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INTRODUÇÃO 

 

O interesse actual pelo ambiente urbano e, particularmente, pelos seus aspectos 

climáticos, deve-se à crescente importância demográfica1, económica, social e cultural 

das áreas urbanas (CCE, 1990; BREHENY, 1992). Os problemas ambientais devidos às 

cidades podem ser encarados sob duas perspectivas diferentes (BREHENY, 1992): 

- O consumo e degradação de recursos externos à cidade; 

-  A qualidade de vida no espaço urbano. 

A primeira perspectiva tem a ver sobretudo com o consumo de água, energia e 

outros recursos (incluindo espaço – SANTAMOURIS, 2001a) e com a produção de 

resíduos (do ponto de vista climático, é particularmente relevante a emissão de 

poluentes atmosféricos – OKE, 1997; POEIRA et al. 1999).  

Esta tese aborda o ambiente urbano na perspectiva da qualidade de vida no 

espaço urbano. A atmosfera urbana afecta directamente a saúde e bem estar dos seres 

humanos, sendo possível distinguir, nessa influência, diferentes factores, resumidos na 

figura 1.I (JENDRITZKY, 1993; MATZARAKIS, BECKRÖEGE e MAYER, 1998; VDI, 1998; 

MATZARAKIS E MAYER, 2000); a estes factores deve juntar-se a biotropia, (biotropy), 

correspondente aos efeitos biológicos integrados do estado do tempo e das suas 

alterações sobre a saúde (JENDRITZKY, 1993; MATZARAKIS, BECKRÖEGE e MAYER, 

1998). 

A qualidade do ar é, de longe, o aspecto mais focado e, juntamente com o 

ruído, o único considerado nas directivas comunitárias sobre o ambiente urbano (CCE, 

1990, 1995). Os elementos atmosféricos com uma influência térmica directa sobre os 

seres humanos são a temperatura do ar, a temperatura radiativa, a humidade atmosférica 

e o vento, sendo designados, em conjunto, por “complexo térmico” (fig. I.1) 

(JENDRITZKY, 1993; MATZARAKIS, BECKRÖEGE e MAYER, 1998; VDI, 1998; 

                                                           
1 Segundo a Divisão de População da Organização das Nações Unidas (Word Urbanization prospects: the 
1999 revision – divulgado na Internet), as áreas urbanas concentravam, em 2000, 47 % da população 
mundial, devendo atingir os 50 % em 2007 e os 60 % em 2030. Em 2000, 4.3 % da população mundial 
vivia em aglomerações com 10 milhões de habitantes ou mais, prevendo-se que essa percentagem atinja 
5.2 % em 2015; em contrapartida, nessa data, 25 % da população mundial deverá viver em pequenas 
cidades (menos de 500 000 habitantes). Portugal contava em 2000 com 38 % de população urbana, 
devendo essa percentagem atingir 46.6 % em 2015. 
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MATZARAKIS E MAYER, 2000). Os aspectos térmicos do ambiente urbano são ignorados 

nas publicações europeias, que apenas têm em consideração os efeitos térmicos à escala 

global (redução das emissões de gases com efeito de estufa, no âmbito dos objectivos 

definidos na Conferência de Quioto -  CCE, 1995). Uma referência à ilha de calor 

urbano surge apenas no “Livro Verde Sobre o Ambiente Urbano” (CCE, 1990), a 

propósito da sua importância na dispersão de poluentes, num esquema teórico 

dificilmente aplicável a Lisboa. Contudo, algumas das linhas de acção sugeridas ao 

nível dos transportes, espaços verdes urbanos e gestão da energia podem afectar (de 

forma positiva, embora involuntária), o complexo térmico urbano.  

O carácter mais nocivo da poluição atmosférica, relativamente aos outros 

factores de risco no ambiente urbano, justifica a importância que lhe é dada. Contudo, a 

melhoria da qualidade do ar nas cidades dos países desenvolvidos, nas últimas décadas, 

leva a que a atenção se oriente agora para os aspectos térmicos (e outros) do clima 

urbano (JENDRITZKY et al., 2002). 

Neste trabalho é apenas estudado o complexo térmico (fig. I.1); contudo, 

deve-se salientar que a influência global do ambiente urbano sobre os indivíduos é 

exercida, conjuntamente, pelos diferentes factores referidos na figura I.1 (FUKUOKA, 
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1997; MATZARAKIS, BECKRÖEGE e MAYER, 1998; MATZARAKIS, 2001). O complexo 

térmico corresponde ao conjunto de variáveis atmosféricas que condicionam o balanço 

energético do corpo humano (fig. 1.2) A forma como estas variáveis, combinadas, 

condicionam a percepção e o conforto térmico humanos e os principais índices 

utilizados para avaliar essa influência foram objecto de análise no cap. 1. O complexo 

térmico urbano afecta o conforto, a saúde e a produtividade dos seres humanos. 

Condiciona também o consumo de energia (através das interacções entre o clima de 

exterior e de interior – SHEAFFER e REITER, 1988; MEIER, 1990/91; TAESLER, 1990/91; 

ROSENFELD et al., 1995; 1998; SANTAMOURIS, 2001b) e, portanto, os impactos da 

cidade sobre o ambiente à escala regional, nacional e global.  

Não abundam os estudos de climatologia urbana em Portugal, sendo de referir, 

em relação a Lisboa, os trabalhos de ALCOFORADO (1987, 1991, 1992, 1995, 1996) e 

outros, desenvolvidos também no Centro de Estudos Geográficos (ANDRADE e LOPES, 

1998, ANDRADE, 1998a; 1998b, 2000; 2003; ALCOFORADO et al. 1998; ALCOFORADO E 

ANDRADE, 2003). Num âmbito e escala diferentes, podem ser indicados SARAIVA (1996) 

e CADIMA (2000). Outros investigadores desenvolveram trabalhos de climatologia 

urbana noutras cidades, como MONTEIRO (1993) no Porto, GANHO (1996; 1998) em 

Coimbra; KATZCHNER et al. (1999) em Bragança e ALCOFORADO e TABORDA (1997) em 

Évora. As abordagens no âmbito da bioclimatologia humana são ainda menos 

frequentes, podendo ser referidos, para Lisboa, ALCOFORADO (1996), ANDRADE (1998a) 

e CADIMA (2000). Um estudo bioclimático de Lisboa, embora não no âmbito da 

climatologia urbana, foi feita por FERREIRA et al. (1983).  

 Maria João Alcoforado definiu os traços essenciais do clima regional e do clima 

urbano de Lisboa. Pretende-se aqui dar continuidade a esses trabalhos, numa tese de 

Climatologia Urbana2, cujos principais objectivos são: 

- aprofundar o conhecimento sobre o clima de Lisboa, abordado segundo 

diferentes escalas, desde a meso à microclimática;  

- desenvolver o estudo numa perspectiva bioclimática aplicada, 

considerando a forma como as características do espaço urbano condicionam 

a sensação e o conforto térmico dos seres humanos. 

                                                           
2 OKE (1984b, p. 19) definiu meteorologia urbana como “...o estudo dos processos físicos, químicos e 
biológicos que operam para mudar o estado da atmosfera nas cidades...” e climatologia urbana como 
“...o estudo dos seus estados atmosféricos mais frequentes...”. 
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Na abordagem bioclimática, procurou avaliar-se a influência combinada das 

quatro variáveis atmosféricas que constituem o complexo térmico. Para isso, foi 

utilizado um índice térmico, a Physiological Equivalent Temperature, adiante descrito. 

A escolha de um índice deste tipo deveu-se a duas razões principais: 

- Permite fazer uma análise sintética do clima, combinando quatro elementos 

atmosféricos diferentes (temperatura do ar, temperatura radiativa, velocidade 

do vento e tensão parcial de vapor), numa escala única, com um significado 

bioclimático; 

- É um indicador da sensação e do conforto térmicos resultantes da referida 

combinação de elementos climáticos, permitindo analisar o clima urbano em 

função da sua contribuição para o bem estar humano.  

A temperatura do ar é uma das variáveis do complexo térmico e a sua influência 

bioclimática deve ser considerada nesse contexto (FANGER, 1972; PARSONS, 1993; 

HÖPPE, 1993, 1999; AULICIEMS e DE DEAR, 1997; VDI 1998). Contudo, neste trabalho, 

foi atribuída um peso relativamente grande à sua análise, independentemente das outras 

componentes do complexo térmico, pelas seguintes razões:  

- O estudo do campo da temperatura do ar é um dos “temas clássicos” da 

climatologia urbana, quer pelo interesse teórico que apresenta, quer porque, 

para além da sua importância para a sensação e conforto térmicos, 

condiciona, directa ou indirectamente, outros aspectos importantes para o 

ambiente urbano, como o consumo de energia e a qualidade do ar; 

- a metodologia seguida na abordagem bioclimática (através da modelização 

do balanço energético do corpo humano) exige dados que nem sempre foi 

possível obter para o conjunto da cidade; embora se tenha recorrido à 

modelização, esta apresenta limitações, sobretudo em situações 

condicionadas por sistemas de advecção térmicos. 

De qualquer forma, procurou-se que a perspectiva de aplicação bioclimática 

estivesse sempre presente, embora com um peso variável, nos diferentes capítulos. Um 

pouco paradoxalmente, esse peso foi superior nos capítulos que correspondem aos dois 

extremos da análise, em termos de dimensão espacial: na componente regional (parte II) 

e na componente microclimática (capítulo 7 da parte III); em ambos os casos, o acesso 

aos dados foi mais fácil e a natureza do estudo permitiu que os resultados dos modelos 

utilizados tivessem uma maior fiabilidade.  
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Natureza do clima urbano 

 

O valor assumido por uma dada variável climática (M), no local urbano x, no 

momento t e com o tipo de tempo i pode ser expresso, segundo LOWRY (1977): 

 
M,i,t,x = C,i,t,x + L,i,t,x + U,i,t,x      (I.1) 
 
Em que (C) é a componente regional (L), a componente local (L), devida aos 

elementos não urbanos, como o relevo e (U) a componente urbana propriamente dita.  

