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RESUMO 

 

Nas cidades, os revestimentos das superfícies horizontais, principalmente nas áreas 

impermeabilizadas, interferem na condição térmica urbana, podendo contribuir para o 

aquecimento do solo e do ar urbano. Esse trabalho objetivou analisar as consequências 

térmicas do uso de diferentes materiais permeáveis e impermeáveis na cobertura do solo, 

utilizando o contexto climático da cidade de Maceió – AL. Empregou-se o programa 

computacional ENVI-met® versão 4.0 para as simulações, com a definição de um modelo 

de recorte urbano, em ambiente controlado, sem influências de entorno edificado, exposto 

às condições climáticas locais e com distintas combinações de revestimentos. Observaram-

se alterações do microclima local em virtude dos revestimentos do solo e do percentual de 

permeabilidade, principalmente nas quadras revestidas com vegetação arbórea, 

possibilitando melhor qualidade térmica aos espaços urbanos. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A população urbana tem aumentado consideravelmente ao longo dos anos. Atualmente 

54% da população mundial mora em áreas urbanas (ONU, 2014) e no Brasil esse número 

ultrapassa 80% (IBGE, 2015). O crescimento das cidades aumenta a expansão de áreas 

impermeabilizadas com a redução da absorção da água pelo solo e, consequentemente, na 

qualidade ambiental dos espaços externos. Entre as consequências identificadas estão os 

alagamentos, enchentes, inundações, diminuição da vazão dos mananciais e incremento do 

calor urbano. Este último contribui para a formação de microclimas desfavoráveis no meio 

urbano, particularmente em ambientes tropicais. 

 

A COMISSÃO EUROPEIA (2012) define impermeabilização dos solos como “a cobertura 

permanente de uma dada superfície de terreno e do seu solo com materiais artificiais, como 

o asfalto e cimento”. A expansão dessas áreas tem sido pauta de discussões há algumas 

décadas, havendo um grande incentivo pelo uso cauteloso e sustentável dos recursos 

naturais como o solo urbano. 

 

Atualmente, o planejamento das cidades não pode desconsiderar o desenvolvimento 

sustentável, prevendo os impactos gerados no meio ambiente e no consumo energético 

(AHERN et al, 2014). No Brasil, a taxa de permeabilidade é um parâmetro urbanístico que 

contribui para a definição do revestimento do solo urbano, pois identifica o percentual de 

área mínima permeável em um terreno ou lote, podendo apresentar variação por zonas 

urbanas e atividades de uso e ocupação do solo. 

 



Em Belo Horizonte, cidade brasileira pioneira a integrar o percentual de área permeável de 

terrenos ou lotes no planejamento urbano, a taxa de permeabilidade foi estabelecida como 

um condicionante ambiental associado à ocupação do terreno, responsável pelo alívio do 

sistema de drenagem urbana e para o equilíbrio climático (DE MARCO; ASSIS, 2013). 

 

Enquanto em boa parte das cidades brasileiras a taxa de permeabilidade mínima é de 15%, 

o Código de Urbanismo e Edificações de Maceió determina isenção total dessa taxa para 

terrenos ou lotes com até 1200,00 m² (MACEIÓ, 2007). O código define ainda os 

percentuais de área permeáveis para logradouros com maiores dimensões: 5% para lotes ou 

terrenos entre 1200,00 m² e 1800,00 m²; 10% - entre 1800,00 m² e 2400,00 m²; e 15% - 

com área superior a 2400,00 m². Tendo Maceió uma grande quantidade dos lotes com até 

1200,00 m², a isenção da taxa de permeabilidade contribui para que uma parte considerável 

do solo urbano local seja impermeabilizado. 

 

A vegetação e o uso de “materiais frios”1  são apontados em várias pesquisas como 

condicionantes relevantes no efeito do resfriamento das superfícies urbanas. SHAHIDAN 

et al (2012) definiram que a combinação de três fatores: maior quantidade de árvores 

(90%); maior densidade das copas, com Índice de Área Foliar (LAI- Leaf Area Index) 

igual a 9,7; e a instalação de materiais frios (albedo de 0,8) apresentam o melhor 

desempenho para otimizar o efeito de arrefecimento na área urbana ao nível da rua. 

