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RESUMO 

 

Áreas verdes nos centros urbanos podem contribuir para o controle térmico das 

“ilhas de calor urbanos”. Num contexto de mudanças climáticas, com o aumento das 

temperaturas, climas mais secos e ondas de calor mais frequentes, as áreas verdes 

assumem uma importância cada vez maior, visto que são capazes de criar um efeito 

de resfriamento estendendo-se por áreas próximas. Este estudo tem como objetivo 

geral analisar, dentro do “polo de saúde” da cidade de Teresina, que é considerada 

uma área com densidade urbana alta, como a arborização da região influencia no 

aspecto térmico da região delimitada. Parâmetros climáticos foram medidos 

(temperatura ambiente, sensação térmica, umidade relativa do ar, velocidade do 

vento) em pontos selecionados, iniciando pelas extremidades ao centro da área 

delimitada, todos os pontos possuíam diferentes orientações e exposição ao sol, foi 

aferida a temperatura da superfície das fachadas dos prédios, registrados com uma 

câmera infravermelha. Em áreas onde a arborização era existente as temperaturas 

eram mais baixas tanto na sombra como em exposição ao sol. Apesar das 

condições climáticas locais, em particular da baixa velocidade do vento, a exposição 

ao sol e a geometria urbana são os fatores principais que influenciam nas 

temperaturas encontradas. O efeito de resfriamento causado pela arborização 

urbana pode ser mais bem compreendido com medições adicionais em diferentes 

épocas do ano na mesma região. 

 

Palavras chaves: Ilhas de calor. Arborização. Conforto térmico. 



ABSTRACT 

 

Green areas in urban centers can contribute to the thermal control of “urban heat 

islands.” Within the context of climate change, with increasing temperatures, drier 

climates, and increasingly frequent heat waves, green areas are becoming 

increasingly important, as they are capable of creating a cooling effect capable of 

extending into its surrounding areas. This study aims to analyze, within the “health 

pole” of the city Teresina, which is considered an area with high urban density, how 

the afforestation of the region influences the thermal aspect of the delimited region. 

Climatic parameters were measured (environmental temperature, thermal sensation, 

the relative humidity of the air, wind speed) at selected points within a course, 

starting at the ends at the center of the defined area, all points had different 

orientations and exposure to the sun the surface temperature of the building facades 

was measured, all of which was recorded using an infrared camera. It was 

ascertained that in areas where afforestation existed, temperatures were lower both 

in the shade and when exposed to the sun. Despite local climatic conditions, in 

particular, the low wind speed, exposure to the sun, and urban geometry are the 

main factors that influence the temperatures found. The cooling effect caused by 

urban afforestation can be better understood with additional measurements at 

different times of the year in the same region. 

 

Keywords: Heat islands. Afforestation. Thermal comfort. 
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1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

1.1 Introdução 

 

A expansão crescente das áreas urbanas está associada às mudanças do 

clima local e o desgaste do meio ambiente; as “ilhas de calor urbano” e o aumento 

da poluição sonora e do ar são alguns dos problemas, que as grandes cidades 

precisam enfrentar como causas de impactos negativos na qualidade de vida dos 

habitantes e na sustentabilidade urbana (PATZ et al., 2005). Os problemas urbanos 

podem também ser intensificados quanto ao aquecimento global; além de outras 

consequências, o aumento esperado nas temperaturas do planeta de maneira global 

(IPCC, 2007) pode se somar com o efeito térmico urbano (ALCOFORADO; 

ANDRADE, 2007) e contribuindo com o aumento na poluição e nas temperaturas 

locais (STONE, 2005). A frequência e a intensidade das ondas de calor, em áreas 

urbanas, através da combinação das ilhas de calor e o aquecimento global tendem 

ao aumento das temperaturas, associados aos efeitos negativos à saúde e ao meio 

ambiente (ALCOFORADO, 2008). 

A presença de arborização e áreas verdes urbanas estão relacionadas à 

redução da poluição do ar, assim como a redução dos ruídos, trazendo benefícios à 

saúde do homem (NIELSEN; HANSEN, 2007). Cada vez mais, as melhorias 

ecológicas e sociais que as áreas verdes trazem as tornam um fator importante de 

preservação dentro das áreas urbanas (LIMA; AMORIM, 2006). 

Os seus impactos positivos, o uso de arborização e áreas verdes como 

maneira de diminuir o calor precisa de medições adicionais e periódicas para 

obtenção dos benefícios esperados, pois dependem muito das características de 

cada área urbana, suas ilhas de calor e o tipo de espaços verdes presentes 

(MIRZAEI, 2015).  

A influência das áreas verdes nos ambientes urbanos depende de uma 

variedade de fatores, como o tamanho e estrutura da vegetação, estações e horários 

do dia, visibilidade do céu, a condição climática predominante em que as áreas 

verdes estão integradas (UPMANIS; CHEN, 1999). O impacto de áreas verdes 

urbanas, quanto às temperaturas, tem sido apresentada por diversos autores e os 

espaços verdes urbanos maiores são conhecidos por terem uma importância 

bioclimática dentro dos parâmetros térmicos das áreas urbanas (JAUREGUI, 1990), 
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no entanto os efeitos de áreas verdes urbanas menores, não menos importantes, 

estão em menor evidência (SAITO, 1990). 

 

1.2 Justificativa 

 

Na cidade de Teresina/PI, os espaços verdes localizados na região com maior 

densidade urbana são de menor porte, apresentando-se como praças, mesmo com 

pequena área possuem um uso intenso, principalmente por pedestres. Esses 

usuários são vulneráveis às condições de calor e sendo importante determinar o 

efeito potencial dessas áreas verdes no que diz respeito às temperaturas do meio, e 

o principal fator a se observar é a contribuição dessas áreas na diminuição das 

condições de calor frequentes. Os efeitos de resfriamento resultam através da 

influência das áreas verdes no perfil atmosférico regional, afetando o controle 

humano no seu balanço de produção de calor, através da temperatura do ar, 

sensação térmica, velocidade do vento e umidade do ar (ANDRADE et al., 2007). 

Neste trabalho, a performance térmica de algumas edificações do polo de 

saúde, localizado no centro da cidade de Teresina, e suas influências nos 

parâmetros climáticos locais são investigados, um tópico considerado importante na 

diminuição das temperaturas nas ilhas de calor urbano. O trabalho foi feito durante o 

período de altas temperaturas e alta umidade do ar. 

 

1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo Geral 

 

Este estudo tem como objetivo geral analisar, dentro do “polo de saúde” da 

cidade de Teresina, considerada uma área com densidade urbana alta, como a 

arborização da região influencia no aspecto térmico da região delimitada. 

Neste trabalho, as temperaturas das superfícies urbanas foram 

correlacionadas aos materiais de superfície, à morfologia urbana e à sua relação 

com a vegetação na região do polo de saúde de Teresina. Ao final, identificaram-se 

as características de maior influência ao campo térmico urbano, de maneira a 

apontar recomendações no sentido de mitigar as Ilhas de calor urbanas para a 

região, utilizando nova metodologia. 
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1.3.2 Objetivos Específicos 

 

• Através da temperatura superficial das edificações, traçar um perfil da 

área delimitada e observar qual a influência da arborização e áreas 

verdes no microclima do local; 

• Comparar as diferenças de temperaturas e demonstrar como a geometria 

e posicionamento das edificações podem influenciar nas variações do 

conforto térmico das áreas externas. 

• Fazer a análise da temperatura de superfície das fachadas dos edifícios, 

orientação solar, temperatura ambiente, umidade relativa e a presença de 

áreas sombreadas por árvores podem ser consideradas como as 

principais variáveis de entrada neste estudo. 

 

1.4 Metodologia  

 

Este trabalho é baseado em medições de temperatura de algumas 

edificações, de parâmetros do clima que influenciam no controle humano e seu 

balanço na produção de calor, sendo a temperatura do ar, umidade relativa, 

velocidade do vento e sensação térmica e como esses fatores se relacionam. 

As medições foram feitas no mês Março de 2019, entre os dias 19 e 22, 

observando um período bem específico de temperaturas, condições de umidade e 

incidência solar, priorizando condições de céu limpo. A razão para escolha do 

período são os altos índices de temperatura e umidade, o que ocasionam a 

formação das ilhas de calor. 

Teresina é uma cidade com pouco mais de 860 mil habitantes, do nordeste do 

Brasil, localizada a 5° 5’ 20” S, 42° 48’ 7” W e 72m de altitude (Figura 1), com um 

clima característico tropical semiúmido, com duas estações características: o 

período das chuvas (verão e outono) e o período seco (inverno e primavera). De 

janeiro a maio, devido às chuvas, o clima é quente e úmido (porém podem ocorrer 

neblinas pela manhã); de junho a agosto o clima começa a ficar mais seco, com 

noites relativamente frias; de setembro a dezembro, o clima se torna mais quente e 

abafado, podendo começar a ocorrer algumas pancadas de chuva em novembro. 
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Figura 1 – Localização geográfica de Teresina 

 
 Fonte: Terceiro et al. (2018). 

  

Quente a maior parte do ano, Teresina possui temperatura média em torno 

dos 27ºC, com mínimas de 22°C e máximas de 40°C (INMET, 2018). Essas 

oscilações são amenizadas pela contribuição dos ventos, que tornam o clima mais 

agradável. A qualidade do ar é considerada boa, exceto no período mais seco, 

quando a umidade relativa do ar cai, e há ocorrências de queimadas em diversas 

regiões da cidade. 

 

1.4.1 Delimitação da área de estudo 

 

A capital Piauiense possui completa rede de prestação de serviços de saúde, 

constituída por diversos hospitais, clínicas, policlínicas, unidades mistas, centros e 

postos de saúde, pertencentes ao Estado, ao Município e à iniciativa privada, 

tornando a capital um importante centro de atendimento médico. 

Segundo Lopes (2016), o considerado “Polo de Saúde” em Teresina tem um 

expressivo número de atividades diretas e indiretas, ligadas ao setor de saúde na 

cidade. Observa-se o início do desenvolvimento de um cluster de saúde com a 

formação de uma cadeia produtiva e de serviços interligados. 

Teresina é a terceira capital no Brasil que mais investe em saúde. Por essas 

características, aliadas à sua localização geográfica, como visto na Figura 1, 

diversas pessoas vindas de diversos estados se deslocam para Teresina em busca 

de serviços de saúde, chegando a representar 40% do atendimento médico dos 

hospitais públicos (PMT, 2013). De acordo com estatísticas da prefeitura, são 634 

estabelecimentos de saúde, sendo 8 hospitais, 181 clínicas médicas e 170 

consultórios, empregando 15mil pessoas. De acordo com a Tabela 1, a seguir, a 

predominância é no bairro Centro. 
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Tabela 1 – Estabelecimentos no Polo de saúde  

Discriminação I II III Total 

Mafuá e Marquês Centro Piçarra e Ilhotas 

Hospitais 1 5 2 8 

Clínicas 14 163 4 181 

Consultórios 36 133 1 170 

Laboratórios 3 24 - 27 

Bancos de Sangue - 1 - 1 

Ambulatórios - 1 - 1 

Maternidades 1 - 1 2 

Atividades Diretas Subtotal 55 327 8 390 

Com. De Material Med/Hosp 55 327 8 390 

Escolas de Medicina - 2 - 2 

Com. De medicamentos 15 39 7 61 

Adm. Planos de Saúde 2 4 - 6 

Pensões e Hotéis - 28 9 37 

Comércio de Alimentos 23 108 - 131 

Unid. De Ass. Social - 1 - 1 

Atividades Indiretas Subtotal 43 185 17 245 

Fonte: Agenda (2013, 2015). 

 

O bairro Centro compreende a área contida no seguinte perímetro: partindo 

do eixo do Rio Parnaíba sob a Ponte João Luís Ferreira, segue pela ponte e Av. 

Miguel Rosa até o encontro com a Av. Joaquim Ribeiro; daí, em direção oeste, 

prossegue, até o eixo do Rio Parnaíba e retorna ao ponto de partida (SEMPLAN, 

2018), como mostra abaixo a Figura 2. 

 

Figura 2 – Mapa localização do bairro Centro  

 
Fonte: SEMPLAN (2018). 
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O bairro Centro concentra a maioria dos estabelecimentos de saúde do 

município e partindo dessa observação, foi delimitada uma área para estudo, onde 

estão os principais estabelecimentos públicos e privados do setor. Abaixo, a Figura 

3, mostra a área delimitada, dentro da região do centro, para o estudo a ser 

realizado. 

 

Figura 3 – Mapa de delimitação de área no Polo de saúde Centro 

 
Fonte: Autor (2019). 

 

As medições foram feitas em 20 pontos diferentes da área delimitada, Figura 

4, entre os dias 19 e 22 de março de 2019. Os registros ocorreram na parte externa 

das edificações a uma distância sempre de 3 m da calçada principal da edificação, 

levando em consideração a presença de arborização, orientação solar das 

edificações, temperatura do ar, sensação térmica, umidade do ar e velocidade do 

vento no período; os pontos marcados, na Figura 3, indicam cada uma das 

edificações em estudo. 
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Figura 4 – Mapa de pontos de medição no polo de saúde 

 

Fonte: Autor (2019). 

 

1.4.2 Equipamento utilizado e análise dos dados 

 

Os pontos selecionados levaram em conta os seguintes fatores: 

− Eram estabelecimentos de saúde de grande importância para a cidade 

− Possuíam perfil arquitetônico similar como: mesmos materiais existentes 

na fachada, mesmo gabarito e posicionamentos variados nas quadras 

dentro da área delimitada. 

