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CARACTERIZAÇÃO E MODELAGEM MICROCLIMÁTICA DA ILHA DE CALOR 
URBANA UTILIZANDO PARÂMETROS BIOFÍSICOS EM CAMPOS DOS GOYTACAZES 

- RJ 
 

RESUMO 
 

Os diferentes materiais que constituem o solo urbano modificam o balanço energético concentrando a 

energia térmica e elevando a temperatura do clima urbano, sendo esse efeito denominado de Ilha de 

Calor Urbana (ICU). O estudo do microclima fornece parâmetros importantes para a gestão e o 

planejamento do espaço urbano, porém, na cidade de Campos dos Goytacazes - RJ há poucos trabalhos 

sobre essa temática o que limita a ação do planejamento urbano. O objetivo do presente trabalho é 

identificar o comportamento da Ilha de Calor Urbana (ICU) de Campos dos Goytacazes – RJ e 

investigar seu comportamento considerando o dia mais quente de 2019, visando observar o 

comportamento térmico durante o ciclo diário solar, com o intuito de fornecer subsídios para o 

planejamento urbano da cidade. Para isso, foram utilizadas imagens dos satélites Landsat-8 e Sentinel-

2 para zonear a temperatura de superfície de acordo com a cobertura do solo. Uma vez diagnosticada 

a dispersão da temperatura por meio de dados orbitais, foram propostas simulações com o modelo 

WRF (Weather Research and Forecasting) para obtenção do comportamento da temperatura e a 

umidade, durante no dia mais quente do ano de 2019, com os quais foram analisados a ICU e o Índice 

de Desconforto Térmico (IDT) da cidade em três diferentes cenários. Os dias que antecederam a 

passagem dos satélites ocorreram precipitações acima das normais climatológicas, o que resultou em 

abundância de vegetação e baixas temperaturas. As temperaturas mais altas da cena foram 

correlacionadas com o solo urbano e exposto. Em contrapartida as temperaturas mais amenas foram 

encontradas sobre a vegetação e os corpos d’água. Ao simular a temperatura e umidade relativa do ar 

na cidade, com o WRF, observou-se que o calor antropogênico sutilmente intensifica a ICU, o que por 

consequência, aumenta o desconforto térmico ambiental, sendo as temperaturas e o IDT mais elevados, 

atingidos no horário das 13 h. Os resultados demonstram que a intervenção antrópica foi a que mais 

contribuiu para a formação da ICU de Campos diurna sendo considerada como medida mitigadora o 

aumento da densidade de vegetação nas praças e nas ruas para reduzir os efeitos da ICU, fato este 

demonstrado no comportamento térmico obtido das simulações realizadas. O modelo WRF mostrou-

se eficiente para a análise do comportamento térmico diário urbano, onde foi possível observar que a 

cidade, na data analisada, apresentou ambientalmente desfavorável para a maioria dos seus habitantes 

na maior parte do dia e que há uma ICU noturna de fraca intensidade.   
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CHARACTERIZATION AND MICROCLIMATIC MODELING OF THE URBAN HEAT 

ISLAND USING BIOPHYSICAL PARAMETERS IN CAMPOS DOS GOYTACAZES - RJ  

 

ABSTRACT 

The different materials that make up the urban soil modify the energy balance by concentrating thermal 

energy and raising the temperature of the urban climate, this effect being called the Urban Heat Island 

(ICU). The study of the microclimate provides important parameters for the management and planning 

of urban space, however, in the city of Campos dos Goytacazes - RJ there are few studies on this theme, 

which limits the action of urban planning. The objective of the present work is to identify the behavior 

of the Urban Heat Island (ICU) of Campos dos Goytacazes - RJ and to investigate its behavior 

considering the hottest day of 2019, aiming to observe the thermal behavior during the daily solar 

cycle, in order to provide subsidies for urban city planning. For this, images from the Landsat-8 and 

Sentinel-2 satellites were used to zone the surface temperature according to the ground cover. Once 

the temperature dispersion was diagnosed by means of orbital data, simulations were proposed with 

the WRF (Weather Research and Forecasting) model to obtain the behavior of temperature and 

humidity, during the hottest day of the year 2019, with which they were the ICU and the Thermal 

Discomfort Index (RTD) of the city were analyzed in three different scenarios. The days preceding the 

passage of the satellites occurred precipitations above the climatological normals, which resulted in 

abundance of vegetation and low temperatures. The highest temperatures in the scene were correlated 

with urban and exposed soil. In contrast, the milder temperatures were found over the vegetation and 

bodies of water. When simulating the temperature and humidity in the city, with the WRF, it was 

observed that the anthropogenic heat subtly intensifies the ICU, which consequently increases the 

environmental thermal discomfort, with the highest temperatures and IDT being reached at 1 pm. The 

results demonstrate that the anthropic intervention was the one that most contributed to the formation 

of the daytime ICU of Campos being considered as mitigating measure the increase of the density of 

vegetation in the squares and in the streets to reduce the effects of the ICU, a fact demonstrated in the 

thermal behavior obtained simulations performed. The WRF model proved to be efficient for the 

analysis of the daily urban thermal behavior, where it was possible to observe that the city, on the 

analyzed date, presented an environmentally unfavorable situation for most of its inhabitants most of 

the day and that there is a weak night ICU intensity. 

Keywords: Thermal Zoning. Atmospheric simulation. Computational modeling. Environmental 

comfort. 
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APRESENTAÇÃO 

 

As mudanças climáticas têm sido objeto da preocupação de diversos estudiosos do clima. 

Sendo este, estudado sob diversas óticas e escalas espaciais, podendo ser global, como, por exemplo, 

Hansen et. al. (2010) abordando o aquecimento global, ou microclimático como as Ilhas de Calor 

Urbanas (ICU) que são objetos de estudos de Oke (1973), Lombardo (2009), Teixeira e Leite (2018), 

Takebayashi e Senoo (2018), Morini et al. (2018) e  Li et al. (2019) dentre outros. Apesar de vários 

estudos que correlacionam o aquecimento global à ação antrópica de emissão de gases de efeito estufa, 

os pesquisadores desta área ainda divergem sobre o real impacto da ação humana no que se refere ao 

clima global. Contudo, não há dúvidas que o homem é capaz de afetar o microclima (OKE, 1973).  

As ICU afetam o conforto térmico, sendo este efeito ampliado com o adensamento urbano. 

Porém os fenômenos climáticos são complexos e dependem de diversos fatores, não podendo analisar 

sob apenas uma ótica. Desse modo, o vento, a morfologia e cobertura da superfície que podem 

contribuir para intensificar ou amenizar a ICU. A fim de caracterizar a ICU de Campos dos Goytacazes 

foram utilizados dois métodos de análises. 

Segundo a literatura, a ICU pode ser classificada em três principais tipos: (i) A ilha de calor 

superficial, onde a temperatura superficial é investigada por meio do sensoriamento remoto (OKE et 

al., 2017); (ii) a ilha de calor atmosférica inferior denominada por Oke (1978) de urban canopy layer, 

esta é normalmente medida a 2 m de altura do solo; (iii) a ilha de calor atmosférica superior, intitulada 

por Oke (1978) de urban boundary layer, esta pode atingir até a atmosfera livre. 

Inicialmente, no primeiro artigo do presente trabalho, foi realizada uma análise por meio de 

sensoriamento remoto visando observar a ICU superficial, com a imagem termal do satélite Landsat-

8, em um dia de verão e correlacionada com o uso do solo por meio da composição colorida do satélite 

Sentinel-2, visto que este último apresenta melhor resolução espacial (10 m) do que o primeiro (30 m). 

Os dados termais obtidos pelo Landsat-8 apresentam baixa resolução temporal, 16 dias, que é pouco 

eficiente para compreender o comportamento do fenômeno no ciclo diário.  

Segundo Assis et al. (2013) a superfície pode apresentar uma grande amplitude térmica e 

comportamento distintos quando observados durante o ciclo de um dia completo. Por isso a realidade 

encontrada no satélite Landsat-8, apesar ser satisfatória para observar detalhes da cena, é apenas retrato 

de uma condição pontual da ICU, necessitando de outros mecanismos para a melhor compreensão do 

fenômeno.   

Para analisar a ICU da atmosfera inferior, ou, urban canopy layer, e desse modo realizar uma 

análise mais abrangente do microclima urbano, no segundo artigo, foi proposta a análise da ICU como 
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o modelo o WRF (Weather Research and Forecasting) versão 4.0. Foram propostos três cenários de 

simulação: (i) sem o efeito do calor antropogênico e sem o efeito do telhado verde (SCA_STV); (ii) 

com o efeito do calor antropogênico e sem o efeito do telhado verde (CCA_STV) e (iii) com o efeito 

do calor antropogênico e com o efeito do telhado verde (CCA_CTV). Desse modo foi possível observar 

o comportamento da temperatura, além de analisar os efeitos desta para o organismo humano por meio 

do Índice de Desconforto Térmico (IDT) de Thom (1959). 

Esta análise visou observar a ICU de Campos dos Goytacazes-RJ, assim como inferir o bem 

estar dos munícipes com o objetivo de fornecer subsídios para o desenvolvimento sustentável da 

cidade. O fluxograma a seguir apresenta as principais fases do trabalho e suas análises. 
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ARTIGO CIENTÍFICO 1 

 

CARACTERIZAÇÃO DAS ILHAS DE CALOR COMO INSTRUMENTO PARA A 

MELHORIA AMBIENTAL NO PLANEJAMENTO URBANO DE CIDADES DE PORTE 

MÉDIO1 

 

CHARACTERIZATION OF THE ISLANDS OF HEAT AS AN INSTRUMENT FOR AN 

ENVIRONMENTAL IMPROVEMENT IN URBAN PLANNING OF CITIES OF THE MIDSIZE 

 

Renata Silva Barreto Sales - IFFluminense/PPEA 

 

 

RESUMO 

Os diferentes materiais que constituem o solo urbano modificam o balanço energético concentrando a 

energia térmica e elevando a temperatura do clima urbano, sendo esse efeito denominado de Ilha de 

Calor Urbana (ICU). O estudo do microclima fornece parâmetros importantes para a gestão e o 

planejamento do espaço urbano, porém, na cidade de Campos dos Goytacazes - RJ há poucos trabalhos 

sobre essa temática, limitando a ação do planejamento urbano. Deste modo, o zoneamento da 

temperatura pode fornecer um diagnóstico da cidade e indicar com maior precisão os locais e os 

materiais que mais contribuem para aumentar ou reduzir a ICU. Campos passou por diversos estágios 

de crescimento urbano, sendo em alguns momentos mais acelerados como nas décadas de 1870 e 1950, 

e sempre impulsionados pela economia local e regional. Essa expansão continua a ocorrer nos dias 

atuais, devido sua localização próxima a grandes complexos, como o logístico do Porto do Açu e o 

Industrial do Petróleo em Macaé. Por esse motivo é necessário pensar o espaço urbano levando em 

consideração o conforto térmico para seus habitantes. A fim de contribuir para o planejamento urbano 

da cidade, o trabalho tem como objetivo zonear as alterações da distribuição da energia térmica no 

perímetro urbano de Campos dos Goytacazes, por meio de sensoriamento remoto, para correlacionar 

a temperatura com o uso do solo, com o intuído de fornecer dados aos órgãos competentes, para nortear 

o desenvolvimento sustentável da cidade. Para tanto, foi utilizada a banda termal do satélite Landsat-

8 para classificar a área de estudo em seis classes de temperatura, isto é ( (<26,00; [26,01 - 28,00]; 

[28,01 - 30,00]; [30,01 - 32,00]; [32,01 - 34,00] e >34,00), e ainda, foi correlacionado o NDVI 

(Normalized Difference Vegetation Index) com a temperatura afim de observar o uso do solo com e 

 
1 Este trabalho foi parcialmente publicado nos Anais do XXIII Congresso Arquisur, ISBN: 978-65-80968-09-1, 
(https://proceedings.science/arquisur-2019/inicio?lang=pt-br) Vol. 1, 2019. - 112722. 
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sua implicação na temperatura. Os resultados evidenciaram que, durante o dia, as temperaturas acima 

de 34,00 °C estavam atreladas ao solo urbano e solo exposto, sendo o mesmo uso do solo encontrado 

em mais duas outras classes de temperatura ([32,01 - 34,00] °C e [30,01 - 32,00 °C]), nessas também 

foram correlacionadas à vegetação rasteira. Já a classe de 28,01-30,00 °C foi observada principalmente 

em áreas de vegetação rala e em áreas arborizadas dentro do perímetro urbano, indicando que as áreas 

vegetadas, ainda que de extensão reduzida, são capazes de mitigar a temperatura de seu entorno. As 

temperaturas entre [26,01 - 28,00 °C] foram correlacionadas, predominantemente a vegetação 

adensada e corpos hídricos, já as temperaturas inferiores a 26,00 °C foram encontradas, em sua 

maioria, em corpos hídricos. Conclui-se que os solos com pouca ou nenhuma capacidade de 

armazenamento de água, como o solo urbanos, tem uma maior tendência a obter temperaturas elevadas. 