De acordo com esta perspectiva, é possível individualizar a componente urbana 

do clima de uma dado local (OKE, 1984b): considerando que, num momento anterior à 

implantação urbana (t = 0, no local não urbano r), o clima do local podia ser descrito 

como: 

 

M,i0,r = C,i,0,r + L,i, 0,r + 0       (I.2) 
 
Então, assumindo que não existiu qualquer variação climática na região durante 

o período de urbanização, a componente urbana “pura” pode ser descritas como: 

 

U,i,t,x = M,i,t,x - M,i,0,r       ( I.3) 
 
Teoricamente, a componente urbana pode ser conhecida desde que existam 

medições do elemento climático em causa, anteriores e posteriores ao início de 

urbanização. Trata-se de um esquema conceptual interessante, mas de difícil aplicação, 

até porque a “urbanização” é, em geral, um processo em contínua modificação. Integra-

se numa perspectiva essencialmente teórica de estudo da componente urbana isolada 

das restantes influências climáticas; por exemplo, GOLDREICH (1984) descreve métodos 

para “anular” o efeito da altitude sobre o clima das áreas urbanas, de forma a permitir 

separar o efeito urbano. A perspectiva deste trabalho é diferente, pretendendo-se estudar 

o clima da “cidade real” como resultante de interacção entre todas as componentes 

descritas na equação I.1. 

 

Escalas do clima urbano 

 

Um dos aspectos mais importantes na compreensão do clima urbano, quer em 

termos teóricos, quer aplicados, é o da sua escala (dimensão temporal e espacial típica). 

Os fenómenos climáticos urbanos têm não só uma extensão horizontal, mas também 
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vertical. A divisão vertical da atmosfera urbana divulgada por OKE (1984b, 1987, 1999) 

é hoje largamente adoptada (fig. I.2). Abaixo da superfície activa urbana 

(correspondente, grosseiramente, ao nível dos telhados dos edifícios; OKE, 1984b; 

1987), o espaço correspondendo ao volume de ar entre os edifícios é a Urban Canopy 

Layer - que ALCOFORADO (1992) designa como atmosfera urbana inferior - fortemente 

afectada pelas condições envolventes. Acima da superfície activa distingue-se a Urban 

Boundary Layer (UBL), que integra a influência térmica de toda a cidade, podendo 

estender-se para sotavento da área urbana, formando a chamada “pluma urbana”. A 

camada inferior da UBL é a Roughness Sublayer, correspondente ao sector onde o fluxo 

é influenciado pela rugosidade dos elementos individuais (ROTACH, 1999).  

 

A necessidade de adoptar um corpo de conceitos e uma terminologia simples, 

sobretudo em relação à dimensão horizontal dos fenómenos atmosféricos, levou à 

distinção de categorias espaciais discretas, o que é sempre arbitrário e artificial, na 

medida em que os fenómenos atmosféricos são, por natureza, contínuos (OKE, 1987). 

Uma classificação da escala espacial frequentemente adoptada é a de ORLANSKY (1975, 

cit. por MORAN E PORTELLI, 1987 e WANNER e FILLIGER, 1989). Trata-se de facto de 

uma classificação dos fenómenos meteorológicos, mas que é frequentemente aplicada 

em climatologia. Distinguem-se três categorias principais (fig I.3): os fenómenos de 

microescala (dimensão típica até 2 km de extensão), mesoscala (2 a 2000 km) e 
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macroescala (> 2000 km). A grande amplitude dessas classes leva a considerar várias 

subdivisões. WANNER e FILLIGER (1989) consideram que os fenómenos urbanos se 

restringem ao espaço e tempo que medeia entre a microescala γ e (para os elementos 

individuais) e a mesoescala α , para grandes áreas metropolitanas. Segundo MORAN e 

PORTELLI (1987) os fenómenos urbanos típicos integram-se na mesoescala γ e 

MATZARAKIS (2001) considera que essa é a dimensão característica da ilha de calor 

urbano. Note-se que a dimensão do microclima γ não tem limite inferior; é possível (em 

teoria), delimitar microclimas de dimensão cada vez mais reduzida. Pode-se contudo 

considerar que, abaixo de determinadas dimensões (provavelmente, de alguns metros), o 

estudo dessas subdivisões deixa de ter significado geográfico e de interessar 

directamente à climatologia urbana aplicada (embora possa continuar a ter interesse 

físico e eventualmente, aplicação no âmbito da engenharia). 

 

Fig. I.3. Dimensão espacial e temporal típicas dos processos 
atmosféricos, segundo  (1975, cit. Por  e , 
1987 e e  1989) e área relevante para os fenómeno 

urbanos (segundo , 1989)
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As designações topoclima e clima local surgem, com muita frequência, na 

literatura (YOSHINO, 1975; LANDSBERG, 1981; WANNER, 1984; CHOISNEL, 1984; OKE, 

1984b, 1987; ALCOFORADO, 1992). Embora possam ser utilizados com acepções 

diferentes (CHOISNELL, 1984 considera que o topoclima resulta da modificação do clima 

regional pela disposição do relevo; corresponde, neste sentido, ao termo L da equação 

1.1), tendem actualmente a ser considerados sinónimos; ALCOFORADO (1992) salienta 

que topos significa local, pelo que os dois termos são equivalentes. Sobretudo na 

bibliografia de origem geográfica, topoclima e clima local generalizaram-se para 

designar o clima de áreas homogéneas quanto à ocupação do solo (embora a acepção de 

divisão climática condicionada por condições topográficas particulares não tenha 

desaparecido); as dimensões típicas do topoclima variam muito, de acordo com os 

diferentes autores; contudo, considera-se que, para a realidade de Lisboa, é mais 

adequada a indicação de SCHERER et al. (1999), segundo a qual o topoclima abrange 

tipicamente áreas entre algumas dezenas e algumas centenas de metros, correspondendo 

portanto, em parte, aos microclimas β e γ, na figura I.3. 

Num estudo sobre o clima de um parque urbano, SPRONKEN-SMITH et al. (2000) 

distinguiram claramente as três escalas referidas: a diferenciação térmica entre o parque 

e a área urbana envolvente corresponde à escala local; os factores exteriores ao parque 

têm um carácter de mesoscala, enquanto a diferenciação térmica no interior do espaço 

verde é de microescala.  

Procurando sintetizar e simplificar a terminologia utilizada em diferentes fontes, 

procurou-se definir de uma forma mais precisa os conceitos referidos; foram indicadas 

“dimensões típicas” para cada uma das categorias, sem que se julgue necessário adoptar 

limites rígidos para essas dimensões: 

- Microclima – clima que reflecte a influência de elementos urbanos 

individuais e dos seus arranjos mais elementares (edifícios e as suas partes 

constituintes; ruas e praças; pequenos jardins); a dimensão típica pode ir até 

cerca de uma centena de metros; a influência directa desses elementos 

restringe-se à Urban Canopy Layer.  

- Clima local – Clima de uma área com uma combinação característica de 

elementos (SCHERER et al. 1999), podendo corresponder a um tipo de 

ocupação do solo diferenciado (bairro; parque urbano) ou a características 

topográficas específicas (vale, colina, etc.). Um clima local engloba um 

mosaico de microclimas, que se repetem com alguma regularidade (OKE, 
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1997; 1999) e, idealmente, a uma “unidade climo-topológica” 

(ALCOFORADO, 1999). Considerando a divisão habitual de Lisboa em bairros 

(no sentido de áreas com características urbanas homogéneas) pode-se 

considerar que um clima local (ou topoclima), corresponde a uma dessas 

divisões, cuja extensão raramente excede 1 km. A diferenciação entre climas 

locais faz-se ao nível da Urban Canopy Layer, contudo, a sua influência 

pode fazer-se sentir acima da superfície activa, na “roughness sublayer” (fig. 

I.2 - OKE, 1987, 1999). 

- Mesoclima – Clima que corresponde à influência integrada da cidade 

(compreendendo diferentes “unidades climo-topológicas”), essencialmente 

ao nível da Urban Boundary Layer. Podem considerar-se igualmente como 

efeitos de mesoscala os efeitos “extra urbanos”, de dimensão aproximada ou 

superior à da própria cidade (sistemas de brisas, barreiras topográficas, etc.). 

A dimensão máxima dos fenómenos urbanos, corresponde à das grandes 

áreas metropolitanas. Não se pode deixar de relembrar, contudo, que o clima 

urbano depende dos fenómenos de escala climática superior (mesoescala β e 

α, macroescala). 

 

Alguns aspectos da escala temporal em climatologia urbana 

 

Nas equações I.1 a I.3, um dos termos explicativos do clima urbano é o tipo de 

tempo (i), determinado em primeiro lugar por factores de escala sinóptica. O tipo de 

tempo condiciona a variação espacial dos elementos climáticos no espaço urbano, 

sobretudo através do vento, da nebulosidade e da estabilidade vertical da atmosfera 

(LANDSBERG, 1981; OKE, 1987; ELIASSON e SVENSON, 2002; SVENSON e ELIASSON, 

2002). A regra geral é de que, sob fluxo sinóptico forte, as diferenças locais são, em 

grande parte, suprimidas e com vento fraco e céu limpo, os efeitos locais e 

microclimáticos controlam as condições climáticas da camada inferior da atmosfera 

(LANDSBERG, 1981). Esta relação tem condicionado quase toda a investigação em 

climatologia urbana, quer empírica, quer teórica, o que resultou num conhecimento 

reduzido do clima urbano sob a sequência habitual de situações sinópticas (MORRIS e 

SIMMONDS, 2000), dando origem a uma imagem “distorcida” e de difícil aplicação do 

clima urbano (MILLS, 1999; ELIASSON e SVENSSON, 2002) 
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O facto de a mesma estrutura urbana poder “responder”, de formas muito 

diferentes, sob diferentes tipos de tempo é uma habitual fonte de dificuldade na 

passagem dos conceitos e dados climáticos gerais para a aplicação. O conhecimento das 

características dos diferentes tipos de tempo, da sua frequência sazonal de ocorrência 

(aspectos tratados no capítulo 3) e das suas interacções com as estruturas urbanas é 

portanto um aspecto fundamental a considerar em bioclimatologia aplicada.  

A identificação da componente urbana na eq. I.3 implica também, como foi 

referido, a ausência de variações climáticas. Embora a utilização estrita desse esquema 

conceptual não seja possível, ele indica a importância das variações climáticas de longo 

termo sobre o clima urbano. A variabilidade climática (nomeadamente o tema, hoje 

quase “hegemónico” em certas áreas, do global change), pode ser também analisada do 

ponto de vista das áreas urbanas, sob duas perspectivas diferentes (frequentemente 

confundidas): 

- A influência das áreas urbanas sobre a mudança climática; 

- As consequências da mudança climática sobre o ambiente urbano. 

O segundo aspecto é abordado, de forma muito elementar, no capítulo 4.  

As consequências previsíveis da mudança climática global sobre o clima urbano 

são muito incertas, dependendo de interacções complexas e a diferentes níveis, que 

podem ter resultados contraditórios e regionalmente diferenciados: por exemplo, uma 

diminuição do uso de aquecimento doméstico pode reduzir a componente antrópica do 

aquecimento urbano, enquanto um incremento da frequência de tipos de tempo estáveis 

pode ter um efeito contrário (OKE, 1997). Contudo, o aquecimento global é a priori 

apresentado como negativo, devido às suas consequências térmicas e sobre a qualidade 

do ar (PATZ et al. 2000).  