 

Como Teresina é uma cidade planejada, com mesmos tamanhos de ruas e 

quadras, possuindo um traçado sempre com ruas paralelas e perpendiculares entre 

si, e a grande maioria dos edifícios da região escolhida são modernistas com os 

mesmos materiais encontrados (concreto aparente e vidro), quando, nas imagens, 

apareciam materiais diferentes, foram excluídos os pontos de análise dos dados e foi 
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adotado o fator de emissividade do concreto aparente para a análise das imagens 

nos pontos. 

A temperatura da superfície da fachada do prédio foi registrada usando uma 

câmera infravermelha (Testo 882, Testo Instruments, Lenzkirch, Alemanha), com um 

LCD de 3,5 "(320 x 240) pixels, uma resolução infravermelha de 160 x 120 pixels e 

sensibilidade espectral de 7,8 µm a 14 µm (faixa de comprimento de onda térmica do 

infravermelho). A câmera foi colocada a uma altura fixa de 1m e 4,5m de distância 

de todas as fachadas do edifício. O coeficiente de emissividade adotado (ε) foi de 

0,94, e está dentro da faixa de valores de emissividade para o material de 

construção de fachada dos prédios (ALBATICI; TONELLI; CHIOGNA, 2015; LEE et 

al., 2018). Em cada termograma, um total de 10 pontos selecionados aleatoriamente, 

na área demarcada, e os dados foram analisados usando um software de 

processamento fornecido pela empresa fabricante de câmeras (Testo IRSoft versão 

4.0, Lenzkirch, Alemanha). As temperaturas máximas e mínimas da superfície 

também foram registradas. A temperatura ambiente local, a velocidade do vento e a 

umidade relativa do ar foram registradas usando os dados meteorológicos online 

disponíveis em um aplicativo móvel (INMET, 2019). As coordenadas de GPS foram 

registradas usando o aplicativo móvel Google Earth. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Clima urbano 

 

O estudo do clima trata do estudo das temperaturas, umidade, pressão 

atmosférica, bioma local, entre outros fatores ambientais. O “clima urbano”, contudo, 

agrega as atividades humanas, tais com a impermeabilização do solo, a retirada da 

cobertura vegetal, os adensamentos das áreas centrais de forma indevida e outras 

ações, que influenciam o campo térmico urbano. Para Oke (2006), o estudo do clima 

urbano possui uma perspectiva quase única. Ao contrário de outros ambientes do 

interesse, em que é suficiente estudar a atmosfera por sua própria causa ou valor, 

em áreas urbanas há um interesse saber os efeitos urbanos. Luke Howard foi o 

precursor das pesquisas, no sec. XIX, acerca do excesso de calor na cidade de 

Londres em comparação ao campo, atribuindo essa condição à maior absorção da 

radiação solar pelas superfícies da cidade e à falta de umidade para evaporação 

(GARTLAND, 2010).  

Posteriormente, destacam-se os trabalhos clássicos da climatologia moderna 

de Landsberg, em 1956 com o livro The climate of towns, e de Chandler, em 1965 

com The climate of London. Na pesquisa de Landsberg (1956), havia uma demanda 

por questões de poluição atmosférica. O crescimento das cidades tem sido alvo de 

estudos multidisciplinares, entre os quais averiguam os efeitos das emissões de 

poluentes, a qualidade de vida, o conforto ambiental e o clima urbano. No Brasil, em 

1975, Mendonça (2003) definiu o Sistema Clima Urbano – SCU - como um produto 

de sua tese de doutorado. Segundo os autores, “um sistema que abrange o clima de 

um dado espaço terrestre e sua urbanização”. Trata-se de um modelo teórico para a 

investigação do comportamento climático das cidades, por meio de articulações com 

subsistemas de canais de percepção.  

Segundo Assis (2000), o campo térmico urbano é formado pelos processos 

atmosféricos urbanos, e a pesquisa climatológica tem demonstrado que estão 

diretamente ligados às características da cidade e seus atributos, tais como a 

morfologia. A autora defende que a importância de identificá-los reside na 

possibilidade de utilizá-los como instrumento de controle da qualidade do clima 

urbano.  

Para o estudo essencial do clima, Romero (2001) aponta os elementos 

climáticos e seus fatores. Os elementos climáticos representam os valores relativos 
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de cada clima e os fatores climáticos são divididos em: fatores climáticos globais 

(dando origem ao macroclima) e fatores climático locais (dando origem ao 

microclima). Os fatores climáticos globais são: radiação solar, latitude, altitude, 

ventos, massas de água e terra. Os fatores climáticos locais são: topografia, 

vegetação e superfície do solo (natural ou construído). Os elementos climáticos são: 

temperatura, umidade do ar, precipitações e movimento do ar. Todos os fatores e 

elementos climáticos interagem conjuntamente.  

De acordo com Romero (2011), para o estudo do clima urbano, há a relação 

entre radiação solar e geometria urbana, interferindo na temperatura do ar. A autora 

entra na seara do Planejamento Urbano, abordando os espaços públicos, além de 

descrever os elementos climáticos influenciados pela urbanização: o vento, as áreas 

verdes, o som e até a água. Para ela, os edifícios constituem as principais 

rugosidades da cidade e entre todos os elementos climáticos, as condições do vento 

são as mais modificadas pela urbanização. Sob o ponto de vista ambiental, o 

conforto é definido como o estado mental que expressa a satisfação do homem com 

o meio ambiente térmico que o circunda (LAMBERTS; NARANJO, 2011). 

O leque de estudos aberto pelo estudo do clima urbano, com o passar dos 

anos, abriu espaço para o estudo das ilhas de calor urbanas, compondo-se de 

importantes pesquisadores, que serão expostos na sequência deste trabalho, no 

capítulo de título “Ilhas de Calor”. 

A análise ambiental urbana é fundamental para a compreensão do campo 

térmico urbano. Esse início de revisão teórica é dedicado às escalas de análise do 

clima urbano, às trocas térmicas entre as diferentes formas dos edifícios e entre os 

diversificados materiais de superfícies, à evapotranspiração e à importância da 

vegetação no ambiente urbano. 

 

2.1.1 Escalas de análise do clima urbano 

 

A pesquisa sobre o clima urbano é composta por dimensões de análise 

definidas como escalas climáticas. Há uma importante delimitação do objeto de 

estudo sobre o clima urbano, diferenciando os meios de observação, as formas de 

representação, análise e tratamento dos dados. A abordagem do Clima Urbano 

começa as Escalas Climáticas de análise. 

O estudo do clima trata do estudo das temperaturas e da umidade, além dos 

demais fatores que o influenciam. A análise do clima urbano, contudo, envolve duas 
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dimensões: a horizontal e a vertical (OKE, 2006). É necessário considerar as alturas 

em que essas temperaturas são medidas, requerendo atenção em relação aos 

instrumentos de medições e seus posicionamentos ou detecções de temperaturas. 

No contexto do estudo do processo de formação das ilhas de calor e da análise 

termal em imagens de sensoriamento remoto, interessa diferenciar três tipos de 

temperaturas: 

✓ Temperatura atmosférica; 

✓ Temperatura do ambiente; e 

✓ Temperatura da superfície 

 

Temperatura atmosférica é um conjunto de medições de temperaturas obtido 

em diferentes níveis da atmosfera terrestre. Esses valores são influenciados por uma 

série de fatores, incluindo: radiação solar, umidade e altitude. No que se refere à 

temperatura na superfície da Terra, a variação de temperatura anual, em qualquer 

localização geográfica, depende, em grande parte, do tipo de bioma do local, como 

aferido na Classificação climática de Köppen-Geiger. Segundo Voogt e Oke (2003), 

a temperatura da superfície modula a temperatura do ar das camadas mais baixas 

da atmosfera urbana, e para o equilíbrio de energia da superfície, ajuda a determinar 

os climas internos dos edifícios e modifica as trocas de energia, afetando o conforto 

térmico dos habitantes da cidade.  

As temperaturas ambientes são protagonistas do clima urbano, caracterizado 

por certas anomalias de temperaturas, umidade do ar e precipitações, que 

diferenciam o clima do campo do clima das cidades e caracterizam as “ilhas de calor 

urbanas”. A temperatura superficial depende da temperatura ambiente e do material 

da superfície. 

 

2.2 Trocas térmicas 

 

As trocas térmicas, ou balanço de energia, são os processos que irão 

diferenciar o estudo do clima urbano. Embora elas ocorram também no ambiente 

rural, é no meio urbano que adquirem maior complexidade. Esses processos iniciam 

com a incidência da radiação solar sobre as superfícies urbanas, desencadeando a 

produção do que se pode denominar de “temperaturas artificiais”, isto é, 
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temperaturas resultantes das trocas térmicas entre o meio e os materiais e formas 

construtivas inseridas na cidade pelo homem e/ou coberturas naturais retiradas. 

Compreender a atuação da Radiação Solar é fundamental ao entendimento 

do campo térmico urbano. A radiação se propaga como radiação eletromagnética na 

forma de ondas. Corpos com temperaturas mais elevadas como o Sol emitem 

radiação térmica em ondas curtas. 

Antes de aquecer as superfícies da cidade, a radiação solar passa pela 

atmosfera, em que suas partículas constituintes e as nuvens refletem parte da 

radiação solar de ondas curtas para o espaço (cerca de 25%) e absorvem a outra 

parte (cerca de 25%). A radiação restante é transmitida diretamente para as 

superfícies terrestres. A terra, por sua vez, reflete parte dessa radiação direta (cerca 

de 5%) e absorve o restante (cerca de 45%). Essa radiação absorvida é emitida para 

a atmosfera como radiação de onda longa. A radiação solar de onda curta absorvida 

pelas nuvens e pela atmosfera também é emitida como radiação de onda longa, em 

parte para a terra e em parte para o espaço. 

A radiação incidente na superfície terrestre divide-se em duas formas: 

componente solar direta e a componente solar difusa. Durante sua passagem pela 

atmosfera, a radiação solar sofre uma decomposição, formando um espectro 

eletromagnético com diferentes comprimentos de onda. É interessante analisar duas 

faixas de comprimentos de ondas: radiação visível e radiação infravermelha termal, 

pois, na sequência do presente estudo, serão analisadas imagens da Banda Termal 

10 da câmera portátil, que atua nessa respectiva faixa do espectro. Essa faixa do 

espectro influencia o conforto térmico, afeta as pessoas e aquece as superfícies. Se 

todo corpo aquecido emite radiação térmica, constata-se que superfícies, pessoas e 

animais em nosso meio ambiente estão em constante troca de calor por radiação. 

Os elementos construtivos podem ter desempenhos diferentes em relação à 

radiação térmica incidente, transmitindo, refletindo ou mesmo absorvendo e 

reemitindo essa radiação para o interior.  

As expressões condução e convecção também caracterizam essas trocas 

térmicas ocorridas nos materiais construtivos. A primeira pode ser definida como a 

radiação térmica incidente em um determinado material, que irá “transmitir” o calor 

do ambiente mais quente para o mais frio. A segunda trata da dissipação da 

radiação térmica para a atmosfera em forma de calor. 
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Romero (2011) afirma que as trocas térmicas também dependem da forma da 

estrutura urbana. Todo calor absorvido pelas estruturas urbanas irregulares e de 

elevada densidade fica retido e dificilmente é reenviado para a abóbada, razão pela 

qual provoca um aumento da temperatura urbana, ao se converter em calor sensível. 

O clima urbano sofre influência da ocupação do solo, dos adensamentos e 

pavimentações, que impermeabilizam e reduzem a presença de vegetação e solo 

natural. “Os materiais que constituem a superfície urbana possuem capacidade 

térmica mais alta e são melhores condutores do que os materiais encontrados em 

superfícies não construídas” (ROMERO, 2011). Para Romero (2011), a absorbância 

e a emitância são indicadores físicos, respectivamente, da capacidade natural de um 

bloco inserido em uma malha urbana de “aquecer” devido à exposição solar do 

mesmo e, de “resfriar”, devido às perdas por trocas de radiação de ondas longas. 

As temperaturas do ar e das superfícies dentro dos cânions urbanos 

dependem do balanço da radiação. A maior parte da radiação solar atinge as 

coberturas e paredes e muito pouco atinge o solo, de modo que a radiação é 

absorvida em função das características dos materiais e transformada em calor 

sensível (ROMERO, 2011).  

De acordo com Santamouris (2013), há uma estreita ligação entre os padrões 

de temperaturas das superfícies urbanas e a geometria das ruas. A capacidade de 

resfriamento das superfícies urbanas está relacionada à obstrução do seu horizonte. 

Nos estudos de Oke (1987), durante o dia, 70% a 80% da energia radiante, em 

todas as superfícies, é dissipada para o ar por transferência turbulenta, e o restante 

(20 a 30%) é armazenado pelos materiais. À noite, a liberação do calor armazenado 

é suficiente para contrabalançar o déficit de radiação e as trocas turbulentas são 

mínimas. 

Entre os estudos realizados acerca da presença de vegetação nas cidades, 

os temas são: a redução da temperatura do ar, a redução da poluição atmosférica, a 

umidificação e controle dos ventos, atuando sobre os elementos climáticos dos 

microclimas urbanos. Os mecanismos que mais influenciam o balanço energético 

são captação da radiação solar e evapotranspiração, processo em que as plantas 

absorvem água do solo e a reemitem para a atmosfera em forma de vapor de água 

(DUARTE, 2015; ROMERO 2011). 