Sendo o solo urbano o que mais contribuiu para a formação da ICU de Campos. Sugere-se o aumento 

da densidade de vegetação nas praças existentes e nas ruas para reduzir os efeitos da ICU. 

Palavras-chave: Microclima Urbano. Sensoriamento Remoto. Classificação Termal. NDVI 
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ABSTRACT 

The different materials that make up the urban soil modify the energy balance, concentrating the 

thermal energy and raising the temperature of the urban climate, this being the effect called Urban 

Heat Island (ICU). The study of microclimates selected important parameters for the management and 

planning of urban space, however, in the city of Campos dos Goytacazes - RJ, there are few studies on 

this theme, limiting an urban planning action. In this mode, the zoning of the temperature can provide 

a diagnosis of the city and indicate more precisely the places and materials that most contribute to 

increase or reduce an ICU. Campos went through several stages of urban growth, some of which were 

more accelerated in the 1870s and 1950s, and were always driven by the local and regional economy. 

This expansion continues today, due to its location close to large complexes, such as the logistics of 

Porto do Açu and the oil industrial in Macaé. For this reason, it is necessary to think about the urban 

space taking into account the thermal comfort for its inhabitants. An end of contribution to the urban 

planning of the city, or the work aims to zonate as changes in the distribution of electricity in the urban 

period of Campos dos Goytacazes, by means of remote sensing, to correlate the temperature with the 

use of the soil, with the intuition of providing data to the competent bodies, for the sustainable 

development of the city. For this purpose, a thermal band from the Landsat-8 satellite was used to 

classify a study area into six temperature classes, that is, (<26.00; [26.01 - 28.00]; [28.01 - 30.00]; 

[30.01 -  32.00]; [32.01 - 34.00] and> 34.00), and even so, it was correlated with the NDVI (Vegetation 

Index of Normalized Differences) with temperature after observation or land use with its implication 

in temperature . The results showed that, during the day, as temperatures above 34.00 ° C were linked 

to urban soil and exposed soil, the same land use found in two other temperature classes ([32.01 - 

34.00 °C] and [30.01 - 32.00 °C]), were also correlated to undergrowth. A class of  [28.01 - 30.00 °C] 

was observed mainly in areas of vegetation and wooded areas within the urban perimeter, which 

indicates how vegetated areas, although of reduced extent, are able to mitigate the temperature of their 

surroundings. Temperatures between [26.01 - 28.00 °C] were correlated, predominantly dense 

vegetation and water bodies, whereas temperatures below 26.00 °C were found, mostly, in water 

bodies. Conclude that soils with little or no water storage capacity, such as urban ones alone, have a 

greater tendency to achieve high temperatures. Being the urban soil or the one that most contributed 

to the training in the ICU of Campos. Suggest or increase the density of vegetation in existing squares 

and streets to reduce the effects of the ICU. 

Keywords: Urban Microclimate. Remote sensing. Thermal Classification. 
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1. INTRODUÇÃO 

  

Seis bilhões de pessoas residirão em áreas urbanas em 2050, ou seja, mais de 66% da população 

mundial irá compor o espaço urbano, o que significa que grandes extensões de terras naturais terão sua 

cobertura suprimida pelo solo urbano (SALAMANCA et al., 2018).  

Nessa crescente modificação do espaço natural, o homem utiliza de diversos materiais que 

acarretam variações no balanço energético e na dinâmica dos ventos dos centros urbanos. Devido a 

essas mudanças, observa-se nas áreas urbanizadas uma retenção da energia térmica devido à alta 

inércia térmica da mesma. A esse fenômeno é denominado por muitos estudiosos como Ilha de Calor 

Urbana (ICU) (OKE, 1973; LOMBARDO, 2009; SHENG et al. 2017; TEIXEIRA e LEITE, 2018; 

AMORIM, 2019). 

Segundo Oke (1973) as ICU são um dos efeitos climatológicos da ação antrópica mais bem 

estudados e aceitos pelos estudiosos do clima. A elevação da temperatura das ICU pode provocar 

prejuízos tanto econômicos, como por exemplo, aumento do gasto de energia elétrica para a 

refrigeração; quanto humanos, como aumento do índice de óbito de indivíduos com o organismo mais 

fragilizado (LOMBARDO, 2009).  

Uma vez que não é possível trabalhar em prol de reduzir os efeitos negativos da urbanização 

sem que eles sejam conhecidos e compreendidos, torna-se mister realização de um estudo que vise 

mapear qual uso do solo contribui mais fortemente para a formação da ICU de Campos dos 

Goytacazes, a fim de contribuir para o planejamento ambiental sustentável da cidade.  

O zoneamento da temperatura pode indicar com maior precisão os locais de maior retenção da 

energia térmica e fornecer embasamento empírico aos órgãos públicos, para atuarem de forma a mitigar 

os efeitos da ação antropogênica na cidade.  

Campos dos Goytacazes – RJ tem seu adensamento urbano impulsionado pela economia 

regional. Contudo, o adensamento sem o devido planejamento geralmente não proporciona qualidade 

de vida para seus habitantes.  Deste modo, o presente estudo visa zonear e caracterizar o perímetro 

urbano do município, pois estes elementos podem contribuir para o seu desenvolvimento sustentável.  

Para este fim foram analisadas as alterações da distribuição da energia térmica no perímetro 

urbano de Campos dos Goytacazes de forma quali-quantitativa e correlacionada com o uso do solo. 

Neste trabalho foram utilizadas ferramentas sensoriamento remoto, imagens dos satélites Landsat-8 

para obter os dados termais e de NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) e Sentinel-2 para a 

composição colorida. 

 



7 

 

2. METODOLOGIA 

2.1. Localização e caracterização do local de estudo 

Campos dos Goytacazes se localiza na região Note Fluminense do estado do Rio de Janeiro, a 

277 km da capital e situada no bioma da Mata Atlântica. A cidade contabilizou 463.731 habitantes e 

densidade demográfica de 115,16 hab/km2 no censo de 2010 do IBGE. Neste trabalho será analisado 

o perímetro urbano da cidade (Figura 1), totalizando 148,65 km2 de área a ser estudada. Na Figura 1, 

observa-se que a mancha urbana se expande para além dos limites da área de estudo, contudo, a análise 

se limitará apenas no território estipulado pela prefeitura como perímetro urbano.  

O município de Campos dos Goytacazes em sua elevação para categoria de cidade, em 1837, 

tinha como a região mais adensada a área ao entorno do que hoje é conhecida como o Centro Histórico, 

e, no decorrer dos anos, sua expansão urbana ocorreu radialmente em torno desta área. A economia 

local e regional impulsionou o crescimento urbano da cidade, podendo ser destacadas as décadas de 

1870 e 1950, momentos onde o crescimento foi acelerado devido, respectivamente, a implementação 

da rede ferroviária e a criação de latifúndios. Estes últimos expulsaram os trabalhadores do campo que 

migraram para a área urbana se implantando em todas as direções (COSTA e ALVES, 2005; XAVIER, 

2013).  

A partir da década de 1950, intensificou-se o processo de parcelamento de terreno e diversos 

loteamentos denominados como “Parques” ou “Jardins” “que obedecem, em grande parte, as diretrizes 

propostas pelo Plano de Urbanização aprovado pela Prefeitura Municipal” (COSTA e ALVES, 2005, 

p. 3736). Essa expansão continua a ocorrer nos dias atuais, devido sua localização próxima a grandes 

empreendimentos, como o Complexo Logístico do Porto do Açu e o Complexo Industrial do Petróleo 

em Macaé. 

O processo de adensamento da cidade é crescente e, deste modo, se faz necessário um olhar 

holístico no planejamento urbano, para que esse espaço possa promover a melhoria da qualidade de 

vida da população a longo prazo. As análises climáticas têm vital importância nesse planejamento, 

porém, não existem muitos trabalhos na literatura que abordem o microclima no município. 

O estudo realizado com o sensor MODIS por Mendonça et al. (2009), embora não tenha sido 

orientado a análise urbana, observou por meio de técnicas de sensoriamento remoto que o fluxo de 

calor do solo é expressivamente mais intenso no perímetro urbano de Campos dos Goytacazes, 

evidenciando uma maior retenção de energia nessa área e a este efeito os autores atribuíram ao 

fenômeno da ICU.  
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Figura 1 – Localização da área de estudo e dos termo-higrômetros. 
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Já Teixeira e Leite (2018), buscaram verificar a formação da ICU noturna da cidade por meio 

da técnica de transectos móveis, sendo este método baseado na detecção da temperatura do ar por meio 

de um termômetro acoplado a um veículo. Neste estudo, de acordo com os autores, foi observada a 

formação de uma ICU de fraca intensidade na cidade, estando à amplitude térmica entre região 

periférica e região central, nas cinco campanhas realizadas, variando entre 0,9 °C a 1,2 °C. Estes 

valores de temperatura observadas nos transectos móveis não foram expressivos, como observado pelo 

sensoriamento remoto e esta diferença pode ser atribuída à metodologia empregada nos estudos, o 

horário da análise, a dinâmica dos ventos e a morfologia da cidade. De acordo com Amarante et al. 

(2002) os ventos são mais intensos por volta as 18 horas, sendo estes grandes aliados na circulação do 

ar o que alivia os efeitos da ICU (SHENG et al., 2017). A influência dos ventos pode ser potencializada 

pelas características geomorfológicas da região, pois a cidade se encontra inserida em uma planície 

sedimentar onde não há variação significante de altitude, favorecendo-os fluírem livremente, podendo 

ser o motivo pela baixa amplitude térmica encontrada este estudo.  

 

 

2.2. Arborização urbana 

A Lei Federal nº 10.257, de 10 de julho de 2001, conhecida como Estatuto da Cidade estabelece 

que a execução das políticas públicas deve estar atrelada ao bem estar social e ao equilíbrio ambiental. 

Portanto, é dever do poder público municipal promover o desenvolvimento da cidade para que ela 

cumpra seu papel social, e, para que isso ocorra, o plano diretor da cidade deve contemplar o direito 

do cidadão a uma cidade sustentável. Desta forma, o ambiente urbano deve ser planejado de modo a 

conciliá-lo com o espaço natural. 

A arborização urbana tem papel fundamental para a qualidade de vida nas cidades, pois ela 

propicia o conforto térmico ambiental, reduz a amplitude térmica, absorvem ruídos e renovam o 

oxigênio do ar. Quando tem sua correta disposição em torno de edifícios pode minimizar a necessidade 

de ar-condicionado em 30 % e reduzir os gastos com aquecimento de 20 a 50 % (GONÇALVES et al., 

2018). As árvores desempenham papel fundamental para a climatização do ambiente urbano, pois 

contribuem no processo de evapotranspiração o que umidifica o ar e reduz a amplitude térmica do 

ambiente, assim como, utilizam-se de parte da energia solar no processo de fotossíntese. Isso reduz os 

efeitos térmicos desagradáveis provocados pela urbanização (DA SILVA e DE SOUSA, 2018). 

O Plano Diretor de Campos dos Goytacazes, Lei nº 0015, foi promulgado em janeiro de 2020, 

sendo uma reformulação da Lei n° 7.972 de março de 2008. A nova lei estabelece um prazo de 24 
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meses para a elaboração de um Plano Diretor de Arborização e de Áreas Verdes para todo o município. 

Contudo, a determinação a elaboração do Planos Diretor de Arborização e de Áreas Verdes já constava 

a na lei de 2008, porém, a determinação ainda não foi cumprida. 

As árvores são organismos vivos e como tal interagem com o seu meio, por esse motivo é 

importante conhecer o seu comportamento diante do meio urbano, pois a falta de planejamento e 

manutenção da arborização urbana causa transtornos como destruição das calçadas, redução da 

mobilidade urbana, dificulta a visualização de letreiros das lojas, atrapalham a rede elétrica, reduz a 

eficiência da iluminação pública causando insegurança para população. Araújo et al. (2018) 

descrevem, em parte, este confronto da arborização com a paisagem urbana em Campos dos 

Goytacazes devido à falta de planejamento, todavia a ausência ou o mal planejamento da arborização 

urbana tem provocado transtornos semelhantes em outras cidades brasileiras tais como em Guarabira 

– PB (DA SILVA e DE SOUSA, 2018), Cataguases – MG (PAULA et al., 2015), em Cafeara – PR 

(LOCASTRO et al., 2017) só para citar alguns. 