 

Aplicabilidade da climatologia urbana 

 

O ramo da climatologia que procura contribuir para a resolução dos múltiplos 

problemas colocados pela atmosfera urbana é a climatologia urbana aplicada (OKE, 

1984b, 1997; WANNER, 1984; BRAZEL e MARTIN, 1997; ALCOFORADO, 1999).  

Através do planeamento do espaço urbano deve procurar-se a criação e 

manutenção de condições climáticas que permitam um ambiente saudável e aprazível 

(GRÄTZ e JENDRITZKY, 1995; VDI, 1998). A Sociedade de Meteorologia Alemã (citada 

por MAYER, 1993), define o “clima urbano ideal” como “o estado, variável no tempo e 
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no espaço, da atmosfera urbana, contendo tão poucos poluentes quanto possível e 

oferecendo uma grande variedade espacial de microclimas urbanos, evitando as 

condições extremas”. Segundo MAYER (1993), essa situação ideal não pode ser atingida, 

devendo as acções de planeamento procurar a sua aproximação, de forma a minimizar 

os efeitos negativos do clima. STANNERS e BOURDEAU (cit. por SANTAMOURIS, 2001a), 

apontam como objectivos climáticos para a “sustentabilidade urbana” a minimização de 

consumo de recursos naturais e a protecção da saúde das populações urbanas.  

A aplicação da climatologia no planeamento das áreas urbanas é um 

objectivo apontado por quase todos os autores; a constatação da falta de aplicação é 

também muito frequente. É, em geral, referida a adequação dos modelos urbanos e 

arquitectónicos tradicionais às condições climáticas, sobretudo nas regiões com 

climas extremos (OLGYAY, 1963; BRAZEL e MARTIN, 1997; GOLANY, 1996; GIVONI, 

1998; MILLS, 1999; ELIASSON, 2000), em contraste com a prática actual do design 

urbano, caracterizado pela pouca ou nenhuma atenção dada às condições ambientais 

(GOLANY, 1996). O recurso a soluções tecnológicas, com um consumo crescente de 

energia e impactos ambientais acentuados entra em contradição evidente com os actuais 

paradigmas da sustentabilidade urbana (AULICIEMS e DE DEAR, 1997; CADIMA, 2000; 

SANTAMOURIS, 2001a). 

A escassa aplicação da climatologia ao planeamento urbano deve-se às 

dificuldades de comunicação entre investigadores e agentes do planeamento, à 

formação desadequada dos planeadores e arquitectos e à falta de compreensão dos 

climatólogos quanto às reais necessidades do planeamento urbano e o tipo de 

prioridades definidas (OKE, 1984b; ALCOFORADO, 1999; MILLS, 1999; OJO e 

ADEDOKUM, 1999; ELIASSON , 2000; ELIASSON e SVENSSON, 2002). A preocupação com 

as condições climáticas verifica-se quase exclusivamente no desenho de edifícios 

isolados, considerando sobretudo o ambiente interior e mais raramente o espaço exterior 

contíguo (GOLANY, 1996, ALCOFORADO, 1999); a aplicação real ao planeamento urbano 

é muito limitada, ressalvando alguns casos pontuais, nem sempre felizes (LANDSBERG, 

1981). A simples existência de leis que recomendem a utilização de informação 

climática não é suficiente, se não existir vontade política de a utilizar (THAMM et al., 

1999). Num estudo sistemático sobre a utilização da informação climática no 

planeamento urbano, na Suécia, com a intervenção de diversos agentes do planeamento, 

ELIASSON (2000), identificou como principais obstáculos (não hierarquizados): 
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- Problemas de comunicação (climatólogos – planeadores – investidores – 

políticos) 

- Conflitos de interesses; 

- Economia; 

- Falta de conhecimentos; 

- Baixa prioridade dos aspectos climáticos; 

- Políticas variáveis e pouco claras; 

- Prazo de implementação dos projectos. 

Segundo MILLS (1999), a climatologia urbana actual evoluiu no sentido do 

aprofundamento teórico dos balanços de energia, massa e momento no espaço urbano, 

desenvolvida muitas vezes através da modelização numérica, com recurso a métodos 

altamente sofisticados; por outro lado, são quase sempre considerados cenários urbanos 

muito simplificados (usualmente urban canyons com características estereotipadas). De 

acordo com o autor, esta evolução da climatologia urbana torna os seus resultados de 

utilidade reduzida para a Arquitectura e Desenho Urbano, que continuou a manter 

uma abordagem climática com um carácter muito mais empírico, baseado em “estudos 

caso”, com objectivo restritos e práticos.  

Uma maior aplicabilidade da investigação, em Climatologia Urbana, passa por 

dar um maior atenção aos parâmetros atmosféricos que condicionam significativamente 

o ambiente urbano (incluindo as condições bioclimáticas), ao estudo de padrões 

térmicos também no período diurno e sob tipos de tempo diversificados, ao estudo das 

relações entre as condições de exterior e de interior e ao comportamento térmico de 

estruturas urbanas diferentes do urban canyon padrão (MILLS, 1999; ELIASSON e 

SVENSSON, 2002). Os autores referidos consideram que a importância dada 

tradicionalmente, em climatologia urbana, ao estudo do campo térmico, em situações 

nocturnas com tipos de tempo estáveis (a Ilha de Calor Urbano), limita a sua 

aplicabilidade, pela excepcionalidade destes tipos de tempo e por ser um fenómeno 

nocturno, próprio do período em que os indivíduos estão menos activos e em que o 

controlo das condições ambientais (de interior) é mais fácil. JENDRITZKY et al. (2002), 

pelo contrário, consideram que a ilha de calor urbano é “sem dúvida” relevante para a 

saúde humana, pelo que o planeamento urbano deve ter, como um dos seus principais 

objectivos, a sua mitigação. Uma melhor definição do conceito de ilha de calor urbano 

poderá ser necessária para esclarecer esta questão. 
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A aplicação da climatologia ao planeamento urbano pode ser feita em contextos 

muito diversos (BITAN, 1988; THAMM et al., 1999), nomeadamente: 

- Construção de novos edifícios de grandes dimensões; 

- Modificações em estruturas urbanas já existentes; 

- Novas implantações urbanas. 

A informação climática pode ser utilizada em diferentes níveis do planeamento. 

BITAN (1988), distinguiu três níveis essenciais: 

- No planeamento regional, a informação climática, sobretudo de mesoscala 

(MATZARAKIS, 2001), é utilizada na selecção de novas localizações, no 

planeamento do uso do solo à escala regional e na minimização dos riscos 

ambientais. 

- De acordo com BITAN, o nível privilegiado de planeamento urbano é o do 

Settlement Planning, correspondente aproximadamente à escala local. 

Pode-se integrar neste nível a cartografia topoclimática, largamente 

desenvolvida na Alemanha e Suíça e que constituem exemplos felizes de 

divulgação da informação climática, de uma forma sintética e aplicável 

(KUTTLER, 1988; ALCOFORADO, 1999; SCHERER et al. 1999; FRIEDRICH et al. 

2001). A informação climática pode ser utilizada, por exemplo, na selecção 

da forma urbana geral e do uso do solo, mas também em aspectos de maior 

pormenor, como o dimensionamento e características dos espaços abertos, 

utilização da vegetação e cores predominantes, podendo ir até ao 

planeamento de conjuntos residenciais ao nível do quarteirão (BITAN, 1988; 

GOLANY, 1996; RAHAMIMOFF, 1984); KUTLLER (1988) considera que a 

climatologia urbana aplicada deve debruçar-se, sobretudo, sobre o 

dimensionamento e desenho das áreas verdes (com o objectivo de reduzir o 

aquecimento urbano), com a manutenção de corredores de circulação de ar 

fresco e limpo e com as medidas destinadas a reduzir a emissão de poluentes. 

- O nível do planeamento dos edifícios individuais e do seu espaço contíguo 

(considerando o ambiente do próprio edifício e não a sua inflluência sobre o 

ambiente urbano geral) é aquele em a informação climática tem assumido 

maior relevância (OLGYAY, 1963; BRAZEL e MARTIN, 1997; GIVONI, 1978; 

1998; MILLS, 1999), atingindo a sua maior expressão na moderna arquitectura 

bioclimática (SZOKOLAY, 1997). Nesta área, a informação necessária é de 

carácter microclimático.  
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Remetendo-nos agora para o caso português, é possível estabelecer uma relação 

(aproximada) entre as escalas de informação climática e os diferentes planos municipais 

de ordenamento do território (Decreto Lei 69/90 de 2 de Março; SILVA, 2001): 

- Nos Planos Directores Municipais são estabelecidos os traços gerais da 

ocupação do solo, à escala do Município. No essencial, estes planos 

correspondem ao nível de “planeamento regional” de BITAN (1988) e aos 

aspectos mais gerais do planeamento local (planeamento da ocupação do 

solo). A informação útil a este nível é, essencialmente, de mesoscala.  

- Nos Planos de Urbanização são definidas a organização do espaço no meio 

urbano, a concepção geral da forma urbana, os parâmetros urbanísticos, a 

localização dos equipamentos, dos espaços livres, da rede viária e das 

principais infra-estruturas. O exemplo de uma área alvo de um plano de 

urbanização, em Lisboa (plano de urbanização de Alcântara-Rio) é dado na 

figura I.4a. Este tipo de plano tem uma correspondência com o nível do 

Settlement Planning; a informação climática neste caso deverá variar com o 

tipo de problema tratado, mas deverá ser predominantemente de escala local. 

- Nos Planos de Pormenor são definidas, de forma detalhada, as tipologias de 

ocupação de áreas específicas dos municípios, o uso do solo e as condições 

gerais de edificação, a caracterização das fachadas e o arranjo dos espaços 

livres. Um exemplo de uma área de Lisboa para a qual está em elaboração 

um plano de pormenor (Plano de Pormenor do Bairro do Alvito) é dado na 

figura I.4b. Estes planos integram-se nos aspectos de maior pormenor do 

Settlement Planning, mas condicionando já, directamente, o nível da 

construção individual. A informação mais necessária é aqui, evidentemente, 

de microescala.  

A existência e utilização de informação climática, nos PDM de vários concelhos 

foi objecto de análise em ALCOFORADO e VIEIRA (em preparação), tendo-se concluído 

da sua grande insuficiência. H. Vieira alargou a análise a planos de Urbanização e 

Planos de Pormenor de Lisboa, tendo igualmente concluído da quase ausência de 

informação climática relevante (informação oral). 
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Organização das matérias 

 

A presente dissertação foi organizado da seguinte forma: 

Na parte I (capítulo 1) são esclarecidos alguns aspectos teóricos da 

bioclimatologia humana e descrita a Physiological Equivalent Temperature, adoptada 

para análise das condições bioclimáticas. 

