula as interações entre a 

atmosfera, superfície e vegetação, em um ambiente urbano com uma resolução típica de até 0,5 m no espaço e de 1 a 5 segundos no tempo. 

Atualmente, existem três tipos de licenças (Tabela 5): a Basic, que é gratuita e limitada, e versões mais completas, como a Professional 

/Science e a Expert, que fornecem produtos únicos e abrangem as simulações do impacto da vegetação no microclima local (incluindo a 

modelagem das plantas, a temperatura das folhas, avaliação da saúde da vegetação e do risco de vento), a dispersão de poluentes, as 

temperaturas do solo e de superfície, a umidade do ar, fluxos radiativos, geometria 3D e de elementos de sombreamento, detalhamento dos 

materiais construtivos (paredes e teto), processos de trocas de calor com a envoltória, paredes verdes e sistemas de cobertura e o desempenho 

energético das edificações. 

                                                      
17 Disponível em http://www.envi-met.com/. Visitado em 10/09/2017. 
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Tabela 5  - Tipos de licença e produtos 
gerados. 

Fonte: http://www.model.envi-
met.com/hg2e/doku.php?id=files:downloadv4. 

Visitado em 10/09/2017. 

BASIC PRO & EXPERT

Commercial use  (Pro) 

(Science)



Software suite from database editing over model 

construction to results analysis and visualization   

Holistic microclimate model 

vegetation modelling, pollutant dispersion, etc   

New 7 node/3 layers facade model with prognostic 

calculation of indoor temperature   

Solar access analysis

(sun hours, shading on ground and facades)  

Detailed building physics (facade temperature and 

energy fluxes, microclimate at building surface)  

Integrated building energy simulation  

Single walls as design elements  

Air pollutant chemistry

(NO-NO2-ozone formation)  

Water spray simulation

(water fountains, water mist cooling)  

Photocatalytic degradation of NOx pollutants, 

(B)VOC dispersion 

Advanced plant simulation (plant health, water 

Streβ, (B)VOC emissions) 

 ENVI-MET 
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Devido aos objetivos pré-estabelecidos e as possibilidades oferecidas pelo modelo, a versão escolhida nesta Dissertação foi a Basic 

(gratuita), que se mostrou adequada para atender às demandas da pesquisa, possibilitando a criação de cenários que possam simular os 

desempenhos de diferentes tipos de estratégias envolvendo revestimentos, elementos construtivos e vegetação.  

O sistema é composto por diversas interfaces: Run (ENVI-met), Edit (SPACES e ConfigWizard), Process (Biomet) e Visualize 

(LEONARDO), que se configuram etapas que devem ser percorridas para a simulação (Figura 07): a inserção dos dados de entrada (input), que 

englobam as configurações das características físicas do modelo e os dados climáticos, a simulação e os dados de saída do modelo (output). O 

ENVI-met gera arquivos de saída no formato EDI e EDT, que podem ser exportados para programas de manipulação de dados, como o Excel. 

 

 

 

 

O modelo apresenta algumas ferramentas adicionais de edição de materiais e vegetação (DBManager 4.3.0.0 e Albero 1.0), cálculo do 

índice de conforto térmico (BIOMET 1.51.5) e de geração dos mapas térmicos e de saída de dados (LEONARDO 4.3.0). Para a ferramenta que 

calcula os índices de conforto térmicos, estão disponíveis os índices PMV/PPD (Fanger), PET (Gagge's model), UTCI (EU COST Action 730) e 

SET (ASHRAE Standard 55- 2013), sendo que apenas o cálculo do PMV/PPD está disponível na versão Basic.  

Figura 7 – Etapas da simulação. 
Fonte: Desenvolvido pela Autora, 2017. 
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A inserção dos dados do modelo é uma etapa fundamental e determinante para a simulação, pois define o tamanho da malha da 

modelagem (a versão Basic trabalha com até 100 Pixel/Grid), a geometria, a orientação, as configurações das superfícies e solo (o modelo 

contempla diversos perfis, como asfalto, solo arenoso, concreto, entre outros), as construções (altura e materiais de fachada), a vegetação (o 

sistema apresenta alguns modelos, mas também é possível criar um banco de dados), a inclusão de água e a possibilidade de incluir receptores 

das variáveis de temperatura e umidade do ar em pontos pré-estabelecidos. A última versão disponível do Software (v. 4.3.1) retirou a 

possibilidade de inserção de fontes de calor no espaço modelado. 

A inclusão dos dados climáticos exige cuidados, como:  

[1] para a estabilização do modelo, deve-se contemplar um período mínimo de 48 h, e as primeiras 24 h devem ser descartadas (MACIEL, 

2014); 

 [2] deve ser definida uma área de transição (nesting grids), para evitar problemas nos cálculos de borda dos fluxos de vento e radiação 

(SHINZATO, 2009);  

[3] deve ser realizada pesquisa prévia de dados específicos, como a umidade a 2500 m de altura, a rugosidade da superfície, 

nebulosidade, radiação, dados de temperatura e umidade do solo para diferentes alturas, entre outros. 

É válido citar também as limitações do Software, que envolvem o tempo necessário para as simulações, que em geral, são longos; a 

demanda por uma alta capacidade computacional; o tamanho limitado da malha e da área 3D disponíveis, que restringe a área de análise; a 

incapacidade de determinar as condições de relevo da área de estudo e o valor da variação da velocidade do vento (MACIEL, 2014); e o ajuste da 

curva de temperatura do ar para o clima tropical (GUSSON, 2014). 

O modelo computacional ENVI-met, apesar das limitações descritas, é uma ferramenta que fornece amplas possibilidades para o estudo 

do ambiente térmico e conforto higrotérmico urbano e se mostra adequado para a criação de cenários que avaliem o potencial microclimático local, 

a partir do estudo de diferentes conformações climáticas e ambientais. 
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CAPÍTULO 2 – 

 ESTUDO DE CASO: CONTEXTUALIZAÇÃO  

O BAIRRO DA TIJUCA E A PRAÇA AFONSO PENA 

 

Este capítulo abrange os principais aspectos sociais, urbanísticos, ambientais, culturais e climáticos da Tijuca, bairro 

localizado na Zona Norte da Cidade do Rio de Janeiro, na escala meso urbana.  Seu foco de observação abrange:  

a apresentação, descrição e contextualização do seu sistema de espaços urbanos livres de permanência, 

composto por 22 praças, que apresentam formas/traçados, usos e apropriações, vegetação e revestimentos 

distintos e se destacam por sua grande importância para o lazer e a interação social tijucana. Estes espaços, que 

integram o sistema de espaços livres da Tijuca, são distribuídos ao longo do bairro configurando-se elementos 

primordiais para o resgate da sua arborização e, consequentemente, para proposição de corredores verdes que 

integrem o bairro à grande Floresta urbana, que é a Floresta da Tijuca. Em sequência, o capítulo trata, ainda, do 

recorte físico espacial da pesquisa que, a partir de critérios previamente definidos, selecionou a Praça Afonso Pena 

como estudo de caso desta Dissertação, analisando os aspectos pertinentes para o estudo da análise 

microclimática e do conforto higrotérmico do local.  
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2.1 O BAIRRO DA TIJUCA 

A Cidade do Rio de Janeiro é a segunda cidade mais populosa do País, com mais de seis milhões de habitantes (IBGE, 2010), 

distribuídos em uma área de 1.200,179 km2 (IBGE, 2017) e 160 bairros. O território da cidade apresenta um alto grau de urbanização e, segundo o 

Plano Diretor Municipal (2011), é composto somente por zonas urbanas, abrangendo 33 Regiões Administrativas.  

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 8 – Mapa do Brasil (A), do Estado (B) e Cidade (C) do Rio 
de Janeiro da Cidade do Rio de Janeiro e do bairro da Tijuca (D) 

demonstrando os maciços e a delimitação dos bairros. Sem 
escala. 

Fonte: (A e B) https://pt.wikipedia.org. Visitado em 10/02/17. (C) Elaborado 

pela Autora, sobre base IPP, 2017; (D) Google Maps,Visitado em 10/02/2017. 
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 O Bairro da Tijuca está localizado na Zona Norte carioca e engloba um trecho do Maciço da Tijuca, tendo como limites os bairros do Alto 

da Boa Vista, Andaraí, Grajaú, Maracanã, Praça da Bandeira, Vila Isabel e Rio Comprido. Com uma área total aproximada de 10,07 km2, o bairro 

possui 2,6 % do total da população da cidade do Rio de Janeiro, com 163.805 habitantes, contabilizados pelo último censo, realizado em 2010. 

Em relação à divisão administrativa da cidade, o Bairro pertence à VIII Região Administrativa (R.A) e Área de Planejamento 2.2 e está 

inserida, na maior parte do seu território, na Macrozona de Ocupação Urbana Incentivada, “onde o adensamento populacional, a intensidade 

construtiva e o incremento das atividades econômicas e equipamentos de grande porte serão estimulados, preferencialmente nas áreas com maior 

disponibilidade ou potencial de implantação de infraestrutura” (PDRJ, 2011, p. 15). O bairro também abrange uma parte da Macrozona de 

Ocupação Controlada, situada em área de preservação ambiental e nas suas margens. 

 O rendimento médio domiciliar mensal do bairro (Tabela 6) está inserido, segundo o Censo Demográfico (IBGE, 2010), no segundo 

maior índice encontrado na Cidade (10,1 a 15 SM), assim como a densidade demográfica (15.100 a 25.000 habitantes/km²), que definem a Tijuca 

como um bairro de classe média alta e com uma elevada densidade demográfica. É importante destacar que esses fatos são expressos nas 

contradições do bairro, que também apresenta diversas favelas localizadas nas encostas dos morros, que abrigam cerca de vinte e oito mil 

pessoas, aproximadamente, 17 % da população total do bairro (IBGE, 2010).  

 

 

Tabela 6 – Principais informações sobre a Cidade 
do Rio de Janeiro e o Bairro da Tijuca. 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010; SMU, 2011. 
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Em comparação à população da Cidade, o Bairro apresenta dois principais indicadores do perfil da população tijucana. Enquanto possui 

a menor porcentagem de pessoas de até 18 anos (proporção de até 20 % - índice mais baixo avaliado pelo IBGE entre os bairros cariocas), em 

contrapartida, apresenta o maior índice de pessoas com 60 anos ou mais de idade (proporção de 20,1 a 29,7 %, maiores índice encontrados em 

comparação aos bairros), demonstrando uma característica importante da população do bairro. 

A Tijuca é classificada como a quinta centralidade do Estado do Rio de Janeiro, sendo reconhecida como um centro de alcance 

regional18, local com “alta concentração de atividade econômica, de intensa circulação de pessoas e (...) substantiva diversidade econômica” 

(CMERJ, 2017:47), destacando o seu potencial de comércio. 

Pode-se citar também a sua importância como polo de atração de outros serviços, com inúmeros clubes, igrejas, hospitais, escolas, 

shopping e o Parque Nacional da Tijuca, impactando na mobilidade, sociabilidade dos espaços e no próprio mercado imobiliário da região e bairros 

contíguos. A Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), o Estádio Mário Filho (Maracanã), e a Quinta da Boa Vista estão localizados em 

bairros vizinhos, mas se configuram como importantes polos atrativos da região, movimentando o comércio e os transportes na Tijuca.  

Em relação à mobilidade, a Tijuca possui, segundo a PCRJ (2017), cinco vias arteriais secundárias (Rua Conde de Bonfim / Haddock 

Lobo, Avenida Maracanã, Rua Doutor Satamini e Rua São Francisco Xavier), que distribuem o fluxo por todo o Bairro e fazem a conexão com 

outros pontos da Cidade (como o Centro, Zona Sul e bairros vizinhos) e à uma via estrutural não expressa (Elevado Engenheiro Freyssinet). 

Apresenta também diversas linhas de ônibus, além de quatro estações do Metrô da Linha 1 (estações Afonso Pena, São Francisco Xavier, Saens 

Peña e Uruguai), que interligam Uruguai à General Osório (Figura 9). 

Apesar de existirem 12 estações de bicicleta para aluguel em operação (https://bikerio.tembici.com.br/; visitado em 02/11/17) e do seu 

alto potencial de utilização (de lazer e trabalho, devido também à localização próxima ao Centro da Cidade) a malha cicloviária do bairro é 

inexpressiva, apresentando apenas ciclofaixa em duas ruas (trechos das ruas Major Ávila e Barão de Mesquita). Destaca-se, também, a falta de 

ciclovias e ciclofaixas nos bairros vizinhos à Tijuca. 

                                                      
18 A classificação das centralidades municipais foi feita pela Câmara Metropolitana do Estado do Rio de Janeiro, em consonância com a Secretaria Municipal de Urbanismo, e contempla a 
concentração de atividades socioeconômicas e a capacidade de atração das diversas localidades (CMERJ, 2017; PCRJ, 2014). A Tijuca está em 5º lugar, atrás do Centro do Rio de Janeiro, 
Campo Grande, Barra da Tijuca e o Centro de Nova Iguaçu. 
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No contexto ambiental, dois fatores são importantes para a conformação do território tijucano: a localização junto ao Maciço da Tijuca e o 

sistema hidrográfico da Região, que engloba uma bacia hidrográfica de grande impacto para a região central e para a Zona Norte da Cidade. 

Figura 9 - Principais vias, ciclofaixa e 
estações de metrô da Tijuca. 

Fonte: Elaborado pela Autora sobre base do 
Google Earth e Mapa do Sistema Viário da 

PCRJ, 2017. 
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O maciço, que possui 1021m de altura e uma área de 106 km² (PCRJ, 2017), contempla um trecho do Parque Nacional da Tijuca, que 

protege a maior floresta urbana do mundo replantada pelo homem, contendo as funções de “manutenção de mananciais hídricos; controle da 

erosão; amenização de enchentes; atenuação das variações térmicas; regulação climática local; redução das poluições atmosférica e sonora e 

manutenção da estética da paisagem natural local” (PNT, 2016), além de ser uma barreira para a circulação dos ventos predominantes (Figura 

10), que provêm das massas do Oceano Atlântico. O Maciço da Tijuca, as massas vegetais e a proximidade com o Oceano são fatores que 

influenciam no clima quente e úmido do Bairro e da Cidade e são fundamentais para o conforto higrotérmico na região. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 – Rosa dos ventos da Cidade do Rio de Janeiro com a frequência de ocorrência 
(A) e a velocidade predominante (B) dos ventos e vista aérea do Bairro da Tijuca, com o 

Maciço da Tijuca ao fundo.  
Fonte: (A e B) Program Sol-ar 6.2., 2017; (C) Elaborado pela Autora sobre base Google Earth, 2017. 
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O sistema hidrográfico também teve importância para o nome do Bairro, de origem tupi, “ty-iuc – que significava, originalmente, líquido 

podre, terreno pantanoso, argiloso, expressão que evoluiu depois para tijuco – brejo, atoleiro e lameiro” (OLIVEIRA E AGUIAR, 2004, p.18), e 

passou por gradativas modificações, como canalizações, desvios, aterramentos e a diminuição ou extinção das várzeas dos principais afluentes da 

região, os Rios Maracanã e Trapicheiros, com consequências que impactaram, de forma sistêmica, na Bacia Hidrográfica do Canal do Mangue, 

que possui como característica a extensa canalização dos rios e as constantes enchentes provocadas por chuvas intensas, sobretudo nos meses 

do verão. A Bacia Hidrográfica do Canal do Mangue compreende uma área total de 45 km² (SAYEGH, 2013) e seis Regiões Administrativas 

(R.A.s), incluindo bairros, ou trechos de bairro, como a Tijuca, Maracanã, Grajaú, Vila Isabel, Praça da Bandeira, Rio Comprido, Estácio, entre 

outros. 