Porém, essa relação não necessita ser conflituosa, como por exemplo, em Maringá – PR, 

projetada pelo urbanista Jorge de Macedo Vieira e pelo paisagista Dr. Luiz Teixeira Mendes, que se 

preocuparam desde o projeto inicial da cidade com a sua arborização. Neste município os postes de 

iluminação têm altura reduzida, deste modo as copas das abundantes e bem desenvolvidas árvores da 

cidade não interferem na iluminação pública, promovendo uma melhor sensação de segurança para 

população (DELESPINASSE et al., 2011). 

A falta de consciência ambiental, aliada aos transtornos causados pela arborização não plane-

jada citada anteriormente, reduz a arborização urbana propiciando a elevação da temperatura na cidade 

e o aumento no consumo de energia para a climatização do ambiente. 

 

2.3. Sensoriamento remoto 

 

O trabalho foi realizado por meio das imagens dos satélites Landsat-8 e Sentinel-2, elas são 

disponibilizadas gratuitamente pelo site https://earthexplorer.usgs.gov/. Foram utilizadas do Sentinel-

2 as imagens correspondentes as bandas 2, 3 e 4 do espectro visível, com resolução espacial de 10 m, 

para a composição RGB (Red/Green/Blue). E do satélite Landsat-8 foi utilizada as bandas 4 e 5 do 

sensor OLI e a 10 do sensor TIRS (USGS, 2020). 

As imagens foram escolhidas no verão, sendo adquirida do Landsat-8 a cena 216-075 

(orbita/ponto) do dia 20/02/2020, horário central 12:45 h (GMT), sem nuvem na área analisada. A cena 

escolhida do Sentinel-2 foi T23KRR na mesma data. 
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O satélite Sentinel-2 foi escolhido para obter uma imagem colorida que retrate com maior 

fidelidade a cobertura do solo na data analisada, e com uma melhor resolução espacial do que o satélite 

Landsat-8. Segundo Sales et al. (2019) a precisão espacial do Sentinel-2 é eficiente para visualização 

de detalhes e vetorização das imagens. Por isso, o Sentinel-2 foi utilizado para vetorização das imagens 

a fim de extrair delas as estatísticas necessárias. 

 

2.3.1. Algoritmo para a obtenção da carta termal 

 

Os dados matriciais em escala de cinza do sensor TIRS podem ser convertidos em radiância do 

topo da atmosfera (TOA) pela equação (01) fornecida pelo Serviço Geológico dos Estados Unidos - 

USGS (USGS, 2020): 

 

Lλ = M�. Q��	 + A�                                                (01) 

 

onde Lλ é a radiância espectral (W. m-2 ·sr-1·µm-1); ML é o fator multiplicativo de redimensionamento 

da banda (3,3420.10-04); Qcal é o valor quantizado e calibrado do pixel em nível de cinza (DN) e AL é 

o fator aditivo de redimensionamento da banda (0,1000) (valores fornecidos no arquivo MTL em 

conjunto com as imagens). 

As ondas eletromagnéticas emitidas por um alvo da superfície são atenuadas e incrementas 

pelos componentes da atmosfera, deste modo o sensor do satélite pode captar imagens distorcidas e, 

por tanto, a remoção desses efeitos é uma etapa fundamental para que os dados termais sejam 

convertidos em temperatura de superfície. O método utilizado neste trabalho para a correção 

atmosférica foi baseado na transferência radiativa com um único canal (BARSI et al., 2003, 2005). Ele 

utiliza modelos para simular as condições atmosféricas visando resolver as equações da transferência 

radiativa.  

Os autores supracitados elaboraram uma ferramenta online para calcular os valores de 

transmissividade atmosférica, radiância emitida e recebida para as imagens termais dos satélites 

Landsat2. Ela utiliza o modelo de transferência radiativa MODTRAN 4.0 (Moderate Resolution 

Atmospheric Transmission) e os dados do perfil atmosféricos do NCEP (National Centers for 

Enviromental Prediction). O usuário pode adicionalmente preencher os dados de pressão, temperatura 

e umidade relativa do ar. Estes dados adicionais foram obtidos de uma estação automática do INMET, 

e estão disponíveis na Tabela 1 associados aos dados de saída. Para calcular a radiância da superfície 

 
2 A ferramenta está disponível no site http://atmcorr.gsfc.nasa.gov 
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do solo (LT) foi utilizada a equação (02) (BARSI et al., 2003): 

 

      L� =  ����� ���τ(��ε)��
τε

                                                                                   (02) 

      

Onde LT é a radiância de um alvo negro de temperatura cinética (W. m-2 ·sr-1·µm-1), LTOA, ou Lλ é a 

radiância espectral (W. m-2 ·sr-1·µm-1); τ é a transmissividade da atmosfera; Lu é a radiância emitida 

pela coluna da ar (W. m-2 ·sr-1·µm-1); Ld é a radiância recebida (W. m-2 ·sr-1·µm-1) e ε é a emissividade 

da superfície. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A emissividade da superfície foi calculada de acordo com o Índice de Área Foliar (IAF). Para 

valores de IAF maiores ou igual a 3 foi atribuído o valor de 0,99 e para valores menores do que 3 foi 

efetuada a equação (03): 

 

ε = 0,97 + 0,00331 × IAF                                                                                                    (03) 

 

onde IAF é dado pela equação (04): 

 

!"# = − 	% (&,'(�)*+, &,-(. )
&,(�                                                                                                         (04) 

 

onde SAVI (Soil Adjusted Vegetation Index) é o índice de vegetação ajustado para o solo e é dado pela 

Tabela 1 – Dados para correção atmosférica. 

Dados de Entrada 

Data da Passagem  20/02/2020 
Latitude/ Longitude  -21.754/ -41.324 

Altitude  0,017 km 
Pressão  1009,7 mb 

Temperatura   31,8 ºC 
Umidade Relativa 54% 

Dados de Saída 

Transmissividade Atmosférica (τ) 0,69 
Radiância Emitida pela Superfície (Lu)  2,90 W·m-2 ·sr-1·μm-1 

Radiância Recebida pela Superfície (Ld)  4,58  W·m-2 ·sr-1·μm-1 
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equação (05): 

 

/"0! (�12)×(34�35)
(2134135)                                                                                                                       (05) 

onde L é uma constante onde foi atribuído o valor de 0,5; ρ5 é a reflectância da banda 5 e ρ4 é a 

reflectância da banda 4. 

A radiância da superfície é transformada em temperatura por meio da Lei de Planck. Essa 

equação (12) é fornecida pelo USGS já devidamente ajustada para o comprimento de onda da banda 

termal (USGS, 2020): 

 

T =  78
	%9:;

<�1�=                                                                                                            (12) 

onde T é a temperatura (K); K1 é a constante de calibração 1 (774.8853 W. m-2 ·sr-1·µm-1); K2 é a 

constante de calibração 2 (1321.0789 K) e LT é a radiância espectral (W. m-2 ·sr-1·µm-1). 

Subtrai-se 273,15 do valor encontrado na equação acima para obtém temperatura graus Celsius 

(ºC).  

 

2.3.2. Calibração da carta de temperatura 

 

Foram instalados 6 termo-higrômetros HOBO® v2 (U23-001), com acurácia de 0,21 °C e faixa 

de operação de – 40 a 70 °C, para a aquisição dos dados reais da imagem, e, deste modo, observar a 

acurácia do modelo empregado na imagem termal no Landsat-8 por meio das análises estatística Raiz 

Quadrada do Erro Médio (RMSE) (13) e Erro Médio Absoluto (MAE) (14): 

 

>?/@ =  A∑ (CDEF,E�CGHI,E)8JEK;
L                                                                                                                    (13) 

 

?"M@ = �
L  ∑ |CGHI,E�CDEF,E|JEK;

CGHI,E
                                                                                                                        (14) 

 

onde XSim e XObs são os valores simulados e observados respectivamente. 

Como o satélite capta a temperatura da superfície, os termo-higrômetros foram acondicionados 

em abrigos apropriados como mostra a Figura 2 e posteriormente posicionados diretamente na 

superfície de controle. Os locais escolhidos estão listados na Tabela 2 e podem ser observados na 
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Figura 1.  

 
Figura 2 – Termo-higrômetros acondicionado no abrigo e posicionada na superfície. 

 

 

2.3.3. NDVI 

 

O NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) é o mais usado índice de vegetação pela 

literatura. Ele varia de -1 até 1, sendo que valores próximos de 1 indicam que esta área é mais vegetada 

e valores próximos de -1 representam áreas não vegetadas, como corpos d’águas. O princípio usado 

para a elaboração da equação (15) é que a vegetação tem alta absortância na faixa do vermelho do 

espectro eletromagnético e alta reflectância na faixa do infravermelho: 

 

OP0! = 34�35
34135                                                                                                                              (15) 

 

onde ρ4 é a reflectância do vermelho e ρ5 é a reflectância do infravermelho.  

 

Tabela 2 – Coordenadas dos termo-higrômetros 

Termo-higrômetros Coordenadas 

1 21,76347 S 41,28925 W 
2 21,71904 S 41,31257 W 
3 21,73717 S 41,32357 W 
4 21,77725 S 41,30714 W 
5 21,76289 S 41,29264 W 
6 21,75656 S 41,32373 W 
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A carta de NDVI foi correlacionada com a temperatura, mas para uma melhor observação dos 

dados, o NDVI foi classificado em intervalos de 0,01 e foi retirada a média dos dados de temperatura 

para cada intervalo da classe.  

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1. Acurácia do modelo  

 

Para avaliar a qualidade do ajuste da metodologia trabalhada foi utilizado o indicador da raiz 

do erro médio quadrático (RMSE), sendo encontrado o valor de 1,78 para os 6 termo-higrômetros 

instalados no interior do perímetro urbano. Em termos percentuais foi observado que o indicador do 

erro percentual médio absoluto (MAPE) apresentou 5 % de desvio para os mesmos pontos. 

Na Figura 3 observa-se que média as temperaturas oriundas do modelo tendem a superestimar 

os dados medidos, isso ocorre, principalmente, em razão dos termo-higrômetros 2 e 6, que apresentam 

uma diferença de 2,77 e 2,26 °C, respectivamente. Essa discrepância pode estar vinculada à 

heterogeneidade do solo urbano, o que dificulta encontra uma área homogênea e extensa o suficiente 

para representar um pixel da banda termal, visto que banda tem a resolução de 100 m e é reamostrada 

para 30 m. 

 

 
Figura 3 – Temperaturas medias e modeladas pelo algoritmo utilizado. 

 

3.2. NDVI e precipitação 

 

Os dias que antecederam a data da passagem do satélite tiveram precipitação acima do esperado 
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pelas normais climatológicas como pode ser observado na Tabela 3, devido a esse fator as temperaturas 

encontradas foram mais baixas. Visto que a água favorece a redução da temperatura, pois ela tem um 

duplo benefício, (i) em um solo mais úmido a radiação solar se converterá preferencialmente em calor 

latente, deste modo a vaporização da água reduz a transferência de energia por meio do calor sensível, 

reduzindo o aquecimento da atmosfera. (ii) Outro fator ocasionado pela água é o crescimento da 

vegetação, cobrindo o solo exposto e essa proporciona um ambiente mais úmido devido ao aumento 

da evapotranspiração. Peixoto (2015) constatou que o desenvolvimento da vegetação só é notado pelas 

imagens de satélite após 30 dias da ocorrência de chuvas. Portanto as imagens utilizadas no trabalho 

foram fortemente influenciadas pela precipitação de janeiro e fevereiro as quais estão descritas na 

Tabela 3. 

 

Tabela 3 – Precipitação 

Mês Precipitação registrada 
(mm) 

Normais Climatológica       
1981 – 2010 (mm) 

Janeiro 167 133,7 
Fevereiro 135,8 61,2 

Fonte: INMET 

 

Na figura 4 observa-se a distribuição da temperatura de acordo com o NDVI. Como um todo a 

correlação linear do NDVI com a temperatura tem uma correlação moderadas, ou seja, R = 0,442. 

Porém, atentando-se ao valor de 0,2 do NDVI, que é o ponto de inflexão da curva, observa-se, que 

para valores maiores de NDVI a temperatura decresce com correlação muito alta (R = - 0,998), isso 

ocorre porque o NDVI é um índice que visa ressaltar a vegetação e os valores próximos de 1 indicam 

que há maior concentração de vegetação nessa área e portanto, uma maior taxa de evapotranspiração 

e menores temperaturas. Já para valores menores do que 0,2 o decrescimento também ocorre, sendo 

forte a correlação (R=0.710), visto que valores abaixo de 0 corresponde a água e deste modo, a radiação 

é convertida em calor latente e reduzindo a temperatura.  