Segundo Romero (2011), as árvores também podem mitigar o efeito estufa, 

filtrar os poluentes, mascarar os ruídos, prevenir a erosão e exercer um efeito 
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calmante nas pessoas. O desempenho da vegetação depende de sua intensidade, 

forma, dimensões e localização. Entre os principais objetivos do presente estudo, é a 

busca de quantificação e classificação das áreas de vegetação, a fim de analisar seu 

impacto no clima urbano. No próximo capítulo, a abordagem da morfologia urbana, 

junto à presença de vegetação, compõe o cenário das trocas térmicas decorrentes 

da atuação dos elementos do clima, como a radiação solar e a ventilação, dando 

origem ao clima urbano. 

É função da prática arquitetônica analisar e estabelecer condições 

necessárias para avaliação e concepção de ambiente térmico adequado. “As 

variáveis arquitetônicas como forma, função, tipos de fechamento e os sistemas de 

condicionamento (climatização e iluminação) interagem simultaneamente com o 

meio ambiente e o homem”, conforme afirma Lamberts, Dutra e Pereira (2004). São 

variáveis importantes na elaboração de todo projeto arquitetônico e influenciam 

diretamente nas análises a serem feitas no decorrer do trabalho. 

De acordo com Lamberts e Naranjo (2011), existem estratégias de projeto na 

arquitetura bioclimática, que resgatam a integração da arquitetura com o meio 

ambiente, quando tiram partido do clima, da vegetação, do desenho urbano e das 

soluções técnicas. Além das variáveis climáticas, devem-se considerar as variáveis 

humanas e arquitetônicas como forma de se obter o conforto do usuário e a melhoria 

do desempenho termo energético, para o caso específico deste estudo, as variáveis 

climáticas tiveram uma importância maior, mas podem ser pontuadas como: 

a) Variáveis arquitetônicas: forma, função, fechamentos opacos, 

fechamentos transparentes, sombreamento da edificação, cores, sistemas 

de iluminação, sistemas de aquecimento de água, climatização artificial, 

carga térmica, sistemas de ventilação natural, resfriamento evaporativo, 

vegetação, materiais, sistemas de proteção solar, massa térmica dos 

materiais. 

b) Variáveis climáticas: Macroclima - radiação solar, latitude, altitude, vento, 

massas de ar, temperatura, umidade. Microclima – topografia, vegetação, 

superfície do solo (natural e construído). 

c) Variáveis Humanas: Conforto Térmico – variáveis ambientais, atividade 

física, vestimenta. Conforto Visual - nível de iluminação, contraste, 

ofuscamento. 
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2.3 Ilhas de calor urbano 

 

Consiste no aquecimento de áreas urbanas, densamente ocupadas e/ou 

impermeabilizadas, em relação a áreas do entorno com maior presença de 

vegetação, sejam rurais ou urbanas. Entre as causas da formação das ilhas de calor 

urbanas – ICU - pode-se destacar: a elevada capacidade de armazenamento 

calorífico dos materiais das edificações, a produção do calor antropogênico, a 

diminuição da umidade do ar devido à pavimentação do solo, a redução na 

velocidade do ar originada pela rugosidade da superfície, o aumento da absorção da 

radiação solar e consequente alteração do albedo, entre outras (GARTLAND, 2010; 

OKE, 2006; ROMERO, 2011; SANTAMOURIS, 2013; STEWART; OKE, 2012). 

Nocivas ao ambiente urbano, nos países tropicais, as ilhas de calor incorrem 

no aumento da demanda por energia para resfriamento mecânico (ar condicionado), 

na poluição do ar, nas emissões de gases de efeito estufa e até em doenças 

relacionadas ao calor. No Quadro 1, encontra-se uma exposição detalhada dos 

processos de formação das ilhas de calor urbano, descrita por Stewart e Oke (2012). 

 

Quadro 1– Causas das Ilhas de Calor Urbanas 

 Causas do efeito da ilha de calor urbana 

1 Grande absorção de radiação solar devido à reflexão múltipla e à captura de radiação pelas 

paredes construídas e superfícies verticais na cidade. A maior absorção não é, como 

costuma ser assumida, devido unicamente ao menor albedo de materiais urbanos 

2 Maior retenção de radiação infravermelha em canyons de rua devido a uma visão restrita de 

hemisférios radiante “fria” do céu. A visão do céu fica cada vez mais restrita com edifícios 

mais altos e mais compactos. 

3 Grande absorção e liberação tardia de calor por edifícios e superfícies pavimentadas na 

cidade. Muitas vezes, incorretamente atribuído apenas às propriedades térmicas dos 

materiais, esse efeito também se deve à radiação solar infravermelha “retida” e às perdas 

convectivas reduzidas na camada dossel onde o fluxo de ar é retardado. 

4 Grande parte da radiação solar absorvida na superfície é convertida em formas de calor 

sensíveis e não latentes. Este efeito é devido à substituição de solos úmidos e plantas por 

superfícies pavimentadas e impermeabilizadas e um declínio resultante na evaporação da 

superfície. 

5 Grande liberação de calor sensível e latente da combustão de combustíveis para transporte 

urbano, processamento industrial e aquecimento/resfriamento doméstico. O calor e a 

umidade também são liberados do metabolismo humano, mas isso geralmente é um 

componente menor do balanço energético da superfície. 

Fonte: Stewart e Oke (2012). 



25 

 

Segundo Gartland (2010), as medições de temperaturas nas regiões são 

importantes, contudo não conduzem às medidas para mitigar as ilhas de calor e é aí 

que a simulação se faz necessária. Diferentes modelos de simulação vêm sendo 

utilizados no sentido de diminuir as temperaturas, o consumo de energia e a 

poluição do ar. Existem modelos específicos de simulação para observar edifícios 

individualmente, cânions urbanos e áreas urbanas mais extensas. 

 

2.3.1 Mitigação de llhas de Calor Urbano 

 

Mitigar significa tornar um problema menos intenso, aliviar, suavizar. Para 

mitigar é necessário antes de qualquer ação, identificar os novos paradigmas e o 

que de fato provoca o problema. No caso da mitigação de Ilhas de Calor Urbanas, 

existem várias frentes de atuação, entre elas: a conscientização ambiental, a 

acadêmica, o mercado privado, as políticas públicas e outras. O planejamento 

urbano, por exemplo, cujas leis teriam de considerar a vida na cidade; o 

funcionamento de equipamentos e automóveis em movimento, gerando emissões; o 

consumo de energia, os materiais de superfície absorvendo calor e emitindo-o para 

a atmosfera. Essas características e todas as demais abordadas no presente 

trabalho retratam novas considerações a serem contempladas em Políticas Públicas 

para a mitigação de Ilhas de Calor Urbanas. 

A considerar o estado da arte do presente trabalho, relata-se que a produção 

científica no Brasil se volta para modelos teóricos e existem raras divulgações de tal 

conhecimento no mercado editorial brasileiro. Os resultados também não são 

aproveitados na prática, quanto à mitigação dos efeitos das ilhas de calor. Gartland 

(2010) sugere possibilidades de intervenção para mitigar ilhas de calor, tais como 

melhorar a forma de utilização dos terrenos, das propriedades térmicas, dos 

materiais de revestimento, de pavimentação e de cobertura e suas respectivas 

aplicações, do emprego da vegetação e da arborização para o arrefecimento das 

áreas urbanas e finalmente, das ações que podem ser desenvolvidas na 

comunidade. 

 

2.4 Imagens térmicas 

 

Foram analisados vinte diferentes pontos e geradas imagens térmicas, e as 

informações foram assim distribuídas. O fator relevante durante o levantamento de 
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dados foi a presença ou a ausência de arborização nas vias, como está nas imagens 

da Tabela 2. 

 

Tabela 2 – Esquema com dados de arborização, fachada e delimitação da área de coleta de 
temperatura superficial dos edifícios estudados 

PONTO FOTO ARBORIZAÇÃO FACHADA DELIMITAÇÃO 

P01 – 

Hospital 

Getúlio 

Vargas 

 
  

P02 – 

Hospital de 

Doenças 

Tropicais 

 
  

P03 – 

Secretaria 

de Estado 

da Saúde 

 

  

P04 – 

Hospital 

Flávio 

Santos 

 

 
 

P05 – 

Hospital 

Infantil 

 
 

 

P06 – COT 
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P07 – 

Hospital 

Med 

Imagem 

 

  

P08 – 

Hospital 

São Marcos 

 

  

P09 – 

Hospital 

Santa Maria 

 
  

P10 – 

Otorrinos 

 
  

P11 – 

Neoclínica 

 

  

P12 – 

Hospital 

ITACOR 

 

 
 

P13 – 

UltraX 
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P14 – 

Medclínica 

 
  

P15 – 

Cardiografo

s 

   

P16 – 

COPIL 

  
 

P17 – 

Bionuclear 

 

 
 

P18 – 

Clínica 

Lucídio 

Portela 

  
 

P19 – 

Hospital do 

olho 

 

 
 

P20 – 

Oncoclínica 

 
 

 

Fonte: Autor (2019). 

 

Esse estudo analisa as características térmicas nas fachadas de diferentes 

prédios, com a utilização de imagens térmicas. As imagens mostram que um dos 
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fatores principais de influência sobre as imagens é a arborização, que acaba 

causando um resfriamento nas fachadas, onde está presente, durante o dia. Para 

melhorar essa análise, será usada mineração de dados para averiguar se a 

informação está correta e se outros fatores podem ser considerados como, 

direcionamento da fachada, materiais, clima e outros. Esse estudo comparativo 

inicial já fornece alguns dados. 

 

2.5 Teresina/PI: dados, características e processos 

 

Teresina/PI, cidade objeto de estudo desta tese, tem características 

peculiares sob todos os pontos de vista a serem explorados. Para embasar as 

análises a serem tratadas, faz-se necessário descrever a cidade segundo suas 

características geográficas, climáticas, históricas, morfológicas e urbanísticas. 

Dada à complexidade do campo térmico urbano, existem diversos 

procedimentos metodológicos de monitoramento e análise na literatura. Alguns 

abordam o fenômeno ilhas de calor como um todo, considerando todas as variáveis 

influenciadoras, outros abordam as variáveis isoladamente.  

A cidade é um conjunto de bairros, setores, edifícios, do sistema viário, dos 

espaços públicos, das áreas livres, e demais áreas de múltiplos usos, que fazem dos 

espaços urbanos um sistema vivo. Questões de ventilação e iluminação naturais, 

bem como a presença de vegetação, tornam-se decisivas à vida nas cidades. A 

saúde e o bem estar no ambiente urbano têm sido ameaçados por diversas ações 

humanas, entre elas a degradação ambiental, a especulação imobiliária, o intenso 

fluxo de veículos, e a falta de prioridade (de maneira geral) à presença de 

vegetação.  

No período pós Acordo de Paris (2015), quando parte das Nações 

estabelecem metas contra o Aquecimento Global, as questões urbanas tornam-se 

um dos principais alvos. A saúde das cidades está em risco, falta qualidade 

ambiental urbana. É esse o momento do desenvolvimento deste estudo, 

promovendo um diagnóstico de uma região específica de Teresina/PI, com enfoque 

à questão do clima, das temperaturas, dos materiais de revestimentos das 

superfícies e da morfologia urbana, assim como a presença ou não da vegetação. A 

metodologia pode ser aplicada em outras cidades, a fim de identificar os locais, onde 
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há perda de qualidade ambiental em função do aquecimento e a presença ou não de 

vegetação. 

As áreas analisadas é a região do Polo de saúde, situada no Centro de 

Teresina/PI. Os materiais analisados são: Copa de Árvore, Relvado (vegetação 

rasteira), Solo exposto, Pavimentação de asfalto, Sombra, Superfície de água, Laje, 

Telha Cinza (aço e amianto) e Telha cerâmica. Todos representados em imagens 

térmicas da temperatura superficial das fachadas dos edifícios. 

. 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os resultados e a discussão desta tese são apresentados sob a forma de 

artigos. 

 

3.1 Artigo 1 

 

Este artigo foi submetido nas normas da Revista Contemporânea Revista 

UniToledo: Arquitetura, Comunicação, Design, Educação e História 

 

 

Abordagens de estudo sobre as ilhas de calor em Teresina/PI 

 

Resumo: 

A sociedade sempre buscou aliar a arquitetura às suas necessidades. 

Iniciando como função de abrigo seguro, para se proteger das intemperes climáticas. 

Levando em consideração o conforto térmico como prioridade, os impactos na 

configuração urbana podem ser ligados ao aumento na necessidade do uso de ar 

condicionados nos prédios em regiões mais quentes, partindo do princípio de 

garantir melhores condições térmicas para seus usuários. Consequentemente a 

esse aumento no uso de ar condicionados temos uma demanda maior no consumo 

de energia elétrica. Todos esses fatores podem gerar ilhas de calor nas cidades, 

alterando assim o seu microclima. Portanto um planejamento com relação a um 

clima mais responsável garante boas condições de uso dentro e fora das 

construções. Foram feitas medições em um recorte urbano, no centro da cidade de 

Teresina/PI. Posteriormente os valores medidos foram somados, com uso de 

software, com valores de estações meteorológicas de referência, a partir das 

diferenças de comportamentos dos elementos climáticos em contextos diversos. A 

coleta das informações foi realizada em diferentes pontos com uso de imagens 

térmicas, com objetivo de identificar os impactos da temperatura local e os níveis de 

conforto para os pedestres nas ruas. O objetivo deste trabalho foi comparar as 

diferenças de temperaturas e demonstrar como a geometria e posicionamento das 
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edificações pode influenciar nas variações do conforto térmico das áreas externas. 