No parte II são analisados a frequência, ritmos de variação e factores 

condicionantes do conforto térmico no bioclima humano de Lisboa, através do cálculo 

da Physiological Equivalent Temperature nas estações de Lisboa/Portela – Lisboa/Gago 

Coutinho3, no período 1971/2000. Para além da importância do clima regional para as 

condições climáticas urbanas, o desenvolvimento dado a esta parte da tese justifica-se, 

também, por ter sido levada a cabo quando ainda se desconheciam, em grande parte, os 

meios que viriam a estar disponíveis para o estudo do clima urbano, propriamente dito. 

Estes meios foram, essencialmente, obtidos através do projecto CLIMLIS4, a partir de 

2000. Se essa parte da investigação pudesse ter sido iniciada mais cedo, sem dúvida que 

a componente propriamente urbana deste trabalho (parte III) teria tido um maior peso 

relativo. 

                                                           
3 A estação de Lisboa/Gago Coutinho substituiu a de Lisboa/Portela, no início da década de 80 Dada a 
proximidade entre os dois locais, considerou-se os registos das duas estações como uma única série. A 
análise da homogeneidade dessa série e correcções necessárias é descrita no cap. 2. 
4 O projecto Climlis (POCTI/34683/GEO/2000) financiado pela FCT forneceu o essencial dos meios 
utilizados neste trabalho.  

Fig. I.4. Áreas abrangidas por diferentes planos municipais
 de ordenamento do território, em Lisboa

a. Área do Plano de Urbanização de 
Alcântara Rio

b. Área do Plano de Pormenor do Alvito

Limite das áreas

0 200 m
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 Na parte III são analisados os aspectos propriamente urbanos do clima de 

Lisboa; esta parte do trabalho constitui o parte central da tese. A abordagem foi feita a 

diferentes níveis, desde a mesoscala (cap. 5) até ao estudo microclimático de um bairro 

de Lisboa (Telheiras, no cap. 7); no capítulo 6 foram analisados alguns aspectos 

particulares do clima de Lisboa, relacionados com a topografia e a ocupação do solo, 

integrados na escala local.  
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CAPÍTULO 1 

 
BALANÇO ENERGÉTICO DO CORPO HUMANO E ÍNDICES TÉRMICOS 

 

A influência das condições atmosféricas sobre os seres humanos é objecto de 

estudo da bioclimatologia e biometeorologia humanas. Enquanto noutros domínios 

das ciências da atmosfera, a distinção entre climatologia e meteorologia se encontra 

bem estabelecida, a confusão entre biometeorologia e bioclimatologia humanas é muito 

frequente (ALCOFORADO, no prelo). Os dois termos são, de facto, utilizados como 

sinónimos por muitos autores, gerando alguma confusão. AULICIEMS (1997a) apresenta 

para bioclimatologia uma definição praticamente igual à forma como a International 

Society of Biometeorology (internet) define biometeorologia. A American 

Meteorological Society (AMS, 2000) define bioclimatologia, mas não biometeorologia, 

apesar de este último termo surgir, com maior frequência, na bibliografia. O facto de a 

principal publicação nesta área se denominar “International Journal of Biometeorology” 

pode ter alguma influência na terminologia corrente. MAYER (1993) é um dos poucos 

autores que distingue os dois conceitos: a biometeorologia humana estuda os efeitos do 

tempo, clima e poluição atmosférica sobre o organismo humano, enquanto a 

bioclimatologia humana trata dos aspectos espaciais e aplicados das relações entre a 

atmosfera e os seres vivos. Neste trabalho são adoptadas estas definições; contudo, os 

aspectos que digam respeito ao conjunto biometeorologia/bioclimatologia humanas 

serão designado, por motivos práticos, por bioclimatologia. 

 Estes conceitos correspondem à abordagem tradicional das relação entre os seres 

humanos e a atmosfera. Sem negar a sua validade, uma perspectiva mais recente 

apresenta a bioclimatologia humana como uma ciência da adaptação (fisiológica e 

cultural) dos seres humanos e das sociedades à variabilidade das condições atmosféricas 

(AULICIEMS, 1997) perspectiva que segue a tendência actual da climatologia, em que a 

variação e a variabilidade são o objecto central de estudo. 
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 Os impactes das condições atmosféricas sobre os seres humanos, as suas 

actividades e bens são muito diversificados AULICIEMS (1997a) apresenta, um modelo 

de estímulo/resposta (fig. 1.1) considerando diferentes níveis de impacte e de resposta. 

As respostas individuais e de curto prazo à variação das condições atmosféricas 

(impacte de primeira ordem) são em grande parte individuais, involuntárias e 

determinadas pelas condições térmicas. Numa escala temporal mais longa (impactes 

de ordem mais avançado) as respostas são fundamentalmente colectivas, com uma 

forte condicionante cultural (que modela a forma como o ambiente atmosférico é 

percebido e valorizado) e um carácter socioeconómico e tecnológico. Por exemplo, 

uma variação da temperatura pode levar, como impacte de primeira ordem (fisiológico) 

a um incremento do desconforto térmico e, como impactes de ordem mais elevada, ter 

implicações sobre o consumo de energia e a economia. Os efeitos de retroacção mais 

imediatos dizem respeito à redução do desconforto térmico; o aumento do consumo de 

energia pode levar ao incremento da emissão de gases com efeito de estufa e, a longo 

prazo, ter efeitos (positivos ou negativos) sobre as próprias variações de temperatura. As 

diversas áreas de aplicação da bioclimatologia humana prendem-se com os principais 

impactes atmosféricos indicados na figura 1.1. 

Homeostase
. Conforto
. Productividade
. Morbilidade
. Mortalidade

Risco
. Avaliaçăo do risco
. Mudança de uso 
  e localizaçăo
. Ajustamento
  organizacional
. Engenharia 

Q u a l i d a d e  d o  
ambiente/Recursos
. Realinhamento ético
. Restruturaçăo social

Mais determinista

Curto prazo

Resposta fisiológica
Autonoma

Menos determinista

Longo prazo

Dinâmica de grupo
Voluntária

Fig. 1.1.  de resposta humana aos estímulos 
atmosféricos (baseado em Auliciems, 1997)
Continuum

Estímulo 
Atmosférico

Impacte de 
1  ordemª

Impactes de 
ordem crescentePercepçăo

Retroacçăo de ordem crescente

Tipo de resposta

Áreas de aplicaçăo
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 É possível distinguir duas perspectivas principais na bioclimatologia humana 

aplicada: 

a. Avaliação e minimização do risco de natureza bioclimática (por exemplo, 

associado a extremos térmicos ou ventos fortes); 

b. Planeamento e ordenamento do território, com vista à melhoria da qualidade 

do ambiente.  

A primeira perspectiva domina os estudos que relacionam as condições 

atmosféricas com a saúde e mortalidade, enquanto a segunda temática predomina no 

domínio das climatologia dos espaços construídos, a diferentes escalas. Existem, 

contudo, largas áreas “de contacto” entre as duas temáticas, dado que a melhoria das 

condições ambientais passa também por evitar as condições extremas e minorar as suas 

consequências (nomeadamente nas áreas urbanas – MAYER, 1993) e portanto pela 

redução dos riscos de carácter climático. A temática deste trabalho insere-se 

essencialmente na segunda perspectiva, embora a primeira temática seja também 

abordada. 

 

1. Balanço energético do corpo humano  

 

Os seres humanos são animais endotérmicos5, cuja saúde e bem estar dependem 

da manutenção de uma temperatura corporal aproximadamente constante, de 37° C. 

Como a temperatura do corporal é, quase sempre, diferente da temperatura ambiente, 

estabelecem-se fluxos de calor entre o corpo e o ambiente externo, que devem ser 

regulados. A manutenção de uma temperatura corporal constante, por si só, não implica 

o conforto térmico, mas apenas que os mecanismos de termorregulação são eficientes 

para manter o equilíbrio do balanço energético corpo/atmosfera.  

                                                           
5 Nos animais endotérmicos a temperatura interna mantém-se aproximadamente constante e elevada, 
mesmo em estado de repouso, sendo as suas variações independentes da temperatura ambiente; nos 
animais ectotérmicos, a temperatura interna tem tendência a aproximar-se da do ambiente (SACARRÃO, 
1981). Em alternativa, são utilizados os termos homotermia e poiquilotermia, como equivalentes de 
endotermia e ectotermia, respectivamente (STONEHOUSE, 1997). 
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Existem muitas formulações do balanço energético do corpo humano, sendo 

uma das mais utilizadas a de FANGER (1972) cuja forma, ligeiramente modificada 

(HÖPPE, 1993; VDI 1998) é 6: 

 
M + W + Q* + QH + QL + Qsw + QRe = 0   (W/m2)  (1.1) 
 
Sendo: 

M = Taxa metabólica; W = Energia mecânica; Q* = Balanço de radiação; QH = Fluxo 

turbulento de calor sensível (essencialmente transferência de calor por convecção); 

QL = Fluxo turbulento de calor latente (difusão do vapor de água); Qsw = Fluxo 

turbulento de calor latente  (evaporação do suor); QRe = Fluxo respiratório de calor 

sensível e latente 

 

A produção metabólica de calor (H) corresponde apenas a uma parte da  taxa  

metabólica total7 (M) sendo o restante convertido em energia mecânica (W): 

 

H = M – W         (1.2) 

 

H é compensada pelos fluxos que se estabelecem a partir da superfície do corpo 

(QH + QL + Qsw) ou dos pulmões (QRe). O balanço energético do corpo humano pode 

portanto expressar-se também sob a forma: 

 
H = QH + QL + Qsw + QRe         (1.3) 
 

O sentido dos fluxos de transferência de calor sensível por radiação, convecção 

ou através da respiração pode inverter-se se a temperatura ambiente for superior à 

temperatura corporal; neste caso, a única forma de arrefecimento do corpo é a 

transferência de calor latente, através da evaporação.  

Nesta formulação são ignorados alguns fluxos pouco significativos nas 

circunstâncias habituais, como a transferência de calor por condução; esta contudo, 

pode ser importante em certas condições, como no caso de um indivíduo deitado no 

chão ou mergulhado na água (DE FREITAS, 1985).  

