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RESUMO 

 

Os pavimentos porosos, permeáveis ou drenantes podem ser usados em substituição aos 

pavimentos convencionais com vista à melhoria do desempenho térmico das áreas a céu 

aberto e, também, como proposta de mitigação das ilhas de calor urbana. O objetivo geral 

desta pesquisa foi avaliar o desempenho termo higrométrico de um estacionamento a céu 

aberto, localizado em cidade de clima tropical continental, a partir da substituição de seu 

pavimento asfáltico pelo pavimento poroso e da implantação de vegetação arbórea. 

Adotou-se a metodologia preditiva de simulações computacionais, utilizando-se o software 

Envi-met. Os resultados evidenciaram que o pavimento poroso proporcionou melhoria do 

microclima da área pesquisada, com redução média da temperatura superficial em 5,5ºC, 

da temperatura do ar em 0,5ºC e elevação da umidade do ar em 2,2%. Demonstra-se, 

assim, a potencialidade deste pavimento em promover a melhoria das condições 

microclimáticas. 

 

1  INTRODUÇÃO 

 

O processo de urbanização acarreta aumento da densidade populacional e uma série de 

mudanças na estrutura da paisagem e no uso do solo urbano. Como resultado, nota-se no 

meio urbano, um clima próprio, devido às interferências das áreas edificadas, dos 

revestimentos do solo, à emissão de poluentes e à geração de calor oriunda das atividades 

antropogênicas. 

 

Não obstante essas características de alteração do solo intrínsecas ao processo de 

urbanização, no Brasil, verifica-se nas últimas décadas, o crescimento desordenado das 

cidades, com ocupações irregulares que têm dificultado a execução de um adequado 

planejamento que viabilize a integração entre as áreas construídas e vegetadas, sejam estas 

naturais ou mesmo projetadas, provocando diminuição da qualidade de vida nas cidades. 

Além disso, nas cidades de clima tropicais, fatores como temperatura do ar, umidade do ar, 

velocidade do vento e radiação solar interferem fortemente na avaliação do conforto 

térmico dos pedestres, alterando a percepção, a preferência e a satisfação térmica das 

pessoas (Lin et al., 2010). Nelas, torna-se fundamental a utilização de tipologias e formas 

construtivas adaptadas à região e ao clima, que promovam a melhoria da qualidade 

ambiental do espaço urbano. 

 

Desta forma, sabe-se que o ambiente urbano a céu aberto é afetado pelas áreas construídas, 

calor antropogênico, evapotranspiração das plantas, sombreamento produzido pelas árvores 

e objetos artificiais produzidos pelo homem, bem como pelos materiais utilizados na 



cobertura do solo, tais como grama, concreto e asfalto, dentre outros (Callejas et al., 2012). 

Em decorrência disso, alguns estudos tem proposto substituir os pavimentos convencionais 

pelos chamados pavimentos porosos, também denominados de permeáveis ou drenantes, 

com vistas a melhorar o seu desempenho térmico e mitigar os efeitos da ilha de calor 

urbana (Gartland, 2008). Estes pavimentos se caracterizam por apresentar índices de 

reflexão, de absorção da radiação solar e de emissão de calor diferentes dos pavimentos 

convencionais, amenizando a temperatura do ambiente (Santamouris, 2013).  

 

Tendo em vista que muitas áreas urbanas são pensadas e projetadas sem levar em 

consideração o conforto higrotérmico, bem como as características microclimáticas da 

região de implantação, torna-se necessário pesquisar estratégias que promovam a melhoria 

da qualidade ambiental dos espaços urbanos à ceu aberto, especialmente para as cidades de 

clima tropical. 

 

2  OBJETIVO 

 

O objetivo geral da pesquisa foi avaliar o desempenho termo higrométrico de um 

estacionamento a céu aberto, localizado em cidade de clima tropical continental, a partir da 

substituição de seu pavimento asfáltico pelo pavimento poroso e da implantação de 

vegetação arbórea. 