Observamos que esses fatores são de fundamental importância na análise e permite 

que o experimento seja ampliado para a região do polo de saúde de Teresina/PI, 

mapeando e registrando as áreas de maior aquecimento e desconforto para a 

população local e seus usuários. 

Palavras-chave: Ilhas de calor, Conforto térmico, Imagens térmicas 

 

1.Introdução  

A sociedade sempre buscou aliar a arquitetura às suas necessidades. 

Iniciando como função de abrigo seguro, para se proteger das intemperes climáticas. 

Posteriormente, com o passar do tempo, novas exigências fizeram com que se 

buscassem as condições necessárias para que os espaços interiores pudessem lhe 

garantir melhores condições de habitação, principalmente, quanto ao conforto 

ambiental, seja ele, térmico, lumínico ou acústico. 

Levando em consideração o conforto térmico como prioridade, os impactos na 

configuração urbana podem ser ligados ao aumento na necessidade do uso de ar 

condicionados nos prédios em regiões mais quentes, partindo do princípio de 

garantir melhores condições térmicas para seus usuários. Consequentemente a 

esse aumento no uso de ar condicionados temos uma demanda maior no consumo 

de energia elétrica. Todos esses fatores podem gerar ilhas de calor nas cidades, 

alterando assim o seu microclima. Portanto um planejamento com relação a um 

clima mais responsável garante boas condições de uso dentro e fora das 

construções. 

Teresina é uma cidade com pouco mais de 860mil habitantes (IBGE, 2018), 

localizada no nordeste do Brasil, tendo um histórico de planejamento urbano desde 

a sua fundação em 1852, esse planejamento com o passar dos anos evoluiu através 

dos serviços implantados na região e tem como prioridade o desenvolvimento e 

melhoria das áreas verdes. Esse processo de planejamento segue poucas bases de 

sustentabilidade e aparece em muitos aspectos precário e desorganizado. Levando 

em consideração o histórico inicial de planejamentos para a cidade e a importância 

da sustentabilidade no processo, é considerado essencial o desenvolvimento de 
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pesquisas para a análise do clima urbano que tenham aplicação durante o 

crescimento e desenvolvimento de Teresina. 

Apesar de durante a sua fundação o processo de planejamento estivesse 

presente, durante alguns momentos da história da cidade este pensamento nem 

sempre foi prioridade, mesmo assim ainda encontramos alguns estudos sobre o 

conforto, no que se refere ao exterior das edificações e seu entorno, estudos sobre 

poluição do ar, poluição sonora, ilhas de calor e temperatura do ar distribuídos em 

diversas regiões da cidade, nenhum foi encontrado sobre geometria urbana e os 

níveis de conforto térmico como impacto da urbanização. 

Nas áreas urbanas as condições de ventilação têm um impacto muito 

relevante nas construções como medida de resfriamento das construções, o seu uso 

garante melhores condições de conforto térmico e dispersão de poluentes. Este 

artigo tem como foco principal a análise de duas edificações e o seu impacto através 

de sua geometria no conforto térmico externo, utilizando uma medição de 

temperatura externa da fachada frontal da edificação e sua geometria. O objetivo 

deste trabalho é de comparar as diferenças de temperaturas e demonstrar como a 

geometria e posicionamento das edificações pode influenciar nas variações do 

conforto térmico das áreas externas. 

 

2. Área de estudo 

Teresina é uma cidade com pouco mais de 860 mil habitantes no nordeste do 

Brasil, localizadas à 5° 5’ 20” S, 42° 48’ 7” W e 72m de altitude, com um clima 

característico tropical semiúmido com duas estações características: o período das 

chuvas (verão e outono) e o período seco (inverno e primavera). De janeiro a maio, 

devido às chuvas, o clima é quente e úmido (porém pode ocorrer neblinas pela 

manhã); de junho a agosto o clima começa a ficar mais seco com noites 

relativamente frias; de setembro a dezembro o clima se torna mais quente e 

abafado, podendo começar a ocorrer algumas pancadas de chuva em novembro. 

Quente a maior parte do ano, Teresina possui temperatura média em torno 

dos 27ºC, com mínimas de 22°C e máximas de 40°C (INMET, 2018). Estas 

oscilações são amenizadas pela contribuição dos ventos que tornam o clima mais 

agradável. A qualidade do ar de Teresina é considerada boa, exceto no período 
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mais seco, quando a umidade relativa do ar cai, e há ocorrências de queimadas em 

diversas regiões da cidade. 

Este artigo está concentrado na Rua Governador Raimundo Artur de 

Vasconcelos, uma rua com fluxo de veículos e pedestres no Centro de Teresina. 

Esta rua está situada no que conhecemos como polo de saúde da cidade (Figura 

01), durante o horário comercial identificamos um maior tráfego de carros e pessoas 

na região. As edificações foram construídas durante algumas décadas e datam do 

início do século XX, em sua maioria encontramos exemplares de arquitetura 

moderna. 

 

Figura 1 – Mapa de delimitação de área no Polo de saúde de Teresina 

 
Fonte: Autor (2019). 

 

3. Relação entre clima e planejamento urbano 

O meio urbano apresenta-se como resultado de diversas intervenções de uma 

determinada sociedade, em um dado momento histórico, o qual reflete as 

interconexões de todos os elementos que estiverem presentes em seu processo. 

Dessa maneira, precisamos de um prévio conhecimento sobre a área de estudo, 

para poder identificar as suas necessidades.  

Como o clima é fortemente influenciado pelas atividades do homem, deve-se 

observar as características formais e físicas dos elementos que compõem o meio 

urbano, pois os materiais construtivos, a forma e a organização do espaço, além de 

outras características, provocam modificações no seu clima geral e de sua região. 

Assim, o processo contínuo de substituição do ecossistema natural por estruturas 
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artificiais, devido à retirada da vegetação nativa, movimentação de terra e alteração 

brusca de relevo e a impermeabilização dos solos, ocasiona impactos ambientais em 

vários níveis, o que possibilita a formação de distintos tipos climáticos locais 

(AZERÊDO, 2011). 

As características morfológicas e ambientais são os principais determinantes 

do desempenho microclimático urbano (MASCARÓ, 2010). No entanto ao estudar o 

microclima urbano, é possível obter diversas informações no auxílio de um melhor 

planejamento urbano. Estas informações podem contribuir no controle da poluição 

do ar, no balanço de energias, dentre outros, a fim de que não se construam 

espaços insalubres e com baixa qualidade ambiental. 

Como base para os projetos de urbanização, fazem parte do planejamento, a 

compreensão e interpretação do clima urbano em geral, das condições ambientais 

(insolação, iluminação natural, ventos e vegetação), além da configuração urbana e 

dos efeitos dos condicionantes ambientais (áreas verdes, relevo, massas de ar e de 

água) (ROMERO, 2011). Assim, existe a necessidade de identificação dos diferentes 

espaços dentro da cidade, para que seja possível identificar os fatores causadores 

da diferenciação climática do ambiente, devendo-se considerar as variáveis que 

compõem os microclimas, em suas várias escalas (FREITAS, 2008; MENDONÇA, 

2003).  

Romero (2011) afirma que as variáveis climáticas que mais influenciam o 

ambiente construído, devido a transferência de calor, são radiação solar, 

temperatura do ar exterior e ventilação. Além do que, “os materiais que constituem a 

superfície urbana possuem capacidade térmica mais alta e são melhores condutores 

do que os materiais encontrados em superfícies não construídas” (ROMERO, 2011). 

Portanto, no planejamento e organização do espaço urbano, e importante atentar 

sobre a forma urbana, o traçado, os volumes edificados, os espaços livres não 

edificados, tecendo a relação da produção da cidade as particularidades do clima e 

da formação de microclimas. 

A não utilização dos preceitos bioclimáticos no planejamento urbano reflete-se 

diretamente sobre as cidades, seu entorno e sua população, podendo produzir 

espaços ambientalmente desconfortáveis. Assim, e essencial reforçar que cada 

projeto de arquitetura, de urbanismo e de paisagismo deve considerar as interações 

com as variáveis climáticas em busca de soluções que visem ao conforto. 
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4. Metodologia 

Foram feitas medições em um recorte urbano, no centro da cidade de 

Teresina/PI. Posteriormente os valores medidos foram somados, com uso de 

software, com valores de estações meteorológicas de referência, a partir das 

diferenças de comportamentos dos elementos climáticos em contextos diversos. 

Os critérios usados para a escolha dos pontos de medição deveram-se 

inicialmente, às especificidades da região conhecida em Teresina como “Polo de 

saúde”. Outro critério a ser considerado foi a uniformidade morfológica e de uso e 

ocupação do solo, aliada a densidade construtiva, além de quantidade de fluxos de 

veículos e pedestres além de uma baixa diversidade de tipos de materiais 

construtivos. Pretendeu-se verificar como se apresentavam as variáveis na cidade 

mesmo com poucas diferenças locais. 

A primeira medida foi feita no mês Março de 2019, entre os dias 19 e 22, 

observando um período bem específico de temperaturas, condições de umidade e 

incidência solar, em sua prioridade sobre condições de céu limpo. A razão para 

escolha do período são os altos índices de temperatura e umidade, o que ocasionam 

a formação das ilhas de calor.  

Durante as medições foram observados como variáveis, temperatura e 

umidade do ar ambiente, insolação local e sensação térmica. As medições se 

concentrarão no horário de 13h às 14h, horário local. O equipamento utilizado para a 

medição da temperatura superficial (infravermelha) foi uma câmera térmica portátil 

da Testo com infravermelho (Testo®, Alemanha), capaz de produzir imagens 

associadas ao software Testo IRSoft, onde entramos com os dados de temperatura 

e umidade, assim como emissividade e reflexibilidade dos materiais para gerar 

alguns relatórios sobre como as superfícies se comportam. As temperaturas 

ambientes foram registradas a partir dos dados do site weather.com (ambiente) e da 

câmera Testo (temperatura infravermelha). Todas as medições foram tiradas a uma 

distância de 3 m da calçada principal da edificação, todos os dados obtidos se 

referem as condições externas.  

A análise deste trabalho consiste no impacto urbano da geometria e 

posicionamento das edificações e como suas temperaturas locais se apresentam e 

os níveis de conforto. Alguns pontos adicionais da extensão da rua foram colocados 

para demonstrar maior precisão dos resultados como vemos na Figura 2. 
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Figura 2 – Mapa de locação dos pontos de medição 

1: Clínica dermatológica HGV, 2: Hospital de doenças tropicais Natan Portella, 3: Secretaria de 
estado da saúde e 4: Hospital infantil. 

 
Fonte: Autor (2019). 

 

5. Resultados e Discussão 

Mesmo levando em consideração que um desenho urbano possa promover 

condições climáticas favoráveis, algumas condições inadequadas podem ser 

notadas nos desenhos das cidades, levando na maioria das vezes ao aparecimento 

de ilhas de calor (JOHASSON, 2006). O autor afirma que a principal causa do 

aparecimento dessas ilhas de calor e seu crescimento nas zonas urbanas ocorre 

porque o conforto térmico em espaços externos é sempre colocado em segundo 

plano na hora do planejamento urbano e desenho das cidades.  

Hoje existe uma demanda muito grande de considerar a climatologia urbana 

quando forem desenvolvidos projetos urbanos (BROWN, 2010). Geralmente os 

Arquitetos são mais preocupados com os períodos de dia, quando as atividades 

humanas acontecem com maior intensidade. Por um outro lado, climatologistas 

geralmente concentram seus estudos nos períodos noturnos (SVENSSON, 2004). 

De acordo com Souza, Rodrigues e Mendes (2003), este é um fato relevante que 

limita o uso do clima urbano no planejamento das cidades, pois ocorre uma 

dificuldade de obter uma relação clara entre o clima global (Sky-View-Factor / SVF) e 

a temperatura ambiente. 

A SVF é um indicador da quantidade de visibilidade no céu em um 

determinado ponto com o espaço de céu disponível para espalhar a energia térmica 

(CHAPMAN et al., 2007). Os valores de SVF variam de 0 (zero) a 1, onde o valor 1 

corresponde a uma área sem nenhum obstáculo desde o ponto escolhido e o céu. 

Esta variável é usada geralmente em estudos de trocas de energias (CHAPMAN; 

1 

2 

3 

4 
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THORNES, 2004). Entretanto, parâmetros como as atividades do homem, 

propriedades térmicas dos materiais das edificações estarem muito ligadas a 

intensidade do aquecimento noturno, simulações feitas por Oke et al. (1991), 

indicam que a SVF pode produzir uma variação de temperatura de 5 a 7°C. 

Existem vários estudos relacionados ao SVF e as ilhas de calor noturnas, mas 

poucos observam os efeitos da SVF durante o dia. Quanto mais aprofundamos mais 

divergências entre os estudos encontramos, alguns sugerem uma relação entre a 

geometria urbana definida pela SVF, e a temperatura ambiente (UNGER, 2004). 

Outros estudos já mostram impactos insignificantes da SVF na temperatura local 

(UPMANIS; ELIASSON; LINDQYIST, 1998). Os procedimentos de cálculos para 

obter este fator tem sido um desafio para os climatologistas (CHAPMAN; THORNES, 

2004). Diferentes métodos foram propostos: métodos analíticos (JOHNSON, 2004; 

OKE, et al., 1989), métodos fotográficos usando softwares específicos (CHAPMAN; 

THORNES; BRADLEY, 2001; CORREA, 2005), GIS systems (SOUZA; 

RODRIGUES; MENDES, 2003), sistema de bases por GPS (CHAPMAN; THORNES, 

2004) e mais recente o uso de imagens térmicas, usando câmeras com 

infravermelho (CHAPMAN et al., 2007). 