CARNIELO; ZINZI (2013) encontraram uma diferença de 5ºC de temperatura de 

superfície entre o asfalto convencional antigo e o asfalto colorido novo com albedo 

elevado. 

 

FEYISA et al (2014), estudando a interferência dos parques vegetados no condicionamento 

térmico de áreas urbanas, em Adis Abeba, concluíram que o grupo de espécies e a 

cobertura do dossel são importantes para o efeito de arrefecimento de áreas próximas.  Da 

mesma forma, SHAHIDAN et al (2012), em Putrajaya, Malásia, encontraram uma redução 

de 2,7ºC com o aumento de 50% de área revestida com vegetação arbórea, agregado a 

utilização de materiais de revestimento frios, como o granito branco polido, em outras 

áreas. 

 

ASSIS et al, (2013) fez uma análise comparativa de variados tipos de revestimento do solo 

urbano para Belo Horizonte, MG, objetivando analisar a influência da vegetação no 

microclima local. Encontraram a diferença de 1ºC entre o solo nu/gramado e o pavimento 

de concreto, e de 0,5ºC entre o solo nu/gramado e o solo com 100% da área de bosque. 

 

Entende-se, enfim, que os materiais de revestimento do solo e seu grau de permeabilidade 

requerem estudos quanto à sua interferência no condicionamento térmico dos aglomerados 

urbanos, visando contribuir para o planejamento das cidades e a qualidade de vida de seus 

moradores. 

 

2 OBJETIVOS 

 

Este trabalho objetivou analisar as consequências térmicas do uso de diferentes materiais 

permeáveis e impermeáveis na cobertura do solo no contexto microclimático da cidade de 

                                                 
1 São considerados materiais “frios” aqueles capazes de refletir parte significativa da radiação solar 
incidente em telhados, fachadas e pavimentos. Para regiões de clima quente, eles são considerados uma 
alternativa para melhorar o conforto térmico nas edificações e diminuir o consumo de energia para 
condicionamento de ambientes (SHAHIDAN et al, 2012). 



Maceió – AL, de modo a verificar a influência do percentual de área permeável para a 

dissipação do calor urbano. 

 

3 ETAPAS METODOLÓGICAS 

 

Utilizou-se o programa computacional ENVI-met® versão 4.0 (BRUSE, 2015) para a 

realização das simulações de um recorte urbano em formato de quadra, com 2401,00 m² de 

área total, circundado por vias, sem influências de entorno edificado e exposto às 

condições climáticas locais a 1,40m do solo. 

 

A quadra estudada possui dimensões de 49m x 49m revestida totalmente de concreto, 

modelo definido como padrão e impermeável, para análise comparativa, circundada por 

uma rua de 7m de largura revestida com asfalto, originando uma área de 63m de largura 

por 63m de comprimento. A partir deste, definiu-se quatro modelos de quadra com a 

mesma configuração e variados revestimentos do solo considerados permeáveis: arenoso, 

argiloso, gramado e vegetação arbórea.  

 

Cada um dos modelos (Figura 1) apresentou quatro variações: a) totalmente revestido com 

um dos materiais definidos; b) com 5% da quadra revestida com um material permeável e 

o restante do terreno revestido de concreto; c) com 10% da quadra revestida com um 

material permeável e o restante do terreno revestido de concreto; d) 15% da quadra 

revestida com um material permeável e o restante do terreno revestido de concreto. A 

escolha dos percentuais 5%, 10% e 15% de permeabilidade aconteceu por serem 

comumente encontrados nas leis municipais vigentes e principalmente no Código de 

Urbanismo e Edificações de Maceió. 