Em uma tentativa de mitigar os prejuízos econômicos e sanitários dessas cheias urbanas, a Prefeitura Municipal criou o Programa de 

Controle de Enchentes da Grande Tijuca, um projeto de contenção das inundações da Bacia do Canal do Mangue, que previu a construção de 

cinco reservatórios de detenção e o desvio de um rio, sendo executados, da proposta inicial, somente três reservatórios (SAYEGH, 2013) em 

espaços livres urbanos de permanência: Praça da Bandeira, localizada no bairro de mesmo nome, Praça Niterói, situada no bairro Maracanã e 

Praça Varnhagen, na Tijuca (Figura 11). As intervenções, contudo, mesmo somando uma capacidade de armazenamento temporário de 129 

milhões de litros de água (PCRJ, 2016), se configuraram como ações pontuais/emergenciais e acabaram não resolvendo o problema sistêmico 

das inundações de toda a região. 

Neste cenário, é importante destacar também a Praça Afonso Pena (localizada na Tijuca – Figura 11) que, por sua forma central 

rebaixada, se configura como um espaço livre de edificação público que funciona como uma bacia de detenção da água da chuva, armazenando 

parte do volume precipitado e contribuindo para a redução das inundações do entorno. 
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A Tijuca possui alto potencial para compor um sistema de áreas verdes que conecte o Maciço da Tijuca (e a sua hidrografia) e os 

espaços livres públicos de permanência, circulação e infraestrutura do bairro a outros espaços verdes do entorno19, por meio de corredores 

                                                      
19  Como a Quinta da Boa Vista, localizada no Bairro de São Cristóvão e um dos maiores parques urbanos da Cidade, com cerca de 155 mil metros quadrados 
(http://visit.rio/que_fazer/quinta-da-boa-vista/.Visitado em 20/11/2017). 

 

Figura 11 - Hidrografia da Bacia do 
Canal do Mangue, com destaque, em 

preto, do Bairro da Tijuca.  
Fonte: Pinheiro e Campos, 2016. 
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verdes, pois apresenta diversas calçadas e espaços arborizados (Figura 12), distribuídos por todo o bairro, fragmentados a partir do maciço 

vegetado. Contudo, não tem sido desenvolvido um planejamento público voltado, especificamente, para esta questão. Este fato pode ser ilustrado 

pela classificação da PCRJ do grau de arborização da Tijuca, considerado como “muito deficiente” (PCRJ, 2015:178), aparecendo em 17º lugar no 

ranking da arborização dos bairros da Cidade do Rio de Janeiro.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Figura 12 - Espaços vegetados e 
a arborização das ruas do Bairro 

da Tijuca.  
Fonte: Pinheiro e Campos, 2016. 
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Ao levar em consideração os inúmeros estudos que comprovam os benefícios da cobertura vegetal e da arborização para a mitigação 

dos efeitos térmicos causados pela urbanização, é importante salientar a importância do Poder Público na reinserção da vegetação no espaço 

urbano, seja com a manutenção, reposição ou a criação de novos espaços vegetados. As pesquisas também apontam para a escassez de 

vegetação na esfera dos espaços intralotes, que apresentam, no Bairro, altas taxas de ocupação e poucas áreas permeáveis. 

A região carece, portanto, de políticas públicas de planejamento multidisciplinar, que envolvam e interconectem os sistemas hidrográficos 

(avaliando a questão das cheias, com o enfoque na proteção e “revegetação” dos rios urbanos e nascentes), sistemas verdes (proteção das 

matas, reflorestamento, manutenção dos espaços vegetados existentes e ampliação da arborização dos espaços urbanos) e de infraestrutura da 

região (aliando os instrumentos da legislação edilícia), que poderia trazer benefícios socioeconômicos e climáticos para a Tijuca e bairros vizinhos. 

Quanto ao clima da Cidade, este se distingue por médias mensais acima de 22ºC e índice pluviométrico entre 1500 e 2000 mm anuais, 

com no máximo três meses secos (LUCENA, 2012). A ilha de calor, a ilha de frescor, o escorregamento de massa de solo e vegetação (devido ao 

aumento da frequência e volume das chuvas fortes) e as inundações, potencializados pelo impacto das altas taxas de urbanização são fenômenos 

existentes na Cidade, manifestados nos diversos microclimas encontrados nas distintas escalas do espaço urbano e dos bairros cariocas. 

Existem quatro estações meteorológicas situadas em bairros próximos à Tijuca: a Estação Rio de Janeiro20 é a mais antiga (aberta em 

1917) e está localizada no Bairro Saúde (Código OMM 83743), além de três estações operadas pela Prefeitura do Rio de Janeiro, mais recentes - 

São Cristóvão, Alto da Boa Vista21 e Tijuca (Praça Saens Peña), sendo esta última de um programa municipal de acesso restrito. Para esta 

Dissertação serão utilizados os dados da Estação Rio de Janeiro para obtenção das normais climatológicas de referência e os dados da estação 

fixa automática da Tijuca para a comparação e definição do dia típico para realizar as simulações. 

A análise das últimas normais climatológicas disponíveis (1931 a 1960 e 1961 a 1990) e os dados dos últimos dez anos da temperatura 

média do ar da Estação Rio de Janeiro (2008 a 2017) apontam para o aumento progressivo desta variável em todos os meses e anos avaliados, 

reforçando a característica quente da Cidade. Ao comparar estes dados aos valores disponíveis da Estação Tijuca (que possui dados desde 

2011), pode-se perceber que esta apresentou valores bem distintos em relação à Estação Rio de Janeiro, com algumas médias acima da estação 

de referência, principalmente em alguns meses de verão (Gráfico 1). 

                                                      
20 Disponível em http://www.inmet.gov.br/portal/index.php?r=estacoes/estacoesConvencionais. Visitado em 01/11/2017. 
21 Dados das estações São Cristóvão e Alto da Boa Vista disponíveis em http://alertario.rio.rj.gov.br/info-estacoes/. Visitado em 07/01/2017. 
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Tal fato demonstra a importância da caracterização de um dia típico para os métodos de avaliação do desempenho térmico do Bairro, 

que, segundo Siqueira et al (2005), representa as condições mais significativas ao longo do período de verão e de inverno. Para a Tijuca, adotou-

se como referência a temperatura média diária aproximada de 29 °C para o período quente e úmido e 21°C para o período quente e seco. 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 O mapa da temperatura do Bairro (Satélite LANDSAT 822), disponibilizado pela PCRJ (Figura 13), também é um bom indicador de como 

se dá a configuração térmica na escala do Bairro, confirmando a correlação entre o adensamento urbano, as altas taxas de impermeabilidade do 

solo e o calor antropogênico aos espaços mais quentes, além da importância do Maciço da Tijuca e da sua influência na mitigação da temperatura. 

                                                      
22 Disponível em: http://pcrj.maps.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=5d9b36b0c 4054369b39eb7bf6c 2159d7. Visitado em 02/11/2017. 

Gráfico 1 - Comparação entre as 
temperaturas médias das estações Rio 

de Janeiro e Tijuca. 
Fonte: Adaptado pela Autora a partir de dados 
fornecidos pela PMRJ, 2017e INMET, 2017. 
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 Nesta escala, o satélite possui uma limitação de alcance que não permite demonstrar a influência das diferentes construções (gabarito, 

espaçamentos e materiais), espaços urbanos, vegetação, hidrografia e das próprias variações climáticas (como a presença do vento) na 

conformação dos microclimas, sendo estes pontos importantes para o estudo e análise do conforto higrotérmico nos espaços livres urbanos de 

permanência do Bairro. 

Figura 13 – Mapa da Temperatura do Satélite 
LANDSAT 8 de 31 de janeiro de 2016. 

Fonte: Disponível em 
http://pcrj.maps.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=

5d9b36b0c4054369b39eb7bf6c2159d7.Visitado em 02/11/17. 

http://pcrj.maps.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=5d9b36b0c4054369b39eb7bf6c2159d7.Visitado
http://pcrj.maps.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=5d9b36b0c4054369b39eb7bf6c2159d7.Visitado


 

CAPÍTULO 2 – ESTUDO DE CASO E CONTEXTUALIZAÇÃO 

 ANÁLISE MICROCLIMÁTICA URBANA: A PRAÇA AFONSO PENA – TIJUCA, RJ           60 

2.2 OS ESPAÇOS LIVRES URBANOS DE PERMANÊNCIA DO BAIRRO  

Espaço livre de edificação, segundo Magnoli (2006), é todo espaço não ocupado por volume edificado (espaço-solo, espaço-água, 

espaço-luz), público ou privado, como ruas, avenidas, calçadas, quintais, jardins, praças, parques, rios, florestas, mangues, praias, ou vazios 

urbanos.  

O Grupo Sistema de Espaços Livres, do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro (SEL/PROARQ/FAU/UFRJ), categorizou os espaços livres urbanos por seu caráter ambiental, rural ou de 

urbanização, onde este último pode ser subdivido nos tipos residuais (terreno baldio), relacionados à infraestrutura (estações de tratamento de 

água ou esgoto, salinas etc.), à circulação (ciclovia, rua, avenida, calçada etc.) ou à permanência (parque, campo de futebol, jardim, praça etc.) 23. 

Este trabalho trata, apenas, dos espaços de caráter de urbanização públicos relacionados à permanência do Bairro, com o enfoque nas praças 

tijucanas. 

A Tijuca possui 22 praças que se configuram como importantes locais que propiciam não só o convívio social, a recreação, a 

contemplação e o lazer, como também contribuem para a ventilação e aeração urbana atuando, em diferentes proporções, na insolação, controle 

da temperatura e melhoria da drenagem. Estes espaços estão concentrados em alguns pontos do bairro, enquanto diversas outras localidades não 

são atendidas por nenhum tipo de espaço público destinado a permanência (Figura 14). 

Os espaços livres públicos de permanência do Bairro se distinguem em relação ao tamanho (de 350,00m² - Inominada do Morro do 

Salgueiro a 11.600m² - Afonso Pena), à forma, à função, o gabarito do entorno, os usos e apropriações, os equipamentos, o mobiliário urbano, o 

grau de sombreamento, os tipos de revestimento de solo, a vegetação, manutenção, e os níveis de remodelações e intervenções físicas, 

demonstrando uma diversidade de estilos arquitetônicos e configurações espaciais. Algumas praças estão localizadas nos limites do Bairro 

(Medalha Milagrosa, Varnhagen, entre outras), e acabam atendendo, diretamente, alguns bairros vizinhos, como o Maracanã e o Rio Comprido. 
 

                                                      
23 O Grupo SEL também classifica os espaços livres por seus diferentes atributos reguladores, de acesso, funcionais, sociais, paisagísticos, perceptivos e socioculturais. 
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Para o reconhecimento dos principais atributos espaciais, ambientais e sociais de cada praça, foi desenvolvido um quadro resumo 

(Quadro 1), demonstrando as áreas, a forma, a vegetação e os elementos construídos, a porcentagem de tipo de pavimentação e sombreamento, 

se possui iluminação pública e algum tipo de fechamento, os setores,  o tipo de utilização e a faixa etária predominante do usuário das praças, 

fatos que consideram-se, aqui, como importantes critérios para a seleção do estudo de caso. Para facilitar a caracterização das praças, elas foram 

organizadas por ordem crescente de área total (incluindo as calçadas). 

Figura 14 – Localização das Praças no Bairro da 
Tijuca. 

Fonte: Elaborado pela Autora, 2017. 

Legenda: 
1 – Medalha Milagrosa 

2 – Manoel Coelho 
Mendes 

3 – Afonso Pena 
4 – Irmãos Gonçalves 
Xavier 

5 – Dulce 

6 – Carlos Paolera 

7 – Paulo Emílio 

8 – Ziembinski 

9 – Varnhagen 

10 – Luiz La Saigne 

11 – Celso da Rocha 

Miranda 

12 – Inominada (adotada 
pelo Mc Donald’s) 

13 – Lamartine Babo 

14 – Saens Peña 

15 – São Charbel 

16 – Inominada do Morro 
do Salgueiro 

17 – Gabriel Soares 

18 – Tabatinga 

19 – Hans Klussmann 

20 – Xavier de Brito 

21 – Barão de Corumbá 

22 – Professor Pinheiro 
Guimarães 
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Quadro 1 – Resumo dos principais 
atributos espaciais, ambientais e 

sociais das praças da Tijuca. 
Fonte: Elaborado pela Autora, 2017. 
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A categorização das praças reforça a pluralidade das características gerais dos espaços de permanência do bairro, como os seus atributos 

urbanísticos, que variam de acordo com o tecido urbano no qual estão inseridos, apresentando formas que aproveitaram quadras inteiras (Xavier de 

Brito e Afonso Pena) ou trechos remanescentes de lotes ou quadras, sendo a última configuração a mais comum, reforçada pela forma triangular ou 

pelo aproveitamento das esquinas. Duas praças funcionam como rotatórias, a Barão de Corumbá e a Tabatinga, de diferentes fluxos de veículos.  

Os aspectos urbanísticos das praças também podem ser verificados na relação entre a largura dos espaços livres e a altura das edificações 

do seu entorno. Segundo a classificação de Romero (2011), a maioria das praças é classificada como espaço de recolhimento (onde a largura livre - 

W é menor ou igual a três vezes a altura das edificações - H), caracterizadas pela densidade média, que favorece a interação dos fluxos de ar entre 

os edifícios e a absorção do calor mais próxima ao nível do solo. Do total das praças, três estão situadas em locais de alta densidade (espaços 

claustrofóbicos – W≥4H) e sete em espaços expansivos (W=1/8 a 1/2H), onde, segundo a classificação da autora, parte da radiação é refletida e a 

possibilidade de inversão térmica é mínima. 

A maioria das praças possui pavimentação predominantemente impermeável, sendo o concreto o piso mais comum, seguido pela terra 

batida e pedra portuguesa. Quanto aos elementos construídos, doze praças possuem elementos que fornecem sombreamento (quiosques e espaços 

cobertos com mesas) e apenas quatro praças não possuem iluminação pública dentro de sua área oficial (incluindo a calçada que a delimita). Em 

relação aos acessos, a maior parte das praças não possui elementos de controle, somente três praças possuem muretas baixas e duas possuem 

grades altas por todo o seu perímetro, restringindo o acesso em períodos noturnos (Figura 15-B).  