 

3  MATERIAIS E MÉTODO 

 

3.1  Local da Pesquisa 

 

A área pesquisada se localiza no estacionamento da Faculdade de Arquitetura, Engenharia 

e Tecnologia (FAET) do Campus da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), que 

possui 74 hectares, sendo caracterizado por um ambiente heterogêneo, com diferentes tipos 

de uso e ocupação do solo. O estacionamento é contíguo à Praça, ao Ginásio Poliesportivo, 

ao Restaurante Universitário (RU) e ao Bloco da FAET, conforme pode ser visualizado na 

Figura 1. A justificativa da escolha do local da pesquisa se baseia no fato de ser um local 

central no Campus, havendo constante fluxo de pedestres, os quais se dirigem, 

principalmente, ao ginásio, à biblioteca ou ao Restaurante Universitário (RU). 

 

 
Fig. 1 Local da pesquisa com identificação do Ginásio (A), Restaurante Universitário 

(B), Praça (C) e Bloco da FAET (D). 



 

Com exceção da praça, que apresenta suas áreas em solo exposto, com vegetação e em 

revestimento de concreto, a área de estudo se apresenta totalmente pavimentada por 

revestimento do tipo asfáltico impermeável e exposta à radiação solar direta, favorecendo a 

dissipação de energia na forma de calor sensível, o que corrobora para aquecimento das 

superfícies e do ar no local. 

 

3.2 Etapas Metodológicas 

 

Apresentam-se, a seguir, as etapas metodológicas da pesquisa referentes à medição das 

variáveis meteorológicas, caracterização da vegetação do local com levantamento das 

espécies e medição dos índices de área foliar e simulação computacional. 

 

3.2.1 Levantamento das variáveis meteorológicas 

 

Para análise microclimática dos espaços externos do estacionamento em estudo, foram 

realizadas medições de campo da temperatura do ar (°C), temperatura superficial (°C), 

umidade relativa do ar (%), intensidade e direção dos ventos por meio de uma estação 

meterológica instalada sobre a cobertura do Bloco da FAET, cuja área de influência 

engloba a área do estacionamento. Os registros destas variáveis foram armazenados a cada 

5min durante o mês de dezembro de 2012. Na simulação computacional foram utilizados 

os dados do dia 15 de dezembro de 2012, pelo fato de que este dia apresentou baixa 

nebulosidade e não ter ocorrido precipitação em período próximo. 

 

3.2.2 Levantamento das Caractéristicas das Espécies Arbóreas 

 

Para a caracterização dos espécimes arbóreos foram levantadas as seguintes informações 

conforme metodologia proposta por Oliveira et al. (2011): localização das espécies; 

identificação dos nomes comuns e científicos; medição das alturas das árvores, dos fustes, 

dos diâmetros das copas e do índice de área foliar (IAF) e cálculo da densidade de área 

foliar (DAF).  

 

A localização dos indivíduos arbóreos foi realizada por meio de medição e com auxílio de 

imagem de satélite disponibilizada pelo aplicativo Google Earth. No levantamento das 

espécies foram contabilizados e localizados todos os indivíduos com diâmetro à altura do 

peito (DAP) igual ou superior à 20cm e altura superior a 2m, o que proporcionou 

catalogação de 98 árvores. Paralelamente ao inventário proposto, foi realizado 

levantamento fotográfico e extração de amostras de folhas e flores. A identificação das 

espécies se deu por meio de bibliografia especializada da flora arbórea brasileira (Lorenzi; 

2002, Lorenzi et al.,2003; Lorenzi et al., 2004). 