 

Os modelos estudados são mostrados no quadro da Figura 1 a seguir: 

 

 
 

Figura 1: Quadras utilizadas para simulação computacional 



Para a execução das simulações computacionais foi considerado o contexto climático de 

Maceió - AL, cidade do nordeste brasileiro de clima tropical quente e úmida. Utilizou-se os 

dados das Normais Climatológicas do período de 1961-1990 do Instituto Nacional de 

Meteorologia – INMET, do Ministério da Agricultura e Reforma Agrária (BRASIL, 2015) 

de temperatura média do ar, umidade relativa do ar, nebulosidade e velocidade e direção 

dos ventos, como indicado na Tabela 1. Quanto a umidade específica do ar a 2500m de 

altura, empregou-se o dado de Natal - RN2, por ser uma região próxima e com 

características climáticas semelhantes. 

 

Tabela 1 – Dados utilizados nas simulações 

 
Quadra (grids x,y,z) 63 x 63 x 20 

Área de alinhamento (Nesting grids) 3 

Solo A Argiloso (Loamy soil – LO) 

Solo B Concreto (Concrete – PP) 

Tamanho do grid dx = 1 dy = 1 dz = 2 

Localização Maceió / Brasil 

Latitude - 9º40’ 

Longitude - 35º44’ 

Zona de hora referencial CET/UTC-3 

Longitude referencial - 35º 

Data inicial 06/02/1990 

Hora inicial 21:00:00 

Total de horas simuladas 36 horas 

Ventilação predominante 

em fevereiro 

Direção predominante do vento Sudeste (135º) 

Velocidade média do vento 5 m/s 

Temperatura média mensal em fevereiro 299,45ºK (26.3ºC) 

Umidade específica (Natal) 5,3 g/kg 

Umidade relativa do ar em fevereiro 76,60% 

Nebulosidade 4,8 

Insolação 225,7 horas/décimos 

 

Variáveis analisadas: temperatura do ar, umidade relativa do ar, temperatura radiante 

média e temperatura da superfície; nos horários: 00h, 03h, 06h, 09h, 12h, 15h, 18h, 21h. 

 

Nas simulações com vegetação arbórea, as espécies utilizadas foram: laranjeira (Citrus 

Aurantium) e jacarandá-mimoso (Jacaranda Mimosifolia), comumente encontradas em 

regiões de clima tropical e que compõem o banco de dados do programa. 

 

4 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Analisaram-se os resultados das simulações sob dois aspectos: quanto ao comportamento 

térmico das quadras totalmente revestidas com tipos de solo distintos (arenoso, argiloso, 

gramado, vegetação arbórea e concreto); e quanto à influência dos percentuais de área 

permeável naquelas revestidas de concreto. 

 

 

 

 

                                                 
2 Os dados da Umidade Específica de Natal estão disponíveis no site da Universidade do Wyoming 
<weather.uwyo.edu/upperair/sounding. Htm>, cujo acesso aconteceu em janeiro de 2016. 



4.1 Análise comparativa do comportamento térmico de cinco quadras com diferentes 

tipos de solos. 

 

Os resultados do comportamento térmico das simulações mostraram, entre os casos 

estudados, um comportamento semelhante de temperatura do ar ao longo do dia para as 

cinco quadras analisadas (Figura 1). Os maiores valores foram registrados às 15h e os 

menores às 06h. Às 12h, observou-se uma diferença de 1,4ºC entre aquelas revestidas com 

solo arenoso (29,6ºC) e com vegetação arbórea (28,2ºC) que, por não ter influência de 

entorno edificado ou de massas d`água, pode ser considerado uma diferença significativa. 

 

 
 

Fig. 1 – Temperatura do ar nas quadras totalmente revestidas com um único material 

 

A quadra revestida com solo arenoso apresentou uma amplitude térmica de 8,7ºC, com a 

máxima temperatura do ar de 31,4ºC registrada às 15h e a mínima de 22,7ºC às 06h, 

enquanto aquela com vegetação arbórea apresentou a menor amplitude térmica, 8ºC, com a 

máxima temperatura do ar de 30,7ºC registrada às 15h e a mínima de 22,7ºC às 06h. 