Pelo estudo realizado, constatou-se que o tamanho das praças é proporcional a quantidade de mobiliário e equipamentos de lazer 

oferecidos (Xavier de Brito, Saens Peña e Afonso Pena são as maiores), sendo, consequentemente, as mais utilizadas pela população. Das praças 

de menor tamanho, algumas se destacam, como a Praça Gabriel Soares, que possui mobiliário de estar, play e ginástica, a Praça Hans Klussmann, 

que fornece um ambiente lúdico para as crianças, diferente de todos os outros espaços, e a Varnhagen, que além do mobiliário citado, possui ATI e 

um play com alguns equipamentos adaptados para pessoa com cadeira de rodas (a única que possui equipamento adaptado).  

Das vinte e duas praças existentes, sete se destacaram por não apresentarem equipamentos de lazer, ginástica, esportes ou mobiliário 

urbano, destinados às crianças: as praças Inominada do Morro do Salgueiro, São Charbel, Barão de Corumbá, Lamartine Babo, Paulo Emílio, Carlos 

Paoleira e Professor Pinheiro Guimarães (Figura 15 – C a F). 
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Figura 15 – Imagens de alguns espaços 
livres de permanência da Tijuca. 

A – Praça Barão de Corumbá. 
B – Praça Luiz La Saigne. 

C – Praça Hans Klussmann. 
D – Praça Varnhagen. 

E – Praça Manoel Coelho Mendes. 
F – Praça Professor Pinheiro Guimarães. 

Fonte: Fotos da Autora, 2017. 
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Quanto aos equipamentos de esportes (Figura 16 - A e B), ressaltam-se as quadras existentes nas praças Afonso Pena (pequena, mas 

muito utilizada) e Medalha Milagrosa (grande, com arquibancada, mas pouco utilizada), o campo de bocha da Praça Xavier de Brito, a quadra de areia 

na Praça Celso da Rocha Miranda e a mesa de ping pong na Praça Ziembiski. A maior parte das praças possui mobiliário de estar (mesas com 

cadeiras e bancos). Apenas três praças possuem sanitários públicos (praças Carlos Paolera, Xavier de Brito e Afonso Pena) e quatro possuem 

bicicletários (praças Celso da Rocha Miranda, Paulo Emílio, Saens Peña e Afonso Pena). 

Um setor pouco encontrado nas praças, mas muito utilizado, é o “cachorródromo” (assim chamado pelos moradores), local onde os 

cachorros ficam soltos em um cercado de piso de terra batida, e foi encontrado somente nas praças Xavier de Brito e Afonso Pena (Figura 16-C). Foi 

verificado que alguns plays, quando vazios, por serem cercados, também acabam sendo utilizados para este fim.  

Em relação à água, foi verificado que este é um elemento pouco utilizado na composição da paisagem dos espaços livres de permanência 

tijucanos. Os rios estão, geralmente, canalizados e afastados do contato direto com os moradores, como no caso das praças Gabriel Soares e 

Ziembinski e há poucos chafarizes e espelhos d’água (os encontrados nas praças Xavier de Brito e Saens Peña estavam desativados). A única 

exceção é a Praça Hans Klussmann, que está localizada próximo à mata e integra um rio a sua área comum (Figura 16 - D e E). 

Sobre os atributos ambientais das praças, a maior parte desses espaços possui algum tipo de espécie arbustiva ou de forração. Todas as 

praças possuem indivíduos arbóreos, variando de cinco árvores nas praças Inominada do Morro do Salgueiro, Tabatinga e Celso da Rocha Miranda, 

a 112 árvores na Praça Afonso Pena. Treze praças possuem algum tipo de palmeira, indicando que esta espécie, que não fornece um sombreamento 

expressivo, é bastante utilizada no paisagismo desses espaços.  

Em respeito à vegetação, Campos et al (2017), realizaram o mapeamento que levantou a vegetação e a taxa de sombreamento das praças 

do Bairro, constatando a existência de 671 indivíduos arbóreos e uma grande variedade de espécies, entre nativas e exóticas, com a predominância 

de diferentes espécies de palmeiras, como a Veitchia merrillii (Palmeira Veithia), Syagrus romanzoffiana (Jerivá) e Dypsis decaryi (Palmeira 

Triângulo), que contemplaram 18,8 % dos indivíduos levantados, seguidas pela Licania tomentosa (Oiti), com 8 %, e Delonix regia (Flamboyant), com 

7,6 %. A espécie arbustiva mais encontrada foi a Agave americana (Agave – 30 %) e Ixora chinensis (Ixora – 25 %), enquanto a forração mais comum 

foi a Arachis repens (Grama-amendoim), em 25 % das praças.  
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Figura 16 – Imagens de alguns espaços 
livres de permanência da Tijuca. 
A – Praça da Medalha Milagrosa. 

B – Quadra de areia da Praça Celso da 
Rocha Miranda. 

C – Cachorródromo da Praça Afonso 
Pena. 

D – Indicação do Rio Trapicheiros na 
Praça Gabriel Soares. 

E – Chafariz da Praça Xavier de Brito. 
Fonte: Autora, 2017. 
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As taxas de sombreamento das praças por vegetação arbórea24 (excluídos os elementos construídos) variaram entre 5 a 95 %. Observou-se 

que metade das praças possui mais de 50% da sua área sombreada por árvores, o que representa um bom índice para locais de uso público em 

clima quente e úmido. Os melhores índices foram das Praças Hans Klussmann, Tabatinga e São Charbel (de 90 a 95 % - Gráfico 2). Das 11 praças 

que apresentaram o índice inferior a 50 %, a Varnhagen foi a que apresentou a menor taxa, correspondendo a apenas 5 % de sombreamento por 

arborização, seguida pela Paulo Emílio (10 %) e Celso da Rocha Miranda (20 %). Dos maiores espaços livres de permanência, a Praça Afonso Pena 

foi a que apresentou a menor taxa de arborização, equivalente a 35 %.                                         

 

 As observações de campo puderam identificar que, em relação ao conforto higrotérmico das praças, o sombreamento arbóreo tem relação 

direta com o maior uso destes espaços para os fins de estar (contemplação e descanso). Ao mesmo tempo, mesmo o bairro apresentando elevadas 

temperaturas, foi considerado intenso o uso de espaços e equipamentos sem sombreamento por usuários mais idosos, na parte da manhã (entre 07 e 

10h, aproximadamente), durante todo o ano, demonstrando a importância da setorização e planejamento de espaços sombreados e descobertos. 

                                                      
24 Estes índices podem variar, pois sofrem influência nas estações do ano (sazonalidade) e devido às podas dos indivíduos arbóreos. 

Gráfico 2 – Taxa de sombreamento das praças pela 
massa arbórea. 

Fonte: Autora, 2017. 
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Figura 17 – Imagens de alguns 
espaços livres de permanência da 

Tijuca. 
A – Praça Tabatinga. 

B – Praça São Charbel. 
C – Praça Paulo Emílio. 

D – Praça Irmãos Gonçalves Xavier. 
E – Praça Dulce. 
F – Saens Peña. 

Fonte: Autora, 2017 (A e F), Google Maps, 

2017 (B,C,D e E). 
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Em relação aos aspectos sociais das praças, a faixa etária predominante é de 21 a 65 anos, que corresponde a idade de adultos 

economicamente ativos, devido ao intenso caráter de passagem e circulação desses espaços. O uso relacionado ao lazer refere-se, principalmente, 

às faixas etárias que abrangem as crianças (play) e os idosos, que, além de utilizar as praças como espaço de ginástica e para pegar sol, usam as 

mesas de jogos cobertas, encontradas nas praças Dulce, Xavier de Brito, Afonso Pena e Saens Peña (Figura 18). Apesar do alto número de idosos 

estabelecidos pelo Censo no bairro, pode-se constatar a baixa presença desta faixa etária na maioria das praças. 

Quanto ao uso e às atividades desenvolvidas, observa-se que a maioria das praças possui uma abrangência local, de vizinhança, isto é, se 

restringem a um raio de influência de aproximadamente 200 m. Devido a falta de equipamentos, infraestrutura, atividades e conforto, muitas destas 

praças são usadas com menor intensidade e apenas com local de estar. 

As praças de maior abrangência são a Praça Saens Peña, que está inserida em um entorno predominantemente comercial, as praças 

Afonso Pena e Xavier de Brito, por abrigarem atividades periódicas que comportam um público maior (como feiras, festas, Food Trucks e atividades 

de ginástica) e a Praça Varnhagen, que está inserida no polo gastronômico do Bairro. Este foi outro fato observado na análise das praças, o baixo uso 

destes espaços para eventos periódicos. Das praças analisadas, somente sete apresentaram atividades temporárias (incluindo também Ziembinski, 

Inominada Adotada pelo Mc Donald´s e Gabriel Soares - Figura 18-A e B), fato que movimenta a dinâmica do espaço e leva nova vida a esses locais. 

Como a Tijuca possui um alto índice de assaltos e roubos, a segurança é outro fator importante nesta análise, pois acaba limitando a 

permanência e até a circulação de pessoas nesses espaços. Das 22 praças estudadas, duas possuem cabines da Policia Militar (Afonso Pena e 

Saens Peña) e uma possui uma Unidade da Polícia Pacificadora (UPP do Salgueiro). Nas visitas da pesquisa, as praças Inominada do Morro do 

Salgueiro, Inominada Adotada pelo Mc Donalds, Ziembinski, Luiz La Saigne, Varnhagen, Saens Peña e Medalha Milagrosa demonstraram serem 

ambientes hostis para a permanência, nas horas visitadas (as visitas ocorreram durante o dia, em diferentes dias de semana, incluindo finais de 

semana), para os moradores e pesquisadores. Também é grande o número de moradores de rua em algumas praças, limitando o seu uso.  

Outra característica desses espaços em relação a intervenções físicas expressivas (e históricas) no Bairro foi a remodelação de três praças, 

na década de 80, para atender à passagem do metrô, as praças Afonso Pena e Saens Peña (estações de metrô homônimas às praças) e a Praça 

Paulo Emílio (Estação São Francisco Xavier), integrando a praça a outros modais de transporte (particulares ou públicos) e agregando um maior valor 

relacionado ao caráter de circulação desses espaços.  
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Figura 18 – Imagens de alguns 
espaços livres de permanência da 

Tijuca. 
A e B – Folders de eventos nas 

Praças Xavier de Brito (Praça dos 
Cavalinhos) e Afonso Pena. 

C – Praça Ziembinski. 
D – Praça Inominada Adotada pelo 

Mc Donald´s. 
E – Praça Inominada do Morro do 

Salgueiro. 
F – Praça Lamartine Babo. 

G – Carlos Paolera. 
Fonte: Google Maps, 2017 e 

http://wikimapia.org/20733132/pt/Pra%C3

%A7a-Lamartine-Babo. 
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Após a análise dos principais atributos urbanísticos e sociais que conformam as praças da Tijuca, incluindo a importância destes locais para 

o Bairro e os elementos que influenciam no conforto higrotérmico urbano, os espaços livres de permanência foram separados em quatro grupos, 

tendo como critério de escolha o sombreamento e o tipo de recobrimento de solo: 

 

 

A maior parte dos espaços públicos de permanência (17 praças) está inserida em dois grupos principais para a análise que engloba o 

conforto e o desconforto higrotérmico urbano. O Grupo 1 abrange os espaços mais adequados, nos critérios avaliados, para o clima quente e úmido, 

enquanto o Grupo 4, que apresentou o maior número de praças, demonstra os dois piores índices de avaliação, onde os espaços possuem pouco 

sombreamento e alto índice de impermeabilidade.  

Quadro 2 – Categorização das 
praças em quatro grupos. 

Fonte: Autora, 2017. 



 

 

 
CAPÍTULO 2 – ESTUDO DE CASO E CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

ANÁLISE MICROCLIMÁTICA URBANA: A PRAÇA AFONSO PENA – TIJUCA, RJ           75 

 

Como existe um limite de tempo e de recorte necessário para o desenvolvimento da pesquisa, optou-se por desenvolver como estudo de 

caso uma praça do Grupo 4, pois esta pode se tornar referência para a melhoria dos outros espaços de mesma característica no Bairro. Dos dez 

espaços livres de permanência que compõem o último grupo, três se destacam por conterem fortes elementos para a análise do conforto 

higrotérmico, de forma positiva ou negativa (as outras praças foram desconsideradas desta seleção devido ao inexpressivo uso, importância para o 

bairro e pouca variedade de revestimentos de solo): 

[1] A Praça Varnhagen se configura como um local com grande potencial para análise, por se tratar do espaço de permanência com a 

menor taxa de sombreamento de todas as praças da Tijuca, pelos materiais de revestimento de alto albedo e por ter sido a última praça a sofrer uma 

remodelação total (incluindo um reservatório subterrâneo), fato que gerou o questionamento sobre a qualidade destas intervenções e o impacto para 

o conforto térmico dos usuários;  

[2] A Praça Saens Peña, por ser a praça mais conhecida e de maior fluxo de circulação da Tijuca, já passou por diversas intervenções e foi 

perdendo o seu caráter de permanência. A praça também possui uma fonte, que incluiria o elemento da água como fator de análise para o conforto 

higrotérmico da região; 

 [3] A Praça Afonso Pena, um espaço representativo e consolidado no bairro, que apresenta o seu centro rebaixado e que alia diferentes 

usos a múltiplos tipos de revestimentos, equipamentos, mobiliário e funções, possibilitando um estudo mais amplo que contemple, também, a questão 

da influência da vegetação nos espaços livres de permanência do bairro.  

Após a definição do critério da segurança dos pesquisadores (as praças Saens Peña e Varnhagen tem altos índices de furtos e roubos), 

facilidade de acesso (proximidade com o metrô) e possibilidade de contato diário com o objeto de estudo como elementos decisivos e primordiais para 

a definição do estudo de caso, foi escolhida a Praça Afonso Pena, que será descrita a seguir. 
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2.3 A PRAÇA AFONSO PENA  

A Praça Afonso Pena é a maior Praça da Tijuca, localizada entre as ruas Dr. Satamini (de tráfego mais intenso – arterial secundária), Afonso 

Pena, Martins Pena e Campos Sales. Com aproximadamente 108m x 108m e área oficial de 11.600,00m² (Quadro 3), ela ocupa o espaço de uma 

quadra, e está inserida em uma malha urbana densa, ortogonal e predominantemente residencial.  

 

   

 

No início do século XX o espaço que hoje contempla a praça fazia parte dos terrenos da Sociedade do Hipódromo Nacional, sendo 

chamada de Praça do Hipódromo. Nesta época, o local já apresentava depressões em seu terreno, “onde se estagnavam as águas pluviais, coberto 

de mato; depósito de imundícies, viveiro de mosquitos, couto de malfeitores.” (MENSAGEM DO PREFEITO GENERAL SOUZA AGUIAR, 1914, apud 

OLIVEIRA e AGUIAR, 2004) e já demonstrava a configuração atual da praça, com o seu espaço central rebaixado em relação à rua. Para atender à 

demanda dos moradores locais, foi desenvolvido o projeto do Jardim Campos Salles, inaugurado em 1914 (Figura 19-A). 