Nery et al. (2013), por meio de análise fotométrica com satélite Landsat-5, classificaram como 

sombra e água a faixa de NDVI de -1,0 a 0,0; solo exposto de 0,0 a 0.55; vegetação esparsa 0,55 a 0.70 

e vegetação densa de 0,70 a 1,0.  

Neste trabalho foi utilizado a carta de NDVI construída com as bandas 4 e 5 do satélite Landsat-

8, com resolução 30 m, e foi comparada com a composição RGB do Sentinel-2, que tem resolução de 

10 m. Deste modo, obteve-se  uma classificação do NDVI para o uso do solo na imagem analisada, as 

classes foram descritas na Tabela 4. 
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Figura 4 – Gráfico de correlação entre NDVI e Temperatura. (a) NDVI de -1,0 a 1,0; (b) NDVI de -1,0 a 0,2; (c) NDVI 

de 0,2 a 1,0 

 

 

Tabela 4 – Classificação do uso do solo utilizando o NDVI  

Uso do solo Classes de NDVI 

Água -1,00 – 0,00  
Solo Urbano e Solo Exposto 0,00 – 0,35 

Pixel de Transição 0,35 – 0,55 
Vegetação Rasteira 0,55 – 0,65 
Vegetação Densa 0,65 – 1,00 

 

Foram classificados como pixel de “transição os pixels” que correspondem áreas que 

apresentam frações de solo urbanos/exposto e vegetação em um mesmo pixel das imagens do Landsat-

8. Essa classificação demostra que o NDVI que apresenta as maiores temperaturas quando estão na 

faixa do uso do solo urbano e exposto e os menores valores estão atrelados ao solo onde há a presença 
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(b)                                                                                           (c) 
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de água e vegetação. O que indica que a umidade da vegetação e dos corpos hídricos é um fator 

importante para a atenuação dos efeitos da ICU, pois como o solo urbano é, em grande parte, 

impermeabilizado não armazenando água para a vaporização; o que aumenta a temperatura do solo 

urbano.  

 

 

3.3. Caracterização e zoneamento da Ilha de Calor Urbana de Campos dos Goytacazes 

 

Campos foi construída as margens do rio Paraíba do Sul a margem direita do perímetro urbano 

tem aproximadamente 95,7 km2 de área e a esquerda tem de 53,0 km2. A área urbana foi classificada 

em seis classes de temperaturas como mostra a Figura 5. Observou-se, que as classes de temperatura 

se distribuem de acordo com o uso do solo, sendo possível reconhecer o contorno da mancha urbana 

no mapa de zoneamento térmico. Esta retenção da energia térmica na área urbana é observada, uma 

vez que os diversos materiais presentes nessa região modificam o balanço de energia e a capacidade 

térmica do local. 

O tipo de cobertura do solo encontrado na classe de temperatura maior do que 34,00 °C é, em 

sua grande maioria, o solo urbano com poucas áreas com solo exposto. Essa classe representa 11,1 

km2 da margem direita do perímetro urbano e 9,4 km2 da margem esquerda, representando 11,64 % e 

17,80 % do total respectivamente. Apesar do solo urbano ser de difícil caracterização de suas 

propriedades físicas, devido à diversidade de materiais que o compõe, pode-se inferir seu 

comportamento pela característica dos materiais mais abundantes nele: asfalto e concreto 

(LOMBARDO, 2009). A ABNT (2002) atribui os valores 0,220 cal/g°C, 0,239 cal/g°C de calor 

específico ao asfalto e ao concreto respectivamente, e de acordo com Mitcheell e Soga (2005) em 

média o calor específico dos solos é 0,175 cal/g°C, ou seja, esses materiais têm os valores dessa 

grandeza física próximos o que implica em um comportamento semelhante diante da energia térmica. 

A semelhança no comportamento diurno do solo exposto e do concreto também foi observada por de 

Assis et al. (2013). 

Já é consolidado na literatura que em áreas urbanizadas o asfalto e o concreto impermeabilizam 

o solo, o que modifica o ciclo hidrológico, promovendo a redução da evaporação, reduzindo 

transferência de energia por calor latente, ou seja, por convecção. Deste modo, ocorre com maior 

intensidade a transferência do calor por condução aumentando o calor sensível e o fluxo de calor do 

solo, ou seja, a energia térmica ficará mais facilmente retida nas superfícies impermeabilizadas. Assim, 

quanto maior a massa desses materiais presentes no solo urbano, maior será o efeito desse fenômeno.  
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Figura 5 – Zoneamento térmico do perímetro urbano de Campos dos Goytacazes.  
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As classes de temperatura de [32,01 - 34,00 °C] e de [30,01 - 32,00 °C] estão presente nos 

mesmos tipos de uso do solo, que são: solo urbano, solo exposto e vegetação rasteira. Sendo que a 

classe de [32,01 - 34,00 °C] cobre 18,89 % (18,1 km2) da margem direita e 15,84 % (8,4 km2) da 

margem esquerda do rio e a classe de [30,01 - 32,00 °C] está presente em 21,72 % (20,8 km2) da 

margem direita e 24,66 % (13,1 km2) da margem esquerda do RPS.  

A classe de temperatura que está contida no intervalo de [28,01 - 30,00 °C] é composta 

principalmente de áreas com vegetação rasteira, efeito de borda de corpos hídricos, áreas urbanas 

vizinhas a vegetação adensada ou áreas vegetadas dentro do solo urbano.  O resultado encontrado 

corrobora com o estudo de Assis et al. (2013), que relata; que mesmo pequenas áreas vegetadas 

influenciam na redução da temperatura. Esta classe cobre 37,00 % (35,4 km2) da margem direita e 

31,51 % (16,7 km2) da margem esquerda do RPS. 

Os tipos de uso do solo encontrados na classe de temperatura entre [26,01 - 28,00 °C] são 

predominantemente vegetação adensada e corpos hídricos e áreas ao redor de corpos hídricos, onde 

representa 10,63 % (10,2 km2) da margem direita e 9,89 % (5,2 km2) da margem esquerda.  

Já as temperaturas menores ou iguais a 26,00 °C são observadas apenas no interior dos corpos 

hídricos e de vegetação adensada. As temperaturas mais amenas dos corpos hídricos e das áreas 

vegetadas são justificas pela presença da água, pois esta participa do processo de evaporação ou 

transpiração absorvendo a radiação solar promovendo o fluxo de calor latente e reduzindo o aumento 

da temperatura da superfície. Esta classe é representa apenas 0,12 % (0,1 km2) da margem direita e 

0.30 % (0,2 km2) da margem esquerda do RPS. 

Na Figura 5 foram destacados alguns pontos, para que fossem analisados com maior detalhe. 

Na Figura 5 (A) pode-se observar que as maiores temperaturas da cena estão atreladas ao solo urbano, 

onde apresentam uma coloração vermelha. Apesar do solo exposto apresenta o NDVI próximo ao solo 

urbano, o mesmo, em condições de chuva abundante, apresenta temperatura mais amenas estando, na 

área em destaque, nas classes de [32,01 - 34,00 °C] e [30,01 - 32,00 °C]. A menor temperatura está 

localizada na Lagoa Boa Vista (26,48 °C) e a maior temperatura da área em destaque encontra-se no 

telhado do supermercado Atacadão (35,58 °C). Observou-se o asfalto no aeroporto da cidade, e este 

apresentou uma temperatura ligeiramente menor do que o telhado do supermercado; ou seja; 35,06 °C; 

indicando que o material utilizado no telhado é de baixo calor específico, pois ele aquece mais 

facilmente na presença da radiação solar do que o asfalto.  

Na Figura 5 (B), observam-se três coberturas distintas do solo, da esquerda para direita 

encontra-se, um lago, uma pequena mata e um Shopping Center, que na imagem termal estão em verde 

claro, os dois primeiros, e o último está em vermelho. As superfícies destacadas têm médias de 

temperatura de 29,9 °C; 30,5 °C e 35,7 °C, respectivamente. Esse resultado está de acordo com a 
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literatura que expressa que o solo urbano apresenta temperaturas mais elevadas do que o solo com 

vegetação adensada e corpos hídricos (LEITE et al., 2018; ASSIS et al., 2013).  

Em destaque na Figura 5 (C), pode-se observar que as áreas verdes dentro da mancha urbana 

estão na classe de temperatura de [30,01 - 32,00 °C] podendo apresentar, nos pixels mais internos, 

classes de [28 – 30 °C]. Contudo, na vizinhança dessas áreas é possível notar que as áreas construídas 

ao redor são beneficiadas com temperaturas de uma classe mais amena [32,01 - 34,00 °C], resultado 

que corrobora com a literatura supracitada.   

Já na Figura 5 (D), destaca-se uma área com presença de vegetação que, em 2018, sofreu 

desmatamento em parte, onde atualmente há, na área desmatada, vegetação de pastagem alta. A área 

que não sofreu intervenção, tem vegetação arbustiva pouco adensada, mas ela é mais eficiente para 

redução de sua temperatura do que a áreas de pastagem, pois apresenta a temperatura média de          

28,9 °C e área modificada em 2018 tem em média 29,9 °C, ou seja, a vegetação arbustiva reduziu a 

média de temperatura em 1 °C em comparação com pastagem. A área desmatada apresenta duas classes 

de [30,01 - 32,00 °C] e de [28,01 - 30,00 °C]. Enquanto o a área vegetada está classificada em duas 

classes temperatura, [28,01 - 30,00 °C] e [26,01 - 28,00 °C], corroborando com as observações de 

Assis et al. (2013). 

 

4. CONCLUSÃO 

  

Os resultados observados, nesse trabalho, demonstraram que as intervenções antrópicas em 

Campos dos Goytacazes contribuem para a elevação das temperaturas na cidade e na formação da ICU, 

pois as áreas com coberturas típicas do solo urbano obtiveram temperaturas elevadas quando 

comparadas ao solo menos antropizados.  

Comparando o NDVI à temperatura e correlacionando com a composição RGB observou-se 

que a faixa de NDVI atribuída ao solo urbano e exposto é a que obtém as maiores temperaturas, sendo 

a máxima temperatura encontrada quando o NDVI é igual a 0,2. A proporcionalidade é muito forte e 

inversa da temperatura com o NDVI, para valores de NDVI maiores do que 0,2. Indicando, ainda, que 

as vegetações mais densas são mais eficientes na redução da temperatura.  

A umidade do solo é um fator importante para a atenuação dos efeitos da ICU, visto que o solo 

impermeabilizado, ou seja, que não armazena água para a vaporização, como o solo urbano apresenta 

temperaturas mais elevadas. 

O somatório das áreas das 3 classes de maior temperatura contempla 52,25 % do total da 

margem direita e 58,30 % da margem esquerda, mesmo sendo 5,09 % da margem esquerda ser zoneada 
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como lagoas e não há lagoas na margem direita destacadas pelo zoneamento da prefeitura de 2020. O 

que indica que a margem esquerda pode apresentar uma maior tendência em converter a radiação solar 

em calor sensível do que a margem direita do RPS. Necessitando de análises mais detalhadas para a 

confirmação. 

Foi possível observar, que o elevado calor específico dos corpos d’água auxilia na redução da 

temperatura. Sob essa ótica, destaca-se a influência do RPS, que teve papel importante na redução da 

temperatura urbana. Este fato pode ser explicado pelo movimento das águas do rio, que inviabiliza o 

equilíbrio térmico delas com seu entorno. 

A vegetação é eficiente na redução da temperatura, corroborando com os resultados de Amorim 

(2019), sendo que as árvores, com frondosos dosséis, apresentam os melhores resultados, inclusive 

quando elas estão em pequenas áreas no solo urbano. E em áreas grandes e adensadas é possível 

encontrar temperaturas tão baixas quanto nos corpos hídricos. 

Como diretriz a gestão da cidade sugere-se a elaboração do Plano Diretor de Arborização de 

Áreas Verdes com o foco na (re)arborização das ruas e implementação de parques verdes com árvores 

de frondosos dosséis, a fim de reduzir a temperatura da cidade, principalmente durante o dia. 

 

 

5. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6023: informação e 

documentação: referências: elaboração. Rio de Janeiro, 2002. 

AMARANTE, O. A. C.; SILVA, F. J. L.; RIOS FILHO, L. G. Estado do Rio de Janeiro: Atlas 

Eólico. Secretaria de Estado de Energia, da Indústria Naval e do Petróleo, Camargo Schubert, 

2002. 