 

Os maiores valores de umidade relativa do ar foram obtidos na quadra revestida com 

vegetação arbórea, apresentando às 12h uma diferença de 7,1% a mais que aquela revestida 

com solo arenoso (65,6%). Verificou-se uma variação de 38,3% de umidade relativa do ar 

na quadra revestida com solo arenoso, apresentando o valor de 95% às 06h e de 56,7% às 

15h (Figura 2). Nos períodos da noite e madrugada, todos os valores encontrados estavam 

muito próximos. 

 



 
 

Fig. 2 – Umidade relativa do ar nas quadras totalmente revestidas com um único 

material 

 

O gráfico do comportamento da temperatura radiante média (Figura 3) para os 

revestimentos de solo analisados mostrou a influência da incidência de radiação solar nas 

quadras estudadas, visto que sua maior variação aconteceu no período de exposição ao sol. 

 

 
 

Fig. 3 – Temperatura radiante média das quadras totalmente revestidas com um 

único material 

 

Dos solos permeáveis, o arenoso apresentou a maior variação de temperatura radiante 

média ao longo do dia (49,5ºC), cuja máxima registrada, às 14h, foi de 66ºC e a mínima de 

16,5ºC às 06h. Às 12h, foi identificada uma diferença de 8,4ºC de temperatura radiante 

média entre aquelas revestidas de concreto (65,8ºC) e de vegetação arbórea (57,4ºC). 



No período de 18h às 06h, a temperatura radiante média variou entre 25,3ºC (quadra 

revestida com vegetação arbórea) e 16,4ºC (com solo argiloso), exibindo um 

comportamento semelhante em todas as quadras analisadas. Constatou-se uma diferença de 

2,2ºC, em valores absolutos, às 06h, entre a quadra revestida com vegetação arbórea 

(18,6ºC) e aquela com solo argiloso (16,4ºC). A perda de calor no período noturno pode ser 

explicada pela ação da ventilação natural no interior das mesmas, principalmente devido à 

inexistência de entorno edificado, facilitando as trocas térmicas por convecção. 

 

O gráfico das temperaturas superficiais (Figura 4) mostrou uma variação de 14,7ºC entre a 

quadra com vegetação arbórea, com 21,9ºC às 03h, e a revestida de concreto, com 36,6ºC 

às 12h. 

 

 
 

Fig. 4 – Temperatura superficial nas quadras estudadas 

 

Das quadras com solo permeável, a revestida com solo arenoso apresentou maior 

temperatura superficial ao longo de quase todo o dia, exceto às 12 horas, quando as 

revestidas de gramado (34,8ºC) e solo argiloso (34,7ºC) obtiveram maiores valores 

absolutos de temperatura superficial, devido à capacidade de reflexão da radiação solar ser 

menor nestes materiais (menor albedo). 

 

4.2 A influência do percentual de área permeável na dissipação do calor urbano 

 

Às 12h, foi registrada a maior diferença (1,4ºC) entre os valores de temperatura do ar nas 

quadras analisadas, variando entre 28,1ºC para aquela totalmente coberta com vegetação 

arbórea (100%) e 29,5ºC para aquela com 100% de solo arenoso (Figura 5). Nesse horário, 

as revestidas com vegetação arbórea, em comparação com as demais, apresentaram os 

menores valores das temperaturas do ar em todos os percentuais de solo permeável. 

 

Nas quadras de solos argiloso, gramado e com vegetação arbórea, apresentaram redução de 

temperatura do ar com o aumento do percentual da área permeável. Entretanto, aquela com 

solo arenoso apresentou aumento de temperatura do ar com a ampliação da área permeável. 

Esse aumento pode ser explicado devido à baixa capacidade da areia de conduzir o calor 



que se concentra na área superficial do solo, sendo facilmente transmitido ao ar por 

condução (TAHA; et al, 1992). 