A Praça do Hipódromo Nacional, também conhecida como Jardim Campos Salles, já apresentava a demarcação e os limites espaciais 

atuais, contudo, exibia espaços mais vegetados, como os caminhos internos separados por canteiros gramados e a vegetação arbórea mais densa. A 

praça, continha uma fonte (no espaço rebaixado) e um coreto, demarcados por uma paisagem que continha edificações residenciais de até dois 

pavimentos. 

Quadro 3 – Quadro de áreas da praça 
Afonso Pena. 

Fonte: Autora, 2017. 
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Com o desenvolvimento do Bairro da Tijuca e da própria Cidade, a praça e o entorno passaram por diversas mudanças, dentre elas, a 

instalação e a retirada da circulação dos bondes que passavam na Rua Afonso Pena (1898 a 1960) e a implantação do metrô no bairro, com a 

construção da Estação Afonso Pena na Praça (inaugurada em 1982), fato que necessitou uma obra de grande porte para viabilizar a sua implantação, 

e retirou grande parte da vegetação existente, principalmente, próxima à rua Dr Satamini. Estima-se que a praça tenha perdido, aproximadamente, 

17% da vegetação arbórea do projeto inicial, totalizando 1.950,00m² a menos de área verde de sombreamento. 

Figura 19 – (A) Jardim Campos Salles, 1914 
(imagem da esquina das ruas Campos Sales, à 
esquerda, e Martins Pena, à direita). (B) – Praça 
do Hipódromo Nacional, 1921. (C) Imagem do 

espaço central da praça, em 1955.  

Fonte: (A) Augusto Malta. Acervo: Prefeitura do Rio de 

Janeiro. (B) Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro 

(C) Arquivo nacional do Brasil. 
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Desde o seu surgimento, há a documentação de inúmeras intervenções físicas no interior da praça (Figura 20), que modificaram seu uso e 

impactaram no conforto higrotérmico do local, sendo as principais encontradas: 

[1] Descrição da praça, na década de 50: A praça já possuía a configuração formal que mantém até hoje, com canteiros nas transições entre 

os caminhos pavimentados. Possuía um lago central de forma orgânica, composto por jardins e uma ponte. A arborização se concentrava linearmente 

em seus quatro lados, protegendo, principalmente, a circulação dos pedestres. O entorno do local, na época, já passava por um processo de 

substituição das residências por prédios multifamiliares, aumentando o gabarito e a sombra no local. O espaço central era gramado. 

[2] Descrição da praça em 1994: As intervenções no espaço urbano advindas da implantação do Metrô, em 1982, e a criação da baia de 

ônibus já estavam consolidadas, com a retirada da vegetação próxima à Rua Dr. Satamini. A praça ganha, além das instalações do Metrô, alguns 

equipamentos e mobiliário urbano, brinquedos, bancos e mesas de jogos. O centro da praça, em terra batida, apresenta variadas espécies arbóreas.  

[3] Descrição da praça em 2001: A praça já demonstra algumas intervenções nos canteiros superiores sombreados, como a construção de 

um espaço coberto para jogos (próximo à Rua Martins Pena), os recuos para a instalação de mesas com bancos fixos e a ampliação das rampas de 

acesso ao espaço central rebaixado. A quadra esportiva também é um novo elemento no espaço central da praça. 

[4] Descrição da praça em 2017: Do último registro em planta da praça (2001), foram acrescentados os seguintes espaços: Equipamento de 

Ginástica da Terceira Idade (ETI) no canteiro superior próximo à Rua Campos Sales, a instalação de cobertura nas mesas de jogos, pintura da quadra 

e da faixa de caminhada, inserção do elevador de acesso à estação do metrô, instalação de sanitários públicos, construção de estrutura circular em 

concreto, bancos e a estátua do Tim Maia no espaço central rebaixado e o aproveitamento de dois trechos dos canteiros para instalar os 

“cachorródromos”. Também é nítida a retirada de vegetação no espaço central da praça. 

Uma característica física que foi mantida nas intervenções da praça foi a manutenção do seu centro rebaixado, situado a 1,20m abaixo do 

meio fio, e que funciona como uma bacia de detenção de água de chuva, contribuindo para o sistema de drenagem local. O espaço rebaixado possui 

uma capacidade de abrigar, desconsiderando a taxa de permeabilidade do solo, um volume aproximado de 5.000m³ de água pluvial. 

É importante mencionar que a Praça foi chamada, por muito tempo, de Castilhos França, mas este nome nunca foi muito utilizado pelos 

moradores do bairro. A atual denominação Afonso Pena foi oficializada apenas em 1997, pelo Decreto nº 15.815 do dia 13 de junho deste mesmo 

ano. 
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Figura 20 – Plantas da Praça Afonso Pena.  
A – Planta em 1945; 
B – Planta em 1994; 
C – Planta em 2001; 
D – Planta em 2017. 

Fonte: Diogo Ammon, 2017. 
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Atualmente, a Praça Afonso Pena é composta por diversos equipamentos e espaços voltados para o lazer (Figuras 21, 22 e 23), estar e 

recreação, além dos equipamentos de serviço, descritos abaixo.  

 

  

Figura 21 –  Praça Afonso Pena.  
A – Localização no mapa da Tijuca; 

B – Imagem aérea; 
C – Planta Baixa; 

Fonte: (A e B) Google Maps, 2017; (C) Autora, 2017. 
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Figura 22 – Imagens da Praça Afonso Pena  
A – Espaço coberto; 

B – “Cachorródromo”; 
C – Busto do Conselheiro Mayrink; 

D – Quadra esportiva; 
E – Estátua do Tim Maia; 

F – ATI; 
G – Playground cercado. 

Fonte: Autora, 2017. 
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Figura 23 – Imagens da Praça Afonso 
Pena.  

A – Brinquedos; 
B – Equipamentos de ginástica; 
C – Um dos acessos ao metrô; 

D – Sanitários públicos; 
E – Posto policial; 

F – Nicho com mesas e bancos; 
G – Ponto de aluguel de bicicleta. 

Fonte: Autora, 2017. 
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O gabarito do entorno é composto por edificações com alturas variadas, predominando construções com 09 e 10 pavimentos. Somente uma 

construção mais alta se destaca na paisagem, um prédio residencial de 18 andares, localizado na esquina das ruas Martins Pena e Campos Sales, 

composto por três blocos. É importante salientar que a altura dos prédios, dependendo da hora e da estação do ano, contribui para o sombreamento e 

intervém na ventilação de diferentes espaços da praça, durante o passar do dia. Destaca-se, também, que a maioria das edificações do entorno 

apresenta cores claras. 

 

 

 

 

 

 

Figura 24 – Planta de Gabarito (A) e das 
sombras proporcionadas pelos edifícios 

na Praça, de manhã (B) e a tarde (B), 
simuladas no Software SketchUp 2016, 

em um dia de verão. 

Fonte: Elaborado pela Autora, 2017. 
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Em função da localização do usuário, a praça permite diferentes sensações espaciais e microclimáticas. Isto se deve tanto à geometria 

urbana quanto à distribuição das árvores. Quanto à geometria, o fator largura/altura (W/H), apresenta uma relação de 3:1, onde a largura do espaço 

livre é três vezes maior do que a altura das edificações (considerando os maiores gabaritos), equivalendo a ângulos de 130º no sentido transversal e 

125º no sentido longitudinal, o que significa um bom Fator de Visão do Céu, independente da arborização.  

 

  

 

Figura 25 – Corte transversal 
da Praça Afonso Pena e 

imagem aérea. 

Fonte: (A e B) Elaborado pela Autora, 

2017. (C) CHP Imóveis, 2017. 
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Em relação aos equipamentos urbanos, podem ser citados três hospitais que atendem toda à Cidade, vários clubes particulares, duas 

faculdades, escolas, bares, restaurantes e o Estádio do Maracanã, referência internacional, distante 3 km do local. Estes equipamentos fazem com 

que a praça ganhe importância como ponto de conexão intermodal, atendido pela Estação do Metrô Afonso Pena (Linha 1), por linhas de ônibus, um 

ponto de táxi e um ponto de bicicleta, todos situados na praça. Quanto ao uso do entorno imediato (Figura 38), a maioria das edificações da praça é, 

praticamente, de uso residencial, mas existe também algum comércio de bairro (padaria, supermercado e restaurantes), além de edificações de uso 

misto e de uso institucional (igreja). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26– Planta de Uso do Solo urbano. 

Fonte: Elaborado pela Autora, 2017. 
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Os principais fluxos de pedestres da praça têm como ponto de convergência o acesso ao metrô, que é o responsável pelo maior número de 

pessoas que, diariamente, circula pela praça (os caminhos utilizados são geralmente sombreados). Há, também, os fluxos das pessoas que utilizam o 

espaço da praça para atividades de esportes, como a caminhada, corrida, bicicleta e skate, e que, geralmente, utilizam a pista intermediária, em 

cimentado vermelho; e os fluxos menos intensos, concentrados na parte rebaixada da praça, que é mais exposta à radiação solar e é acessada por 

rampa ou escada. Este espaço é mais utilizado nos finais de semana.  

Além da sua função de ponto de conexão e passagem, ela recebe diversos outros usos e apropriações, que se diferenciam por faixas 

etárias, períodos (manhã, tarde e noite), tipo de atividade (ginástica, feiras, esportes, descanso, contemplação, jogos etc.) e dos equipamentos e 

espaços constantes na praça. Grande parte desses equipamentos e mobiliário é muito utilizada em horários e por públicos distintos.  

 

     

 

 

Figura 27 – Mapa de intensidade de uso. 
 Fonte: Autora, 2017. 
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Foram classificadas três intensidades de uso na praça: fraca, moderada e intensa, de acordo com observações não participativas em 

diferentes períodos, realizadas na praça durante o ano de 2017. O uso foi classificado como intenso quando não houve interferência direta do fator 

climático na utilização dos espaços (seja em dia de sol, nublado ou de chuva), independente da estação do ano, como os espaços cobertos de jogos, 

o acesso ao metrô e os pontos de ônibus. Nos usos moderado e fraco, a utilização dos espaços ficou condicionada, além de outros fatores 

socioculturais e do uso de alguns equipamentos da praça, à menor exposição ou proteção solar, demonstrando bastante variação durante o dia, 

conforme trajetória solar e sombreamento das árvores e entorno, como o uso da parte central rebaixada, que, por ter grande parte de sua área 

descoberta, é mais aproveitada de manhã e à noite.  

Foi possível verificar, a partir da observação não participativa, uma “rotina” comum em relação aos usuários da praça, como o 

aproveitamento do sol por idosos na parte da manhã nos bancos (espaço rebaixado da praça) e da sombra para realizar atividades físicas; a 

utilização da praça pelos adultos para atividades físicas (além da caminhada, os equipamentos de ginástica são mais utilizados de manhã cedo ou à 

noite, devido a falta de sombreamento) ou para o acesso ao metrô (não há a possibilidade de escolher um caminho totalmente sombreado para 

acessá-lo), demonstrando, portanto, que os adultos fornecem um perfil que relaciona o conforto a um estado de deslocamento (maior atividade 

metabólica); os adolescentes, que são a faixa etária que mais utiliza os bancos da praça, seja na sombra (em dias de elevada temperatura) ou no sol, 

principalmente nos horários após a saída das escolas; e as crianças, usuárias dos playgrounds (de manhã cedo ou no final da tarde), localizados ao 

sol e à sombra (play cercado). Mesmo localizado em clima quente e úmido, é importante, portanto, que o espaço livre público de permanência forneça 

espaços ao sol e sombra, para que possa abrigar distintos usos. 

Há grande variação dos usos da praça também durante a semana, com algumas atividades temporárias (Figura 28), como as Feiras que 

acontecem nos finais de semana no espaço de caminhada (distribuída no sol e sombra), a feira orgânica toda quinta-feira (instalada na parte 

rebaixada, ao sol), o caminhão do CEASA toda sexta-feira (que fica estacionado na sombra, na Rua Martins Pena), eventos de comida, como Food 

Trucks, que, geralmente, funcionam à noite, assim como outras festas (como a junina, tradicional no bairro) e eventos gerais, relacionados à política, 

a saúde e música, que acontecem, normalmente, em distintos horários na parte rebaixada da praça. 
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Figura 28 – Imagens de eventos na Praça 
Afonso Pena. 

A e B – eventos do carnaval - Coletivo 
Sem Ribalta e Bloco; C – feira de adoção 
de animais; D – Feira de alimentos 
orgânicos; E – Reunião Ecumênica; F, G e 
H – eventos e feiras ocasionais. 
Fonte: (A) Thiago Monteiro Brando, 2017; (B, C, F, 

G e H ) Autora, 2017; (E) Mídia Ninja, 2016. 
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Quanto à vegetação, constatou-se que este é o elemento de maior contribuição para o sombreamento da praça, com 35 % da área total, 

com a concentração de espaços sombreados pelas árvores em sua periferia (formando um “U” invertido), a leste, norte e oeste. A área central da 

praça, abaixo do nível da rua, juntamente a área próxima à rua Dr. Satamini, são os espaços mais expostos à radiação solar direta. Como já foi 

citado, esses espaços foram o que sofreram a maior perda de vegetação nas intervenções ocorridas na praça. 

Há poucos elementos construídos, na praça e, consequentemente, baixa porcentagem de sombreamento por esses elementos, que se dá 

pelo espaço coberto de jogos e pontos isolados, como o posto policial, os pontos de ônibus, fraldário e os equipamentos do metrô, totalizando uma 

porcentagem de 3 % de sombreamento por elemento fixo interno construído. 

 

 

 

Quanto ao número de árvores, foram encontrados 114 indivíduos arbóreos25 (Figura 29), de diferentes idades e portes, com o maior número 

de espécies representado pela Caesalpinia ferrea (Pau ferro), com 29 espécimes, seguida pela Licania tomentosa (Oiti), com 20 árvores, e Ficus 

benjamina (Ficus) e Paubrasilia echinata Lam. (Pau-brasil), cada uma com 13 indivíduos. A Praça também apresenta vegetação rasteira e alguns 

arbustos, como Crinum procerum (Crinum-branco), Plumbago auriculata (Bela-emília), Ixora chinensis (Ixora), Duranta repens (Pingo-de-ouro), a 

grama Zoysia japonica (Esmeralda), entre outros. Excluindo a Ficus, que é exótica, todas as outras árvores citadas são nativas, de médio e grande 

porte, e possuem copa densa, com grande contribuição para o sombreamento local. A Pachira aquatica (Munguba), apesar de ser uma árvore muito 

encontrada nos espaços livres urbanos do bairro, só conta com 1 indivíduo na praça. A Prefeitura Municipal sancionou uma lei (nº 2.832/1999) que 

tombou os exemplares de Caesalpina ferrea (Pau Ferro) e Paubrasilia echinata Lam. (Pau-brasil), além de dois monumentos existentes na praça.  