                                                           
6 As componentes do Balanço Energético do corpo humano, são medidas em W por m2 de superfície 
corporal, calculada segundo o processo de DuBois (PARSONS, 1993; AULICIEMS e DE DEAR, 1998). Como 
unidade alternativa de produção metabólica de calor utiliza-se o MET, correspondente a 58.15 W/m2. 
7 Segundo ISO (1990, p. 1) “…metabolic rate, as a conversion of chemical energy into mechanical and 
thermal energy, measures the energetic cust of muscular load and gives a numerical index of activity…” 
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Na sua generalidade, os modelos do balanço energético do corpo humano 

assumem condições estacionárias (steady-state conditions) em que os indivíduos 

permanecem por um período de tempo prolongado num ambiente térmico inalterado 

(VDI, 1998). A obtenção de um resultado nulo no balanço energético pressupõe 

condições estáveis. Em situações de variação do ambiente atmosférico, é possível a 

ocorrência de resultados “não nulos” do balanço energético (implicando variações da 

temperatura corporal) o que só pode ser suportado por curtos períodos de tempo. São 

portanto necessários ajustamentos nos fluxos energéticos para repor o equilíbrio 

térmico. 

O ambiente térmico em que vivem os seres humanos é, habitualmente, definido 

por quatro variáveis atmosféricas (fig. 1.2): a temperatura do ar (Ta) temperatura 

radiativa média (Tmrt) tensão parcial de vapor de água (Pa) e velocidade do ar (v); 

juntamente com o nível de actividade física e o vestuário, constituem os seis 

parâmetros básicos que, numa perspectiva clássica, condicionam o balanço energético 

do corpo humano (FANGER, 1972; GONZALEZ et al., 1974; PARSONS, 1993; VDI 1998). 

 

1a. Fluxos de calor corpo/atmosfera e factores condicionantes 

 

A principal condição da endotermia é a produção de calor de origem 

metabólica. A energia química dos alimentos é parcialmente transformada em energia 

calorífica, sendo o restante convertido em energia mecânica, utilizada para a produção 

de trabalho externo (PARSONS, 1993). A eficiência mecânica (η = W/M.) varia entre 

valores próximos de 0, para actividades físicas moderadas e 0.2 a 0.25, para actividades 

intensas (PARSONS, 1993). 

A produção mínima de calor, em condições de repouso e conforto térmico é a 

taxa metabólica de base (ISO, 1990). Esta aumenta com o peso e altura dos indivíduos 

e diminui com a idade; é em média mais elevada nos indivíduos do sexo masculino, 

sendo incrementado por uma dieta rica em proteínas e uma temperatura ambiente 

elevada (BRÜCK, 1974; TROMP, 1979; ISO, 1990). Contudo, as diferenças são pequenas 

e ISO (1990) aconselha a utilização de uma taxa metabólica básica de 44 W/m2 e 

41 W/m2, respectivamente, para homens e mulheres com 35 anos de idade.   

A taxa metabólica total resulta da soma da taxa metabólica básica com o 

incremento devido ao trabalho físico. A sua estimação pode ser feita por diferentes 

processos; contudo, para utilização corrente, existem tabelas (Quadro 1.1) cuja 
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utilização é em geral considerada suficiente, apesar de a margem de erro poder atingir 

50 % (ISO, 1990; PARSONS, 1993).  

 

Quadro 1.1. Taxa metabólica e eficiência mecânica associada  
a diferentes actividades físicas 

Actividade Taxa metabólica (W/m2) Eficiência Mecânica W/M 

A dormir 41 0.0 

Imóvel, sentado 58 0.0 

De pé, relaxado 70 0.0 

Trabalho de escritório 110 0.0 

Caminhar em terreno plano 116 – 220 0.0 

Condução na cidade 170 0.0 

Caminhando a subir 175-210 0.1 – 0.20 

Ginástica 175-230 0.0 – 0.10 

Trabalho pesado (ex. 
construção) 

250 0.0 – 0.10 

Jogar Ténis 270 0.0 – 0.10 

Segundo VDI (1998) 

 

1b. Os processos básicos da termorregulação 

 

Os fluxos de calor que compensam H (eq. 1.2) são regulados através de 

mecanismos fisiológicos (GAGGE et al., 1971; GUYTON, 1977; HENSEL, 1979; PARSONS, 

1993). A termorregulação é controlada pelo hipotálamo8 (fig. 1.2) que funciona como 

um termostato, recendo informações sobre a temperatura interna (Tc) enviada por 

termorreceptores profundos, no encéfalo, medula espinal, abdómen e outros locais e a 

temperatura média da pele (Tsk) a partir de termorreceptores periféricos, localizados 

na pele. Os mecanismos de termorregulação são desencadeados quando Tc e Tsk se 

afastam dos “pontos de ajustamento”, correspondentes, respectivamente a 36.6º C e 

34.1ºC (GAGGE et al., 1971).  

                                                           
8 O hipotálamo é uma estrutura do encéfalo, situada entre o tálamo e a pituitária, que tem o controlo do 
sistema nervoso autónomo (TROMP, 1979). 



 25

 

A Tsk varia muito mais do que Tc. Pode ser medida directamente com um 

radiómetro de infravermelho, estimada como a média ponderada de valores medidos em 

diferentes pontos do corpo (BLAZEJCZYK e KRAWCZYK, 1991; BLAZEJCZYK et al, 1993; 

PARSONS, 1993) ou a partir de parâmetros meteorológicos e fisiológicos. Uma variação 

de Ta entre 6° C e 38° C (mantendo as outras condições constantes) provoca um 
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aumento de Tsk (estimada de acordo com o modelo MEMI9) de 23.2° C para 35.6° C; no 

mesmo intervalo, a Tc sofre uma variação de apenas 0.5° C.  

A termorregulação controla, por um lado, a produção e a transferência interna de 

calor (entre a massa corporal interna, com temperatura aproximadamente constante - 

Boby Core - e os tecidos periféricos, com temperatura variável  - Body Shell; fig. 1.2) e 

por outro lado, as trocas de calor entre a periferia do corpo e a atmosfera. A 

termorregulação pode ter um carácter puramente físico ou fisiológico (involuntário) ou 

comportamental (voluntário) com uma forte condicionamento cultural. De facto, 

verifica-se uma constante interacção entre os dois tipos de processos (PARSONS, 1993; 

AULICIEMS e DE DEAR, 1997).  

Os mecanismos fisiológicos de termorregulação significativos são apenas três: o 

controle da circulação periférica de sangue, a sudação e o incremento da actividade 

muscular10.  

A circulação sanguínea é a principal forma de transferência do calor do interior 

para a periferia do corpo11. O grau de contracção dos vasos sanguíneos permite 

controlar o volume de sangue e, consequentemente, o fluxo de calor (GUYTON, 1977) 

fazendo variar o isolamento que os tecidos periféricos proporcionam ao interior do 

corpo. Em situação de vasoconstrição, esse isolamento é quatro vezes superior à de 

uma situação de vasodilatação (MONTEITH, 1973, citado por OKE, 1987). A 

vasoconstricção reduz o gradiente térmico entre a pele e a atmosfera e, 

consequentemente, a transferência de calor para o exterior; a vasodilatação tem o efeito 

contrário. A vasoconstrição é provocada principalmente por um sinal “frio” da pele e, 

secundariamente, da temperatura interna; A vasodilatação depende simultaneamente de 

Tsk e Tc (GAGGE et al. , 1971). 

A evaporação do suor é o mecanismo mais eficiente de arrefecimento do corpo 

humano (NISHI e GAGGE, 1970). A actividade das glândulas sudoríferas é desencadeada 

quando a temperatura cerebral ultrapassa 37.0°C (GUYTON, 1977) embora a Tsk possa 

                                                           
l9 Este modelo do balanço energético do corpo humano (Munich Energy Balance Model for Individuals) 
foi desenvolvido na Alemanha por HÖPPE (1992, 1993; 1999). Uma explicação mais detalhada do modelo 
será apresentada mais adiante. 
10 Além destes, é importante, para as crianças recém nascidas, a oxidação da chamada “gordura castanha”, 
com termogénese acompanhada do incremento do fluxo sanguíneo (BRÜCK, 1974). Uma resposta 
importante nas aves e na generalidade dos mamíferos, mas com significado térmico reduzido nos seres 
humanos é a erecção dos pelos ou penas (originando a  chamada “pele de galinha”) (GUYTON, 1977; 
PARSONS, 1993). 
11
 Outra forma de transferência de calor no corpo é a condução (dita passiva) através dos tecidos; não 

pode ser controlada, mas a sua importância é muito inferior à da condução de calor pelo fluxo sanguíneo. 
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também ter um papel na sudação local (KERSLAKE, 1972, cit. por PARSONS, 1993). A 

taxa de sudação das mulheres é, em média, 30 % inferior à masculina, (HÖPPE, 1993) 

devido a uma menor densidade de glândulas sudoríferas e a factores hormonais. 

Uma descida de Tc ou de Tsk abaixo dos limiares críticos provoca um 

incremento da produção interna de calor, sem execução de trabalho externo 

(PARSONS, 1993; HÖPPE 1993). Numa primeira fase, aumenta da tonicidade muscular, o 

que permite incrementar a produção de calor até 50 %; quando a tonicidade muscular 

sobe acima de um limiar crítico, iniciam-se os arrepios de frio, que podem quintuplicar 

a  produção de calor (GUYTON, 1977).  

 

1c.Respostas comportamentais 

 

A associação do desconforto físico com situações de desequilíbrio térmico, pode 

ser interpretada como um mecanismo destinado a desencadear processos 

comportamentais de termorregulação (GUYTON, 1977). Estes existem em todos os 

animais (procura de sombra ou sol em situações de excesso de calor ou frio, construção 

de abrigos, etc). Contudo, a grande importância assumida pelas formas culturais de 

termorregulação constitui uma das particularidades da espécie humana e a “chave” da 

sua adaptação aos mais diversos ambientes térmicos, nomeadamente aos climas frios 

(SACARRÃO, 1981). 

Alguns desses mecanismos voluntários são (OKE, 1987; AULICIEMS, 1997b): 

- O controle da superfície corporal envolvida nas trocas de energia, através da 

mudança de posição; 

- a ingestão de fluidos relativamente quentes ou frios; 

- a modificação na quantidade e tipo de alimentos ingeridos;. 

- a regulação da produção de calor de origem metabólica, através do tipo e 

duração do nível de actividade física; 

- o deslocamento, evitando temporária ou permanentemente condições 

desfavoráveis; 

- a utilização de vestuário ou construções como protecção contra as condições 

atmosféricas; 

- a climatização.  