 

 
 

Fig. 5 – Valores de temperaturas de ar nas quadras revestidas com material 

permeável ás 12h. 

 

A figura 6 identifica os dados registrados de umidade relativa do ar e temperatura radiante 

média, com percentuais variados de área permeável revestindo o solo, às 12h, horário que 

apresentou as maiores diferenças. 

 

 
 

Fig. 6 – Umidade relativa do ar e temperatura radiante média nas quadras revestidas 

com 5%, 10%, 15% e 100% de material permeável, ás 12h. 
 



Quanto à umidade relativa do ar às 12h nas quadras estudadas, os valores absolutos 

variaram entre 65,6% na revestida com 100% de solo arenoso e 72,7% na revestida 100% 

com vegetação arbórea, apresentado uma variação de 7,1% entre eles. Na quadra revestida 

com vegetação arbórea foi encontrada uma diferença de 4,3% de umidade relativa do ar 

entre aquelas com 5% e 100% de cobertura vegetal arbórea. 

 

Os valores de temperatura radiante média variaram entre 16,4ºC na quadra revestida 

vegetação arbórea (100%) às 06h e 65,8ºC na revestida com solo arenoso (5%) às 15h. 

Observou-se uma amplitude de 49,6ºC naquela com solo arenoso 5%, com a máxima 

registrada às 15h e a mínima às 06h (Figura 7). 

 

 
 

Fig. 7 –  Variação diária da temperatura média radiante nas quadras estudadas 
 

Entre 09h e 15h ocorreram os maiores valores da temperatura radiante das quadras devido 

à forte incidência de radiação solar nas superfícies. Nesses horários, todas as quadras 

revestidas com vegetação arbórea (5%, 10%, 15% e 100%) apresentaram os menores 

valores de temperatura radiante média em comparação com as outras quadras que possuem 

o mesmo percentual. 

 

As quadras com solo argiloso apresentaram uma diferença de 3,6ºC de temperatura 

radiante média entre os percentuais de 100% (61,6ºC) e de 5% (65,2ºC) de área permeável, 

mostrando uma redução significativa com o aumento do percentual de área permeável.  

 

A Figura 8 demonstra a variação da temperatura superficial nas quadras estudadas, ao 

longo do dia. Notou-se que o comportamento térmico das mesmas variou ao longo do dia 

de acordo com o material permeável utilizado. As menores temperaturas superficiais 

aconteceram às 06h e variou entre 22ºC e 23ºC nas quadras revestidas com solo argiloso 

100% e concreto 100% respectivamente, enquanto os maiores valores, às 15h, com uma 

diferença de 4,5ºC entre aquelas com vegetação arbórea 100% (32ºC) e concreto 100% 

(36,5ºC). Às 12h foi observada a maior diferença de temperatura superficial, 7,4ºC, entre 

as quadras com vegetação arbórea e concreto. 



 
 

Fig. 7 –  Variação diária da temperatura superficial nas quadras estudadas 
 

As quadras com solo arenoso 5%, 10%, 15% e 100% apresentaram em grande parte do dia 

os maiores valores de temperaturas superficiais, em comparação com as demais que 

possuem solo permeável. No entanto, às 15h, as quadras com solo gramado e argiloso 

ultrapassaram os valores da temperatura superficial daquelas com solo arenoso. Isso pode 

ser explicado devido à argila e a grama possuírem menor albedo que a areia, absorvendo 

mais radiação incidente e aumentando a temperatura superficial do solo. 

 

As quadras com vegetação arbórea 10%, 15% e 100% apresentaram os menores valores de 

temperatura superficial entre às 9h e 18h, em comparação com as demais. Isso pode ser 

explicado pela evapotranspiração da vegetação, que contribui para a redução da 

temperatura superficial. Estas também apresentaram resultados de temperatura superficial 

mais distintos entre si, com a diferença de aproximadamente 3ºC entre a quadra totalmente 

revestida com vegetação arbórea e aquela com 5% de vegetação arbórea. Essa diferença 

ocorreu no período de maior incidência da radiação solar direta e sob a influência do 

revestimento de concreto naquela com 5% de vegetação arbórea. 