                                                      
25 Não foram identificadas doze árvores. 

 

 

Quadro de áreas de sombreamento Área (m²) Porcentagem (%) 
Sombreamento por vegetação 4.060,00 35 

Sombreamento por elemento construído fixo interno 330,00 3 

Ao sol (ou parcialmente, desconsiderando a trajetória 
das sombras das edificações durante o dia) 

7.210,00 62 

Total 11.600,00 100 

Quadro 4 – Quadro de áreas de sombreamento. 

Fonte: Autora, 2017. 
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Figura 29 – Planta da vegetação da Praça Afonso Pena. 
Fonte: Autora, 2017. 
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Figura 30 – Algumas espécies encontradas na 
Praça Afonso Pena. 

A – Flamboyanzinho (Caesalpinia pulcherrima); 
B – Espécie não identificada; C – Babosa 

branca (Cordia superba); D – Coqueiro (Cocus 
nucifera); E – Palmeira leque (livistona 

chinensis); F – Chuva de Ouro (Cassia fistula); 
G – Mangueira (Mangifera indica); H – Pau-

ferro (Caesalpinia ferrea). 
Fonte: Autora, 2017. 
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Em relação aos tipos de revestimentos de solo existentes na praça, são encontrados: o asfalto nas vias, o concreto simples nos espaços 

gerais de circulação (com ou sem detalhes de piso), o cimentado liso vermelho na pista de caminhada, o cimentado liso azul na quadra esportiva, o 

granito nos acessos ao metrô, (63 % de área impermeabilizada - 7.200,00m²) e os canteiros, com grama e terra, que também aparece no espaço 

central rebaixado (37 % de área semipermeável - 4.400,00m²). O estado geral dos revestimentos é bom, apenas o concreto apresenta desgaste da 

nata superior, expondo a superfície de brita. 

                                  

Figura 31 – Principais revestimentos de piso da Praça Afonso Pena. 
Fonte: Autora, 2016. 
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CAPÍTULO 3 – MATERIAIS E MÉTODOS 
AVALIAÇÃO PILOTO E MODELAGEM DA PRAÇA AFONSO PENA  

NO MODELO COMPUTACIONAL ENVI-MET  

 

 

 

Este capítulo demonstra as etapas, os procedimentos e os métodos adotados para a avaliação do conforto 

higrotérmico da Praça Afonso Pena, a partir da apresentação e das configurações gerais do modelo computacional 

escolhido para a simulação, o ENVI-met. Demonstra, também, o estudo piloto que visou o ajuste do modelo para a 

área de estudo, feito a partir de medições das variáveis microclimáticas da Praça, de modo a verificar se os 

resultados gerados pela simulação equiparam à realidade microclimática do local, no dia avaliado. Por fim, 

apresenta a modelagem de três cenários distintos, que são propostos para a análise do impacto de diferentes 

estratégias para o ambiente higrotérmico do estudo de caso.  
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Esta Dissertação utiliza múltiplos métodos e estratégias de pesquisa, visando à análise computacional do conforto higrotérmico na Praça 

Afonso Pena. Como procedimento inicial usa a pesquisa bibliográfica, a pesquisa de campo, o estudo de caso e a simulação, partindo da delimitação 

de etapas de investigação (GERHARDT e SILVEIRA, 2009) e a criação de cenários hipotéticos. Emprega uma abordagem quantitativa e qualitativa, 

que leva em consideração tanto os aspectos dinâmicos da experiência humana, aproximando o pesquisador em relação aos fenômenos estudados, 

como também objetiva a utilização de instrumentos formais para a coleta de dados e a sua análise numérica.   

Os procedimentos adotados para o desenvolvimento desta Dissertação abordam as seguintes etapas:  

[1] Pesquisa bibliográfica e de campo, identificando as interações entre o conforto higrotérmico, o clima, as influências da forma urbana e as 

ações antropogênicas no ambiente urbano;  

[2] Delimitação do estudo de caso (a Praça Afonso Pena) a partir da contextualização do local em distintas escalas - a Cidade do Rio de 

Janeiro, o Bairro da Tijuca e os seus espaços livres urbanos de permanência. Esta etapa contempla visitas de campo, levantamentos e diagnósticos 

gerais do objeto de estudo; 

[3] Avaliação piloto na Praça Afonso Pena, incluindo medições das variáveis microclimáticas e ajuste do modelo ENVI-met;  

[4] Criação e modelagem de cenários propondo alterações na área da Praça, visando o conforto higrotérmico; 

[5] Análise dos resultados; 

[6] Propostas e recomendações finais. 

Os levantamentos bibliográficos foram divididos em duas etapas: a primeira para a revisão bibliográfica sobre os conceitos e métodos de 

análise do conforto higrotérmico e a identificação dos elementos que influenciam no espaço urbano; a segunda contemplou a identificação das 

características geofísicas, morfológicas, ambientais e climáticas dos espaços livres urbanos de permanência na Tijuca, se aprofundando na Praça 

Afonso Pena. 

Nas pesquisas de campo, foram levantadas a vegetação arbórea e as sombras projetadas pelas copas e edificações do entorno imediato, 

os equipamentos e mobiliário urbanos, os usos e atividades desenvolvidas no local e materiais de revestimento de solo, com o suporte de bolsistas e 

voluntários integrantes das pesquisas A Vegetação no Conforto Ambiental e Praças Cariocas: ambiente, memória, cultura, do PROARQ/FAU/UFRJ. 

Também utilizou o apoio de plataformas digitais, como o Google Earth, ArcGIS e sites da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro. 
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Como forma traçar o reconhecimento do ambiente térmico da Praça Afonso Pena, realizou-se, também, um levantamento das variáveis 

microclimáticas da praça, para a posterior comparação e ajuste do modelo no ENVI-met. Após o estudo piloto inicial, foram criados dois cenários, 

além da configuração existente da praça, propondo alterações de revestimentos e vegetação arbórea para a avaliação dos impactos no conforto 

higrotérmico local, que possam servir de suporte para futuras intervenções urbanas no Bairro. 

3.1 A AVALIAÇÃO PILOTO  

A avaliação piloto foi realizada em um dia quente de outono (dia 26 de maio de 2016). Campos et al (2016) mediram as variáveis 

microclimáticas (temperatura do ar e de superfície, umidade relativa do ar, radiação solar e vento) de pontos pré-estabelecidos no local, em um 

percurso de seis turnos, com duração de 40 minutos a uma hora, realizadas no nível do pedestre.  

Para este estudo foi escolhido o método das medidas móveis, que “permite que que se desenvolva um transecto pela área de estudo com 

um único conjunto de equipamentos, realizando medições instantâneas das diversas variáveis climáticas em pontos pré-definidos”. 

(VASCONCELLOS, 2006, p. 78). Os procedimentos relativos a coleta e tabelas dos dados, uso dos equipamentos e demais informações estão 

descritas no Anexo 1. 

 Foram escolhidos doze pontos de forma a facilitar o percurso e a coleta dos dados, dispostos no eixo central da Praça, no sentido N/S 

(inclinado, aproximadamente, 23° no sentido NO/SE), abrangendo espaços em situações distintas para efeito de comparação: alguns pontos estavam 

sombreados (árvores ou elementos construtivos) ou expostos ao sol, sobre diferentes materiais de revestimento de solo (asfalto, concreto liso ou com 

detalhe em pedra portuguesa preta, terra, grama e cimentado vermelho) e usos (por ser feriado, a praça abrigava diferentes atividades, como uma 

feira, recreação infantil e esportes, em geral). 
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Os resultados demonstraram a importância da vegetação e do sombreamento das árvores na redução dos valores de temperatura de 

superfície encontrados, com diferenças que atingiram 19,6 ºC (asfalto), 19,5 ºC (concreto) e 10,1 ºC (grama). A temperatura do ar também teve 

significativas alterações durante o dia, atingindo, aproximadamente, uma variação de 10°C nos pontos medidos. Os valores mínimos da temperatura 

do ar de todos os revestimentos localizados à sombra foram próximos, entre 24,00 e 24,30°C (Quadro 5). 

 

Figura 32 – Localização dos pontos da medição-piloto realizada 
na Praça Afonso Pena, Tijuca - RJ. 

Fonte: Campos et al, 2016. 
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Em relação à umidade relativa do ar, verificou-se que os maiores valores encontrados foram medidos na sombra, exceto em dois turnos, 

onde a grama, diferentemente do asfalto, apresentou maiores valores ao sol. O maior valor encontrado foi na terra (70,00 %) e o menor valor na 

grama (41,00 %). O vento apresentou valores baixos (em média de 0 a 1,5 m/s), tendo somente um único pico nos horários aferidos, de 3,6 m/s, às 

16:05h. 

 

 

 

 

Os turnos não foram realizados com repetições suficientes para que houvesse uma correlação do desempenho térmico de cada material em 

cada percurso realizado. Contudo, foi possível verificar que os materiais de revestimento de solo “naturais” (grama e terra) apresentaram dados com 

configurações similares no dia estudado, apresentando maiores valores de temperatura na parte da manhã, diminuindo conforme o dia, enquanto os 

materiais inertes tiveram maiores variações no decorrer do dia (Gráfico 3). 

Quadro 5 – Valores de 
temperatura do ar e do 

solo, umidade e radiação 
solar aferidos na medição-
piloto realizada na Praça 
Afonso Pena, Tijuca - RJ. 

Fonte: Campos et al, 2016. 
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Gráfico 3 –
Comportamentos das 

temperaturas de superfície 
e do ar em diferentes 

materiais de revestimento 
na Praça Afonso Pena, 

Tijuca - RJ. 
Fonte: Campos et al, 2016. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

No intuito de realizar uma avaliação piloto também para calibrar os parâmetros de modelagem, foram inseridos os dados climatológicos para 

a verificação se a simulação conseguiria resultados coerentes aos obtidos em campo, nas medições. Nesta etapa, foram considerados como 

parâmetros (todos os passos relativos a esta etapa serão descritos no item 3.2): 

[1] a configuração da borda - utilizou-se o mínimo exigido para o modelo, igual a cinco metros; 
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[2] foram considerados os materiais Defaults para as propriedades de parede e telhado (concreto); 

[3] foram desconsideradas as palmeiras na modelagem da vegetação; 

[4] foram desconsiderados os prismas internos dos edifícios. 

Os resultados obtidos pela simulação piloto (Figura 33) demonstraram menor variação da temperatura do ar no período avaliado, em 

comparação às medições locais, variando de 25,50 a 29,00 °C (em contrapartida à diferença de temperatura de ar obtida pelas medições, de 24,00 a 

34,00 °C). A diferença entre os pontos de referência (P1 a P12) variaram, em média, 1,5 °C, com pontos com valores bem próximos (variando entre 0 

a 1 °C) e apenas um ponto discrepante, que chegou a 3,0°C de diferença. A diferença de temperatura entre a medição e simulação também foi 

constatada por outros autores, como Gusson (2014) e Nakata (2010) que encontraram de 3,3 °C a 5,5 °C entre os dois métodos citados.  

Em comparação às médias de temperatura do ar encontradas, as curvas dos dois períodos foram similares26 (Gráfico 4), com a temperatura 

média do ar obtida pelas medições no local sempre com valores mais altos do que os simulados. Destaca-se que a coleta manual dos dados e a 

nebulosidade variável do dia podem ter tido influência sobre os resultados das medições na praça. 

                                                      
26 Lembrando que o percurso intercalou o levantamento das variáveis climáticas em pontos ao sol e à sombra. 

Gráfico 4 – Gráfico da comparação entre as médias de 
temperatura do ar medidas e simuladas da Praça Afonso Pena. 

Fonte: Autora, 2018. 
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Figura 33 – Prancha de mapas da temperatura do ar da simulação-piloto realizada para o dia 
26/05/2016, em seis horários: 10 h (A), 11 (B) h, 12 h (C), 14h (D), 15 h (E) e 16h (F). 

Fonte: Autora, 2018. 
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A variação da umidade relativa do ar foi mais próxima em comparação aos pontos medidos e simulados, com resultados entre 41 e 70% 

(aferidos no local) e 47 e 62% (simulados). Seguindo o verificado no local, os pontos simulados demonstraram valores de umidade relativa do ar mais 

altos na sombra (em comparação ao sol), com destaque para o asfalto, que apresentou a maior diferença de porcentagem entre os materiais (5% 

aproximadamente). 

Quanto aos dados relativos ao índice de conforto higrotérmico PMV, a simulação demonstrou resultados entre 0,50 a 3,87, com o pico do 

desconforto registrado às 12h (PMV = 3,87), fato também sentido pelos pesquisadores no dia da medição. Tendo como comparativo ao estabelecido 

por Fanger (Tabela 7), a Praça demonstrou, no dia avaliado, índices que variaram do status “confortável” a “extremamente quente”. 

 

 
 

Os resultados relativos ao conforto higrotérmico também evidenciaram o papel da exposição solar direta nos maiores índices de desconforto 

obtidos, principalmente na rua Dr. Satamini e nos acessos ao metrô. A área central da praça também demonstrou altos valores de PMV, equivalendo 

ao status de “quente” a “extremamente quente”, com índices variando de 2,0 a 3,0. O trecho arborizado apresentou índices que variaram entre 0,5 a 

2,0. Ou seja, mesmo com a arborização densa em alguns trechos da praça, no dia estudado, houve o desconforto, baseado neste critério de 

avaliação. Os índices de conforto tiveram expressiva melhora a partir das 16 h, aumentando os pontos com o status de “confortável”. 

Apesar das diferenças encontradas, o mapa térmico obtido pela simulação (Figura 38) se mostrou muito próximo à realidade local, 

demonstrando os trechos mais quentes e mais frescos da praça, no decorrer do dia. Os resultados da simulação corroboram a importância da 

vegetação arbórea para a redução da temperatura do ar local, além de evidenciarem, também, as altas temperaturas do ar advindas dos 

revestimentos de solo expostos à radiação solar direta, como o asfalto e o concreto. 

Tabela 7 – Índice PMV. 
Fonte: Adaptado de Fanger (1970) e Silva (2013). 
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3.2 INSERÇÃO DOS DADOS NO MODELO COMPUTACIONAL 

A modelagem no ENVI-met27 é composta por três etapas principais (Figura 34): as configurações espaciais e de modelagem (Spaces) da 

área de estudo, a inclusão dos dados climáticos e parâmetros gerais para os dias escolhidos para a simulação (ConfigWizard) e a plataforma que 

roda a simulação, e que também checa se o arquivo modelado apresenta algum erro (ENVI_MET). 

 

 
 

A primeira etapa contemplou o preenchimento de dados sobre o espaço físico do modelo (SPACES), com a configuração de entrada 

(Tabela 8) e a inserção de elementos gerais sobre a área de estudo, relativos às dimensões, posição geográfica e tamanho dos grids, que são as 

células que compõem a malha ortogonal de interface da modelagem (nos eixos x, y e z).  

O tamanho de cada grid varia conforme configuração inicial, mas está limitado ao tamanho de 100x100x40 na versão gratuita. Na 

modelagem da Praça Afonso Pena, após o estudo do tamanho e alcance do modelo, chegou-se a uma dimensão de células 3x3x2m, distribuídas em 

um quadrado de 214 m por 214 m. A altura do modelo também foi configurada para ser o dobro da edificação mais alta, seguindo a recomendação de 

Francisco (2012) e Rosseti (2013). 