A coleta das informações foi realizada em cada ponto a partir das imagens 

térmicas nos pontos indicados na Figura 2, com objetivo de identificar os impactos 

da temperatura local e os níveis de conforto para os pedestres nas ruas. 

Para as medições foram utilizadas seguindo as especificações de materiais 

de construção a emissividade de 0,94 como prioritária nas construções, pois todas 

tinham fachadas em alvenaria, tijolo. Para a data de 22/03/2019, onde foi feita a 

melhor aferição, encontramos umidade do ar em 84%, temperatura ambiente de 

32°C e sensação térmica de 38°C no horário de 14:15h (wheather.com, 2019). 

As relações entre o espaço externo e as fachadas das edificações 

demonstram com clareza a influência que as edificações causam no meio e nas 

pessoas, como vemos nas imagens acima. Através das imagens acima temos a 

variação de temperatura da foto com infravermelho, onde azul seriam as zonas de 

temperatura mais fria e vermelho as zonas de temperatura mais quente, ao lado das 

imagens podemos verificar as temperaturas mínimas e máximas da câmera. 

Em uma análise mais profunda temos a diferenciação dos pontos de 

temperatura máxima (HOT SPOT – HS) da edificação e de temperatura mínima 

(COLD SPOT – CS) da edificação, através de área delimitada. 
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Temos ainda uma observação para os histogramas gerados pelo software em 

uma área delimitada, seguido de gráfico. Podemos assim identificar como se distribui 

a temperatura pela edificação.  

A Figura 3 mostra as imagens termográficas dos edifícios, bem como os 

limites de temperatura superficial encontrados. 

 

Figura 3 – Identificação das escalas de temperatura superficial utilizadas na coleta de dados 

  

Ponto 1 – Clínica Dermatológica (HGV) 

  

Ponto 2 – Hospital de doenças tropicais Natan Portella 

  

Ponto 3 – Secretaria de Estado da saúde 

 
 

Ponto 4 – Hospital Infantil 

Fonte: Autor (2019). 

 

Observando os dados coletados, que correspondem as medições no pequeno 

trecho do centro da cidade de Teresina/PI, destaca-se que houve uma diferença 
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considerável entre os valores de temperatura do ar e das edificações, assim como 

entre as próprias edificações. 

Os pontos 1 e 4 do mapa (Figura 2) possuem edificações com fachadas 

voltadas para o Leste, onde a insolação no horário do registro de temperatura era 

menor que nas edificações localizadas nos pontos 2 e 3, com fachadas voltadas 

para o Oeste. Fazendo um comparativo entre os prédios que ficam posicionados um 

de frente para o outro podemos observar o seguinte comportamento: 

Os pontos 1 e 2 que estão na parte com maior densidade urbana, em especial 

o ponto 1, e sem nenhuma arborização, localizados no meio da quadra possuem 

poucas diferenças de temperaturas máximas e mínimas, onde a diferença entre as 

temperaturas máximas é de 1,3°C e a mínima de 10,1°C, onde percebemos uma 

maior diferença de temperaturas devido ao uso de ar condicionados na parte interna 

e fechamento em vidros na fachada principal. 

Os pontos 4 e 3 que estão na parte com menor densidade urbana, estão 

localizados em esquina e observamos que o ponto 4 possui arborização em sua 

fachada principal. Encontramos um comportamento diferente em menos de 100 m 

de distância dos primeiros pontos, temos a diferença entre as temperaturas máximas 

de 5°C e a mínima de 8,3°C. Chama-se atenção para o ponto 4, que apesar de 

apresentar grande fluxo de veículos e pedestres, indica os menores valores de 

temperatura, pois se encontrava sob copa de árvores, justificando assim seus 

valores. 

Quando comparamos os valores com os disponibilizados pelo INMET, temos 

maior variação, sendo de 6°C somente a diferença entre a temperatura ambiente no 

horário da medição e a sensação térmica do local. Para os pontos podemos 

observar a Tabela 1. 

 

Tabela 1 – Dados coletados 

Pontos 
Temp. Max. 

(°C) 
Temp. Min. (°C) 

Temp. Ambiente 

(°C) 

Sensação Térmica 

(°C) 

P1 50,9 27,8 32 38 

P2 49,6 17,7 32 38 

P3 45 26,5 32 38 

P4 40 18,2 32 38 

Fonte: Autor (2019). 
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Tais valores comprovam que a forma urbana e o uso e ocupação do solo 

contribuem com o aumento da temperatura, favorecendo a formação de microclimas 

urbanos. 

 

6. Considerações finais 

Há de se ponderar, aqui, que as medições foram realizadas em março/2019. 

Em Teresina/PI, em período de altas temperaturas e alta umidade do ar, 

ocasionando chuvas na região. Durante as medições foi percebida a necessidade de 

retomada das medidas no mesmo local durante o período de altas temperaturas e 

baixa umidade do ar, para averiguar o grau de desconforto característico do período 

nas edificações e como as mesmas respondem a este fenômeno característico da 

região. 

Quando observamos os dados para uma amostra tão pequena no centro da 

cidade de Teresina/PI, já podemos observar a importância dessas medidas para a 

resolução e implementação de medidas preventivas a formação de microclimas 

urbanos. 

O objetivo deste trabalho foi comparar as diferenças de temperaturas e 

demonstrar como a geometria e posicionamento das edificações pode influenciar 

nas variações do conforto térmico das áreas externas. Observamos que esses 

fatores são de fundamental importância na análise e permite que o experimento seja 

ampliado para a região do polo de saúde de Teresina/PI, mapeando e registrando as 

áreas de maior aquecimento e desconforto para a população local e seus usuários. 
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Resumo 

Áreas verdes nos centros urbanos podem contribuir para o controle térmico das “ilhas de calor 

urbanos”. Dentro de um contexto de mudanças climáticas, com o crescente aumento das 

temperaturas, climas mais secos e ondas de calor cada vez mais frequentes, as áreas verdes 

assumem uma importância cada vez maior, visto que são capazes de criar um efeito de 

resfriamento que pode se estender por suas áreas próximas. Este estudo analisa dentro do 

“polo de saúde” da cidade de Teresina, uma área com uma densidade urbana alta, como a 

arborização da região afeta o aspecto térmico da região selecionada. Parâmetros climáticos 

foram medidos (temperatura geral, sensação térmica, umidade relativa do ar, velocidade do 
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vento) em pontos selecionados dentro de uma área delimitada, iniciando pelas extremidades 

ao centro desta área, todos os pontos possuíam diferentes orientações e exposição ao sol. Foi 

averiguado que nas áreas onde a arborização era existente as temperaturas eram mais baixas 

tanto na sombra como em exposição ao sol. Apesar das condições climáticas locais, em 

particular da baixa velocidade do vento, a exposição ao sol e a geometria urbana são os 

fatores principais que influenciam nas temperaturas encontradas. O efeito de resfriamento 

causado pela arborização urbana pode ser mais bem compreendido com medições adicionais 

em diferentes épocas do ano na mesma região. 

Palavras-chave: Conforto térmico; Ilhas de calor; Orientação solar. 

 

Abstract 

Green areas in urban centers can contribute to the thermal control of “urban heat islands.” 

Within the context of climate change, with rising temperatures, drier climates, and 

increasingly frequent heat waves, green areas are becoming progressively important, as they 

can create a cooling effect that might extend into its surrounding areas. This study analyzes 

within the “health pole” of the city of Teresina, an area with a high urban density, how the 

afforestation of the region affects the thermal aspect of the selected region. Climatic 

parameters were measured (ambient temperature, thermal sensation, the relative humidity of 

the air, wind speed) at selected points within a defined area, starting at the ends of the center 

of this area, all points had different orientations and exposure to the sun. It was found that in 

areas where afforestation existed, temperatures were lower in both shade and areas exposed to 

the sun. Despite local climatic conditions, in particular the low wind speed, solar exposure, 

and urban geometry are the main factors that influence the found temperatures. The cooling 

effect caused by urban afforestation can be better understood with additional measurements at 

different times of the year in the same region.  

Keywords: Thermal comfort; Heat islands; Solar orientation. 

 

Resumen 

Las áreas verdes en los centros urbanos pueden contribuir al control térmico de las “islas de 

calor urbanas”. En un contexto de cambio climático, con temperaturas crecientes, climas más 

secos y olas de calor cada vez más frecuentes, las áreas verdes cobran cada vez más 

importancia, ya que son capaces de crear un efecto de enfriamiento que puede ser extenderse 

a sus áreas circundantes. Este estudio analiza dentro del “polo de salud” de la ciudad de 

Teresina, una zona de alta densidad urbana, cómo la forestación de la región afecta el aspecto 
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térmico de la región seleccionada. Se midieron parámetros climáticos (temperatura general, 

sensación térmica, humedad relativa del aire, velocidad del viento) en puntos seleccionados 

dentro de un área definida, comenzando en los extremos en el centro de esta área, todos los 

puntos tenían diferentes orientaciones y exposición al sol. Se encontró que en las áreas donde 

existía la forestación, las temperaturas eran más bajas tanto en la sombra como en la 

exposición al sol. A pesar de las condiciones climáticas locales, en particular la baja velocidad 

del viento, la exposición al sol y la geometría urbana son los principales factores que influyen 

en las temperaturas encontradas. El efecto de enfriamiento causado por la forestación urbana 

se puede entender mejor con mediciones adicionales en diferentes épocas del año en la misma 

región. 

Palabras clave: Confort térmico; Islas de calor; Orientación solar. 

 

1. Introdução 

A expansão crescente das áreas urbanas é frequentemente associada com as mudanças 

do clima local e o desgaste do meio ambiente; as “ilhas de calor urbano” e o aumento da 

poluição sonora e do ar são alguns dos problemas que as grandes cidades precisam enfrentar, 

uma vez que causam impactos negativos na qualidade de vida dos habitantes e na 

sustentabilidade urbana (Patz, 2005). Os problemas urbanos podem também ser intensificados 

dentro do contexto do aquecimento global; em que, ao aumento esperado nas temperaturas do 

planeta de maneira global (IPCC, 2007) pode se somar o efeito térmico urbano (Alcoforado, 

et al., 2009), contribuindo assim com o aumento na poluição e nas temperaturas locais (Stone 

e Norman, 2006). Observando mais estes aspectos, a frequência e a intensidade das ondas de 

calor em áreas urbanas através da combinação das “ilhas de calor” e o aquecimento global 

tendem ao aumento das temperaturas, impactando as condições de vida nos centros urbanos 

densamente populados (Alcoforado et al., 2009). 

A presença de arborização nos espaços urbanos pode contribuir para minimizar esses 

efeitos, criando um resfriamento das áreas e provendo um ambiente com mais qualidade 

(Georgi & Zafiriadis, 2006). Outro benefício causado pela presença de arborização e áreas 

verdes urbanas estão relacionados a redução da poluição do ar, assim como a redução dos 

ruídos, trazendo benefícios a saúde do homem, além de economizar energia (Wong & 

Baldwin, 2016) 

Cada vez mais as melhorias ecológicas e sociais que as áreas verdes trazem as tornam 

um fator importante de preservação dentro das áreas urbanas (Mirzaei & Haghighat, 2010). O 

uso de arborização e áreas verdes como maneira de diminuir o calor precisa de medições 
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adicionais e periódicas para obtenção dos benefícios esperados, pois dependem muito das 

características de cada área urbana, suas disposições geográficas e o tipo de espaços verdes 

presentes (Tan et al., 2016).  

A influência das áreas verdes nos ambientes urbanos depende de uma variedade de 

fatores, como o tamanho e estrutura da vegetação, estações e horários do dia, visibilidade do 

céu, a condição climática predominante onde as áreas verdes estão integradas (Upmanis & 

Chen, 1999). 

A influência de áreas verdes urbanas, no que diz respeito as temperaturas, tem sido 

muito apresentada por diversos autores e os espaços verdes urbanos maiores são conhecidos 

por terem uma importância bioclimática dentro dos parâmetros térmicos das áreas urbanas 

(Jauregui, 1997), no entanto os efeitos de áreas verdes urbanas menores, não menos 

importantes, geralmente estão em menor evidência. 

Na cidade de Teresina/PI, os espaços verdes localizados na região com maior 

densidade urbana são de menor porte, apresentando-se como praças, mesmo com a pequena 

área possuem um uso intenso, principalmente por pedestres. Estes usuários são vulneráveis as 

condições de calor e sendo assim é importante determinar o efeito potencial dessas áreas 

verdes no que diz respeito as temperaturas do meio, o principal fator a se observar é a 

contribuição dessas áreas na diminuição das condições de calor frequentes. Os efeitos de 

resfriamento resultam através da influência das áreas verdes no perfil atmosférico regional, 

afetando assim o controle humano no seu balanço de produção de calor, através 

especificamente da temperatura do ar, sensação térmica, velocidade do vento e umidade do ar 

(Andrade et al., 2007). 

Nesse trabalho, a performance térmica de algumas edificações do polo de saúde, 

localizado no centro da cidade de Teresina, e suas influências nos parâmetros climáticos 

locais são investigados. Este é um tópico considerado importante no contexto da diminuição 

das temperaturas nas “ilhas de calor urbano”.  