 

4.3 Síntese dos resultados obtidos 

 

As análises permitiram a observação de relevantes informações sobre o comportamento de 

materiais utilizados como revestimento solo urbanos, mesmo diante de um senário 

hipotético, com pequenas dimensões e para um contexto climático específico, a cidade de 

Maceió. 

 

Das quadras permeáveis estudadas, as revestidas com solo arenoso apresentaram valores de 

temperatura do ar e umidade relativa do ar mais próximos aos resultados encontrados 

naquela revestida com concreto, devido à baixa capacidade da areia de armazenar calor e 

sua facilidade de trocar de calor com o ar por convecção. 

 

O comportamento térmico das quadras revestidas com solo gramado e com solo argiloso, 

em todos os casos simulados, apresentaram valores muito semelhantes, que pode ser 



explicado pelo tipo de solo argiloso e altura da grama (10 cm) utilizados como dado de 

entrada no programa computacional utilizado. 

 

As maiores amplitudes térmicas nas quadras estudadas foram observadas nos valores das 

temperaturas superficiais, enquanto valores menos expressivos foram encontrados nos 

resultados de temperatura do ar, o que pode ter sido causado pelo cenário urbano utilizado, 

livre de entorno e com ventilação sem obstáculos. 

 

Em todos os casos estudados, as quadras compostas por vegetação arbórea apresentaram 

menores valores de temperatura do ar, temperatura radiante média e temperatura 

superficial, o que pode favorecer o condicionamento térmico urbano, mesmo na quadra 

com menor percentual de área permeável (5%). 

 

CONCLUSÕES 
 

Na análise comparativa do comportamento térmico dos materiais permeáveis, a quadra 

totalmente revestida com solo arenoso apresentou, para os casos estudados, uma resposta 

térmica semelhante àquela revestida de concreto, com os maiores valores de temperaturas 

do ar e menores de umidade relativa do ar. No contexto climático estudado, a utilização 

deste material nas áreas permeáveis dos terrenos favorecem ao aquecimento do ar e 

alteram sua qualidade térmica. 

 

Todas as quadras revestidas com vegetação arbórea (5%, 10%, 15% e 100%) apresentaram 

os menores valores de temperaturas do ar e temperatura radiante média, o que indica um 

condicionamento térmico favorável para o microclima urbano na cidade de Maceió. A 

capacidade de sombreamento e a utilização da radiação solar para fotossíntese, entre outras 

questões, são apontadas como geradora dessa resposta térmica. Torna-se relevante adotar a 

vegetação arbórea como revestimento do solo para esse contexto urbano e incentivar a sua 

aplicação aos parâmetros urbanísticos para qualquer percentual de área permeável no 

terreno. 

 

Os resultados dos diferentes percentuais de áreas permeáveis aqui testados mostraram uma 

redução das temperaturas superficiais e radiante média com o aumento da área permeável 

de 5% para 100%, principalmente nas quadras revestidas com vegetação arbórea e solo 

argiloso, às 12h, horário com grande incidência da radiação solar, assim como o aumento 

da umidade relativa do ar. 

 

Diante disto, verifica-se a relevância da escolha do material a ser utilizado em revestimento 

do solo urbano e da importância da adoção de solo permeável no meio urbano, cujos 

percentuais, embora estabelecidos pela legislação dos municípios brasileiros, devem ser 

revistos. 

 

A escolha de um recorte urbano hipotético em um ambiente controlado e sem a 

interferência de entorno edificado foi importante para verificar a sensibilidade do programa 

quanto à mudança de revestimento no solo urbano, sendo este um estudo inicial de 

calibração para aplicação em modelos de áreas urbanas reais. Esse estudo paramétrico 

mostrou o comportamento térmico sob situação específica. Em continuidade, estudos 

futuros integrarão arranjos urbanos à composição de revestimentos de solo para o contexto 

estudado. 
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