AMORIM, M. C. C. T. ILHAS DE CALOR URBANAS: MÉTODOS E TÉCNICAS DE ANÁLISE. 

Revista Brasileira de Climatologia, [S.l.], jun. 2019. ISSN 2237-8642.  

ARAÚJO, R.S.; SILVA NETO, J.D.; RAMOS, M.R.; SOUZA, S.P.; RANGEL, H.C.F.; MARQUES, 

J.P.E. Arborização no Centro Histórico de Campos dos Goytacazes – RJ. Perspectivas Online: 

Humanas e Sociais Aplicadas, v. 8, n.23, p. 59-70,2018. 

ASSIS, E. S.; SIRQUEIRA, C. A.; BAMBERG, Angelina M. Influência da vegetação no microclima 



23 

 

em ambiente simulado controlado. ENCONTRO NACIONAL DE CONFORTO NO AMBIENTE 

CONSTRUÍDO, v. 12, p. 324-338, 2013. 

BRASIL. Lei nº. 10.257, de 10 de julho de 2001 (Estatuto da Cidade), que “regulamenta os arts. 182 

e 183 da Constituição Federal, estabelece as diretrizes gerais da política urbana e dá outras 

providências”. Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/leis_2001/l10257.htm >. 

Acesso em 08 de ago. de 2019. 

BARSI, J. A.; BARKER, J. L.; SCHOTT, J. R. BARSI, Julia A.; BARKER, John L.; SCHOTT, John 

R. An atmospheric correction parameter calculator for a single thermal band earth-sensing instrument. 

In: IGARSS 2003. 2003 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium. 

Proceedings (IEEE Cat. No. 03CH37477). IEEE, 2003. p. 3014-3016. 

BARSI, J. A.; SCHOTT, J. R.; PALLUCONI, F. D.; HOOK, S. J.. Validation of a web-based 

atmospheric correction tool for single thermal band instruments. In: Earth Observing Systems X. 

International Society for Optics and Photonics, 2005. p. 58820E. 

CAMPOS DOS GOYTACAZES. Lei nº 0015, de 07 de janeiro de 2020. Institui o Novo Plano Diretor 

de Campos dos Goytacazes. Campos dos Goytacazes: Câmara Municipal, 2020. 

CAMPOS DOS GOYTACAZES. Lei nº 7.972, de 31 de março de 2008. Institui o Plano Diretor de 

Campos dos Goytacazes. Campos dos Goytacazes: Câmara Municipal, 2008. 

COSTA, A. N.; ALVES, M. da G. Monitoramento da expansão urbana do município de Campos dos 

Goytacazes–RJ, utilizando Geoprocessamento. In: Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto, 

v. 12, Goiânia, 2005, Anais... Goiânia: INPE, 2005, p. 3731-3738. 

DA SILVA, S. T.; DE SOUSA, B. H. Diagnóstico da arborização urbana do município de Guarabira- 

Paraíba. Paisagem e Ambiente, n. 41, p. 167-184, 2018. 

DELESPINASSE, C. F. B.; HASSE, I.; SILVA, L. M.; CAMPESTRINI, F. Cenário da arborização 

urbana nas maiores cidades do Estado do Paraná. Revista da Sociedade Brasileira de Arborização 

Urbana, v. 6, n. 3, p. 149-171, 2011. 

GONÇALVES, L. M.; MONTEIRO, P. H. S.; SANTOS, L. S.; MAIA, N. J. C.; ROSAL, L. F. Arbo-

rização Urbana: a Importância do seu Planejamento para Qualidade de Vida nas Cidades. Ensaios e 

Ciência: C. Biológicas, Agrárias e da Saúde, v. 22, n. 2, p. 128-136, 2018. 

IBGE – INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Censo Demográfico: 2000. 



24 

 

Disponível em: < HTTPS://cidades.ibge.gov.br/brasil > Acesso em 05 jun. 2019.  

LEITE, M. R.; SILVA, L. A.; MAGALHÃES FILHO, R. Análise do comportamento da temperatura 

de superfície e fluxo de calor no solo: Um estudo de caso no perímetro urbano de Montes Claros, 

Minas Gerais. Espaço Aberto, v. 8, n. 1, p. 109-125, 2018. 

LOCASTRO, J. K.; MIOTTO, J. L.; ANGELIS, B. L. D.; CAXUMBU, M. G. Avaliação do Uso 

Sustentável da Arborização Urbana no Município de Cafeara, Paraná. Ciência Florestal (01039954), 

v. 27, n. 2, 2017. 

LOMBARDO, M. A. Análise das mudanças climáticas nas metrópoles o exemplo de São Paulo e 

Lisboa. In: CORTEZ, ATC., ORTIGOZA, SAG (Org.). Da produção ao consumo: impactos 

socioambientais no espaço urbano [online]. São Paulo: Editora UNESP; São Paulo: Cultura 

Acadêmica, 2009. 146 p.ISBN 978-85-7983-007-5, p. 111 – 146.  

MENDONÇA, J. C.; ANDRÉ, R. G. B.; SOUSA, E. F.; SILVA, B. B. Aplicação do algoritmo SEBAL 

e imagens MODIS para estimativa do fluxo de calor do solo (G) na região Norte Fluminense, RJ, 

Brasil. In: SBSR, SIMPÓSIO BASILEIRO DE SENSORIAMENTO REMOTO, 14, 2009, Natal/RN.  

Anais XIV Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto. Natal: INPE, 2009. P.293-300. 

MITCHELL, J. K.; SOGA, K. Fundamentals of soil behavior. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, 

2005. 

NERY, Cesar Vinícius Mendes; OLIVEIRA, Diego Brito; ABREU, Luiz Henrique Gomes. Estudo 

comparativo entre os índices NDVI obtidos a partir dos sensores LANDSAT 5-TM e RESOURCESAT-

LISS III. Caminhos de Geografia, v. 14, n. 46, 2013. 

OKE, T.R. City size and the urban heat island. Atmospheric Environment. Oxford, v.7, p.769-779, 

1973. 

PAULA, L. de; DUARTE, M. S. S; TOSTES, R. B.; OLIVEIRA JUNIOR, P. R. de.; RUBACK, S. S. 

Arborização urbana do bairro Centro do município de Cataguases, MG. Revista Agrogeoambiental, 

Pouso Alegre, v. 7, n. 2, p. 101-112, jun. 2015. 

PEIXOTO, T. P. S. Análise temporal do índice de vegetação por diferença normalizada (ndvi) na região 

norte fluminense. 2015. XX f. Trabalho de Conclusão de Curso (Monografia). Universidade Estadual 

do Norte Fluminense Darcy Ribeiro, Campos dos Goytacazes, 2015. 

SALAMANCA, F.; ZHANG, Y.; BARLAGE, M.; CHEN, F.; MAHALOV, A.;  MIAO, S. Evaluation 



25 

 

of the WRF‐Urban Modeling System Coupled to Noah and Noah‐MP Land Surface Models Over a 

Semiarid Urban Environment. Journal of Geophysical Research: Atmospheres, v. 123, n. 5, p. 2387-

2408, 2018. 

SALES, D. S.; LUGON JUNIOR, J. ; OLIVEIRA, V. P. S. . Avaliação espaço-temporal da dinâmica 

de sedimentação do baixo curso do rio Paraíba do Sul por meio de sensoriamento remoto. In: VII 

Encontro de Sustentabilidade em Projetos ENSUS, 2019, Florianópolis/SC. Anais do VII Encontro de 

Sustentabilidade em Projetos. Florianópolis: UFSC/VIRTUHAB, 2019. v. 1. p. 95-105. 

SHENG, L; Tang, X; Youc, H; Gud, Q; Hue, H. Comparison of the urban heat island intensity 

quantified by using air temperature and Landsat land surface temperature in Hangzhou, 

China. Ecological indicators, v. 72, p. 738-746, 2017. 

TEIXEIRA, F. G.; LEITE, A. F. Formação de Ilhas de Calor Noturnas na estação de inverno no mu-

nicípio de Campos dos Goytacazes (rj). In: Semana de Geografia – Dinâmicas Geográficas do Norte 

e Noroeste Fluminense, v. 6, 2018, Campos dos Goytacazes, 2018, Anais... Campos dos Goytacazes: 

ISBN: 978-85-94029-22-5. 

USGS (United States Geological Survey). Using the USGS Landsat 8 Product. Disponível em: 

https://www.usgs.gov/land-resources/nli/landsat/using-usgs-landsat-level-1-data-product.Acesso em: 

08.ago.2020. 

XAVIER, L. G. S. Transformações Territoriais e ambientais em Campos dos Goytacazes e São 

João da Barra em Função do Complexo Logístico e Industrial do Porto do Açu. Dissertação 

(Mestrado em Engenharia Ambiental) – Instituto Federal Fluminense, Macaé, 2013. 

 

 

 

 

 

 

 



26 

 

ARTIGO CIENTÍFICO 2 

 

MODELAGEM ATMOSFÉRICA COM O WRF APLICADO AO ESTUDO DA ILHA DE 

CALOR URBANA: ANÁLISE DOS PARÂMETROS BIOFÍSICOS DA CIDADE DE 

CAMPOS DOS GOYTACAZES – RJ 

 

ATMOSPHERIC MODELING WITH WRF APPLIED TO THE URBAN HEAT ISLAND STUDY: 

ANALYSIS OF BIOPHYSICAL PARAMETERS IN THE CITY OF CAMPOS DOS GOYTACAZES - RJ 

 

Renata Silva Barreto Sales   - IFFluminense/PPEA 

 

RESUMO 

As mudanças do uso solo acarretam variações no fluxo de energia no sistema solo-atmosfera o que 

influencia na qualidade do ar, no conforto térmico ambiental e na vida humana como um todo. 

Portanto, conhecer a dinâmica do ambiente é fundamental para mitigar os efeitos indesejados da Ilha 

de Calor Urbana (ICU). Dentro desta ótica, este artigo tem como objetivo simular com o Weather 

Research and Forecasting (WRF) o dia 05 de novembro de 2019, o qual se obteve as maiores 

temperaturas registradas no ano, de acordo com estações meteorológicas INMET e UENF, traçando 

uma análise paralela à ICU e conforto térmico com base no Índice de Desconforto Térmico (IDT) de 

Thom (1959) da cidade de Campos dos Goytacazes, em diferentes cenários. O modelo WRF foi 

utilizado para simular três cenários: no primeiro cenário foi excluído o calor antropogênico e não houve 

adição do telhado verde (SCA_STV); no segundo o calor antropogênico foi adicionado a simulação 

sem que o telhado verde tenha sido incorporado (CCA_STV); e o terceiro ambos os efeitos foram 

acrescidos a simulação sendo nomeada de CCA_CTV. Os resultados mostraram o calor antropogênico 

intensifica a ICU e aumenta o desconforto térmico. As 8 h a simulação sem o calor antropogênico e 

sem o telhado verde apresentou uma Ilha Fria Urbana (IFU) o que não foi observado nas outras 

simulações; o IDT do horário foi classificado entre 24 e 27, isto é, onde mais de 50 % das pessoas 

sente desconforto térmico para todas as simulações. As 15 h foram observadas nas 3 simulações o 

aparecimento da ICU e os valores estiveram em duas classes de IDT em todas a simulações, ou seja, 

onde a maioria sente desconforto térmico e todos sentem estresse térmico severo. As 20 h foram 

observadas que a simulação onde foi contabilizado apenas o calor antropogênico apresentou a ICU 

mais intensa e maiores valores de IDT. Os resultados demonstram, que o efeito do calor antropogênico 

influencia na intensificação do ICU e o efeito do telhado verde com a cobertura de 50% da malha 
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urbana é capaz de reduzir os efeitos da ICU noturna causados pelo calor antropogênico, mas não 

apresenta forte impacto. 