 

2. Metodologia 

Teresina é uma cidade com pouco mais de 860 mil habitantes no nordeste do Brasil, 

localizadas à 5° 5’ 20” S, 42° 48’ 7” W e 72m de altitude (Figura 1), com um clima 

característico tropical semiúmido com duas estações características: o período das chuvas 

(verão e outono) e o período seco (inverno e primavera). De janeiro a maio, devido às chuvas, 

o clima é quente e úmido (porém pode ocorrer neblinas pela manhã); de junho a agosto o 

clima começa a ficar mais seco com noites relativamente frias; de setembro a dezembro o 
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clima se torna mais quente e abafado, podendo começar a ocorrer algumas pancadas de chuva 

em novembro. Quente a maior parte do ano, Teresina possui temperatura média em torno dos 

27ºC, com mínimas de 22°C e máximas de 40°C (INMET, 2020). Estas oscilações são 

amenizadas pela contribuição dos ventos que tornam o clima mais agradável. A qualidade do 

ar de Teresina é considerada boa, exceto no período mais seco, quando a umidade relativa do 

ar cai, e há ocorrências de queimadas em diversas regiões da cidade. 

 

Figura 1 – Localização geográfica de Teresina  

 
Fonte: Terceiro et al. (2018). 

 

O estudo foi desenvolvido durante o período de altas temperaturas e alta umidade do 

ar, de 19 a 22 de março de 2019. Este trabalho é baseado em medidas de temperatura 

superficial infravermelha, temperatura ambiente e umidade relativa na fachada e na frente de 

algumas edificações, caracterizando a metodologia como qualitativa. Também foram 

levantados parâmetros do clima que influenciam no conforto ambiental e seu balanço na 

produção de calor, sendo eles a temperatura do ar, umidade relativa, velocidade do vento e 

sensação térmica e como estes fatores se relacionam.  

As medidas foram registradas observando um período bem específico de temperaturas, 

condições de umidade e incidência solar, em sua prioridade sobre condições de céu limpo. A 

razão para escolha do período são os altos índices de temperatura e umidade, o que ocasionam 

a formação das ilhas de calor. 

 

2.1. Área de estudo 

A capital piauiense possui completa rede de prestação de serviços de saúde, 

constituída por diversos hospitais, clínicas, policlínicas, unidades mistas, centros e postos de 

saúde, pertencentes ao Estado, ao Município e à iniciativa privada, o que torna a capital um 

importante centro de atendimento médico. 

Teresina é a terceira capital no Brasil que mais investe em saúde. Por essas 

características, aliadas à sua localização geográfica (Figura 1), diversas pessoas vindas de 
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diversos estados se deslocam para Teresina em busca de serviços de saúde, chegando a 

representar 40% do atendimento médico dos hospitais públicos (PMT, 2013). De acordo com 

estatísticas da prefeitura, são 634 estabelecimentos de saúde, sendo oito hospitais, 181 clínicas 

médicas e 170 consultórios, empregando 15 mil pessoas, boa parte desses estabelecimentos se 

concentram no centro da cidade. O bairro Centro compreende a área contida no seguinte 

perímetro: partindo do eixo do Rio Parnaíba sob a Ponte João Luís Ferreira, segue, pela ponte 

e pela Av. Miguel Rosa até o encontro com a Av. Joaquim Ribeiro; daí, em direção oeste, 

prossegue, até o eixo do Rio Parnaíba e, por este, retorna ao ponto de partida. O bairro Centro 

concentra a maioria dos estabelecimentos de saúde do município e partindo desta observação 

foi delimitada uma área para estudo, onde se encontram os principais estabelecimentos 

públicos e privados do setor. A Figura 2 mostra a área delimitada para o estudo. 

 

Figura 2 – Mapa de delimitação de área no Polo de saúde Centro 

 
Fonte: Os autores. 

 

2.2. Medidas de temperatura superficial 

As medidas foram feitas em 20 pontos diferentes da área delimitada. As medições 

ocorreram na parte externa das edificações a uma distância sempre de 3 m da calçada 

principal da edificação, foram levados em consideração a presença de arborização, orientação 

solar das edificações, temperatura do ar, sensação térmica, umidade do ar e velocidade do 

vento no período. A Figura 3, mostra os pontos selecionados para medição. 

Durante as medições foram observados como variáveis, temperatura e umidade do ar, 

insolação local, velocidade do vento e sensação térmica. As medições se concentrarão no 

horário de 13h às 14h, horário local. O equipamento utilizado para a medição foi uma câmera 

infravermelho térmica portátil da Testo® (Testo 882, Testo Instruments, Lenzkirch, 

Alemanha), com 3.5" LCD (320 x 240) pixels, resolução de160 x 120 pixels, e sensitividade 

espectral de 7.8 µm a 14 µm (faixa de comprimento de onda térmica infravermelho) As 

imagens termográficas foram analisadas utilizando o software Testo IRSoft®. Resultados 
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foram obtidos, inserindo os dados de temperatura e umidade, assim como emissividade e 

reflexibilidade dos materiais das fachadas para gerar os relatórios sobre a temperatura 

superficial das fachadas dos edifícios. 

As temperaturas e umidade relativa ambientais utilizadas foram obtidas a partir dos 

dados do ambiente (Weather, 2019). Todas as medidas foram registradas a uma distância de 3 

m da calçada principal da edificação, todos os dados obtidos se referem as condições externas, 

como visto anteriormente. Foi registrada a orientação solar da edificação, bem como a 

quantidade de sombreamento existente na fachada. O processamento dos dados foi realizado 

com o software IRSoft®. 

Para a análise dos dados foram levados em consideração: 

− Arborização existente nas proximidades da edificação 

− Exposição solar da edificação 

− Orientação da edificação 

− Condições climáticas locais na data da medição 

 

Para as medições foram utilizadas seguindo as especificações de materiais de 

construção a emissividade de 0,94 como prioritária nas construções, pois todas tinham 

fachadas em alvenaria, tijolo. Para a data de 22/03/2019, onde foi feita a melhor aferição, 

encontramos umidade do ar em 70%, ventos N de 3 m/s, temperatura ambiente de 31° e 

sensação térmica de 38° no horário de 14:01h (Wheather.com, 2019). As condições de vento 

durante as medições não estavam variando, permanecendo o valor encontrado na estação 

meteorológica. 

 

3. Resultados e Discussão  

 

3.1. Arborização existente nas proximidades das edificações 

Devido à alta densidade demográfica da região delimitada a presença de arborização é 

pontual, como pode-se ver na Figura 3. Pode-se também indicar a situação do bairro Centro 

em suas proximidades as zonas com apenas 16 áreas verdes públicas, visto que não há 

arborização significante nas proximidades das edificações, somente um corredor verde na 

Avenida Frei Serafim. Devido à alta densidade urbana da região e a pouca presença de 

arborização a incidência solar é alta para a região. 
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Figura 3 – Arborização existente (ou inexistente) próximo as edificações 

   

P01 – Hospital Getúlio Vargas P05 – Hospital Infantil P09 – Hospital Santa Maria 

  

 

P02 – Hospital de Doenças Tropicais P06 – COT P10 – Otorrinos 

 

 

 

P03 – Secretaria de Estado da Saúde P07 – Hospital Med Imagem P11 – Neoclínica 

   

P04 – Hospital Flávio Santos P08 – Hospital São Marcos P12 – Hospital ITACOR 

 

 

 

P13 – UltraX P16 – COPIL P19 – Hospital do olho 

 

 

 

P14 – Medclínica P17 – Bionuclear P20 – Oncoclínica 

  

 

P15 – Cardiografos P18 – Clínica Lucídio Portela  

Fonte: Os autores 
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3.2. Orientação das edificações e extremos de temperatura 

Em termos de conforto térmico as fachadas voltadas para o Leste são as mais 

favorecidas, diferente das do Oeste, pois estas recebem a insolação mais acentuada durante o 

período da tarde (meio dia ao pôr do sol). Temos então a distribuição das edificações de 

acordo com a Tabela 1. 

 

Tabela 1 – Distribuição das fachadas de acordo com orientação solar 

Fachadas de acordo com orientação solar 

Norte Leste Leste Leste Sul 

P01 – Hospital Getúlio 

Vargas 

P05 – Hospital 

Infantil 

P09 – Hospital 

Santa Maria 

P13 – UltraX P17 - 

Bionuclear 

Oeste Sul Leste Oeste Sul 

P02 – HDIC P06 – COT P10 – Otorrinos P14 – MedClínica P18 – Lucidio 

Portela 

Oeste Sul Oeste Sul Sul 

P03 – Secretaria da 

Saúde 

P07 – Med Imagem P11 – Neoclínica P15 – Cardiografos P19 – Hospital 

do olho 

Leste Oeste Oeste Oeste Sul 

P04 – Hospital Flávio 

Santos 

P08 – Hospital São 

Marcos 

P12 – ITACOR P16 - COPIL P20 - 

Oncoclínica 

Fonte: Autor (2019). 

 

Para as medidas foram utilizadas seguindo as especificações de materiais de 

construção a emissividade de 0,94 como prioritária nas construções, pois todas tinham 

fachadas em alvenaria, tijolo. Para a data de 22/03/2019, encontrou-se umidade do ar de 70%, 

ventos de 3 m/s, temperatura ambiente de 31°C e sensação térmica de 38°C no horário de 

14:00h. O mapeamento da área consiste em uma distribuição e observação dos 

estabelecimentos médicos mais relevantes da região e os seus principais corredores de fluxo. 

As imagens da câmera térmica se encontram na Figura 4. 

 

Figura 4 – Arborização existente (ou inexistente) próximo as edificações 

  

 

P01 – Hospital Getúlio Vargas P05 – Hospital Infantil P09 – Hospital Santa Maria 

 

 

 

P02 – Hospital de Doenças Tropicais P06 – COT P10 – Otorrinos 
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P03 – Secretaria de Estado da Saúde P07 – Hospital Med Imagem P11 – Neoclínica 

 

 

 

P04 – Hospital Flávio Santos P08 – Hospital São Marcos P12 – Hospital ITACOR 

 

 

 

P13 – UltraX P16 – COPIL P19 – Hospital do olho 

 

 

 

P14 – Medclínica P17 – Bionuclear P20 – Oncoclínica 

 

 

 

P15 – Cardiografos P18 – Clínica Lucídio Portela  

Fonte: Os autores 

 

As relações entre o espaço externo e as fachadas das edificações demonstram com 

clareza a influência que as edificações causam no meio e nas pessoas, como vemos nas 

imagens. Tem-se a variação de temperatura da foto com infravermelho, onde azul seriam as 

zonas de temperatura mais fria e vermelho as zonas de temperatura mais quente, ao lado das 

imagens podemos verificar as temperaturas mínimas e máximas da câmera. Em uma análise 

dos extremos, tem-se a diferenciação dos pontos de temperatura máxima (HOT SPOT – HS) 

da edificação e de temperatura mínima (COLD SPOT – CS) da edificação, através de área 

delimitada (Figura 5). 
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Figura 5 – Registro de medidas de HOT SPOT e COLD SPOT 

 

  

P01 – Hospital Getúlio Vargas P05 – Hospital Infantil P09 – Hospital Santa Maria 

   

P02 – Hosp. de Doenças Tropicais P06 – COT P10 – Otorrinos 

 

 

 

P03 – Sec. de Estado da Saúde P07 – Hospital Med Imagem P11 – Neoclínica 

 

 

 

P04 – Hospital Flávio Santos P08 – Hospital São Marcos P12 – Hospital ITACOR 

 

 

 

P13 – UltraX P16 – COPIL P19 – Hospital do olho 

 

  

P14 – Medclínica P17 – Bionuclear P20 – Oncoclínica 

  

 

P15 – Cardiografos P18 – Clínica Lucídio Portela  

Fonte: Os autores 
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Como um dos fatores determinantes para a análise final temos ainda as temperaturas 

mínimas e máximas das imagens acima identificadas na Tabela 2 para cada edificação. 

 

Tabela 2 – Medida de temperaturas superficiais nas fachadas dos edifícios 

Pontos Orientação Temp. Máx. Temp. Min. Temp. Amb. Sensação 

P 01 Norte 50,9° 27,8° 31° 38° 

P 02 Oeste 49,6° 17,7° 31° 38° 

P 03 Oeste 45° 26,5° 31° 38° 

P 04 Leste 33,4° 23,2° 31° 38° 

P05 Leste 40,0° 18,2° 31° 38° 

P06 Sul 53,3° 25,4° 31° 38° 

P07 Sul 40,8° 17,7° 31° 38° 

P08 Oeste 32,9° 26,8° 31° 38° 

P09 Leste 45,9° 20,9° 31° 38° 

P10 Leste 43,2° 22,3° 31° 38° 

P11 Oeste 32,2° 17,8° 31° 38° 

P12 Oeste 44,5° 12,4° 31° 38° 

P13 Leste 34,9° 22,5° 31° 38° 

P14 Oeste 37,5° 21,2° 31° 38° 

P15 Sul 38,5° 23,1° 31° 38° 

P16 Oeste 45,1° 22,8° 31° 38° 

P17 Sul 48,6° 23,8° 31° 38° 

P18 Sul 40,5° 26,3° 31° 38° 

P19 Sul 71,0° 21,7° 31° 38° 

P20 Sul 37,4° 18,4° 31° 38° 

Fonte: Autor (2019). 

 

Na Figura 6, pode-se identificar como essas temperaturas se distribuem. Tais valores 

comprovam que a forma urbana e o uso e ocupação do solo, a existência ou não de 

arborização local, assim como áreas verdes contribuem com o aumento da temperatura, 

favorecendo a formação de microclimas urbanos, concordando com Morakinyo et al. (2013). 