 Estes processos actuam a diferentes níveis e em diversas escalas; por exemplo, o 

deslocamento pode ser de apenas alguns metros, em busca da sombra ou do sol ou de 
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milhares de quilómetros, numa viagem turística. Muitas das repostas comportamentais 

têm um carácter quase automático, como uma mudança de posição ou o abotoar de um 

casaco. O nível mais avançado de termorregulação comportamental é a “regulação 

técnica”, permitindo construir o ambiente térmico, através do vestuário, da arquitectura 

e do planeamento urbano (HENSEL, 1981, citado por PARSONS, 1993).  

 

1d. Função térmica do vestuário 

 

Sobretudo nas médias e altas latitudes, a maior parte dos indivíduos tem, 

habitualmente, uma grande parte do seu corpo coberta por vestuário, o qual assume um 

importante papel na termorregulação. O vestuário tem também funções estéticas e 

sociais, que podem ultrapassar a sua função térmica e mesmo entrar em contradição 

com ela (PARSONS, 1993; AULICIEMS, 1997b). Contudo, há, em geral, uma adaptação do 

vestuário às condições térmicas predominantes. As situações de desadaptação que se 

verificaram, por exemplo, com o deslocamento de grupos étnicos para áreas de clima 

muito diferente do de origem (como dos europeus para os trópicos) criaram por vezes 

graves problemas de saúde (AULICIEMS, 1997b).  

O vestuário aumenta o isolamento do corpo relativamente à atmosfera, 

podendo ser considerado como uma camada exterior, envolvendo a body shell (fig. 1.2). 

O fluxo directo de calor entre a pele e a atmosfera é substituído por um fluxo através do 

vestuário, cuja superfície tem uma temperatura (Tcl) intermédia entre a da pele e a do 

ambiente (PARSONS, 1993).  

A resistência à transferência de calor entre a pele e a superfície do vestuário é 

denominada Intrinsic clothing insulation (Icl – em m2 °C W-1) dependente da área 

coberta (m2) do gradiente Tsk-Tcl e da condutividade térmica dos tecidos (PARSONS, 

1993). GAGGE et al. (1941, cit. por PARSONS, 1993) criaram uma unidade de medida de 

Icl, de utilização mais fácil: o Clo, que é o isolamento necessário para se fazer a 

transferência de 1 W/m2, com um gradiente de temperatura de 0.155°C entre duas 

superfícies. Corresponde ao vestuário que mantém confortável um indivíduo sedentário 

(com uma produção metabólica de calor de 58 W/m2) com uma temperatura ambiente 

de 21°C, movimento do ar de 0.1 m/s e humidade relativa de 50 % (YAN e OLIVER, 

1996). No valor de isolamento em Clo, assume-se que o vestuário se encontra 

distribuído uniformemente por todo o corpo (PARSONS, 1993). O isolamento (em CLO) 

correspondentes a diferentes conjuntos de vestuário é dado no Quadro 1.2: 
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Quadro 1.2. Isolamento térmico proporcionado por alguns tipos 
 de vestuário,em Clo 

Tipo de vestuário Isolamento térmico (Clo) 

Ausência de vestuário 0.0 

Calções 0.1 

Vestuário ligeiro de Verão 0.5 a 0.6 

Fato completo 1.0 

Fato e sobretudo de algodão 1.5 

Fato pesado e sobretudo de Inverno 2.0 

Vestuário Polar 3.0 a 4.0 

 Segundo VDI (1998) 

 

Outro aspecto da função térmica do vestuário é a sua resistência à transferência 

de vapor de água (Intrinsic evaporative resistence – Iecl - PARSONS, 1993). NISHI e 

GAGGE (1970) desenvolveram o índice de permeabilidade do vestuário à transferência 

de humidade (Permeability Efficiency Factor - Fpcl) que depende de Icl e do coeficiente 

de transferência convectiva (hc – eq. 1.7 e 1.8) sendo dado pela equação (segundo 

LOTENS e LIND, 1983, citados por PARSONS, 1993 e OOHORI et al, 1984): 

 
Fpcl = 1/(1+0.344

.hc
.
Icl)       (1.4) 

  
No cálculo do balanço energético de um indivíduo vestido devem, portanto, ser 

consideradas, quer as transferências de calor a partir da pele nua, quer a partir da 

superfície do vestuário; cada um desses fluxos deve ser ponderado pela área 

correspondente. A fracção da superfície corporal coberta de vestuário (facl) pode ser 

medida ou (o que é mais frequente) calculada, de uma forma aproximada, a partir de Icl 

(HOPPE, 1996):  

 
 facl = (- 2.36 + 173.51 icl - 100.76 icl

2 + 19.28 icl 3) / 100   (1.5) 
 
 Para que se verifique uma situação de equilíbrio térmico é necessário que o 

vestuário se encontre em equilíbrio com a produção metabólica de calor e com as 

condições atmosféricas.  
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1e. Quantificação dos fluxos energéticos 

 

As principais formas de transferência de calor entre o corpo e a atmosfera (eq. 

1.1) são a convecção, radiação e evaporação da transpiração a partir da pele. Os fluxos 

respiratórios de calor sensível e latente (QRe) têm uma importância reduzida e que 

diminui com o aumento de temperatura e de humidade (fig. 1.2); é máximo numa 

atmosfera fria e seca, invertendo-se em condições de calor e humidade (PARSONS, 1993; 

BLAZEJCZYK, 1994).  

As transferências convectivas de calor sensível (QH) dependem do movimento 

do ar (v) e do gradiente térmico entre a atmosfera e a superfície do corpo, podendo 

expressar-se pela fórmula geral (PARSONS, 1993; AULICIEMS e DE DEAR, 1998; VDI, 

1998). 

 
QH = ƒcl hc (Ts-Ta)        (1.6) 
 
Sendo: 

- ƒcl = factor de incremento da área corporal devido ao vestuário (segundo 

VDI (1998), ƒcl = 1 + Icl 0.15); 

- Ts = temperatura da superfície do corpo (pele ou vestuário): 

- hc = coeficiente de convecção, dependente da velocidade do vento e da 

posição do indivíduo; existem formulações muito variáveis. FANGER (1972) 

dá, para situações de convecção livre, a fórmula 

hc = 2.05*(Ts-Ta)        (1.7) 

E para convecção forçada (situação que ocorre, em geral, ao ar livre): 

hc = 12.1 √v        (1.8) 

Para analisar a forma como os diferentes processos de transferência de calor são 

condicionados pelos quatro parâmetros atmosféricos do ambiente térmico (fig. 1.2) 

procedeu-se ao seu cálculo, segundo o modelo MEMI, para um indivíduo padrão, do 

sexo masculino, com 1.75 m de altura e 75 kg de peso, de pé, com vestuário 

correspondente a 0.9 Clo (Quadro 1.2 ) e uma produção metabólica de calor de 84 

W/m2. 

 Com uma temperatura do ar de 20°C e uma velocidade do vento de 0.1 m/s, 

38 % da transferência de calor é feita por convecção. Um arrefecimento, mantendo 

constante a velocidade do vento, aumenta a importância de QH, o qual, com –5.0°C , 
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chega a representar quase 50 % do total. Um incremento da velocidade do vento, 

mantendo a temperatura do ar constante, provoca um incremento ainda maior do fluxo 

convectivo, o qual, com 7 m/s, corresponde a 71 % da transferência total de calor.  

 Com o aumento de temperatura, a importância de QH diminui até a temperatura 

do ar ultrapassar a temperatura da superfície do corpo (o que, nas condições 

consideradas no modelo, ocorre com 36°C) situação em que o sentido do fluxo se 

inverte. Nestas condições, um incremento da velocidade do vento aumenta o 

aquecimento fisiológico (STEADMAN, 1984). 

 

O balanço de radiação (Q*) é o termo mais complexo do balanço energético do 

corpo humano, podendo ser expresso como (segundo FANGER, 1993; VDI, 1998 - fig. 

1.3a):  

 
Q* = [(I + D + R).ak +(A + E)

.al] - EKM      (1.9) 
 
Sendo: 

I  = Radiação solar directa  

D = Radiação solar difusa 

R = Radiação solar reflectida pelas superfícies envolventes 

A = Radiação térmica da atmosfera 

E = Radiação térmica das superfícies envolventes 

Ekm  = Radiação térmica emitida pelo corpo humano. 

ak = coeficiente de absorção para a radiação solar 

al = coeficiente de absorção para a radiação de grande comprimento de onda 

A absorvidade para os pequenos comprimentos de onda (ak) depende muito da 

cor, variando entre 0.85 e 0.55, para a pele humana (DIRMHIRN, 1964, cit. por HÖPPE, 

1992) e 0.9 a 0.2, para o vestuário (AULICIEMS et al., 1973, cit. por YAN E OLIVER, 

1995). A absorvidade total da superfície resulta da ponderação desses valores pela área 

ocupada por cada um; assume-se em geral que o vestuário cobre cerca de 80 % do 

corpo, podendo reduzir-se para 60 %, no Verão (DE DEAR, 1989; YAN e OLIVER, 1995). 

Em modelos do balanço energético do corpo humano é considerada uma absorvidade 

total de 0.67 a 0.7 (DE DEAR, 1989; HÖPPE, 1992; BLAZEJCZYK e KRAWCZYK ,1994)  
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o ambiente real em a; a sua temperatura é a Tmrt
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para a radiação solar. A absorvidade para a radiação em de grande comprimento de 

onda (al) raramente é considerada, por se aproximar de 1 (VDI, 1998 indica um valor de 

0.97).  

A dificuldade do cálculo de Q* deve-se à forma complexa do corpo humano e à 

variação da inclinação dos raios solares. O problema coloca-se principalmente em 

relação à radiação solar directa, que pode, num dia com céu limpo, constituir o principal 

input energético. Os principais factores que condicionam a radiação solar directa 

interceptada por um indivíduo são a postura corporal, a orientação do corpo em relação 

aos raios solares e a altura do Sol (UNDERWOOD e WARD, 1966). A radiação de grande 

comprimento de onda e a radiação solar difusa são em geral consideradas isotrópicas 

(OKE, 1987).  

BLAZEJCZYK et al.(1993) sintetizaram alguns métodos de avaliação do input 

solar sobre o corpo humano, sobretudo através de funções trigonométricas ou do cálculo 

da área corporal, iluminada directamente pelos raios solares. Uma forma alternativa de 

estimar a quantidade de energia radiante (solar e térmica) recebida pelo corpo humano é 

a Temperatura radiativa média (Tmrt), que é a temperatura uniforme de uma 

superfície negra envolvente (ε = 1), que fornece o mesmo input radiativo para o corpo 

humano que o ambiente real (fig. 1.3b – FANGER; 1972). 