 

 

 

                                                      
27 Foi utilizada a versão ENVI-met BASIC v.4.3.0 Winter1718. 

Figura 34 – Etapas da modelagem no ENVI-
met. 

Fonte: Autora, 2018. 
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Configurações de Entrada (Model Domain) 

GRIDS – 75x75x30 (máximo para a versão BASIC) 
Tamanho do modelo – 214 x 214m 

Nesting grids - 5 
Size grid cell in meter – dx = 3 | dy= 3 | dz= 2 

Name of position – Rio de Janeiro 
Position on earth – latitude=-22.55 | longitude= -43.13 

 

 

 

Os grids foram preenchidos com os dados sobre as alturas das edificações, topografia, revestimentos de piso e vegetação (Figura 35). 

Nesta etapa, adotou-se como parâmetros que todo elemento físico da praça que ocupou mais de 50 % do grid foi considerado como uma célula 

completa e que seriam utilizados apenas os materiais de revestimento e vegetação disponíveis no banco de dados do Software. Destaca-se como 

limitação do modelo a impossibilidade de preenchimento de vários grids ao mesmo tempo, o que torna esta etapa um processo lento.  

Outro elemento importante é o espaço de borda, ou nesting grids, que possui a função de “criar uma área de transição em volta do modelo 

para os fluxos de vento e radiação e evitar problemas nos cálculos das bordas” (SHINZATO, 2009, p.97), e deve ser configurada com o tipo de 

revestimento de solo a ser escolhido, que deve ser testado e verificado, de acordo com cada modelo. Este estudo considerou o concreto como o 

revestimento do modelo de transição. 

 

 

 

 

Tabela 8 – Configuração de Entrada do 
Modelo ENVI-met.  
Fonte: Autora, 2018. 
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Figura 35 – Tela de inserção dos dados da 
modelagem-base no ENVI-met. 

Fonte: Autora, 2018. 
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Após a configuração inicial, em 2D, foi possível converter o modelo para a visualização em 3D e observar a model geometry analysis 

(análise geométrica do modelo, na aba model inspector), onde foi possível verificar se as distâncias mínimas de altura e largura do modelo de borda 

foram suficientes para a simulação.  

 
 

A próxima etapa (CONFIGWIZARD) contemplou a inserção dos parâmetros relativos aos dias e horários escolhidos para a simulação, como 

todos os dados meteorológicos e informações gerais sobre a saída dos dados, além de outros elementos não utilizados nesta dissertação, mas 

disponíveis para versões pagas, como o cálculo de dispersão de poluentes e configurações de solos e plantas. Esta dissertação utilizou alguns dados 

pré-configurados do Modelo Computacional (default values) em relação à radiação solar, nuvens, modelo de turbulência, condições de bordo e 

configuração da vegetação, mas editou os dados relativos à temperatura e umidade, vento e condições iniciais do solo. 

A última etapa (ENVI-MET run) compreendeu a interface que checa e roda a simulação, a fase mais longa de todo o processo, que 

demorou, aproximadamente, o dobro da quantidade de hora simulada. Para o uso das ferramentas que interpretam a saída dos dados (Leonardo e 

Figura 36 – Modelo da Praça Afonso 
Pena em 3D. 

Fonte: Autora, 2018. 
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BIOMET), foi necessária a configuração de todas as legendas e escolha de intervalos de valores e cores, pois o programa não unifica esses dados, 

apresentando, somente, legendas fixas para cada horário simulado.  

  Outra questão que dificultou a utilização do programa foi a falta de ferramentas que tornassem o desenho dos grids e da modelagem mais 

dinâmicos, como a possibilidade de sobrepor os elementos configurados das abas de preenchimento (vegetação e revestimento de solo, por 

exemplo), além de uma ferramenta rápida para desfazer comandos. Também é importante destacar que a última versão gratuita do ENVI-met não 

permite a inserção de fontes de calor no modelo, elemento que foi, portanto, excluído na modelagem da praça (desconsideraram-se os equipamentos 

do metrô). 

Pontua-se, também, a limitação do tamanho do modelo simulado da versão gratuita, que não permite a inserção de maiores detalhes sobre 

os revestimentos de piso e vegetação, a inserção de valores negativos na topografia (o modelo não aceitou o rebaixamento central da praça) e 

também a representação geral de espaços menores que os tamanhos mínimos dos grids. 

Para a elaboração dos cenários utilizou-se a modelagem-base descrita, incluindo os elementos descritos a seguir. 

3.3 CENÁRIOS 

Foram construídos três cenários, considerando todas as variáveis e elementos que influenciam no clima e microclima urbano: 

[1] Cenário 1: a configuração atual da praça; 

[2] Cenário hipotético 2: o resgate do desenho do projeto original da Praça, de 1945, adaptado à realidade atual (entorno atual foi mantido); 

[3] Cenário hipotético 3: alterações no interior da praça e no espaço público de circulação do entorno, com o aumento da vegetação arbórea 

e materiais de alto albedo e a inclusão de revestimentos permeáveis.   

A proposição de diferentes cenários visa à simulação de diferentes estratégias que possibilitem a comparação dos procedimentos e 

resultados nas três situações para uma análise mais confiável dos resultados e avaliando seus efeitos sobre as variáveis da temperatura de ar (°C), 

umidade relativa do ar (%), vento e no índice de conforto térmico PMV. Os cenários apresentam modificações somente no espaço urbano, sem alterar 

o seu entorno construído, gabarito e espaços privados. 
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Os cenários foram definidos considerando dois períodos, um dia quente e seco (26/01/2017 – temperatura média de 29,3 °C) e um dia 

quente e úmido (03/06/2017 – temperatura média de 20,8 °C)28. Para o tratamento dos dados, observaram-se as respostas das simulações para os 

horários sinóticos: 6h, 9h, 12h, 15h, 18h e 21h. 

O cenário atual foi chamado de “Cenário 1” e contemplou a atual configuração física e espacial da Praça Afonso Pena, conforme descrição 

e mapas descritos no Capítulo 2. 

  

                                                      
28 Os dias citados foram escolhidos segundo critérios descritos no Capítulo 1, observando um período mínimo de três dias com características climáticas semelhantes. 

Figura 37 – Cenário 1: Quadro de áreas e sobreposição dos grids de 
revestimento de solo e vegetação na modelagem do ENVI-met. 

Fonte: Autora, 2018. 
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 O segundo cenário construído contemplou o resgate da configuração original do projeto do Jardim Campos Salles, caracterizado pela maior 

quantidade de revestimentos de solo permeáveis e sombreamento arbóreo. Nesta configuração, o cenário proposto considerou o entorno edificado 

existente atualmente, com modificações somente na área oficial da praça, como a inserção de um lago no espaço central e o aumento dos materiais 

de revestimentos naturais, como grama e terra. Este cenário pretendeu avaliar o efeito do aumento do sombreamento, da inserção da água e do 

aumento da porcentagem de revestimentos de solos permeáveis para o conforto higrotérmico da Praça Afonso Pena.  

 

 

Figura 38 – Cenário 2: Quadro de áreas e sobreposição dos grids de 
revestimento de solo e vegetação na modelagem do ENVI-met. 

Fonte: Autora, 2018. 
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O terceiro cenário contemplou o aumento da taxa de vegetação arbórea da praça com o intuito de atingir a recomendação mínima de 

sombreamento (50%) recomendada por Vasconcellos (2006), propondo alterações que impactassem diretamente no uso do espaço urbano, com o 

foco na obtenção de melhores índices de conforto higrotérmico. Este cenário pretendeu avaliar o efeito do aumento do sombreamento arbóreo 

direcionado aos principais caminhos utilizados na Praça, das áreas permeáveis e dos efeitos da inserção de materiais de revestimento de solo 

frescos, por meio do aumento do albedo e emissividade do asfalto e concreto das calçadas.  

 

 

Figura 39 – Cenário 3: sobreposição dos grids de revestimento 
de solo e vegetação no ENVI-met. 

Fonte: Autora, 2018. 
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CAPÍTULO 4 – RESULTADOS E DISCUSSÕES 

ANÁLISE DA SIMULAÇÃO DOS CENÁRIOS PROPOSTOS 

 

 

 

Este capítulo apresenta os resultados e as discussões obtidas a partir das simulações desenvolvidas pelo Programa 

ENVI-met para os três cenários estabelecidos para a Praça Afonso Pena, Tijuca, Rio de Janeiro: o cenário 1, que 

apresenta a sua configuração atual e os cenários hipotéticos 2 e 3, que modificam o espaço interno da praça, 

ampliando a área vegetada e arborizada, modificando os tipos de revestimentos de solo. Para tal, exibe os dados 

gerados por meio de tabelas, gráficos e mapas térmicos comparativos, focando na análise da temperatura e 

umidade relativa do ar, vento e no índice de conforto térmico Voto Médio Estimado (ou Predicted Mean Vote - 

PMV), de Fanger (1970). 
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Para facilitar a análise de todos os dados gerados pela simulação, organizou-se a apresentação dos resultados por cada cenário. Os 

gráficos e mapas foram gerados para abranger seis horas diárias pré-definidas (6h, 9h, 12h, 15h, 18h e 21h), compreendendo o período de maior 

utilização da praça, para dois dias de simulação: 26/01/2017 (verão) e 03/06/2017 (inverno). 

A padronização dos resultados, legenda e a comparação visual entre os horários levou à diminuição da precisão dos resultados gerados 

pelos mapas térmicos, devido à grande variação dos valores obtidos. Os mapas mais detalhados estarão disponíveis no Anexo 2. 

4.1 CENÁRIO 1  

O primeiro cenário simulado, relativo à situação atual da Praça Afonso Pena, demonstrou que a configuração física atual da praça e do 

entorno apresentaram diversos microclimas distintos, que variaram durante o dia. As menores variações, mais pontuais, podem ser vistas no Anexo 2. 

No dia simulado de verão, as temperaturas do ar tiveram grande variação (Figura 40), apresentando valores entre 24,25 °C a 41,66 °C, uma 

diferença de 17,41 °C. Tal fato foi compatível aos dados obtidos da estação meteorológica de referência (Estação Tijuca), localizada no mesmo bairro 

de estudo, que variou entre 24,57 °C a 40,87 °C, no dia estudado (26/01/17).  

As temperaturas mais amenas corresponderam ao período diurno e noturno (6 h e 21h), onde, em ambos horários, coincidiram alguns 

trechos da praça mais frescos, como os lados noroeste e oeste, que possuem acesso pela Rua Afonso Pena e Martins Pena. 

Ao meio dia, mesmo apresentando altas temperaturas do ar, foi visível a marcação do limite da área da praça no mapa térmico, 

apresentando valores mais baixos que os trechos do entorno, correspondentes ao asfalto e concreto das calçadas, com uma diferença que chegou a 

2 °C. Às 15 h ocorreu o pico dos valores da temperatura do ar (entre 38 °C a 41,66 °C) e pode-se perceber que o espaço central da praça, assim 

como as ruas que a circundam, se configuraram como os espaços mais quentes. 

No período relativo ao inverno (dia 03/06/2017) houve menor variação total de temperatura (Figura 41), entre 25,90 °C a 33,46 °C. Os 

mapas gerados mostraram algumas diferenças em relação ao comportamento térmico neste período, se comparado ao dia do verão, mas também 

demonstraram alguns padrões de resultados que se repetiram, como as temperaturas do ar mais baixas nos horários de 6 h e 21 h (em ambos os 

casos, o trecho mais fresco correspondeu ao lado norte da praça), enquanto a temperatura mais elevada foi obtida às 15 h, variando entre 31 a 34 °C. 

No período avaliado, foram evidentes os efeitos das árvores nas reduções das temperaturas do ar, enquanto no asfalto foi verificado o efeito 

oposto (o aumento desta variável), com diferenças que atingiram 1 °C nos horários de 18 h e 21 h e 2 °C às 15 h. 
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Figura 40 – Prancha de mapas da temperatura do ar da simulação realizada para o Cenário 1, no verão (dia 
26/01/2017), em seis horários: 6 h (A), 9 h (B), 12 h (C), 15 h (D), 18 h (E) e 21 h (F). 

Fonte: Autora, 2018. 
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Figura 41 – Prancha de mapas da temperatura do ar da simulação realizada para o Cenário 1, no 
inverno (dia 03/06/2017), em seis horários: 6 h (A), 9 h (B), 12 h (C), 15 h (D), 18 h (E) e 21 h (F). 

Fonte: Autora, 2018. 
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De modo geral, o vento variou de 0,02 m/s a 2,84 m/s no período simulado do inverno, enquanto no verão este índice foi menor, atingindo 

até 2,57 m/s. A velocidade do vento apresentou maiores índices no trecho Sul das Ruas Afonso Pena e Campos Sales. O interior da praça 

apresentou valores de velocidade do vento que variaram entre 0 a 2 m/s, durante todos os períodos analisados. Em ambos os períodos, a direção do 

vento predominante se deu no sentido S/SO.  

Quanto à umidade relativa do ar (Figuras 42 e 43), estas coincidiram com os horários que apresentaram as menores temperaturas do ar, às 

06 h e às 21 h, com os maiores valores variando entre 55,80 % a 72,44 % no verão e 42,25 % a 66,04 % no inverno. A umidade relativa média no 

período do verão foi de 47,71 %, enquanto no inverno atingiu o valor de 50,38 %. É válido destacar que a estação de referência dos dados climáticos 

apresentou umidade relativa do ar média de 54 % (verão) e 62,25 % (inverno). 

A umidade relativa do ar do espaço interno da praça também variou conforme o horário, e apresentou maiores valores onde estavam 

inseridas as árvores. Em alguns trechos, a diferença chegou a 10% no inverno (às 12 h) e 11 % no verão (às 9 h), em comparação com o asfalto. Os 

valores mais baixos se deram às 12 h no verão (27,95 %) e às 15 h no inverno (38,45 %). As figuras 45 e 46 demonstram os mapas térmicos da 

umidade relativa do ar. 

 Em relação ao índice de conforto térmico PMV, ambos os períodos (verão e inverno) apresentaram índices que caracterizaram a atual da 

praça como “desconfortável”, com valores muito acima da percepção térmica considerada extremamente quente, e apenas um horário que apareceu 

na faixa de conforto, às 6 h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Período 
simulado 

Índice de conforto térmico PMV – CENÁRIO 1 
Parâmetro: 0 a 0,5 (confortável); 0,5 a 1,0 (levemente quente); 1,0 a 1,5 (pouco 

quente); 1,5 a 2,0 (quente); 2,0 a 2,5 (muito quente); 2,5 a 3,0 (extremamente quente). 