A vegetação pode contribuir para a diminuição e adaptação com relação as 

consequências negativas relacionadas ao clima em um futuro próximo (Shomida, 2003), assim 

como as árvores consomem o CO2 são também capazes de reduzir o consumo de energia 

através da diminuição das temperaturas, isso pode ser percebido com a presença de áreas 

verdes (Abreu-Harbich et al., 2015). 
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Figura 6 – Mapa da temperatura superficial máxima 

 
Fonte: Os autores. 

 

4. Considerações Finais 

Pode-se concluir deste estudo, em especial em relação à temperatura máxima local, 

que a proximidade com a área verde local pode criar efeitos de resfriamento nas edificações 

próximas, seguindo o fluxo dos ventos dominantes, no caso de Teresina seriam Sudeste. A 

presença de arborização teve um impacto menor para as áreas mais afastada e maior para a 

mais próxima, confirmando assim a importância desses espaços verdes para áreas com grande 

densidade urbana. 

Quando observamos os dados para uma amostra tão pequena no centro da cidade de 

Teresina/PI, já se pode inferir a importância dessas medições para a resolução e 

implementação de medidas preventivas a formação de microclimas urbanos. 

Neste trabalho, o estudo realizado foi uma etapa inicial para gerar parâmetros mais 

profundos seguindo a metodologia apresentada. Recomenda-se que, para os trabalhos futuros, 

sejam realizadas mais medições. Sendo assim, haverá uma percepção mais apurada das 

condições em que a região se apresenta, e a eficácia da metodologia. Consequentemente, 

maior embasamento para a implementação da metodologia utilizada. 
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3.3 Artigo 3 

 

Este artigo foi escrito nas normas da Revista Building and Environment. 

 

A classification method for predicting the thermal impact of the presence of tree-shade 

in building’s façade in Brazil 

 

Abstract 

The present study aimed to develop thermal impact predictive models applying the decision-

tree and random-tree methods. This technique classifies and predicts categorical variables and 

presents a competitive advantage over other modeling techniques. Buildings’ façade surface 

temperature, solar orientation, environmental temperature, relative humidity, and the presence 

of tree-shaded areas were the variables input in the dataset. The developed models indicate 

that the use of the decision-tree and random-tree methods can classify and predict the thermal 

impact of tree shade in the building’ façade accurately (73%, 88%, and 86% respectively). 

The method also identified and ranked the factors affecting the thermal impact automatically. 

A favorable advantage of the process is that users can utilize it without much computer 

knowledge. We believe that proper access to a large amount of data, it is possible to create ‘If-

Then’ rules that would help appropriate decisions by policymakers in the field of urban 

development to mitigate urban heat islands. 

Keywords: Classification analysis; decision-tree; heat island effect; infrared thermal image; 

random-tree; thermogram.  

 

1. Introduction 

Caused by a predicted global temperature rise, the urban climate is expected to be 

more uncomfortable in most tropical countries. The increase in urban structures, paved streets, 

and surroundings lead to a temperature increase in some cities areas known as the urban heat 

island (UHI) effect [1, 2]. Both the global temperature increase and the UHI effect might 
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severely affect the health of pedestrians, shoppers, public servants, cyclists, and others, 

besides challenging the rise of energy consumption for cooling indoor environments during 

summer [3,4,5,6].  

Towards the effort to mitigate the increase in urban temperature, research has been 

done to lower urban air temperatures directly or indirectly using physical elements to achieve 

shading effects and create better urban housing environments [7, 8]. Air temperatures are 

frequently higher in very populated areas in cities than in rural environments, and the UHI 

effect is generally a result of anthropogenic heat emissions [9,10]. 

Building façades have the primary objective of protecting from the outside 

environment [11]. Variables such as materials and geometry associated with solar orientation 

and the use of vegetal shade on the façade are generally kept at its minimum investment in 

buildings for public usage. The regular façades are surfaces coated with lacquered paint, not 

always providing the function of a building envelope to control physical environmental 

factors (heat, light, and sound) using a minimum of energy consumption [6,9]. 

 

1.1.  Impact of vegetation shade and solar orientation on buildings 

The use of vegetation in urban areas (greening effect) is a mitigation strategy that had 

increased in recent years [5,13], as tree-shades are used to lessen building temperature 

exposed to solar radiation [3,14]. Although there is a discrepancy in the benefits of the use of 

vegetation in urban areas, a meta-analysis of data from different studies suggested that, on 

average, the presence of trees showed a benefit of reducing around 1ºC than a non-green site 

[15]. Ambient temperatures were higher and for longer hours inside the un-shaded building 

than those in shaded areas [10].  

The presence of trees in surrounding areas in urban centers improves the climate by 

the cooling effect in summer and the wind screening effect in winter [12]. However, the heat 
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mitigating effect is proportional to the tree size, the density of planted trees, and canopy cover 

[12,16,17]. 

The greening effect has also an impact on the amount of energy used in urban areas 

and thermal mitigation as the vegetation continues when an area is shaded [6,13,14,15,18]. 

 

1.2.  Data mining and decision-trees 

Data mining is the procedure of discovering information from a defined set of data. 

The technique uses mathematical analysis to extract patterns and trends that might exist in 

data [19]. Such a method has been applied in predictive medicine [20,21,22], cybersecurity 

[23], building operational data [24], building energy usage [6], and accounting and risk 

management [25,26]. 

Data Science has been applied to address the most complex issues faced by engineers 

in Energy Management in the building sector, especially to optimize operation and 

maintenance costs [27]. Within the Data Science field and using data mining processes, the 

decision-tree method enables us to mathematically process numerical and discrete variables, 

classifying and predicting tasks without using much computation power. Building 

management systems produce a considerable amount of data that contain information on 

temperature, humidity, flow rate, pressure, power, control, and signals. Such datasets can be 

analyzed and utilized to obtain operational rules. In most cases, these rules are clearly 

understood when they are transformed into If-Then rules, which can help in generating 

control strategies. Several authors [24,28,29] use decision-trees to explore classification 

techniques in building-related management tools. 

Decision-trees and random-trees use flowchart-like tree structures that allow users to 

extract useful information fast and have been applied in several areas of knowledge, including 

to predict building energy demand [4,25,29].  

Infrared temperature recording is a non-destructive technology that might be applied 

to register the superficial temperature of objects [30]. Such technology has been used by 
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several authors to evaluate the cooling effect of different types and sources of shades in 

buildings [8,12,31]. 

Microclimatic modifications by the shade of tree canopies and the solar orientation of 

buildings are evident. However, it is not yet clear how to predict and classify the impact of the 

shade presence on the façade of buildings. The present study aimed to develop data mining 

algorithms to predict the thermal effect of the existence of tree-shades and different solar 

orientation based on the surface temperature of the façades. 

 

2. Materials and Methods 

The present study was carried out in Teresina, the capital of the Brazilian state of 

Piaui. Teresina is a city of around 860 thousand inhabitants in northeastern Brazil, located at 

5° 5 ' 20” S, 42° 48' 7” W, and 72 m altitude (Figure 1). The regional weather characteristic is 

a semi-humid tropical climate with two characteristic seasons the rainy season (summer and 

fall in Southern hemisphere) and the dry season (winter and spring in Southern hemisphere).  

 

 
Brazil Piauí State Teresina county 

borders 

City perimeter 

Figure 1. The geographic location of the city of Teresina (adapted from Terceiro et al., 2018) 

 

2.1. Study site location and climatic descriptions 

The present research focuses on the area where the buildings have been erected for a 

few decades since the early twentieth century, most of which are examples of modern 
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architecture. From January to May, in the rain season, the weather is hot and humid 

eventually with fog in the morning. From June to August, the weather starts to get drier with 

relatively cooler nights (mean temperature near 24 °C). From September to December, the 

weather becomes warmer (mean temperature around 37°C with some rain that usually begins 

in November [32]. 

 

2.2. Field measurement 

Teresina is the third capital in Brazil known by health services, and people from 

different neighbor states travel to Teresina in search of health services. According to 

government statistics, there are 634 health service companies, being eight hospitals, 181 

medical clinics, and 170 medical offices, employing nearly 150,000 health professionals [33]. 

The measurements were taken in March 2019 (from day 19th to 22nd) when clear skies 

were presented. Such weather conditions are observed with similar relative humidity and high 

temperature leading to the formation of regional “island of heat”. The selected area was 

selected within the perimeter limited by the Parnaiba river, following the Miguel Rosa Ave, 

until it reaches the Joaquim Ribeiro Ave following the river sideline and back to the 

beginning, shown in Figure 2 [33]. 

 

 
 

a B 

 

Figure 2. The geographic location of Teresina city center (a) and delimitation of the area 

where data were recorded (b) [33]. 

 



64 

 

The city selected area was chosen as it is known as an area characterized by health 

services (hospitals, clinics, medical offices, and health center), shown in Figure 3.  

 

 
Figure 3. Map showing the limits of the city area with the buildings selected in the present 

study. 

 

The assessment consisted of recording the surface temperatures of the chosen building 

façades. The recording was done considering the presence of trees surrounding the building, 

solar orientation of the building, air temperature, thermal sensation, relative humidity, and 

airspeed. The environmental data and the surface temperature assessment was done from 

14:00 h to 15:00h in three consecutive days in March 2019. Building façade surface 

temperature was registered using an infrared camera (Testo 882, Testo Instruments, 

Lenzkirch, Germany), with a 3.5" LCD (320 x 240) pixels, an infrared resolution 160 x 120 

pixels, and spectral sensitivity of 7.8 µm to 14 µm (infrared thermal wavelength range). The 
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camera was placed at a fixed height of 1m and 4.5m distance from all building façades. The 

adopted emissivity coefficient (ε) was 0.94, which is within the range of emissivity values for 

the construction material of the building’s’ façade [8,31]. In each thermogram, a total of 10 

points randomly selected in the marked area and data were analyzed using a processing 

software provided by the camera manufacturing company (Testo IRSoft version 4.0, 

Lenzkirch, Germany). The maximum and minimum surface temperatures were also registered 

(Figure 4). The onsite environmental temperature, wind speed, and relative humidity were 

registered using the online weather data available in a mobile app [32]. The GPS position was 

recorded using the Google Earth mobile app.  

 

  
a b 

 

Figure 4. Example of a building site (a) and the thermal camera recordings, showing the 

maximum and minimum temperature readings (b). 

 

2.3. Data analysis and prediction model development 

Results of the façade maximum surface temperature were separated into two datasets, 

those with the direct sun incidence, and the other with the presence of tree-shade. The t-

Student test was applied to the two groups adopting the confidence of 95%. The total dataset 

consists of n = 200.  

Data were organized in an Excel® spreadsheet containing four columns with the 

following headings: maximum façade surface temperature(Tmax, oC), minimum façade 
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surface temperature (Tmin, oC), Solar orientation of the façade (N-North, S-South, W-West, 

E-East) and the presence of tree-shade (Y, yes or N, no).  

The considered thermal impact (TI) was discretized using the following rule applied to 

the façade average surface temperature (AST): if AST ≥ 40 oC then TI is ‘Very high’; if 40 oC 

> AST ≥ 36 oC then TI is ‘High’; if 36 oC > AST ≥ 33 oC then TI is ‘Average high’; if 33 oC > 

AST ≥ 30 oC then TI is ‘Average’; if 30 oC > AST ≥ 25 oC then TI is ‘Average low’; and if 25 

oC > AST then TI is ‘Low’ [34, 35]. 

The TI was used as the target, and the other recorded variables were applied as 

attributes. Data were split in 80% for training and 20% for developing the model. The 

operator used was the decision-tree and the random-tree. Data mining was applied to the 

entire organized data set using the software RapidMiner® [36] and the decision-tree predicting 

algorithm. The schematic view of the procedure is shown in Figure 5. 

 

 
Figure 5. Schematic illustration of the data mining process. 
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The confusion matrix was calculated to find the prediction accuracy using the 

classifying performance. The ratio of correctly classified samples (matrix in Table 1) 

compared to the number of all examples is called accuracy, and it is calculated as in Equation 

1. The proportion of true positives to all as positive predicted samples is called precision, and 

it is calculated using Equation 2.  

 

Table 1. Confusion matrix for calculating the accuracy and recall of the predicted samples. 

 True Positive True Negative 

Predicted Positive a b 

Predicted Negative c d 

 

Accuracy = (a+d)/(a+b+c+d) (1) 

Precision = a/(a+b) (2) 

 

3. Results 

The results of the surface temperatures are presented, and a data mining model is 

shown using the rules found in the model development. 

 

3.1. Building façade results 

The overall results on the presence (and absence) of tree-shade on the building façade, 

maximum and minimum façade surface temperature, and solar orientation of the building 

façade are presented in Table 2. In Figure 6, we show the maximum façade surface 

temperature as a function of the solar orientation and presence (Y) or absence (N) of tree-

shade. 
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Table 2. Presence (Y) and absence (N) of tree-shade on the building façade, maximum and 

minimum façade surface temperature, and solar orientation of the building. 