A Tmrt permite expressar a influência combinada de todos os fluxos radiativos do 

ambiente, através de um único valor de temperatura. A direcção e intensidade das 

transferências radiativas, depende da diferença entre a temperatura radiativa média do 

ambiente e a temperatura da superfície corporal. BLAZEJCZYK et al. (1993) compararam 

os diferentes métodos de estimação do input radiativo solar no corpo humano, chegando 

à conclusão que a temperatura radiativa média é a que apresenta um coeficiente de 

correlação mais elevado com a temperatura média da pele.  

A Tmrt foi utilizada inicialmente em estudos realizados no interior de edifícios 

(FANGER, 1972; GONZALEZ et al., 1974). Contudo, JENDRITZKY e NÜBLER (1981) 

DE DEAR (1989) e HÖPPE, (1992) adaptaram esse conceito ao estudo do conforto 

térmico no exterior,  utilizando valores de radiação medidos ou modelizados.  
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Adoptando este conceito, o balanço de radiação (Q*) é dado por uma 

formulação muito mais simples que a da eq. 1.9 (PARSONS, 1993 ; ASHRAE, 1993, 

citada por AULICIEMS e DE DEAR, 1997): 

 

 Q* = ƒcl hr (Ts – Tmrt)       (1.10) 
  
Sendo hr um coeficiente de transferência radiativa, para o qual existem diversas 

formulas; segundo MCINTYRE (1980, citado por AULICIEMS, 1997a): 

 
hr = 4.6 (1 + 0.01 Tmrt).       (1.11) 

 
 Com Tmrt = 20°C (nas condições padrão atrás indicadas para o cálculo utilizando 

o modelo MEMI) o fluxo radiativo representa 38 % da transferência de calor do corpo 

para a atmosfera. Essa importância mantém-se constante, com a diminuição da Tmrt, 

desde que a temperatura do ar arrefeça na mesma proporção; contudo, se a diminuição 

de Tmrt for mais acentuada (o que é frequente durante a noite) as transferências por 

radiação tornam-se mais importantes do que o fluxo convectivo. Por exemplo, com Tmrt 

= -5°C e Ta = 5°C, 62 % do calor transferido para a atmosfera segue a via radiativa e 

apenas 23 % a convectiva. Tal como acontece com QH, o fluxo radiativo inverte-se 

quando Tmrt ultrapassa a temperatura da superfície do corpo, o que, no exemplo dado, 

ocorre com 37°C.  

 A transferência de calor latente para a atmosfera pode fazer-se, quer por 

difusão do vapor de água a partir da pele (QL -“perspiração insensível”), quer por 

evaporação do suor (Qsw). O primeiro processo, que não é controlado fisiologicamente, 

só é quantificável na ausência de Qsw (portanto, em condições relativamente frias) 

dependendo do gradiente de vapor entre a pele e a atmosfera e da velocidade do vento 

(PARSONS, 1993; HÖPPE, 1996). Qsw é um fenómeno complexo, com uma componente 

fisiológica (a produção de suor) e outra física (evaporação). Como já foi visto, a 

produção de suor é desencadeada principalmente pelo aumento de Tc; nas condições 

padrão, inicia-se com uma temperatura do ar de 20°C. A importância de Qsw aumenta 

com a temperatura do ar, representando, com 34°C, 80% da transferência de calor para a 

atmosfera. Com temperaturas do ar e radiativa superiores a Tsk, a evaporação tem de 

compensar também os fluxos convectivo, radiativo e respiratório, que se invertem, 

passando a constituir inputs de calor para o corpo humano (GUYTON, 1977).  

 Para que a sudação seja eficiente como processo de arrefecimento, é necessário 

que a evaporação se possa processar a uma taxa suficientemente rápida. A capacidade 



 35

máxima de evaporação (Emax) é, segundo GONZALES et al. (1973, cit. por BERGLUND e 

CUNNINGHAM, 1986): 

 
 Emax = he.Fpcl

.(Pssk - Pa)       (1.12) 
 
 Em que Pssk é a pressão de vapor de saturação à temperatura da pele e Pa a 

pressão parcial de vapor do ar; he é um coeficiente de transferência térmica evaporativa:  

 
he = 1.65

.hc          (1.13) 
 
Correspondendo 1.65 à relação de Lewis – LR – PARSONS, 1993).  

A taxa de evaporação real a partir da pele (Esk) é dada por (ASHRAE, 1993, 

cit. por AULICIEMS e DE DEAR, 1997): 

 
Esk = w

.Emax          (1.14) 
 
A proporção do corpo humedecido pela transpiração (w) varia entre 0 e 112 e 

é um parâmetro importante na avaliação do conforto térmico em condições de calor. 

Segundo ASHRAE (1989, cit. por PARSONS, 1993): 

 
w = 0.06 + 0.94.(Ersw/Emax)       (1.15) 
 
Sendo a taxa de evaporação de suor a partir da pele (Ersw): 
 
Ersw = Mrsw

.hfg         (1.16) 
 
Em que Mrsw é a taxa de secreção do suor e hfg o calor latente de vaporização 

da água; Mrsw depende de Tc e Tsk (PARSONS, 1993). Qsw depende, portanto, de 

parâmetros atmosféricos (gradiente de humidade entre a pele e a atmosfera; velocidade 

do ar) do vestuário e fisiológicos (Tsk e Tc). 

A eficiência de Qsw como factor de arrefecimento do corpo humano, após 

períodos prolongados de exposição ao calor, é reduzida pela acumulação de sal na pele 

(BERGLUND e CUNNINGHAM, 1986), pela fadiga das glândulas sudoríferas e pela 

“hidromeiose”  - interrupção da actividade das glândulas sudoríficas quando a pele se 

encontra totalmente emudecida (KERSLAKE, 1972, cit. por PARSONS, 1997). A perca de 

sais devido a intensa sudação pode provocar graves problemas para a saúde, devendo 

ser compensada por cuidados dietéticos especiais (GUYTON, 1977; PARSONS, 1993). A 

                                                           
12 Segundo PARSONS (1993) o valor mínimo de w pode ser considerado igual a 0.06, nas situações em que 
a evaporação se faz apenas por difusão expontânea de vapor de água através da pele. 
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produção máxima de suor, em indivíduos não habituados ao calor é de cerca de 1.5 

l/hora, podendo atingir 4 l /hora em indivíduos habituados (GUYTON, 1977)13, o que 

implica igualmente uma perca importante de água e, consequentemente, o risco de 

desidratação.  

 Níveis de humidade atmosférica elevados reduzem Emax (eq. 1.12) podendo 

originar um desequilíbrio entre a produção e a evaporação do suor. O modelo MEMI, tal 

como outros derivados dos trabalhos de FANGER (1972) é relativamente pouco sensível 

às variações de humidade atmosférica, mesmo sob altas temperaturas (DE DEAR, 1989).  

Com Ta = Tmrt = 40ºC, v = 0.1 m/s e Pa = 7 hPa (correspondendo a HR = 10 %) a 

transferência de calor para a atmosfera faz-se exclusivamente por evaporação, sendo 

suficiente para manter a Tc próxima de 37.0ºC; nestas condições, w = 0.43 (cálculos 

segundo o modelo MEMI). Um aumento da HR acima de 50 % reduz acentuadamente a 

eficácia da evaporação; w passa a ser igual a 1 e a Tc aumenta, entrando-se numa 

situação de hipertermia.  

 

2. Percepção, sensação e conforto térmicos 

 

 As interacções térmicas entre o corpo humano e a atmosfera, descritas no ponto 

anterior, têm sobretudo um carácter físico e fisiológico, pelo menos num primeiro nível 

(fig. 1.1). As respostas voluntárias dos seres humanos ao ambiente térmico dependem 

da forma como estes o sentem e avaliam. A distinção entre percepção e avaliação do 

ambiente térmico é conceptualmente importante, embora muitas vezes, na prática, seja 

difícil de fazer.  

 A sensação térmica corresponde à identificação do estado térmico dos 

termorreceptores (fig. 1.2) e não (ao contrário da concepção comum) à percepção 

directa do ambiente físico (ROHLES, 1974; DE FREITAS, 1985; PARSONS, 1993). Como 

salienta PARSONS a sensação térmica é bipolar por natureza, sendo frequentemente 

expressa através de uma escala de com um sector central “neutro” e quatro graus de 

sensação em cada sentido - frio; calor – (fig. 1.4). Em situações extremas, de sofrimento 

(HENSEL, 1981, cit. por PARSONS, 1993) torna-se difícil distinguir entre sensação e 

                                                           
13 A aclimatação ao calor passa, sobretudo, por um início de sudação mais rápido e por uma produção 
mais abundante de suor; este pode duplicar apenas após 10 dias de exposição a temperatura elevadas; 
verifica-se também a redução da concentração de cloreto de sódio no suor, o que diminui a perda de sal 
devido à transpiração (GUYTON, 1977; IHZUKA et al. 1986; DE DEAR, 1989). 
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avaliação do ambiente térmico. O sofrimento surge com Tsk inferior a 15.0ºC ou 

superior a 45.0ºC (GAVHED, 2003).  

 

A avaliação do ambiente térmico leva às sensações subjectivas de conforto ou 

desconforto térmico (fig. 1.4). FANGER (1972) adoptando uma perspectiva fortemente 

determinista (PARSONS, 1993) considera, simplesmente, que o estado de conforto 

corresponde à neutralidade da sensação térmica. Contudo, a maior parte dos autores 

adopta a definição da ASHRAE14 (cit. por vários autores) segundo a qual o conforto 

térmico “é o estado mental que expressa satisfação com o ambiente térmico”. Esta 

definição enfatiza o carácter essencialmente psicológico do fenómeno (PARSONS, 

1993). O estado de conforto (desconforto) térmico resulta da combinação extremamente 

complexa de variáveis, sendo condicionado por parâmetros fisiológicos15, mas também 

por factores pessoais como o comportamento, história térmica (aclimatação a 

determinado ambiente), humor, percepção do ambiente envolvente e expectativa 

térmica (KALKSTEIN e VALIMONT, 1986; AULICIEMS e DE DEAR, 1997; CADIMA, 2000). 

A diferença entre sensação e conforto térmico surge, de forma muito evidente, em DE 

FREITAS (1985), num estudo realizado numa praia australiana: é claro o carácter não 

linear da relação entre as duas variáveis; verifica-se além disso que a maior parte dos 

indivíduos inquiridos considera mais confortável uma situação de calor moderado do 

que a neutralidade térmica (fig. 1.5). 

 

                                                           
14 American Society of Heating, Refrigerating and Air Contitioning Engineers 
15 Os parâmetros fisiológicos que condicionam o conforto térmico são a temperatura média da pele 
(Tsk) a temperatura interna (Tc) e a humidade da pele (w) (HÖPPE, 1988). 