 

Para calcular o índice de área foliar (IAF), utilizou-se o equipamento Ceptômetro LP-80 

AccuPAR, Decagron Devices com o qual mede-se a interceptação de luz sob a copa das 

plantas. O método consiste da medição da radiação solar global a céu aberto, seguida de 

quatro medições à sombra da copa da unidade arbórea, após o que o se lê diretamente o 

IAF (Oliveira et al., 2011). A leitura do aparelho determina a estimativa do IAF, a partir 

das medições da radiação solar incidente e da transmitância da radiação através do dossel. 

 

O índice de densidade de área foliar (LAD-Leaf Área Density), que expressa a relação 

entre a quantidade de total área das folhas em 1m³, em determinada região da copa, foi 



derivado a partir do IAF, admitindo-se distribuição uniforme deste parâmetro ao longo da 

copa das árvores. O resumo das características dos espécimes arbóreos encontrados na área 

da pesquisa é apresentado na Tabela 1. 
 

Tabela 1 Banco de dados de elementos arbóreos 
 

Espécie, quantidade 
Nome 

científico 

Altura total  

(m) 

Altura do 

fuste (m) 

Altura da 

copa (m) 

IAF 

(m²/m²) 

LAD 

(m
2
/m³) 

Mangueira, 2 
Mangífera 

Indica 
8,350 3,150 5,200 5,265 1,013 

Mogno, 35 
Swietenia 

Macrophylla 
9,522 7,202 2,320 4,729 2,038 

Oiti, 26 
Licania 

Tomentosa 
7,564 2,755 4,809 4,734 0,984 

Paineira, 8 
Ceiba 

Speciosa 
6,194 3,835 2,359 2,696 1,143 

Palmeira butiá, 11 
Butia 

Eriospatha 
4,925 2,475 2,449 2,288 0,934 

Palmeira Imperial, 3 
Roystonea 

Regia 
9,000 5,333 3,667 3,073 0,838 

Pata de Vaca, 9 
Bauhinia 

Forficata 
5,762 2,941 2,821 2,428 0,861 

Sete copas, 1 
Terminalia 

Catappa 
5,000 2,000 3,000 1,690 0,563 

Língua de sogra, 3 

Albizia 

lebbeck (L.) 

Benth. 

8,228 3,512 4,716 4,192 0,889 

 

3.2.3 Simulação Computacional 

 

As simulações computacionais das condições microclimáticas do cenário atual e dos 

cenários futuros da área de estudo foram feitas com o programa ENVI-met 3.1 (Bruse et 

al., 1998). Foram elaborados modelos tridimensionais da área de estudo para verificar o 

impacto da substituição do revestimento asfáltico (Cenário 1) por pavimento poroso 

(Cenário 2) e pavimento poroso com adição de elementos arbóreos, inclusive no 

estacionamento (Cenário 3). As árvores acrescidas na praça e no estacionamento foram da 

espécie Oiti, em virtude do seu elevado índice de área foliar. Os cenários modelados para 

simulação podem ser visualizados nos arquivos de entrada “.IN” conforme apresentado na 

Figura 2. As variáveis microclimáticas consideradas no dia da simulação foram informadas 

no arquivo de extensão “.CF” e podem ser visualizadas na Tabela 2. 
 

 
a) b) 

Fig. 2 Imagem do arquivo “.IN” de modelagem do local da pesquisa: a) Modelo do 

Cenário 1 (com revestimento asfáltico) e do Cenário 2 (com revestimento poroso) e b) 

Cenário 3 (com pavimento poroso e vegetação) 



Tabela 2 Dados do Modelo de Simulação no ENVI-Met  

 

Parâmetro Valor 

Data da Simulação a: 15.12.2012 

Hora de início: 6:00:00 

Duração total: 48 horas 

Intervalo de registro: 60 min 

Velocidade do vento 10 m acima do solo: 1.11m/s 

Direção do vento: 345° 

Rugosidade z0 no ponto de referência b: 0.1 

Temperatura inicial da atmosfera: 298.4K 

Umidade específica em 2500 m c: 9.92 g/kg 

Umidade relativa em 2m [%]: 82.5% 

 

Para realizar a simulação considerando a vegetação árborea existente na área de estudo, 

bem como o pavimento poroso, foi necessário modificar o bando de dados de vegetação 

(plants.dat), solo (soils.dat) e o arquivo que especifica a composição das camadas dos 

revestimentos e solos (profils.dat). No banco de dados de vegetação, foram introduzidas 

linhas com as informações dos espécimes arbóres catalogados na Tabela 1.  

