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2. Resumo de 200 palavras 

Este projeto trata do papel da Arquitetura e do Urbanismo na adaptação à mudança do 

clima na microescala, em uma abordagem interdisciplinar com as ciências atmosféricas e 

outras áreas do conhecimento. O objetivo geral é caracterizar o papel do planejamento, 

do desenho urbano e do projeto dos edifícios nos fenômenos de aquecimento urbano, 

diurno e noturno, tendo em vista os cenários de mudança climática em curso. O trabalho 

foi organizado em três escalas: 1) escala metropolitana, estudando principalmente o 

impacto da vegetação na temperatura de superfície em escala temporal e espacial; 2) 

escala local, compreendendo o impacto da vegetação e do adensamento construído no 

microclima urbano; 3) escala dos edifícios, considerando o desempenho térmico e o 

conforto dos usuários no clima atual e futuro. O trabalho acrescenta argumentos técnicos 

e científicos produzidos para o contexto local da cidade de São Paulo, visando aprofundar 

a compreensão da ciência, do poder público e também da sociedade em relação aos papéis 

da vegetação e do adensamento no clima urbano, bem como seus reflexos no desempenho 

térmico e energético dos edifícios, ressaltando a sua importância para a qualidade de vida 

urbana, especialmente em um cenário de alterações climáticas e eventos extremos. 

3. Palavras-chave: mudança climática, adaptação, vegetação urbana, adensamento 

urbano, conforto térmico 

4. Objetivos Gerais e Específicos 

O objetivo geral é caracterizar o papel do planejamento, do desenho urbano e do projeto 

dos edifícios nos fenômenos de aquecimento urbano, diurno e noturno, tendo em vista os 

cenários de mudança climática em curso (Oke et al., 2017; Emmanuel, 2016; Duarte et 

al., 2015). Os objetivos específicos são quantificar os impactos no microclima urbano 

provocados: a) pela vegetação urbana na forma de parques, arborização de rua e 

paredes verdes; b) pelo adensamento urbano, com diferentes arranjos, tipologias e  

envoltória dos edifícios (Santamouris, 2016; Ng, 2010; Erell et al., 2010); bem como 

quantificar o conforto térmico nos espaços abertos e no interior dos edifícios, seja 

durante os eventos ainda episódicos de ondas de calor ou nos cenários previstos de 

mudança climática. A meta é avançar em estudos preditivos que possam contribuir para 

a assimilação dos resultados em políticas públicas e se traduzir em benefícios 

socioambientais para a população (Duarte, 2019). 

5. Metodologia utilizada: etapas metodológicas e alcance pretendido em cada uma delas 

Os diferentes tópicos da pesquisa foram organizados em 3 escalas de trabalho: 1) escala 

metropolitana, estudando o impacto da vegetação na temperatura de superfície em escala 

temporal e espacial, combinando imagens termais de satélite de 2002 a 2017 

(Modis/Aqua), índices de vegetação (EVI e NDVI) e técnicas de mapeamento Local 

Climate Zones (LCZ), explorando os diferentes efeitos diurnos e noturnos, relacionando 

os resultados à morfologia urbana, alimentando outros estudos na escala local, dentro 

deste projeto; 2) escala local (do pedestre), compreendendo 2.1) o impacto da vegetação 

no microclima urbano, incluindo parques, arborização de ruas e paredes verdes, e 2.2) o 

papel do adensamento construído no microclima urbano, considerando forma urbana e 

materiais empregados nas fachadas; 3) escala dos edifícios, considerando o desempenho 

térmico e o conforto dos usuários, no estoque recente de edifícios residenciais construídos 

em São Paulo. Os estudos nas escalas local e dos edifícios foram conduzidos com 

medições de campo e simulações computacionais, com os modelos ENVI-met 

(microclimático) e TAS/EDSL (desempenho térmico) (Duarte y Gonçalves, 2018).  
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Em paralelo, o trabalho incluiu uma sistematização de legislações e políticas públicas, 

visando estratégias para a aplicação dos resultados deste projeto, por exemplo, em planos 

de arborização urbana, indicadores de vegetação, mecanismos de compensação ambiental 

e códigos de edificações no cenário de aquecimento urbano. Também foram 

desenvolvidos quatro trabalhos finais de graduação na equipe, visando a aplicação dos 

resultados alcançados pela pesquisa no desenho urbano e no projeto de edifícios. 

6. Resultados ou conclusões mais transcendentes 

Na escala metropolitana, as áreas mais urbanizadas apresentam temperatura de 

superfície diurna e noturna superior às áreas menos urbanizadas, sendo que a área 

urbanizada não se apresenta homogênea: áreas com maiores índices de vegetação e/ou 

edifícios mais altos apresentam temperatura de superfície inferior a outras tipologias 

urbanas no período diurno e áreas com edifícios altos e índices de vegetação baixos 

apresentam temperatura superficial noturna mais elevada, característica compatível com 

o padrão de ilha de calor de superfície. As áreas que apresentaram perdas extensas de 

vegetação e intervenções urbanas, como a implantação de pavimentação, apresentaram 

aumento de temperatura superficial. A correlação entre a temperatura de superfície e os 

índices de vegetação é alta e negativa para todo o período analisado, mantendo-se elevada 

tanto nas estações com temperaturas superficiais acima da média do período como 

naquelas com precipitação abaixo da média do período, indicando o papel da vegetação 

tanto na atenuação das temperaturas superficiais quanto na sua resiliência às situações 

extremas de temperaturas elevadas e baixa precipitação (Ferreira y Duarte, 2019). 