 6 h 9 h 12 h 15 h 18 h 21 h 

Verão 
Mínimo 0,01 2,35 3,47 4,13 1,0 0,67 

Máximo 0,63 3,60 5,36 6,65 1,69 1,24 

Inverno 
Mínimo 0,37 1,44 2,46 2,22 1,27 1,08 

Máximo 0,93 3,48 4,63 4,50 1,62 1,43 

Quadro 6 – Valores obtidos do índice PMV pela 
simulação do Cenário 1 para os períodos do verão e 

inverno. 
Fonte: Autora, 2018. 
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Figura 42 – Prancha de mapas da umidade relativa do ar da simulação realizada para o Cenário 1, no 
verão (dia 26/01/2017), em seis horários: 6 h (A), 9 h (B), 12 h (C), 15 h (D), 18 h (E) e 21 h (F). 

Fonte: Autora, 2018. 
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Figura 43 – Prancha de mapas da umidade relativa do ar da simulação realizada para o Cenário 1, no 
inverno (dia 03/06/2017), em seis horários: 6 h (A), 9 h (B), 12 h (C), 15 h (D), 18 h (E) e 21 h (F). 

Fonte: Autora, 2018. 
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4.2 CENÁRIO 2 

O segundo cenário simulado, que buscou resgatar o projeto original da praça, além de aumentar a porcentagem de sombreamento por 

vegetação (aumento de 15%) e a quantidade de revestimento de solo naturais (aumento de 33%), também apresentou grande variação da 

temperatura do ar nos dois períodos estudados. 

No dia simulado de verão (Figura 44), as temperaturas do ar apresentaram valores entre 24,23 °C a 41,51 °C, uma diferença de 17,28 °C. 

Neste cenário, as temperaturas do ar apresentaram o valor máximo às 15 h. Nesta hora crítica, a inserção do lago, junto ao revestimento de grama na 

parte central da praça, indicou uma diminuição de até 1 °C em comparação a alguns pontos das calçadas externas à praça, assim como trechos das 

ruas Martins Pena e Campos Sales (Anexo 2). As 21 h, ficou nítida a influência desta configuração da praça nos menores valores de temperatura do 

ar encontrados, em comparação às ruas que a contornam. As temperaturas mais amenas corresponderam ao período diurno, às 6 h da manhã, nas 

partes central, norte e noroeste da praça. 

No período relativo ao inverno (dia 03/06/2017 – Figura 45) houve menor variação total de temperatura, entre 25,79 °C a 33,32 °C. Os 

mapas gerados demostraram configurações distintas da distribuição da temperatura do ar na praça, em comparação ao período do verão. A praça, 

neste período de menor oscilação de temperatura, evidenciou uma contribuição mais uniforme para a mitigação das altas temperaturas, com a parte 

Norte e central demonstrando as menores temperaturas, que aumentaram, gradativamente, em direção às quatro ruas do entorno. 

O interior da praça apresentou valores médios de velocidade do vento de 1,2 m/s, durante todos os períodos analisados. De modo geral, o 

vento variou de 0,02 m/s a 2,85 m/s no período simulado no inverno, enquanto no verão este índice foi menor, atingindo até 2,58 m/s. Em ambos os 

casos, a direção do vento predominante se deu no sentido S/SO.  

Quanto à umidade relativa do ar (Figuras 46 e 47), o dia simulado do verão apresentou os maiores valores no começo da manhã, às 6 h 

(72,48 %), e à tarde, às 18 h (63,52 %), enquanto no inverno, as maiores porcentagens foram encontradas no período diurno, às 6 h (66,67 %) e às 9 

h (66,41 %). Os menores valores foram encontrados, no verão, entre 12 h e 15 h (22,7 a 28,0 %) e no inverno entre 12 h às 18 h (39,5 a 56,8%). A 

Rua Dr. Satamini demonstrou os menores valores de umidade relativa do ar, durante todo o dia, nos dois períodos analisados. 

Também pode-se verificar que a umidade relativa do ar do espaço interno da praça apresentou maiores valores onde estavam inseridas as 

árvores, com alguns trechos apresentando diferença de 10 % no inverno e verão (ambos com maiores valores às 9 h), em comparação com o asfalto.  
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Figura 44 – Prancha de mapas da temperatura do ar da simulação realizada para o Cenário 2, no 
verão (dia 26/01/2017), em seis horários: 6 h (A), 9 h (B), 12 h (C), 15 h (D), 18 h (E) e 21 h (F). 

Fonte: Autora, 2018. 
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Figura 45 – Prancha de mapas temperatura do ar da simulação realizada para o Cenário 2, no inverno 
(dia 03/06/2017), em seis horários: 6 h (A), 9 h (B), 12 h (C), 15 h (D), 18 h (E) e 21 h (F). 

Fonte: Autora, 2018. 
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Figura 46 – Prancha de mapas da umidade relativa do ar da simulação realizada para o Cenário 2, no 
verão (dia 26/01/2017), em seis horários: 6 h (A), 9 h (B), 12 h (C), 15 h (D), 18 h (E) e 21 h (F). 

Fonte: Autora, 2018. 
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Figura 47 – Prancha de mapas da umidade relativa do ar da simulação realizada para o Cenário 2, no 
inverno (dia 03/06/2017), em seis horários: 6 h (A), 9 h (B), 12 h (C), 15 h (D), 18 h (E) e 21 h (F). 

Fonte: Autora, 2018. 
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Em relação ao índice de conforto térmico PMV, ambos os períodos (verão e inverno) apresentaram valores que caracterizaram o Cenário 2 

como “desconfortável” a maior parte do dia, com índices muito acima da percepção térmica “extremamente quente”, e apenas um horário que 

apareceu na faixa de conforto,às 6 h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao analisar os dados gerais do Cenário 2 foi possível identificar que os principais elementos que contribuíram para o caráter “confortável” da 

praça no período matutino, em ambos os períodos simulados, foram as temperaturas amenas advindas do resfriamento noturno (culminando na faixa 

entre 24,2 °C e 26,6 °C no horário das 6 h), aliadas a umidade do ar (62,50 a 72,50 %), ventos de baixa intensidade (máximo 2,54 m/s) e o fato da 

radiação solar ainda não contribuir para o aquecimento das superfícies. 

 

 

 

 

Período 
simulado 

Índice de conforto térmico PMV – CENÁRIO 2 
Parâmetro: 0 a 0,5 (confortável); 0,5 a 1,0 (levemente quente); 1,0 a 1,5 (pouco 

quente); 1,5 a 2,0 (quente); 2,0 a 2,5 (muito quente); 2,5 a 3,0 (extremamente quente). 

 6 h 9 h 12 h 15 h 18 h 21 h 

Verão 
Mínimo 0,01 2,3 3,7 4,12 0,98 0,66 

Máximo 0,64 4,42 5,25 6,62 1,64 1,23 

Inverno 
Mínimo 0,36 1,4 2,43 2,16 1,23 1,04 

Máximo 0,93 3,42 4,5 4,37 1,56 1,4 

Quadro 7 – Valores obtidos do índice PMV pela 
simulação do Cenário 2 para os períodos do verão e 

inverno. 
Fonte: Autora, 2018. 
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4.3 CENÁRIO 3 

O terceiro cenário simulado apresentou os resultados da modificação da porcentagem de sombreamento por vegetação (aumento de 15%), 

a quantidade de revestimento de solo naturais (aumento de 13%) e a inserção de materiais frescos nas calçadas da praça Afonso Pena e asfalto das 

ruas do entorno. 

No dia simulado de verão (Figura 48), as temperaturas do ar apresentaram valores entre 24,25 °C e 41,46 °C, uma diferença de 17,21 °C. 

Como nos outros cenários, o maior valor da temperatura do ar foi encontrado às 15 h. Nesta hora, mesmo tendo aumentando o sombreamento e 

adicionado pavimentos frescos nos espaços mais críticos da praça (identificados previamente), o cenário demostrou alguns pontos mais quentes, 

principalmente, no trecho descoberto à noroeste da praça. As ruas e calçadas externas também demonstraram valores mais altos de temperatura do 

ar, em comparação à área oficial da praça. As temperaturas mais amenas corresponderam ao período diurno, às 6 h da manhã, nas partes central, 

norte e noroeste da praça. 

No período simulado do inverno, as temperaturas variaram entre 25,76 °C a 33,14 °C. Os mapas gerados demostraram configurações 

similares à do verão quanto ao comportamento térmico da praça somente até às 9h da manhã. A partir das 12 h, no inverno, verificou-se que a área 

oficial da praça se destacou por apresentar menores temperaturas em relação ao entorno, com diferenças que chegaram a 2,05 °C, às 15 h (trecho 

da praça em comparação ao trecho da Rua Dr. Satamini). 

O interior da praça apresentou valores médios de velocidade do vento de 1 m/s, durante todos os períodos analisados. De modo geral, o 

vento variou de 0,02 m/s a 2,89 m/s no período simulado no inverno, enquanto no verão este índice foi maior, atingindo até 2,61 m/s. Em ambos os 

casos, a direção do vento predominante se deu no sentido S/SO.  

Quanto à umidade relativa do ar (Figuras 50 e 51), a área oficial da praça apresentou os maiores valores durante todo o dia simulado de 

verão. No inverno, a praça apresentou os maiores valores de umidade relativa do ar somente até as 15 h. A variação total da umidade relativa do ar 

nos períodos avaliados foi de 39,86 % a 67,57 % no inverno e de 22,97 % a 72,44 % no verão, com os menores valores às 15 h e os maiores às 6 h, 

em ambos os casos. 
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Figura 48 – Prancha de mapas da temperatura do ar da simulação realizada para o Cenário 3, no 
verão (dia 26/01/2017), em seis horários: 6 h (A), 9 h (B), 12 h (C), 15 h (D), 18 h (E) e 21 h (F). 

Fonte: Autora, 2018. 
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Figura 49 – Prancha de mapas temperatura do ar da simulação realizada para o Cenário 3, no inverno 
(dia 03/06/2017), em seis horários: 6 h (A), 9 h (B), 12 h (C), 15 h (D), 18 h (E) e 21 h (F). 

Fonte: Autora, 2018. 
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Figura 50 – Prancha de mapas da umidade relativa do ar da simulação realizada para o Cenário 3, no 
verão (dia 26/01/2017), em seis horários: 6 h (A), 9 h (B), 12 h (C), 15 h (D), 18 h (E) e 21 h (F). 

Fonte: Autora, 2018. 
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Figura 51 – Prancha de mapas da umidade relativa do ar da simulação realizada para o Cenário 3, no 
inverno (dia 03/06/2017), em seis horários: 6 h (A), 9 h (B), 12 h (C), 15 h (D), 18 h (E) e 21 h (F). 

Fonte: Autora, 2018. 
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Assim como os demais cenários apresentados, em relação ao índice de conforto térmico PMV, ambos os períodos (verão e inverno) 

apresentaram valores que caracterizaram o Cenário 3 como “desconfortável” a maior parte do dia, com valores muito acima da percepção térmica 

“extremamente quente”, e apenas um horário que apareceu na faixa de conforto, às 6 h. Este horário apresentou temperatura entre 24,0 °C e 27 °C, 

umidade do ar 62,5 % a 72,4 % e ventos de baixa intensidade (máximo 2,54 m/s). 

 

 

 

 

 

 

 

4.4 COMPARAÇÃO ENTRE OS TRÊS CENÁRIOS 

Os três cenários da Praça Afonso Pena apresentaram valores próximos em relação as variáveis temperatura do ar, umidade relativa do ar e 

ventos, nos períodos simulado. Entretanto, das três distintas configurações, o Cenário 3 apresentou as menores temperaturas do ar, enquanto o 

Cenário 1 se mostrou o mais quente.  

Quanto à temperatura do ar, os cenários apresentaram configurações semelhantes em relação às horas mais quentes (15 h) e mais frescas 

(6 h), tanto no dia avaliado do inverno, como no verão (Quadro 9). As diferenças entre as temperaturas mínimas e máximas do ar apresentaram maior 

variação às 15h, chegando a 3,08 °C no inverno (Cenário 3) e 3,86 °C no verão (Cenário 1). Destaca-se que estes valores foram encontrados na 

análise de todo o modelo simulado, englobando também as ruas e passeios adjacentes à praça. 

Período 
simulado 

Índice de conforto térmico PMV – CENÁRIO 3 
parâmetro: 0 a 0,5 (confortável); 0,5 a 1,0 (levemente quente); 1,0 a 1,5 (pouco 

quente); 1,5 a 2,0 (quente); 2,0 a 2,5 (muito quente); 2,5 a 3,0 (extremamente quente). 

 6 h 9 h 12 h 15 h 18 h 21 h 

Verão 
Mínimo 0,03 2,25 3,74 3,97 0,96 0,66 

Máximo 0,64 4,41 5,17 6,53 1,65 1,16 

Inverno 
Mínimo 0,41 1,38 2,30 2,09 1,19 1,02 

Máximo 0,93 3,42 4,50 4,37 1,56 1,39 

Quadro 8 – Valores obtidos do índice PMV pela 
simulação do Cenário 3 para os períodos do verão e 

inverno. 
Fonte: Autora, 2018. 
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Mesmo não demonstrando grandes variações de temperatura do ar, de modo geral (ao avaliar os valores por horário), ao comparar 

diferentes pontos da área da praça nos três cenários, em períodos distintos, pode-se comparar a contribuição térmica de alguns materiais (concreto, 

asfalto, grama e terra) para as alterações dos valores da temperatura do ar, e, consequentemente, para as sensações de conforto higrotérmico. 

No inverno, no horário mais crítico em relação aos altos valores de temperatura do ar (15h), verificou-se a diferença, quando comparados os 

mesmos pontos nos Cenários 1 e 3, de, aproximadamente, até 2,0 °C para o asfalto e 1,5 °C para o concreto (calçadas), enquanto para os materiais 

naturais, a diferença foi menor, entre 1,0 °C para a terra e 0,5 °C para a grama.  

Quanto aos efeitos dos espaços arborizados e não arborizados, verificou-se que, quanto maior a temperatura do ar, menor foi a diferença 

encontrada entre os dois elementos citados. No período do verão, encontraram-se diferenças médias de 0,32 °C (Cenário 3), 0,47°C (Cenário 1) e 

0,76 °C (Cenário 2), enquanto no inverno os valores encontrados variaram de 0,91 °C (Cenário 1), 1,19 °C (Cenário 3) e 1,46 °C (Cenário 2). Os 

Período 
simulado Cenário 

Comparação entre a temperatura do ar (TA) entre os Cenários 1, 2 e 3 
 6h 9h 12h 15h 18h 21h 

Verão 

 

Cenário 1 
TA mínima (°C) 24,25 30,63 35,23 37,80 27,57 26,75 

TA máxima (°C) 25,22 32,80 38,30 41,66 30,51 28,22 

Cenário 2 
TA mínima (°C) 24,23 30,28 35,17 37,78 27,52 26,71 

TA máxima (°C) 25,21 32,78 37,7 41,51 30,2 28,06 

Cenário 3 
TA mínima (°C) 24,25 30,05 35,09 37,71 27,48 26,71 

TA máxima (°C) 25,18 32,76 37,51 41,46 30,03 28,05 

Inverno 

Cenário 1 
TA mínima (°C) 25,90 27,92 30,46 30,92 29,70 29,03 

TA máxima (°C) 26,64 29,45 32,75 33,46 30,81 29,73 

Cenário 2 
TA mínima (°C) 25,79 27,56 30,15 30,45 29,25 28,55 

TA máxima (°C) 26,56 29,38 32,69 33,32 30,68 29,54 

Cenário 3 
TA mínima (°C) 25,76 27,35 30,12 30,06 28,90 28,27 

TA máxima (°C) 26,55 29,40 32,52 33,14 30,49 29,40 

Quadro 9 – Valores das 
temperaturas máximas e mínimas 

do ar dos três cenários. 
Fonte: Autora, 2018. 
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valores obtidos no inverno foram próximos aos demonstrados por Shinzato (2009), que também utilizou o software ENVI-met como ferramenta para 

estudar o impacto da vegetação nos microclimas urbanos, por meio da criação de cenários de pequena e média escalas, encontrando uma diferença 

média de temperatura de 1,5 °C entre as áreas verdes arborizadas e as ruas do entorno. Assim como o verificado pela a autora, a abrangência dos 

efeitos microclimáticos da vegetação urbana ficou limitada ao raio de abrangência das copas das árvores. 