 

O programa Envi-met não é capaz de simular a porosidade ou permeabilidade do 

pavimento poroso. Desta forma, este pavimento foi simulado como impermeável, ou seja, 

sem possibilidade de ocorrência de evaporação da água sob o mesmo (fluxos de calor 

latente). Apenas introduziu-se uma linha no banco de dados de solo do programa Envi-met 

com as informações termofísicas do pavimento poroso determinadas em Silva et al. (2014), 

Haselbach et al. (2009) e Violante (2013). Alterou-se também o valor do albedo do 

revestimento asfáltico para os valores medidos no local (Tabela 3). O pavimento poroso foi 

admitido como sendo composto por uma camada de placa (5cm) sob areia de assentamento 

(2cm) e subbase (20cm). 

 

A comparação dos resultados das simulações foi feita a partir do posicionamento de um 

receptor dentro da área de estacionamento, localizado na posição de sotavento, não 

sombreada, conforme indicado na Figura 2. Com os dados do receptor é possível monitorar 

os processos atmosféricos (temperatura e umidade do ar) e no solo (temperatura 

superficial) na região de estudo. 

 

Tabela 3 Propriedades termofísicas utilizadas nas simulações computacionais. 

Tipo de Solo 
CP (Capacidade 

Térmica)(Jm-³K
-1

) 

Hcn (Condutividade 

Térmica)(Wm
-1

K
-1

) 
a (Albedo) em (Emissividade) 

Revestimento Asfaltico 1,79x10
-6 a 0,79

a 
0,16

b 0,94 

Concreto Poroso  1,55x10
-6

 
c 

0,95
d
  0,19

e 0,84 

Fonte: Hellmann (2008), Silva et al. (2014), Haselbach et al. (2009) e Violante (2013) 

Nomenclatura da tabela conforme designação do arquivo de dados do programa Envi-met 

a – Hellmann (2008); b - Valor medido por meio de piranômetros; c – Haselbach et al. (2009); d –Violante 

(2013); e –Silva et al. (2014) 

 

4  RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

A variação do ciclo diário da temperatura superficial para os três cenários simulados é 

apresentada na Figura 3. No Cenário 1, a temperatura superficial mínima foi de 27,62°C, às 



5h, e a temperatura superficial máxima foi de 44,98°C, às 11h, com valor médio diário de 

33,29°C. Comparando este cenário com os demais, nota-se que a temperatura superficial 

no pavimento asfáltico sempre se manteve maior do que nos cenários com pavimento 

poroso (Tabela 4). Isso decorre da condutividade térmica e capacidade térmica 

(propriedades térmicas) e da cor mais escura (propriedade física) do asfalto, que 

contribuem para maior absorção de energia solar, elevando a temperatura superficial e os 

ganhos térmicos neste tipo de pavimento. O comportamento observado se assemelha às 

medições realizadas na área por Callejas et al. (2015), diferindo apenas nas intensidades e 

horário de ocorrência das temperaturas superficiais máxima e minima. 

 

Durante o período noturno, verificaram-se as menores diferenças entre os Cenários 2 e 1 e 

entre os Cenários 3 e 1, de -4,31ºC e -4,33ºC, respetivamente (Tabela 4). Durante o período 

matutino, observaram-se as máximas diferenças entre os Cenários 2 e 1 e os Cenários 3 e 

1, de -7,94ºC e -7,87 ºC, respectivamente. Em média, as reduções foram de 5,5ºC e 5,46 ºC 

entre os Cenários 2 e 1 e 3 e 1, respectivamente. Os resultados indicaram que as diferenças 

entre os cenários foram expressivas, o que demostra que a substituição do pavimento 

asfáltico pelo pavimento poroso ocasionou modificações no perfil de temperatura 

superficial. No entanto, a introdução de mais vegetação na área de estudo ocasionou 

inexpressiva alteração da temperatura superficial se comparada a do Cenário 2, a não ser 

nos locais em que ocorreram sombreamento devido a presença das copas. 