 Tree-shade Tmax (⁰C) Tmin (⁰C) Solar orientation 

P1 Y 45.3 26.8 N 

P2 N 50.6 29.6 W 

P3 N 46.0 25.5 W 

P4 Y 34.4 26.5 E 

P5 Y 41.0 27.4 E 

P6 Y 36.2 29.4 S 

P7 N 36.2 24.0 S 

P8 Y 33.9 25.8 W 

P9 N 39.8 27.8 E 

P10 N 38.6 28.5 E 

P11 N 33.2 27.1 W 

P12 N 39.0 28.6 W 

P13 N 30.8 25.2 E 

P14 N 38.5 27.1 W 

P15 N 38.8 26.2 S 

P16 N 42.9 28.6 W 

P17 N 40.2 27.3 S 

P18 N 40.2 27.3 S 

P19 N 38.4 26.3 S 

P20 N 38.4 26.3 S 
P1-P20 refers to the 20 building façade studied. 

 

 
Figure 6. Maximum façade surface temperature as a function of the solar orientation and 

presence (Y) or absence (N) of tree-shade. 

 

3.2. Data mining model for classifying the thermal impact 

Using all dataset in step 1 using the dataset with the values of façade surface 

temperature (max and min), environmental temperature, wind speed, and relative humidity, 
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solar-orientation, and the presence or absence of tree-shade we found a decision-tree model 

with an accuracy of 73% (Figure 7). The percentage of sample prediction is shown inside the 

parenthesis, and it ranges from 100 to 0% of the correct predictions. When there is not a tree-

shade in the building façade (N), one must look for the solar orientation of the building. When 

the building faces either South or West, then the thermal impact is ‘Low’ (33% of the 

samples). The connection without tree-shade and solar orientation (thicker line for N=un-

shaded) is more significant than that with tree-shade, indicating the importance of such a 

relationship. When the façade faces East, then the thermal impact is ‘Average’ (12% of the 

samples).  

 

 
Figure 7. The decision-tree model related to the impact of the tree-shade in the building 

façade and the thermal impact. 

 

The model infers that when there is a tree-shade in the façade of the building (Y), then 

one must look for the solar orientation of the building. If the building is facing North or 

South, then the thermal impact is ‘High’ (6%). If the building has a façade facing East or 

West, then the thermal impact is ‘Low’ (6%). Most of the predicted samples are in the branch 

of the tree-shaded area. The remaining results could classify only less than 5% of the samples. 

The confusion matrix (Table 3) suggests that the class precision of the thermal impact ‘High’ 
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with two instances was 100%, followed by the ‘Average’ thermal impact (67%), and the 

‘Average low’ thermal impact (58%). The other classes (‘Very high’, ‘Average high’, and 

‘Low’) were not predicted (class precision 0%).  

 

Table 3. Confusion matrix of the class prediction of the thermal impact (‘High,’ ‘Average 

high,’ ‘Average,’ ‘Average low,’ ‘Low’) of the presence of tree shade, and solar orientation in 

the building façade. 

True  

 

Predicted 

 

Very 

high 

 

High 

 

Average 

high 

 

Average 

 

Average 

low 

 

Low 

 

Precision 

(%) 

Very high 0 0 0 0 0 0 0 

High 0 1 0 0 0 0 100 

Average high 0 0 0 0 0 0 0 

Average 0 0 1 2 0 0 67 

Average low 0 0 2 0 4 1 57 

Low 0 0 0 0 0 0 0 

 

Using the second dataset (step 2) using the dataset with the values of façade surface 

temperature (max and min), solar orientation, and the presence or absence of tree-shade we 

found a decision-tree related to the maximum and minimum façade surface temperatures 

(Figure 8) with an accuracy of 88%. The branch that responded to 29% of the overall 

classification of thermal impact is that with the rule: if Tmax ≤ 39.5 ⁰C, then one must check 

Tmin. If T min ≤ 29.0 ⁰C, then one must recheck Tmin. If Tmin ≥ 24.6 ⁰C, then one must 

recheck on the Tmax. If Tmax ≤ 30.05 ⁰C, then the thermal impact is ‘Average low.’ Such 

prediction responded for the confusion matrix indicate that the highest class precision was 

related to predicting (100%) the ‘Very high’ thermal impact (two instances; when 35.9 ⁰C > 

Tmax > 40.4 ⁰C), followed by the prediction (93%) of an ‘Average’ thermal impact (five 

instances, when 35.95 ⁰C ≤ Tmax ≤ 33.05 ⁰C), and by prediction (92%) of and ‘Average low’ 
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thermal impact (four instances; 35.95 ⁰C≤ Tmax ≤ 33.05 ⁰C). Detailed information on the 

confusion matrix is shown in Table 4.  

 

 
Figure 8. Decision-tree algorithm results using the maximum and minimum façade surface 

temperatures for classifying the thermal impact. 

 

Table 4. Confusion matrix of the class prediction of the thermal impact (‘Very high,’ ‘High,’ 

‘Average high,’ ‘Average,’ and ‘Low’) considering the of the recorded maximum and 

minimum temperature in the building façade. 

True 

 

Predicted 

 

Very 

high 

 

High 

 

Average 

high 

 

Average 

 

Average 

low 

 

Low 

 

Precision 

(%) 

Very high 1 0 0 0 0 0 100 

High 1 5 0 0 1 0 71 

Average high 0 0 4 1 0 0 80 

Average 0 0 0 14 1 0 93 

Average low 0 0 0 1 11 0 92 

Low 0 0 0 0 0 0 0 
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Applying the random-tree algorithm (Figure 9), using the same attributes as in step 2, 

we obtained a prediction of thermal impact in one instance (accuracy = 86%). When Tmax ≤ 

35.95 ⁰C then we have an ‘Average’ thermal impact (responding for 82.5% of the samples). 

When Tmax < 35.95 ⁰C, then we need to check the façade solar orientation.  

 

 
Figure 9. Random tree algorithm for predicting the thermal impact in building façade known 

the façade maximum surface temperature. 

 

When the façade faces the East, West, and South, then the thermal impact is ‘High’ 

with a pred. When the building faces the North, then the thermal impact is ‘Very high.’ 

However, all predictions using the solar orientation attribute resulted in a small rate of 

prediction (< 5% of the samples). An important finding in this algorithm is that when the 

maximum surface temperature is below or equal to 35.95 ºC, the heat impact is ‘Average.’ 

When the maximum surface temperature is above 35.95 ºC, then one needs to check on the 

solar orientation. Although the model predicted a small percentage of samples, we can state 

that in all orientations, the impact of the direct solar radiation in the buildings is either ‘High’ 

or ‘Very high.’ 

 

Discussion 

The building façade is the primary interface between the outside and inside the 

environment, and it has been considered when mitigating excess of heat due to the direct 
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incidence of solar radiation [37]. The first developed decision tree (Figure 7) indicates that the 

heat impact was more substantial when the building façade is un-shaded, and when the 

building faces either South or West, the thermal impact is ‘Low’ (33% of the samples). The 

indication of tree-shade and solar orientation is clear, and these branches lead to ‘Low’ and 

‘Average’ heat impact. These findings agree with the cooling effect of vegetation in large 

urban areas studied with case studies in several cities [8,16,17,18] as it promotes the reduction 

of solar radiation transmission into the buildings [15,38,39]. 

Regarding the solar orientation of patios, Taleghani et al., 2014 [40] observed N-S 

orientation causes the hottest hours in summer when compared to E-W. In the N-S solar 

orientation, the western façade probably receives the most substantial amount of solar 

incidence during summer, and for longer hours. The first developed model in the present 

study indicate that building faces either South or West, has a ‘Low’ thermal impact (33% of 

the samples), and when the façade faces East, the thermal impact is ‘Average’ (12% of the 

samples) differing from the results of previous study [40]. 

In the second step, using the dataset with data from surface maximum and minimum 

temperature and the presence or absence of tree-shade, a more precise decision tree model 

(Figure 8) was achieved (accuracy = 88%). The thermal impact appears to be a response of 

the maximum surface temperature assessed on the façade of the building. The most accurate 

classification (100%) was a ‘Very high’ thermal impact when 35.9 ⁰C > Tmax > 40.4 ⁰C). 

Within this temperature range, we registered ~50% of the studied samples (P6, P7, P9, P10, 

P12, P14, P15, P19, P20; Table 2), where only one of them had tree-shade. These results of 

the classification model are more related to the previous findings of the beneficial effect of 

tree-shade in reducing the high temperature found in UHI [38,39]. The authors observed that 

green urban areas with different canopy density and height result in cool surroundings by 

reducing radiation transmission into the buildings.  
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The model found (using the same attributes as in step 2) applying the random-tree 

algorithm (Figure 9) had an accuracy of 86%. The model predicted that when Tmax ≤ 35.95 

⁰C, then there is an ‘Average’ thermal impact (82.5% of the samples). This classification 

agrees with most previous studies recorded surface temperature in urban buildings for the 

study of tree-shade effect [8,12].  

In the case of Tmax > 35.95 ⁰C, then one must check on the solar orientation of the 

façade. Although the model prediction could be more favorable to indicate that the western 

façade receives a higher amount of solar radiation, the result responds for less than 5% of the 

samples, and the thermal impact is similar to other solar orientations (North, South, and East).  

Green shading is a promising solution to mitigate the UHI effect [15,41,42] and yet 

tends to minimize the use of energy in cooling by reducing excess of sunlight incidence in 

buildings [18,43]. Although another type of shade may also reduce the solar ration incidence 

[7], tree-shade presents the benefit of the cooling effect of the evapotranspiration of the leaves 

[37]. Most authors observed the benefit that vegetation has in reducing the thermal load on 

urban heat island and enhance thermal comfort in the urban environment [15,41,42]. 

The actual greening contribution is highly dependent on features such as the distance 

of the green area from buildings, and when that green area refers to trees, the canopy height, 

and coverage [17,42]. 

To predict the thermal impact of the greening effect is not an easy task regarding the 

complexity inherent in vegetation–sun–building interactions [41,44]. The models presented 

here were developed to forecast the thermal impact with easily recorded variables. We did not 

look specifically into the size of the trees in the current study, and such verification could 

improve the precision of the model classification for heat impact. 
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Conclusions 

This paper describes the development of two decision-tree models (accuracy=73%, 

and 88%), and one random-tree model (accuracy=86%) for predicting the thermal impact of 

tree-shade and solar orientation in building in urban areas of Teresina, Brazil. Results suggest 

that it is feasible to improve design strategies for applying urban greenery and mitigate the 

daytime UHI effect using this method. We believe that with a large amount of data, it is 

possible to create ‘If-Then’ rules that enable appropriate decision making by policymakers in 

the field of urban development to mitigate UHI. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As medições foram realizadas no período de altas temperaturas e alta 

umidade do ar, ocasionando chuvas na região. Durante as medidas foi percebida a 

necessidade de sua retomada no mesmo local durante o período de altas 

temperaturas e baixa umidade do ar, para averiguar o grau de desconforto 

característico do período nas edificações e como essas respondem a esse 

fenômeno característico da região. 

Entretanto, quando se observam os dados para uma amostra tão pequena no 

centro da cidade de Teresina/PI, já se pode inferir a importância dessas medições 

para a resolução e implementação de medidas preventivas à formação de 

microclimas urbanos. 

 

4.1 Conclusões 

 

Este trabalho teve como objetivo principal encontrar soluções para o 

aquecimento em Teresina/PI no seu polo hospitalar. Os resultados foram 

organizados em três artigos, para facilitar a comprovação e a implementação da 

metodologia. 

No primeiro artigo, durante as medidas, já foi percebida a necessidade de 

retomada das medidas no mesmo local, para averiguar o grau de desconforto 

característico da região. Apesar de a amostra ser pequena no centro da cidade de 

Teresina/PI, já se pode observar a importância dessas medições para a resolução e 

a implementação de medidas preventivas a formação de microclimas urbanos. 

No segundo artigo, pode-se concluir ao analisar a área em estudo, como é 

seu comportamento em relação à arborização, influenciando de maneira direta no 

microclima local. Teresina é uma cidade com um traçado urbano bem definido, com 

as ruas retas e paralelas entre si, o que facilita a interpretação dos dados e 

mostrando como a influência da vegetação tem um fator muito importante na região 

escolhida para o estudo, confirmando mais ainda a grande importância desses 

espaços para áreas com grande densidade urbana. 

O terceiro artigo descreve o desenvolvimento de dois modelos de árvore de 

decisão (precisão = 73% e 88%) e um modelo de árvore aleatória (precisão = 86%) 

para prever o impacto térmico da sombra de árvore e orientação solar em edifícios 
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urbanos de Teresina, Brasil. Os resultados sugerem que é possível melhorar as 

estratégias de projeto para utilizar a vegetação urbana e mitigar o efeito de ilhas 

urbanas de calor (IUC) diurno. Acredita-se que, com uma grande quantidade de 

dados, é possível criar regras "Se-Então" que permitam a tomada de decisões 

apropriadas pelos formuladores de políticas do desenvolvimento urbano para mitigar 

a IUC em áreas urbanas, principalmente onde estão localizados equipamentos da 

saúde. 

 

4.2 Recomendações de trabalhos futuros 

 

O presente estudo realizado foi uma etapa inicial utilizando a metodologia 

apresentada. Recomenda-se que, para os trabalhos futuros, sejam realizados mais 

registros de temperatura superficial durante outros períodos do ano. Sendo assim, 

haverá uma percepção mais apurada das condições em que a região se apresenta, 

e a eficácia da metodologia e um maior embasamento para a implementação da 

metodologia utilizada. Ainda é possível enumerar os seguintes tópicos: 

✓ Realizar uma pesquisa com um número maior de pontos para que se 

possa analisar de forma mais ampla os dados gerados; 

✓ Realizar uma pesquisa em diferentes datas e períodos para aumentar a 

eficácia da metodologia; 

✓ Aumentar a área escolhida para a pesquisa. 
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