   

Temperatura superficial média diurna (esq.) e noturna (dir.) da Região Metropolitana de São Paulo (2003 a 2017) 

Na escala local, com base nas medições de campo e na calibração do modelo para as 

condições locais, foram simulados cenários com arborização nas vias e miolos de quadra 

no entorno de um parque urbano de 1ha, em área central verticalizada e densamente 

construída. Em função da qualidade da sombra e da evapotranspiração proporcionada 

pelas árvores, houve uma redução da temperatura do ar de até 1.7°C e da temperatura de 

superfície de até 8.5°C, com aumento da umidade do ar, melhorando a sensação de 

conforto do pedestre em cerca de 3°C (Shinzato et al., 2019). As paredes verdes podem 

ter um impacto positivo sobre o conforto térmico no interior dos edifícios, mas o resultado 

é praticamente imperceptível na sensação de conforto no meio urbano, mesmo com 

incrementos do índice de área foliar (Silva y Duarte, 2018). Os estudos de adensamento 

construído, incluindo forma urbana e materiais empregados nas fachadas dos edifícios, 

mostram resultados diurnos e noturnos distintos, compatíveis com o padrão de ilha de 

calor atmosférica, quantificando os impactos positivos e negativos da verticalização, da 

massa construída, das cores e das superfícies envidraçadas no aquecimento urbano e, 

consequentemente, no conforto térmico do pedestre (Gusson y Duarte, 2018). 
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Simulação computacional do incremento de vegetação no entorno do parque e temperatura do ar resultante na altura 

do pedestre (esq. e centro); estudos de geometria urbana e materialidade no adensamento construído (dir.) 

Em paralelo, inovações na mobilidade e no uso do solo, apontadas como a próxima 

revolução urbana pelas pesquisas em transporte e mobilidade, estão sendo investigadas, 

em busca de novos espaços para a infraestrutura verde e outras amenidades urbanas. Está 

em curso mais uma mudança de paradigma na mobilidade influenciada por novas 

tecnologias, especialmente pelo compartilhamento de carros, bicicletas, patinetes e a 

chegada dos carros autônomos que, em um futuro próximo, podem impactar 

positivamente o uso do solo urbano, liberando espaço nas vias, nas quadras e nos edifícios 

comerciais e residenciais destinados à circulação e ao estacionamento de veículos. 

Na escala dos edifícios, alcançar o conforto ambiental em modo naturalmente ventilado 

será um desafio nos cenários de aquecimento global e urbano retratados, RCP 8.5 do 

IPCC AR5, representando futuro próximo (2015-2044), futuro intermediário (2045-2074) 

e futuro distante (2076-2096). Em apartamentos convencionais de 2 dormitórios em São 

Paulo, as horas em desconforto por calor aumentam, na média anual, de 6% para 33% no 

futuro intermediário, considerando também a ilha de calor urbana, e de 5% para 64% em 

fevereiro. Com os padrões construtivos atualmente praticados pelo mercado, a diminuição 

de massa térmica aliada ao aumento das superfícies envidraçadas não sombreadas e pouca 

ventilação nos ambientes são os principais fatores que contribuem para o aquecimento no 

interior dos edifícios. Dependendo da orientação, do entorno e das caraterísticas 

construtivas, a inclusão de uma varanda envidraçada e fechada pela maior parte do tempo, 

operando como um dos cômodos internos à residência, pode aumentar em mais de 50% 

as horas em desconforto pelo calor, no futuro intermediário. Por outro lado, a varanda é 

positiva quando usada como um ambiente de transição de fato, podendo ser o vetor das 

melhores práticas de operação do edifício na busca do conforto térmico. Elementos que 

possibilitem a operação das aberturas, em especial aquelas ligadas à varanda, como 

envidraçamento externo, porta entre varanda e estar e elemento sombreador externo, 

precisam estar disponíveis para serem operados pelo usuário, que deve estar apto a 

perceber as melhores possibilidades de operação e realizá-las.  

Com relação aos códigos de edificações e de energia, dentre as melhores práticas 

encontradas na revisão de literatura, há um claro consenso pela necessidade de 

alinhamento da legislação aos desafios da adaptação das cidades às mudanças climáticas. 

Localmente é preciso discutir e rever, com urgência, a legislação da cidade de São Paulo, 

alinhando-a à demanda global por instrumentos regulatórios que busquem a eficiência 

energética, o desempenho adequado do espaço edificado e a resiliência urbana para um 

futuro de novos desafios impostos pelas mudanças no clima. A posição privilegiada do 

Brasil sobre a utilização de recursos energéticos de base mais limpa não significa 

abundância e dispensa da necessidade de adaptação às novas demandas climáticas. Em 

um país continental, a ocupação do solo e as diretrizes para elaboração de projetos 
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deveriam expressar as diferenças climáticas. Há, contudo, uma padronização nos textos 

das leis e a preocupante tendência impulsionada pelo Código de Edificações de São Paulo 

em se abandonar os aspectos técnicos de desempenho ambiental, em detrimento da 

simplificação do processo de aprovação nas prefeituras que, mesmo assim, não 

demostraram ser administrativamente mais eficazes (Tsuda y Duarte, 2018). 
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