 

Fig. 3 Variação da temperatura superficial no ponto receptor 
 

Tabela 4 Estatística descritiva do ciclo diário da temperatura superficial (C) 

Simulação Valor Máximo Valor Mínimo Média Diária Desvio Padrão 

Cenário 1 44,98 27,62 33,29 5,86 

Cenário 2 37,04 23,31 27,79 4,66 

Cenário 3 37,11 23,29 27,83 4,65 

 

Comportamento semelhante foi observado em relação à variação do ciclo diário da 

temperatura do ar (Figura 4), em decorrência do acoplamento existente entre a temperatura 

do ar e a superficial e devido às trocas térmicas por conveção que ocorrem na área. Às 5 h 

foi observado no Cenário 1, a mínima temperatura do ar de 22,75°C, enquanto a máxima 

foi às 12h, de 38,14°C, uma hora defasada em relação ao pico da temperatura superficial. 

Acoplamento semelhante entre as variáveis temperatura do ar e superficial tamém foram 



observadas por meio de medições na mesma área por Callejas et al. (2015), com 

intensidade inferiores, mas com  a mesma defasagem horária de pico.  

 

Comparando o Cenário 1 com os demais (Tabela 5), nota-se que as temperaturas do ar 

sobre o pavimento asfáltico sempre se mantiveram mais aquecidas do que as verificadas no 

pavimento poroso dos Cenários 2 e 3. Durante o período noturno, verificaram-se as 

menores diferenças entre a temperatura do ar nos Cenários 2 e 1 e 3 e 1, de -0,39 ºC e -0,43 

ºC, respetivamente (Tabela 5). Durante o período matutino, observaram-se as máximas 

diferenças entre os Cenários 2 e 1 e 3 e 1, de -0,53ºC e -0,63ºC, respectivamente. Em 

média, as reduções foram de -0,50 ºC e -0,60ºC entre os Cenários 2 e 1 e 3 e 1, 

respectivamente. Nota-se que a introdução de mais vegetação na área, em pouco reduziu a 

temperatura do ar, sendo o maior impacto observado pela introdução do pavimento poroso. 
 

 
 

Fig. 4 Variação da temperatura do ar no ponto receptor 
 

Tabela 5 Estatística descritiva dos dados da temperatura do ar (C) 

 Simulação Valor Máximo Valor Mínimo Média Diária Desvio Padrão 

Cenário 1 28,14 22,75 25,10 1,89 

Cenário 2 27,61 22,36 24,60 1,84 

Cenário 3 27,53 22,32 24,50 1,83 

 

A variação do ciclo diário da umidade relativa do ar para os três cenários simulados 

apresentou ciclo inverso ao da temperatura, em decorrência do acoplamento entre estas 

variáveis, conforme pode ser observado na Figura 5. Nota-se no Cenário 1 que a umidade 

relativa máxima foi de 79,16% às 5h e a mínima de 71,06%, às 10h, uma hora antes do 

pico de temperatura do ar. O valor médio diário foi de 76,02%.  

 

Comparando este cenário com os demais, tem-se que a umidade relativa do ar no 

pavimento asfáltico sempre se manteve inferior à observada no pavimento poroso nos 

Cenários 2 e 3 (Tabela 6). Isso decorre das propriedades térmicas do pavimento poroso que 

absorve e armazena menor quantidade de energia, reduzindo as trocas térmicas por 

convecção e, consequentemente, a temperatura do ar, proporcionando elevação da umidade 

relativa do ar. A maior quantidade de vegetação na área no Cenario 3 também ajudou e 

elevar a umidade na área de estudo. 