Palavras-chave: Ilha de Calor Urbana. Índice de Desconforto Térmico. Modelagem Atmosférica.  
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ABSTRACT 

Changes in soil use cause variations in the flow of energy in the soil-atmosphere system, which 

influences air quality, environmental thermal comfort and human life as a whole. Therefore, knowing 

the dynamics of the environment is essential to mitigate the unwanted effects of the Urban Heat Island 

(ICU). Within this perspective, this article aims to simulate with the Weather Research and Forecasting 

(WRF) the 5th of November 2019, which obtained the highest temperatures recorded in the year, 

according to the weather stations INMET and UENF, tracing an analysis parallel to ICU and thermal 

comfort based on Thom's Thermal Discomfort Index (IDT) (1959) from the city of Campos dos 

Goytacazes, in different scenarios. The WRF model was used to simulate three scenarios: in the first 

scenario, anthropogenic heat was excluded and there was no addition of the green roof (SCA_STV); 

in the second, anthropogenic heat was added to the simulation without the green roof being 

incorporated (CCA_STV); and the third, both effects were added to the simulation being named 

CCA_CTV. The results showed anthropogenic heat intensifies the ICU and increases thermal 

discomfort. At 8 am the simulation without anthropogenic heat and without the green roof presented 

an Urban Cold Island (IFU) which was not observed in the other simulations; the time IDT was 

classified between 24 and 27, that is, where more than 50% of people experience thermal discomfort 

for all simulations. At 3 pm, the appearance of the ICU was observed in the 3 simulations and the 

values were in two classes of RTD in all simulations, ie, where the majority feels thermal discomfort 

and everyone feels severe thermal stress. At 20 h it was observed that the simulation where only 

anthropogenic heat was counted presented the most intense ICU and highest RTD values. The results 

demonstrate that the anthropogenic heat effect influences the intensification of the ICU and the effect 

of the green roof with the 50% coverage of the urban grid is able to reduce the effects of the night ICU 

caused by the anthropogenic heat, but does not have a strong impact. 

 Keywords: Urban Heat Island. Thermal Discomfort Index. Atmospheric Modeling. 
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1. INTRODUÇÃO 

  

As mudanças na cobertura do solo urbano provocam alterações na interação do sistema solo-

atmosfera influenciando na qualidade do ar, no conforto térmico, no modo de absorção/transmissão de 

energia e na vida da população urbana. A observação dessa complexa interação pode ajudar na tomada 

de decisão podendo ser o primeiro passo rumo a uma cidade sustentável (GUARINO et al. 2014, 

NUCCI, 2008).   

Como efeito das mudanças da cobertura do solo há um aumento da temperatura nas áreas 

urbanas em relação as zonas rurais, sendo denominado este fenômeno de Ilha de Calor Urbana (ICU). 

Os efeitos da ICU podem acarretar ambientes pouco propício a vida humana, pode este ser mensurado 

a partir do desconforto térmico sentido pela população com índices os quais têm o intuito de descrever 

a relação entre o ambiente o a percepção humana, por meio de um abordagens biometeorológicas, 

fisiológicas, psicológico, médicas, climatológicas e de engenharia (CARLUCCI e PAGLIANO, 2012).  

Dentre os índices que visam medir o conforto térmico o Índice de Desconforto Térmico (IDT) 

(do inglês - Discomfort Index) de Thom (1959) é o mais famoso e utilizado na literatura (YOUSIF E 

TAHIR, 2013). Este se baseia nos valores de umidade relativa e temperatura do ar a 2 metros para 

expressar os valores de desconforto térmico.  Estudos feitos na Grécia (ANGOURIDAKIS e 

MAKROGIANNIS, 1982) e no México (JÁUREGUI, e SOTO, 1967) indicam que a maioria das 

pessoas experimentam a sensação de desconforto térmico quanto do IDT atinge valores iguais ou 

maiores do que 24. 

Segundo as normais climatológicas fornecidas pelo INMET (Instituto Nacional de 

Meteorologia), Campos dos Goytacazes tem se tornado uma cidade mais quente e seca, pois do período 

de 1961-1990 para o período de 1981-2010 a média anual de temperatura aumentou, em contrapartida 

as médias de precipitação e umidade relativa do ar anuais reduziram. Estes fatores podem indicam que 

a cidade está passando por mudanças climáticas, tendo aumentado o IDT, com base nas normais 

climatológicas, de 20,6 para 21,1.  

A unidade relativa do ar e a temperatura do ar são parâmetros observados do modo pontual em 

estações meteorológicas. Interpolar os dados das estações apresenta-se muitas vezes inviáveis, devido 

à natureza da variação espacial da temperatura e umidade, deste modo seria necessário a coleta de 

dados em múltiplos pontos tornando inviável a execução do trabalho. Dentro desta perspectiva a 

modelagem pode contribuir para investigar o comportamento da ICU e do IDT na cidade, pois nos 

cálculos realizados em um modelo considera a variação do uso do solo, a vegetação e o relevo nas suas 

análises (AMORIM, 2019).  



30 

 

Nesse trabalho foi utilizado o modelo WRF (Weather Research and Forecasting), versão 4.0, 

que é mundialmente utilizado em diversos estudos de modelagem atmosféricas, tendo sido utilizado 

para o estudo da ICU por Li et al. (2019), Takebayashi e Senoo (2018); Morini et al. (2018) e Guarino 

et al. (2014). Foram propostos três cenários de simulação para a cidade onde foi variado o efeito do 

calor antropogênico e do telhado verde para a observação da ICU da cidade. 

Dentro desse contexto, este trabalho visa investigar o comportamento da ICU e estresse térmico 

dos munícipes em três diferentes cenários simulados pelo WRF afim de observar o impacto do calor 

antropogênico e do telhado verde no dia mais quente de 2019. No modelo, foram utilizados o esquema 

urbano de camada simples (sf_urban_physics) e para validação do modelo foi utilizado como 

referência os dados observados em duas estações meteorológicas dentro do perímetro urbano.  

O modelo foi validado com base nos dados medidos de duas estações meteorológica sendo 

utilizados as métricas RMSE (raiz quadrada do erro médio), MAPE (Erro Percentual Médio Absoluto), 

e coeficiente de correlação de Pearson (R). 

 

 

2. ASPECTOS TEÓRICOS E METODOLÓGICO 

 

2.1. Área de Estudo 

 

O município de Campos dos Goytacazes, que se localiza no norte do estado do Rio de Janeiro 

a 277 km da capital. O clima é tropical úmido (Aw), segundo a classificação Köppen, possuindo verões 

chuvosos e invernos secos (MENDONÇA et al. 2012). O município tem pouca variação de altitude, 

visto que sua formação geológica é proveniente de dos sedimentos carreados do rio Paraíba do Sul. 

Na Figura 1 é possível visualizar o perímetro urbano que tem 148,65 km2 e está em destaque 

amarelo dentro do D01 que o domínio de melhor resolução espacial do modelo e com base no qual 

foram feitas as análises.  

 

2.2. Identificação do dia da análise 

 

A identificação do dia onde ocorreu a maior temperatura no ano de 2019 em Campos dos 

Goytacazes foi baseada na temperatura das estações meteorológicas do INMET e da UENF 

(Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro), elas podem ser identificadas na Figura 

1. As duas estações meteorológicas indicaram que o dia mais quente do ano de 2019 foi o dia 05 de 
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novembro de 2019.  

 
Figura 1 – Localização, estações de controle e domínios da área de estudo. 

 

 

2.3. Configuração do WRF 

 

A simulação foi realizada utilizando quatro domínios alinhados bidirecional a coordenada 

central 41,309 S e 21,762 W com taxa de redirecionamento igual a 3, onde os domínios pode ser 

observado na Figura 1. O grid D01 é o domínio de maior resolução espacial e as análises foram 

realizadas com base nos resultados dele, sendo as dimensões deste grid 0,003 X 0,003 graus e malha 

60 X 60. Os domínios D02 e D03 simulam áreas do município de Campos dos Goytacazes, cujo as 

malhas são, respectivamente, 42 X 42 e 36 X 36. D04 é o domínio de menor resolução espacial e malha 

de 32 X 32, ele está localizado em parte de três estados: Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais.  

Todos os domínios foram simulados com 35 níveis verticais.   

As condições iniciais e de fronteira derivam do GFS (Global Forecast System), que é executado 

4 vezes por dia pelo Serviço Nacional de Meteorologia dos Estados Unidos (0000 UTC, 0600 UTC, 

1200 UTC e 1800 UTC), cuja resolução espacial é de 0,25 graus. As simulações iniciaram no dia 03/11 
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as 1200 UTC para que o horário fosse ajustado ao fuso local (-3 UTC), e as seis primeiras horas fossem 

descartadas, a fim de desconsiderar o período inicial de instabilidade do modelo, e finalizou as 0600 

UTC do dia 07/11. 

O WRF possui um conjunto de sofisticados esquemas físicos que são responsáveis por 

parametrizar o transporte de temperatura e umidade na atmosfera e devem ser ajustados para a região 

de interesse, bem como a variável física a ser analisada. Sales (2020) a partir de um estudo de 

sensibilidade de parametrizações físicas para análise da variação da precipitação pluviométrica na 

bacia do Rio Paraíba do Sul, testou 49 combinações de esquemas físicos no WRF, encontrando os 

esquemas mais ajustados estatisticamente para a região (Tabela 1). Uma vez que a cidade de Campos 

dos Goytacazes está inserida na bacia do rio Paraíba do Sul assumiu-se que os parâmetros são válidos 

para esta área de estudo. 

 

Tabela 1 – Parametrizações físicas utilizadas no WRF 

Microfísica Cumulus Camada Limite 
Planetária  

Camada Superficial Superfície 
Terrestre  

Onda 
Longa 

Onda 
Curta 

WSM5 Grell 3D MYJ 
Esquema de  

Similaridade ETA 
Noah Land 

Surface Model 
RRTM Dudhia 

 

2.3.1. O esquema sf_urban_physics 

 

Atualmente o esquema de parametrização para o modelo de camada urbana no WRF dispõe 

principalmente:  

(i) do Modelo Urbano de Camada Simples ou Single-Layer Urban Canopy Model (SLUCM) 

de Kusaka et al. (2001) introduzido em 2002 na versão WRF 2.2 com o intuído de melhorar a descrição 

das condições de contorno inferiores e fornecer previsões mais precisas para as regiões urbanas. 

Baseado nesse esquema, o modelo WRF adiciona a geometria urbana simplificada, mas reconhece a 

natureza tridimensional da camada urbana, incluindo o sombreamento de edifícios, absorção e reflexos 

múltiplos da radiação solar, perfil de vento na camada de dossel e equação de transferência de calor 

multicamada para superfícies de telhado, paredes e estradas, além de representar o fluxo de calor 

antropogênico que é adicionado ao cálculo de balanço de energia da superfície. 

(ii) Desenvolvida por Martilli et al. (2002) o esquema BEP (Building Environment 

Parameterization) introduziu um esquema de modelagem urbana mais sofisticado, a parametrização 

admite os impactos das superfícies urbanas horizontais (telhados e ruas) e verticais (paredes) no 
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momento, assim como o calor e o fluxo de energia cinética turbulenta passados para a camada de limite 

planetário (do inglês: Planetary Boundary-Layer - PBL). No BEP o dossel urbano considera os efeitos 

de arrasto dos edifícios, a transformação da energia cinética de movimento médio em energia cinética 

turbulenta e a modificação do fluxo de energia da superfície devido aos efeitos do sombreamento e da 

absorção de energia radioativa. Esta parametrização considera que as células da grade urbana sejam 

formadas por uma série de edifícios os quais apresentam a mesma distância e largura entre si, porém 

com alturas diferentes. 

(iii) O esquema BEM (Building Environment Model) foi desenvolvido por Salamanca et al. 

(2010) e vinculado ao BEP com o intuito de aperfeiçoar os cálculos das estimativas das trocas de 

energia entre os ambientes internos e externos, contemplando em seu modelo (HE et al. 2019): 

• a difusão do calor através das paredes, telhados e pisos;  

• a radiação que passou pelas janelas;  

• a troca de radiação de ondas longas entre superfícies internas;  

• o calor gerado devido a ocupantes e equipamentos; e  

• A geração de calor oriundos dos dispositivos de ar-condicionado, ventilação e aqueci-

mento. 

 
Figura 2 – Esquematização do funcionamento dos modelos de camada urbana SLUCM e BEP+BEM.  Fonte: Modificado 

de Chem et al., 2011 e Pokhrel et al., 2020. 
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Os esquemas do modelo da camada urbana do WRF estão ilustrados na Figura 2. Neste artigo 

foi utilizado o esquema SLUCM para obter uma melhor representação dos fenômenos físicos típicos 

do dossel urbano foi usado, para todas as simulações realizadas, o SLUCM acoplado ao modelo de 

superfície Noah Land-surface Model (ROCHA e SILVA, 2019). Os parâmetros associados ao modelo 

foram descritos na Tabela 2. 