Em relação à umidade relativa do ar (Quadro 10), alguns índices encontrados foram inversamente proporcionais aos da temperatura do ar, 

ou seja, o horário das 6 h apresentou menores temperaturas do ar e maior porcentagem de umidade relativa do ar. Às 15 h, os valores indicaram 

maiores temperaturas do ar e menores umidades relativas do ar. Dos cenários, o primeiro obteve as menores porcentagens desta variável nos dois 

dias simulados, no inverno e verão. O Cenário 3, relativo à aplicação de pavimentos frescos, aliado ao aumento da arborização, apresentou os 

maiores índices de umidade (média 48,7 %) em comparação aos Cenários 1 (47,7 %) e 2 (48, 3%). Tal resultado, da contribuição de estratégias de 

pavimento fresco e incremento de áreas vegetadas também foi obtido por Maciel (2014), ao analisar os efeitos destas estratégias incluindo também 

telhados frescos e verdes, encontrando um aumento que atingiu 13,75 % para a estação úmida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Período 
simulado Cenário 

Comparação entre a umidade relativa do ar (UR) entre os Cenários 1, 2 e 3 
 6h 9h 12h 15h 18h 21h 

Verão 

 

Cenário 1 
UR mínima (%) 66,87 39,99 27,95 22,58 51,33 55,16 

UR máxima (%) 72,39 50,91 33,77 26,99 63,3 61,28 

Cenário 2 
UR mínima (%) 66,9 40,05 28,05 22,73 52,36 55,55 

UR máxima (%) 72,48 53,98 36,39 27,06 63,52 61,43 

Cenário 3 
UR mínima (%) 67,06 40,10 28,40 22,97 52,90 55,80 

UR máxima (%) 72,44 55,28 37,53 27,19 63,64 61,45 

Inverno 

Cenário 1 
UR mínima (%) 61,95 51,45 42,1 38,45 42,11 42,25 

UR máxima (%) 65,54 66,04 53,25 49,53 45,99 45,98 

Cenário 2 
UR mínima (%) 62,46 51,90 42,72 39,48 43,63 44,31 

UR máxima (%) 66,67 66,41 56,88 52,87 49,18 48,69 

Cenário 3 
UR mínima (%) 62,46 51,74 42,96 39,86 44,22 45,22 

UR máxima (%) 67,57 66,61 58,51 54,82 50,6 50,37 

Quadro 10 – Valores das umidades 
relativas do ar máximas e mínimas 

do ar dos três cenários. 
Fonte: Autora, 2018. 
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Quanto aos ventos, verificou-se que as alturas de alguns edifícios formaram barreiras e contribuíram para o aumento e/ou a redução da sua 

velocidade em alguns pontos, que coincidiram com os trechos e superfícies mais quentes do entorno da praça, como alguns trechos da Rua Dr 

Satamini. Observou-se, também, outros efeitos aerodinâmicos do vento, como o efeito esquina e o túnel de vento, principalmente nas vias Afonso 

Pena e Campos Sales. 

Em relação ao índice de conforto, como já foi citado, todos os cenários só apresentaram um horário com o status de “confortável”, às 6 h da 

manhã, de acordo com os critérios estabelecidos por Fanger (1970). Mesmo com os resultados apontando para a característica de desconforto, pôde-

se comprovar a contribuição das três configurações nos distintos microclimas encontrados na praça, demonstrando que alguns revestimentos de solo 

(asfalto e concreto) e a falta do sombreamento contribuíram para o aumento do calor, fatos que impactaram na sensação de desconforto. Tal fato foi 

apontado por Silva (2013), que indicou no seu estudo os materiais asfalto, concreto e pedra como os maiores responsáveis pelo desconforto térmico, 

enquanto os materiais permeáveis (árvore, grama e solo natural) contribuíram para os melhores índices do PMV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Período 
simulado Cenário 

Comparação entre o índice PMV entre os Cenários 1, 2 e 3 
 6h 9h 12h 15h 18h 21h 

Verão 

 

Cenário 1 
PMV mínimo 0,01 2,35 3,47 4,13 1,0 0,67 

PMV máximo 0,63 3,60 5,36 6,65 1,69 1,24 

Cenário 2 
PMV mínimo 0,01 2,3 3,7 4,12 0,98 0,66 

PMV máximo 0,64 4,42 5,25 6,62 1,64 1,23 

Cenário 3 
PMV mínimo 0,03 2,25 3,74 3,97 0,96 0,66 

PMV máximo 0,64 4,41 5,17 6,53 1,65 1,16 

Inverno 

Cenário 1 
PMV mínimo 0,37 1,44 2,46 2,22 1,27 1,08 

PMV máximo 0,93 3,48 4,63 4,50 1,62 1,43 

Cenário 2 
PMV mínimo 0,36 1,4 2,43 2,16 1,23 1,04 

PMV máximo 0,93 3,42 4,5 4,37 1,56 1,4 

Cenário 3 
PMV mínimo 0,41 1,38 2,30 2,09 1,19 1,02 

PMV máximo 0,93 3,42 4,50 4,37 1,56 1,39 

parâmetro:         0 a 0,5 (confortável);          0,5 a 1,0 (levemente quente);          1,0 a 1,5 (pouco quente);          1,5 a 2,0 (quente);   

2,0 a 2,5 (muito quente);          2,5 a 3,0 (extremamente quente);           acima de 3,0 (sem classificação) 

Quadro 11 – Valores máximas e 
mínimas do PMV dos três cenários. 

Fonte: Autora, 2018. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A pesquisa teve como objetivo realizar a análise microclimática e a avaliação do conforto higrotérmico da Praça Afonso Pena, localizada no 

Bairro da Tijuca - RJ, a partir da simulação computacional pelo Software ENVI-met de três cenários: 

 [1] o cenário atual; 

 [2] o resgate do desenho do projeto original da Praça, aumentando a quantidade de revestimentos de solo permeáveis e sombreamento 

arbóreo;  

[3] o cenário construído alterando tanto o interior da praça como o espaço público de circulação do entorno, com o aumento da vegetação 

arbórea, a inclusão de revestimentos de solo permeáveis e frescos, por meio do aumento do albedo e emissividade do asfalto e concreto das 

calçadas.  

Os resultados da simulação demonstraram diferenças de temperatura do ar menores que 1 °C, quando comparados os maiores e menores 

valores obtidos pelos três cenários, nos mesmos horários. Contudo, ao avaliar as diferenças de temperatura do ar encontradas em cada cenário, os 

dados obtidos apresentaram resultados mais expressivos, demonstrando diferenças de até 3,86 °C no Cenário 1; 3,73 °C no Cenário 2; e 3,75 °C no 

Cenário 3, no horário mais quente avaliado, às 15h, no verão. 

Ao analisar como se deu o comportamento térmico dos distintos espaços e materiais de revestimento de solo, pôde-se verificar a 

contribuição dos elementos naturais e do sombreamento para a mitigação do calor em alguns pontos da praça, assim como a piora dos índices de 

temperatura do ar nos pontos localizados no concreto e, principalmente, no asfalto. 

 Observou-se que, mesmo que todos os cenários tenham demonstrado o status predominante de desconfortável nos dois dias avaliados 

(um dia de verão e um dia de inverno), o Cenário 3 foi o que apresentou os menores valores de temperatura do ar e maiores índices de umidade 

relativa do ar, tanto no inverno como no verão, principalmente na área oficial da praça. 

A partir dos fatos citados, e considerando que alguns autores defendem que seja avaliado o fator da adaptabilidade ao meio no estudo do 

conforto higrotérmico, considera-se necessária a revisão do índice PMV, com a verificação dos limites dos índices considerados como “confortáveis” e 

“desconfortáveis”, adequados às altas temperaturas do clima quente e úmido tijucano. 
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O modelo computacional ENVI-met, apesar de todas as limitações existentes da versão gratuita, se mostrou um programa complexo, mas 

de fácil acesso, adequado para simular ambientes térmicos urbanos e as suas interações superfície-vegetação-atmosfera, permitindo a avaliação 

microclimática em diferentes escalas do espaço urbano. Destaca-se a importância da obtenção prévia dos dados climáticos de referência para a 

inserção no Programa. 

Ao considerar que grande parte das alterações climáticas são causadas por fenômenos naturais inevitáveis, é fundamental que esta questão 

seja incluída como diretriz de projeto e de desenho urbano, por meio de ações que visem à identificação e mitigação dos efeitos da urbanização no 

microclima, adequados à realidade local, como o apresentado para o Bairro da Tijuca. 

Recomenda-se, para futuros trabalhos, a ampliação da escala de análise climática, englobando as outras praças do Bairro, no intuito de 

avaliar o potencial de conexão e interação entre os espaços públicos de permanência da Tijuca e a mitigação da ilha de calor urbana. Recomenda-se, 

também, que outros estudos possam aplicar a metodologia apresentada na análise e/ou projetos de intervenção em espaços consolidados em outras 

regiões, adaptando-as às novas situações encontradas. 
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Figura 52 – Equipamentos utilizados na 
avaliação piloto. 

Fonte: Campos et al, 2016. 

 

ANEXOS 

ANEXO 1 – AVALIAÇÃO PILOTO – PROCEDIMENTOS DE MEDIÇÃO 

A metodologia utilizada pela avaliação piloto compreendeu quatro etapas: definição das variáveis microclimáticas e dos instrumentos a serem utilizados, 

critérios de definição dos pisos e pontos de medição, o estabelecimento do percurso e a realização das medições, para posterior análise dos resultados.  

Tendo em vista as principais variáveis microclimáticas de análise do conforto higrotérmico - a temperatura, a umidade relativa, os ventos e a radiação 

solar, foram definidos os seguintes equipamentos para a utilização em campo: (a) IR Medidor de Temperatura de Superfície (°C – Marca: IR Vídeo Thermometer - 

CEM – DT-9862S , -50 to 2200°C), (b) anemômetro digital (m/s – Marca: Minipa MDA-11 Data Hold) para a medição da velocidade do ar, (c) sensor de radiação 

solar Light Scout (W/m² - Marca: Spectrum) e (d) termohigrômetro (temperatura do ar e umidade relativa em °C e % - Marca: INSTRUTEMP), demonstrados abaixo. 
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A equipe foi composta por 3 pesquisadores: o primeiro responsável pela medição de umidade do ar, radiação solar e temperatura do ar; o segundo pela 

direção e velocidade do vento e o terceiro pela temperatura de superfície e anotações em campo. 

Para a utilização dos equipamentos, utilizou-se um procedimento de identificação dos pontos de medição, estabilização e anotação dos valores 

encontrados em planilha. Todos os aparelhos foram estabilizados por três minutos e o termômetro de temperatura de superfície foi o único equipamento que 

precisou ser ajustado (receber informações) em todos os pontos que havia diferenciação de revestimento, pois o equipamento necessita da inserção do valor da 

emissividade de cada revestimento (calibrado entre os valores de 0,10 e 1,0). O manual do equipamento fornece valores de emissividade para alguns materiais, 

sendo encontrados também em outras bibliografias. Foram utilizados valores médios em cada revestimento, apresentados na tabela abaixo. 

 

 

 

 

Revestimento Asfalto Pedra 
Portuguesa 

Cimentado Liso 
Vermelho 

Cimentado 
Liso Cinza Terra Grama 

Emissividade (ε) 0,92 0,89 0,96 0,96 0,94 0,94 

 
 
 

 A planilha com os dados coletados das medições está demonstrada na Tabela 9. Demais informações deverão ser obtidas em Campos et al, 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quadro 12 - Valores de emissividade (ε) utilizados em campo 

Fontes: Incropera e Dewitt (2003) e Manual do Equipamento (2016). 
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Tabela 9 - Planilha com as medições da avaliação 
piloto na Praça Afonso Pena. 

Campos et al, 2016. 
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ANEXO 2 – Mapas térmicos 

 

A ferramenta do ENVI-met “Leonardo” limitou a representação dos resultados dos mapas térmicos quando houve grande variação da temperatura do ar. 

Para a padronização e apresentação dos mapas nesta Dissertação, foi necessário diminuir a precisão da variação microclimática da praça. Optou-se por 

apresentar os mapas separadamente, destacando os horários mais representativos do período do verão, às 6h, 12h, 15h e 21h, demonstrados a seguir.  

Cenário 1 – verão 

 

Figura 2. 1 – Mapa térmico do 
Cenário 1, no verão, às 6h. 

Fonte: Autora, 2018. 
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Figura 2. 2 – Mapa térmico do Cenário 1, no verão, às 12h. 
Fonte: Autora, 2018. 
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Figura 2. 3 – Mapa térmico do Cenário 1, no verão, às 15h. 
Fonte: Autora, 2018. 
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Figura 2. 4 – Mapa térmico do Cenário 1, no verão, às 21h. 
Fonte: Autora, 2018. 
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Cenário 2 – verão 

 

 

 

 

Figura 2. 5 – Mapa térmico do Cenário 2, no verão, às 6h. 
Fonte: Autora, 2018. 
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Figura 2. 6 – Mapa térmico do Cenário 2, no verão, às 12h. 
Fonte: Autora, 2018. 
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Figura 2. 7 – Mapa térmico do Cenário 2, no verão, às 15h. 
Fonte: Autora, 2018. 
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Figura 2. 8 – Mapa térmico do Cenário 2, no verão, às 21 h. 
Fonte: Autora, 2018. 
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Cenário 3 – verão 

 

 

 

Figura 2. 9 – Mapa térmico do Cenário 3, no verão, às 6h. 
Fonte: Autora, 2018. 
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Figura 2. 10 – Mapa térmico do Cenário 3, no verão, às 12h. 
Fonte: Autora, 2018. 
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Figura 2. 11 – Mapa térmico do Cenário 3, no verão, às 15h. 
Fonte: Autora, 2018. 
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Figura 2. 12 – Mapa térmico do Cenário 3, no verão, às 21h. 
Fonte: Autora, 2018. 