 



Durante o período noturno, verificaram-se as maiores diferenças entre os Cenários 2 e 1 e 3 

e 1, de 2% e 2,20%, respetivamente (Tabela 6). Durante o período matutino, observaram-se 

as mínimas diferenças entre os cenários 2 e 1 e 3 e 1, de 2,10% e 1,9%C, respectivamente. 

Em média, as elevações foram de 2,20% e 2,36%, entre os Cenários 2 e 1 e 3 e 1, 

respectivamente. Os resultados indicaram que as diferenças foram pouco expressivas entre 

os cenários pesquisados, em especial no Cenário 3, em que foram inseridas maior 

quantidade de árvores na área pesquisada. Comportamento semelhante foi verificado por 

Callejas et al. (2012), onde a umidade relativa do ar observada sobre difererentes tipos de 

pavimentos em regiões próximas se mantiveram muito próximas uma das outras.  

 

É importante ressaltar que a simulação foi feita admitindo-se o pavimento poroso como 

impermeável, impossibilitando que as trocas térmicas por calor latente fossem realizadas 

nos locais revestidos com o pavimento poroso. Acredita-se que, caso estas trocas fossem 

consideradas na simulação, observar-se-ia maior umidade do ar nos Cenários 2 e 3. Pelos 

resultados, pode-se inferir que os impactos ocasionados pela implantação do pavimento 

poroso na região foram superiores a aqueles ocasionados pela implantação da vegetação. 

No entanto, a diferença foi muito pequena, apenas 0,16% e o acrescimo de vegetação pode 

ser justificado não só pela elevação da umidade, mas, também, pelo sombreamento e 

caminhos mais agradáveis oferecidos aos transeuntes. 

 

 

Fig. 5 Variação da umidade relativa do ar no ponto receptor 

 

Tabela 6 Estatística descritiva dos dados da umidade relativa do ar (%) 

Simulação Valor Máximo Valor Mínimo Média Diária Desvio Padrão 

Cenário 1 79,16 71,07 76,03 2,82 

Cenário 2 81,14 73,16 78,24 2,79 

Cenário 3 81,35 72,97 78,39 2,98 

 

5  CONCLUSÕES 

 

Por meio das simulações computacionais realizadas, concluiu-se que a melhor estratégia 

para melhoria do microclima da área da pesquisa foi a implantação do pavimento poroso 

ou drenante, visto que este foi capaz de modificar sua temperatura e umidade do ar, bem 
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como a temperatura superficial do pavimento. Comportamento semelhante foi observado 

com a introdução de maior quantidade de vegetação, porém com menor impacto. No 

entanto, o plantio de mais vegetação na área do estacionamento pode ser justificada pelo 

fato de que esta estratégia proporciona sombreamento e caminhos mais agradáveis aos 

transeuntes. 

 

As maiores diferenças entre os cenários foram observadas na temperatura superficial do 

pavimento poroso, com redução média de aproximadamente 5,5ºC em relação à observada 

no pavimento com revestimento asfáltico. A redução média da temperatura do ar foi de 

aproximadamente 0,5ºC, enquanto a umidade do ar foi elevada em média 2,2%.  

 

Diante destes resultados, pode-se afirmar que o pavimento poroso tem potencialidade de 

promover modificações microclimáticas nos locais onde é inserido. Cabe aqui mencionar 

que o pavimento foi modelado na simulação como impermeável e os efeitos da sua 

porosidade e permeabilidade não foram levados em consideração na simulação. Para que 

isso possa ser feito, o mesmo deve ser modelado como material permeável (no caso solo). 

Para tanto, há a necessidade de se introduzir na simulação parâmetros que ainda não foram 

catalogados para o pavimento drenante (poroso). 
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