 

Tabela 2 - Parametrizações utilizadas no URBPARM.TBL 

Parâmetros Urbanos Unidade 
residencial 

de baixa 
densidade 

residencial 
de alta 

densidade 
Comercial 

Altura das construções  M 5 7.5 10 
Largura das construções M 8.3 9.4 10 
Largura das estradas M 8.3 9.4 10 

Calor Antropogênico W / m2 20 50 90 

Calor latente W / m2 20 25 40 

FRC_URB - 0.5 0.9 0.95 

Capacidade de calor do telhado J / m3 K 1.0x106 

Capacidade de calor das paredes  J / m3 K 1.0x106 

Capacidade de calor do solo J / m3 K 1.4x106 
Condutividade termal dos telhados J / m s K 0.67 
Condutividade termal das paredes J / m s K 0.67 
Condutividade termal do solo J / m s K 0.4004 
Albedo de superfície do telhado  - 0.2 
Albedo de superfície da parede - 0.2 
Albedo de superfície do solo - 0.2 
Emissividade de superfície telhado - 0.9 
Emissividade de superfície parede - 0.9 
Emissividade de superfície solo - 0.95 
 

 

2.3.2. Aferição da acurácia do erro do modelo WRF 

 

Para a verificação do desempenho do modelo foram usados os dados medidos pelas estações 

meteorológicas dentro do perímetro urbano (INMET e UENF). Sendo utilizados os indicadores 

estatísticos Raiz Quadrada do Erro Médio (RMSE) (1), Erro Percentual Médio Absoluto (MAPE) (2) 

e Coeficiente de Correlação de Pearson (R) (3) para dimensionar o erro do modelo: 

 

>?/@ =  A∑ (CDEF,E�CGHI,E)8JEK;
L                                                                                                                    (1) 
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?"M@ = �
L  ∑ |CGHI,E�CDEF,E|JEK;

CGHI,E
                                                                                                                        (2) 

 

> = ∑ (CGHI,E�CGHI)(CDEF,E�CDEF)JEK;
A∑ (CGHI,E�CGHI)8JEK; A∑ (CDEF,E�CDEF)8JEK;

                                                                                              (3) 

 

onde XSim e XObs são os valores simulados e observados respectivamente. 

 

2.3.3. Cálculo da temperatura do ar a 2 m (T2) 

 

A temperatura do ar a 2 metros (T2) é calculada no WRF/UCM com base no valor da 

temperatura de superfície (Ts) e na função de transferência do fluxo de calor sensível (H) (LI e BOU-

ZEID, 2014; LI et al., 2019) de acordo com a seguinte fórmula: 

 

QR =  QS − T
3UV8W8                                                                                                                                                    (4) 

 

onde: ρ é a densidade do ar (kg . m-3); Ch2 é o coeficiente de transferência a 2 metros, U2 é a velocidade 

do vento a 2 metros.  

Cada célula da grade urbana apresenta uma porcentagem de superfície impermeável, sendo o 

valor estipulado de acordo com a categoria (residencial de baixa densidade, residencial de alta 

densidade ou industrial/comercial). A fração impermeável da célula é determinada por FRC_URB no 

UCM (Urban Canopy Model). A Ts e o H, no geral, são calculados como a soma ponderada das porções 

de área vegetada e impermeável como é mostrado a seguir: 

 

QS = #>X_Z>[ × QS(\]^_`]_áb_c) + (1 − #>X_Z>[) × QS(b_d_efçãi)                                                 (5) 

 

j = #>X_Z>[ × j(\]^_`]_áb_c) + (1 − #>X_Z>[) × j(b_d_efçãi)                                                 (6) 

 

onde Ts(impermeável), Ts(vegetação), H(impermeável) e H(vegetação) são respectivamente temperatura de superfície 

dos componentes impermeáveis, temperatura de superfície dos componentes da vegetação, fluxo de 

calor sensível dos componentes impermeáveis e fluxo de calor sensível dos componentes vegetados.  

Substituindo Ts e H das equações (5) e (6) na equação (4) temos a temperatura a 2 m: 
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QR = #>X_Z>[ × kQS(\]^_`]_áb_c) − QS(b_d_efçãi) − TEFlmnFmáomp�Tomqmrsçãt
3UV8W8

 u + QS(b_d_efe\iv) − Tomqmrsçãt
3UV8W8

                                          (7)                                                                        

         

A variável FRC_URB ajusta a função T2 a vegetação ou impermeabilidade da superfície, 

podendo variar de 0 a 1 de acordo com a impermeabilidade do solo. 

 

 

2.3.4. Calor antropogênico 

 

 

Segundo Sailor e Lu (2004) o calor antropogênico (Q) pode ser fracionado em três 

componentes: 

 

w = w+ + wx + wy                                                                                                                 (8) 

 

onde QV é a fração do calor antropogênico provenientes dos veículos, QE é a fração do calor oriunda 

dos edifícios e QM é a fração do calor que corresponde ao metabolismo humano. O Componente dos 

edifícios engloba o calor liberado diretamente do consumo de energia elétrica e o calor fornecido para 

o aquecimento pela queima de combustível. O componente dos edifícios exige um perfil diferenciado 

para cada mês, pois o acondicionamento dos ambientes, como ar-condicionado e aquecedores, implica 

em um consumo diferente da energia e consequentemente um QE diferenciado. 

 

2.3.4.1. Calor antropogênico do modelo WRF 

  O esquema SLUCM do Modelo de Camada Urbana dispõe da opção da inserção do efeito do 

calor antropogênico para o cálculo do balanço energético da superfície. Para cada classe do uso do 

solo; ou seja, residencial de baixa densidade, residencial de alta densidade e comercial/industrial; é 

atribuída um valor de calor antropogênico em W/m2. Neste trabalho foram utilizados os valores 

padrões do modelo que foram respectivamente 20 W/m2, 50 W/m2 e 90 W/m2 para o calor 

antropogênico (AH), estes foram também aplicados por Teixeira el. al (2019) em Lisboa. A fração 

dessa energia dissipada varia de acordo com o tempo, sendo o perfil descrito na Figura 3. O modelo 

simula os horários das 8 h e das 17 h com 100% do calor antropogênico estipulado, pois nesses horários 

o fluxo de veículo é mais intenso devido aos horários de chegada e saída do trabalho. 



37 

 

 
Figura 3 – Perfil diário adimensional padrão do modelo, da fração horaria do calor antropogênico.  

 

 O calor latente antropogênico (ALH) também foi calculado e os valores da energia empregada 

nesse fenômeno também foi atribuído os valores padrões, sendo eles 20 W/m2, 25 W/m2 e 40 W/m2 

para residencial de baixa densidade, residencial de alta densidade e comercial/industrial 

respectivamente. O perfil desse calor também varia o tempo e ele é demonstrado na Figura 4.  

 

 
Figura 4 – Perfil diário adimensional padrão do modelo, da fração horaria do calor latente antropogênico.  

 

 

2.3.5. Telhado verde 

 

O telhado verde no WRF apresenta uma estrutura composta por quatro camadas, sendo elas: 
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concreto, drenagem, solo (barro) para a vegetação (pastagem) e uma camada de crescimento, 

totalizando 50 cm de profundidade da camada. A temperatura média para a camada com telhado verde 

é calculada como (SHARMA et al., 2016): 

 

Q]_z_{+ = #b_dQ{+ + (1 − #b_d)Q{U                                                                                           (9) 

 

onde Tmed_TV é a temperatura média da camada com telhado verde; Fveg é a fração do telhado verde; 

TTV é a temperatura do telhado verde e TTC é a temperatura do telhado convencional. 

Na simulação CCA_CTV o parâmetro do telhado verde foi adicionado à simulação. Atribuindo  

ao modelo a fração de 50 % do telhado urbano coberto por telhado verde (FGR = 0,5). 

 

   

2.3.6. Umidade relativa do ar 

 

A umidade relativa do ar a 2 metros é um parâmetro meteorológico que é obtido com base em 

alguns dados climáticos modelados pelo WRF, como, por exemplo, pressão, temperatura e taxa de 

mistura de vapor de água. O valor da umidade relativa do ar é obtido por meio de uma razão entre a 

pressão de vapor e pressão de vapor saturada sendo multiplicada por 100 para obter o valor em 

porcentagem, como pode ser observado na equação (10). 

 

Z| =  x
xI × 100                                                                                                                                                  (10) 

 

onde UR é a umidade relativa, E é a pressão de vapor e Es é a pressão de vapor saturada. 

 

2.4. Índice de Desconforto Térmico (IDT) 

 

 

Segundo Amorim (2019) um dos produtos gerados da urbanização é o desconforto térmico. 

Visando mensurá-lo foi empregado Índice de Desconforto Térmico (IDT) desenvolvido por Thom 

(1959) e tem como objetivo medir a satisfação ambiental devido as condições de temperatura e 

umidade. Na equação (11) T2 é a temperatura em °C e UR é a umidade relativa do ar em porcentagem 

ambos a 2 metros.  
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P! =  QR − (0,55 − 0,0055 × Z|) × (QR −  14,5)                                                                                    (11) 

 

Na Tabela 3 o IDT está dividido em classes e a porcentagem da população que sente 

desconforto térmico. O IDT é amplamente difundido na literatura e já foi utilizado em diversos estudos 

(DE FREITAS et al., 2016; AZEVEDO et al., 2015; PAPANASTASIOU et al., 2015). 

 

Tabela 3 - Classes de IDT e efeitos a saúde humana 

Classes (ºC) Efeitos na saúde humana 

IDT  <  21 Sem desconforto 
21    ≤  IDT  <  24 Menos de 50% da população sente desconforto 
24    ≤  IDT  <  27 Mais de 50% da população sente desconforto 
27    ≤  IDT  <  29 A maioria da população sofre desconforto 

29  ≤  DI  <  32 Todos sentem estresse severo 
IDT  ≥  32 Estado de emergência médica 

Fonte: modificado de Papanastasiou et al. (2015) 

 

 

2.5. Simulações realizadas 

 

Estudos de modelagem do clima urbano indicam que o calor proveniente das atividades 

humanas tente a elevar as temperaturas desses ambientes (SAILOR e LU, 2004). Para investigar os 

efeitos da ação humana diretamente relacionado ao incremento de energia térmica nos ambientes 

urbano, este trabalho utilizou-se de três cenários para observar a ICU e IDT da cidade de Campos dos 

Goytacazes. No primeiro cenário foi excluído o calor antropogênico e não houve adição do telhado 

verde (SCA_STV). No segundo o calor antropogênico foi adicionado a simulação sem que o telhado 

verde tenha sido incorporado (CCA_STV). Na última simulação ambos os efeitos foram acrescidos a 

simulação sendo nomeada de CCA_CTV. 

 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

3.1. Acurácia do modelo 

 
Os valores obtidos pelo WRF de temperatura e umidade foram submetidos aos valores medidos 

em duas estações meteorológicas, totalizando 50 valores de cada variável climática para mensurar a 
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acurácia dos modelos. Os modelos SCA_STV, CCA_STV e CCA_CTV apresentaram correlação (R) 

entre os dados medidos e modelados para a temperatura de 0,979; 0,974; 0,983 respectivamente, vide 

Figura 5. A correlação é direta e muito forte, o que indica que os modelos tentem a acompanhar os 

dados medido. Os valores encontrados com a metodologia estão dentro do intervalo encontrado por 

Imran et al. (2018) e por Li et al. (2019) que foram [0,90 - 0,99] e [0,93 - 0,97], respectivamente. 

Figura 5 – Correlação entre os dados modelados e observados da temperatura (a esquerda) e umidade (a direita). (a) 

Correlação da temperatura do modelo SCA_STV. (b) Correlação da temperatura do modelo CCA_STV. (c) Correlação da 

temperatura do modelo CCA_CTV. (d) Correlação da umidade do modelo SCA_STV. (e) Correlação da umidade do modelo 

CCA_STV. (f) Correlação da umidade do modelo CCA_CTV. 

(a)                                                                                                   (d) 

     
 

(b)                                                                                                   (e)  

     
 

(c)                                                                                                  (f) 

     

R = 0,980

20

25

30

35

40

20 25 30 35 40

M
o

d
e

la
d

o
 (

°C
)

Medido (°C)

R = 0,945

20

40

60

80

100

20 40 60 80 100

M
o

d
e

la
d

o
 (

%
)

Medido (%)

R = 0,976

20

25

30

35

40

20 25 30 35 40

M
o

d
e

la
d

o
 (

°C
)

Medido (°C)

R = 0,941

20

40

60

80

100

20 40 60 80 100

M
o

d
e

la
d

o
 (

%
)

Medido (%)

R = 0,983

20

25

30

35

40

20 25 30 35 40

M
o

d
e

la
d

o
 (

°C
)

Medido (°C)

R = 0,947

20

40

60

80

100

20 40 60 80 100

M
o

d
e

la
d

o
 (

%
)

Medido (%)



41 

 

Os modelos SCA_STV, CCA_STV e CCA_CTV também tiveram uma correlação muito forte 

para a umidade, sendo elas respectivamente: 0,979; 0,974 e 0,983, vide Figura 5. Resultados se 

encontram dentro do intervalo encontrado dentro da literatura citada acima. 

Os RMSE indicam que os modelos SCA_STV, CCA_STV e CCA_CTV estão bem ajustados, 

pois eles são respectivamente 1,15; 1,31 e 1,13 para a temperatura e 1,26; 1,42 e 1,17 para a umidade. 

Todos os modelos apresentaram o erro médio percentual abaixo de 5%, como pode ser observado na 

Tabela 4. 

 

Tabela 4 – Testes estatístico 

  Temperatura Umidade 
  RSME MAPE RSME MAPE 

SCA_STV 1.15 3% 1.26 4% 
CCA_STV 1.31 4% 1.42 4% 
CCA_CTV 1.13 3% 1.17 3% 

 

 

3.2.  O Comportamento da temperatura e da umidade na ICU 

 

Nas três simulações realizadas apresentam comportamentos semelhante para umidade como 

pode ser visto nas Figuras 6. A umidade inicia o dia com valores elevados próximos ao 100 % de 

saturação e reduz com o aumento da temperatura, chegando ao seu ponto mais baixo as 13 h (31,99 % 

para SCA_STV, 31,63 % para CCA_STV e 31,97 % para CCA_CTV) e então a umidade do ar volta a 

apresentar valores mais elevados.  

A simulação SCA_STV apresenta os menores valores e a CCA_STV os maiores valores para 

a temperatura, contudo as 3 simulações apresentam valores próximos. Rocha e Silva (2019) obtiveram 

uma discrepância um pouco maior entre as simulações com e sem o calor antropogênico em Lisboa, 

chegando a apresenta uma diferença de até 1°C no horário noturno, entretanto, neste trabalho, foi 

encontrado uma discrepância máxima de 0,61 °C entre as simulações SCA_STV e CCA_STV, também 

no horário noturno.  

A Tabela 5 apresenta os valores máximos, mínimos, médios e medianos das simulações do 

gráfico da Figura 7. Nela observa-se que maiores valores estão na simulação CCA_STV, demonstrando 

que o calor antropogênico tem influência no aumento da temperatura. Quando adicionado o efeito do 

telhado verde a 50% da cobertura urbana observa-se uma redução do aumento da temperatura 

provocado pelo calor antropogênico, mas a redução da temperatura não se iguala aos resultados da 
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simulação SCA_STV, ou seja, sem a influência do calor antropogênico.  

 
Figura 6 – Ciclo diário da umidade relativa do ar a 2 m para as simulações SCA_STV, CCA_STV e CCA_CTV. 

 

 

 
Figura 7 – Ciclo diário da temperatura do ar a 2 m para as simulações SCA_STV, CCA_STV e CCA_CTV. 
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Tabela 5 – Temperatura 

  SCA_STV CCA_STV CCA_CTV 

Mínimo 22,23 22,27 22,18 
Mediana 27,29 27,60 27,61 

Média 28,85 28,97 28,97 
Máximo 38,05 38,17 38,10 

 

 

3.3. O Comportamento Climático Ambiental da Malha Urbana no Ciclo Diário 

 

Os três cenários apresentam IDT muito semelhante, pois apesar de haver variação no valor de 

IDT por cada horário dentre as simulações, não há diferenciação das classes entre simulações. Deste 

modo as três simulações obtiveram o seguinte comportamento por período:  

• 00h – 06h: menos de 50% da população sente desconforto térmico. 

• 07h – 08h: mais de 50% da população sente desconforto térmico. 

• 09h – 12 e 15h – 24h: a maioria da população sofre desconforto térmico. 

• 13h – 14h: todos sentem estresse térmico. 

O dia inicia-se com desconforto térmico para menos de 50% da população e logo no amanhecer 

o desconforto já atinge mais de 50% da população, alcançando a maioria da população já na metade 

na manhã. O Desconforto atinge a todos nos horários das 13 h às 14 h, após esse horário o desconforto 

atinge a maioria da população e assim permanece. Ou seja, mesmo nos horários onde não há a 

incidência de Sol (00h às 06h e 18h às 24h) parte da população está sentindo desconforto térmico. 

Indicando que a cidade tem dificuldade de dissipar a energia solar recebida durante o dia.  

Na Figura 8 observa-se que nos horários mais quentes no dia não há diferenciação de valores 

de IDT, porém após o fim da tarde é possível observar que a simulação SCA_STV apresentam valores 

mais agradáveis tendo uma diferença de até 0,36. 

A Tabela 6 apresenta os valores mínimos, medianos, médios e máximos do gráfico da Figura 

8, onde observa-se que por meio da análise dos valores médios horários a simulação SCA_STV tende 

a ter as menores temperaturas médias e as simulações CCA_STV e CCA_CTV tem a temperatura mais 

elevadas, corroborando com a análise. 
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3.4. A Ilha de Calor de Campos e o conforto térmico da cidade 

 

Para uma análise mais detalhada foram destacados três horários para que se possa observar o 

comportamento da temperatura e do IDT. Os horários das 8h e 20h foram escolhidos com base nos 

horários encontrados por Pitton (1991) para o início da Ilha Fria Urbana (IFU) e ICU respectivamente 

e o horário das 15h foi escolhido devido a máxima radiação solar. 

 

 
Figura 8 – Ciclo diário do IDT a 2 metros para as simulações SCA_STV, CCA_STV e CCA_CTV. 

 

Tabela 6 – Índice de Desconforto Térmico 

  SCA_STV CCA_STV CCA_CTV 

Mínimo 22,07 22,09 22,03 
Mediana 25,27 25,44 25,50 

Média 25,62 25,69 25,69 
Máximo 29,22 29,25 29,26 

 

 

Em todos os horários destacados apresentam os valores mais baixos de temperatura de IDT da 

cena, encontra-se onde o modelo assume o uso do solo como corpos hídricos, estando estes pontos 

representados nas imagens em azul. 

Na Figura 9 observa-se que a simulação SCA_STV na região onde há um maior adensamento 

urbano, no período da manhã, as temperaturas são ligeiramente mais amenas do que na região 

periférica. Esse fenômeno é conhecido como Ilha Fria Urbana (IFU), segundo Rasul et al. (2017) esse 

fenômeno tem sido relatado em ambientes áridos, semiáridos, árticos e subártico em determinadas 
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estações do ano, relatando ainda que durante as estações secas as cidades Reykjavik e Cidade do 

México apresentam este fenômeno. Campos dos Goytacazes está, segundo a classificação Köppen, na 

Zona Tropical Aw, porém a cidade tem se tornado mais seca e quente podendo ser enquadrada como 

semiárida o que explica o aparecimento da IFU durante horário da manhã nesse cenário (MARQUES 

et al, 2002). A IFU de fraca intensidade aparece na simulação devido a inércia térmica da área urbana 

ser maior do que do solo na região semiárida. Este fenômeno não é observado nas simulações 

CCA_STC e CCA_CTV o que indica que o calor antropogênico torna mais quente a área urbana, 

eliminando a IFU.  

 

 

Figura 9 – Condições ambientais às 8 horas. 
 

Contudo quando se analisa o conforto ambiental por meio do IDT é possível perceber que nas 

três simulações apresentam, na mancha urbana, um conforto ambiental ligeiramente mais agradável. 

Sendo a simulação SCA_STV a que apresenta os menores valores de IDT dentro da malha urbana. 

Todavia, no horário todas as simulações e em todos os pontos o IDT está na mesma classe, onde mais 

de 50% da população sente desconforto térmico (24-27).  

Amorim (2018) demonstrou que no período diurno as condições ambientais, como a baixa taxa 
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de precipitação pode reduzir o gradiente de temperatura entre a área construída e a não construída. 

Amorim (2019) expressa que baixa precipitação torna a vegetação menos exuberante, significando que 

as áreas rurais estão mais “quente” e por isso a região urbana aparenta estar mais “fria”. O que explica 

o motivo de a área urbana ser desconfortável para mais de 50 % dos seus habitantes apesar de 

apresentar o IDT mais baixo, visto que nos últimos 10 dias que antecederam a data analisada o INMET 

registou apenas 1,4 mm de precipitação. 

Na Figura 10 observa-se as condições ambientais as 15 h, onde pode-se perceber a formação 

da ICU, porém na simulação SCA_STV tem temperaturas menores do que nas simulações CCA_STV 

e CCA_CTV. Neste horário a simulação CCA_CTV apresenta as maiores temperaturas dentre as 

simulações.  

 

 
Figura 10 – Condições ambientais às 15 horas. 

 

Ao analisar o IDT não se observa uma variação muito grande entre os cenários, mas a simulação 

que apresenta valores de IDT mais desfavoráveis nesse horário é a CCA_CTV e a simulação com 

valores mais favoráveis é a SCA_STV. Contudo todas as simulações estão dentro de duas classes de 

IDT, onde a maioria sente desconforto térmico [27 – 29] e todos sentem estresse térmico severo [29 –  
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32]. 

Os 3 cenários as 20 h (Figura 11) apresentam temperatura mais intensas dentro das áreas 

urbanas mais adensadas, caracterizando o fenômeno da ICU. Mas, apesar de ser possível observar a 

ICU nas imagens as temperaturas da área central não se diferem muito das temperaturas da periferia. 

Resultado que corrobora com o estudo de Teixeira e Leite (2018) e como o estudo desenvolvido 

Wagner da Silva Beraldi (informação verbal)3, tendo encontrado a variação de temperatura máxima de 

1,2 °C e 2,3 °C da área periférica para a área urbana, respectivamente; ambos os estudos utilizaram a 

mesma metodologia de medição da temperatura: um transecto móvel no horário das 20 h. 

 

 
Figura 11 – Condições ambientais às 20 horas. 

 

O cenário SCA_STV apresenta as menores temperaturas e ao adicionar o efeito do calor 

antropogênico no cenário CCA_STV as temperaturas no solo urbano foram intensificadas, este efeito 

foi atenuado no cenário CCA_CTV, apesar do telhado verde não eliminar completamente o efeito do 

calor antropogênico.  

 
3 Informação fornecida pelo pesquisador de mestrado do Programa de Pós-graduação em Engenharia Ambiental na linha 
de pesquisa: Desenvolvimento Sustentável e Inovação, Wagner da Silva Beraldi, em junho de 2020. 
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O efeito observado com a temperatura torna-se mais evidente na análise do IDT, sendo 

hierarquizado do cenário com menor desconforto térmico para o de maior desconforto: SCA_STV, 

CCA_CTV e CCA_STV. Apesar dessa variação numérica de IDT entre os cenários, todos os cenários 

estão classificados onde mais 50% da população sente desconforto térmico (24-27). 

 

 

4. CONCLUSÃO 

  

Com base na metodologia utilizada pode-se concluir que o calor antropogênico influência no 

aumento da temperatura e no desconforto térmico da cidade de Campos dos Goytacazes, pois as 

simulações que o contabilizava, CCA_STV e CCA_CTV, apresentaram cenários mais quentes e 

desconfortável ao organismo humano. O efeito do telhado verde com a cobertura de 50% da malha 

urbana é capaz de reduzir os efeitos da ICU noturna causados pelo calor antropogênico, mas não 

apresenta forte impacto, principalmente, nos horários mais quentes do dia. 

Em 14 horas do dia analisado da cidade, em todos os cenários, esteve desconfortável para a 

maioria dos seus habitantes, além de apresentar um pico de duas horas onde o ambiente esteve 

desconfortável de modo severo para todos os habitantes. Os órgãos públicos devem analisar a cidade 

sob a perspectiva térmica, pois mesmo que a cidade não apresente uma grande diferença de temperatura 

entre a área central e a periferia ela apresenta condições térmicas pouco favoráveis aos seus habitantes, 

situação que tente ao agravamento com o adensamento urbanos de acordo com NUCCI (2008). 

O modelo WRF com o esquema Urbano SLUCM é eficiente para observar o comportamento 

da ICU em um ciclo diário, bem como para estimar o Índice de Desconforto Térmico da cidade, porém 

apresenta pouca diferenciação entre os tipos de uso do solo na cidade. 

A incorporação de políticas publicas que reduzam a emissão de calor antropogênico seria pouco 

eficaz no que diz respeito a ilha de calor no município. Ao passo que a introdução de mecanismos que 

estimulem a implantação de telhados verdes se mostra mais efetivo. Outros desdobramentos da 

pesquisa podem ser a avaliação do resultado positivo de possíveis modificações urbanas pontuais, tais 

como a introdução ou aumento de vegetação em parques públicos. 

Como sugestão para trabalhos futuros, deve-se simular o efeito das placas fotovoltaicas e 

comparar seu efeito com telhado verde, visto que elas têm uma menor manutenção e pode ser mais 

viável a sua instalação. 
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