Fig. 1.4. Escala de sensaçăo térmica, segundo  (1981, 
cit. por , 1993)
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A definição dos conceitos atrás referidos baseou-se, desde o início, no estudo da 

resposta humana a ambientes termicamente estáveis (steady state) permitindo atingir 

o resultado nulo da equação 1.1, isto é, o equilíbrio nas transferências energéticas 

corpo/atmosfera. Nestas condições, a tarefa de determinar uma “temperatura 

confortável” é, manifestamente, facilitada. O estado de conforto térmico pode ser 

definido, em termos negativos, como a ausência de desconforto (GIVONI, 1978); é 

assim, essencialmente, um estado passivo. Em condições transientes, contudo, a 

situação é muito mais complexa; o resultado da equação 1.1 pode não ser nulo, 

verificando-se acumulação ou depleção de calor corporal e sendo necessário um 

ajustamento constante dos mecanismos fisiológicos para manter Tc constante. Nestas 

condições, deve ser considerado o conceito de “prazer térmico” (PARSONS, 1993) que 

resulta de fortes contrastes entre sensações térmicas (por exemplo, um mergulho em 

água fria numa situação de calor extremo). 

 

3. Modelos de sensação e conforto térmico 

 

3a. Modelos clássicos e óptimo térmico universal 

 

A generalidade dos modelos de conforto térmico humano foram desenvolvidos 

no âmbito de pesquisas na área da climatização de edifícios, assumindo condições 

térmicas estáveis e uma grande proximidade entre conforto e “neutralidade da sensação 

térmica”, fazendo depender esta, essencialmente, do balanço de energia 
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Fig. 1.5 Relaçăo entre sensaçăo e conforto térmico numa praia da 
Austrália ( , 1985)FREITAS
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corpo/atmosfera. O paradigma dominante é o “óptimo térmico universal”, 

determinado por um pequeno número de parâmetros ambientais. Os estudos 

desenvolvidos neste sentido foram realizados, quase sempre, em câmaras climatizadas, 

com ambiente térmico altamente controlado, o que permite identificar o efeito 

individual das variáveis sobre a sensação e conforto térmico. Por outro lado, estes 

estudos foram considerados “redutores” ao associarem exclusivamente o conforto 

térmico a parâmetros físicos e fisiológicos e ao permitirem apenas o estudos de grupos 

restritos em ambientes artificiais, sendo por isso de difícil generalização a situações e 

populações reais (DE DEAR e LEAW 1990; DE DEAR et al., 1991).  

Nesta abordagem, as diferenças de percepção térmica entre indivíduos ou entre 

populações são secundarizadas. É uma perspectiva que tem a sua expressão mais 

completa em FANGER (1972) que estudou a influência de diversos factores (desde o 

sexo e idade até ao consumo de álcool) sobre as preferências térmicas, concluindo, 

sistematicamente, pela sua irrelevância. FANGER e LANKLIDE (1975) estudaram a 

variação das preferências térmicas entre indivíduos, concluindo que a dispersão das 

respostas segue uma distribuição normal, com uma Ta preferida média de 25.0ºC e Tsk 

de 33.5ºC (para determinadas condições “padrão”) e desvio padrão de 1.5ºC, sendo o 

desvio padrão pessoal (variabilidade interdiária das preferências num mesmo indivíduo) 

de 0.6ºC.  

 Os estudos deste tipo continuam a ter uma larga utilização no estudo do conforto 

térmico de exterior (inclusive no presente trabalho), sobretudo se o principal objectivo 

for a análise da variação geral das condições bioclimáticas, sem referência a grupos ou 

indivíduos particulares. O facto de estes modelos serem, principalmente, do tipo 

estacionário não é um inconveniente importante, quando a análise incide essencialmente 

sobre a variação espacial das condições bioclimáticas.  

 

 

3b. Modelos adaptativos 

 

Diversos estudo, feitos em edifícios, demonstram uma relação relativamente 

fraca entre os resultados dos índices de conforto tradicionais e o “voto térmico” directo 

(AULICIEMS e DE DEAR, 1997). CADIMA (2000, citando vários autores) refere que a 

preferência térmica observada corresponde, quase sempre, a temperaturas superiores às 

previstas através do modelo de FANGER (o Predicted Mean Vote – FANGER, 1972; VDI, 
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1998). Segundo DE DEAR e BRAGER (2001) os modelos tradicionais de conforto 

térmico, encaram os indivíduos como receptores passivos dos estímulos térmicos. A 

grande variabilidade de respostas e preferências térmicas levaram a pôr em causa o 

paradigma do “óptimo térmico universal”, substituindo-o pela abordagem “adaptativa” 

(adaptive models - AULICIEMS e DE DEAR, 1997; CADIMA, 2000; DE DEAR e BRAGER, 

2001) que valoriza as diferenças interindividuais, intraindividuais e entre grupos nas 

respostas térmicas. É salientada a importância da aclimatação às condições climáticas 

prevalecentes, variáveis no espaço e no tempo, a diversidade de respostas entre grupos 

(por exemplo, indivíduos trabalhando em edifícios com e sem ar condicionado têm 

preferências diferentes), o papel da “adaptação térmica” comportamental e da 

“expectativa térmica (AULICIEMS e DE DEAR, 1997; CADIMA, 2000; DE DEAR e 

BRAGER, 2001). Não há dúvida que a abordagem adaptativa se insere na tendência 

actual (em climatologia, como em muitos outros domínios) de valorização da 

variabilidade e da “diferença” em relação aos modelos estáticos. 

Formalmente, não se pode considerar que muitas das “adaptações” ponham em 

causa os pressupostos dos modelos clássicos, na medida em que consistem, 

essencialmente, na manipulação das seis variáveis básicas constituintes do ambiente 

térmico. Contudo, a diversidade de soluções individuais torna, na prática, de utilidade 

duvidosa a adopção de um modelo único, se o objectivo for uma abordagem 

“personalizada” do conforto térmico. Outros aspectos escapam, de facto, totalmente aos 

modelos clássicos (nomeadamente os que têm a ver com a aclimatação, motivação e 

expectativa). 

Segundo CADIMA (2000) a abordagem adaptativa é particularmente relevante no 

estudo do conforto térmico em condições de exterior (ou de transição exterior/interior, 

que são o principal tema de análise em CADIMA, 2000) nas quais, de acordo com a 

autora, se verificam uma multiplicidade de adaptações individuais ao ambiente térmico 

(muito mais variável, no espaço e no tempo, do que o ambiente de interior). Note-se 

contudo, que até ao presente, os estudos com modelos adaptativos foram feitos, 

sobretudo, em condições de interior de edifícios; uma das principais potencialidades 

deste tipo de modelos, de acordo com os seus defensores é, precisamente, a redução do 

consumo de energia para climatização (DE DEAR e BRAGER, 2001).  
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4. Índices térmicos 

 

 Um dos principais objectivos da bioclimatologia humana tem sido encontrar 

índices que permitam resumir, num número único, o efeito combinado de duas ou mais 

variáveis sobre a sensação e o conforto térmico (PARSONS, 1993). O termo índice de 

conforto térmico generalizou-se para designar esse tipo de índices, embora nem sempre 

de forma apropriada. Ao longo do século XX, muitos especialistas das mais diferentes 

áreas trabalharam nesse sentido. A diversidade de objectivos, a evolução da ciência e a 

falta de preocupação em uniformizar métodos e conjugar esforços, resultou na 

existência de dezenas de índices. 

 CHOISNEL e LILIENTHAL (1989) classificaram os índices em quatro grupos:  

a) Índices baseados na medição directa do efeito combinado de vários 

elementos atmosféricos, com aparelhos construídos especificamente para 

esse fim (como o katatermómetro de Hill ou o frigrómetro de Davos) e cuja 

utilização não se generalizou; 

b) Índices resultantes da combinação dos parâmetros atmosféricos (índices 

empíricos); 

c) Índices baseados na modelização do balanço energético do corpo humano;  

d) Índices baseados em variáveis fisiológicas medidas directamente (como a 

taxa de sudação ou a temperatura da pele); têm uma utilização muito 

limitada.  

Verificou-se, ao longo do séc. XX, uma evolução da utilização de índices 

empíricos (predominantes até aproximadamente à década de 70) para os índices de tipo 

“racional”, baseados na modelização do balanço energético. Apontam-se, como 

principais inconvenientes dos índices empíricos, a falta de relevância fisiológica e de 

fundamentação teórica (MAYER e HÖPPE, 1987; PARSONS, 1993; VDI 1998; HÖPPE, 

1993, 1999). Contudo, a utilização de índices deste tipo continua a ser corrente, embora 

nem sempre justificada. Verifica-se muitas vezes a utilização de índices claramente 

desactualizados (como a temperatura efectiva de Houghton e Yaglou) ou fora do 

contexto para os quais foram criados. MCGREGOR (1993) defendeu que, em algumas 

situações (como uma abordagem preliminar do clima de grandes áreas, sobretudo 

quando existam poucos dados meteorológicos) a utilização de índices empíricos pode 

ser vantajosa. Segundo COLES et al. (2002) os índices empíricos, quando utilizados 
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adequadamente, podem ser considerados eficazes na avaliação das condições 

ambientais. 

As dificuldades de cálculo de alguns dos índices, antes da generalização do uso 

de computadores, fez com que, em muitos casos fossem construídos nomogramas 

bioclimáticos, que permitiam encontrar, graficamente os valores dos índices; em alguns 

casos, as equações de base nem sequer eram fornecidas. Por exemplo STEADMAN (1984) 

representou o efeito de um vento de 10 m/s sobre a Temperatura Aparente (índice de 

conforto térmico descrito mais adiante) à sombra, em função da Ta e Pa. (fig. 1.6). 

OLGYAY, (1963) apresentou um diagrama bioclimático (fig. 1.7) para aplicação à 

arquitectura, que permite determinar uma “zona de conforto”, em função da Ta e HR, 

incorporando os efeitos adicionais da radiação solar e velocidade do vento. A 

construção da carta baseou-se na temperatura efectiva de Houghton, e Yaglou, em geral 

considerada como largamente ultrapassado (GONZALES et al., 1974; DE DEAR, 1989. 

PARSONS, 1993; AULICIEMS e DE DEAR, 1997). 

PARSONS (1993) classificou os índices de conforto em função dos objectivos a 

que correspondem: 

a. Índices desenvolvidos na área da engenharia de ar condicionado e 

climatização (é a estes que se pode atribuir, com propriedade, o nome de 

índices de conforto térmico);  

b. Os índices destinados a avaliar os ambientes quentes (Heat Stress 

Indices); 

c. Os índices utilizados para avaliar os ambientes frios. 

Procede-se em seguida a uma breve apresentação (não exaustiva) de alguns dos 

índices mais comuns, seguindo a sistematização de PARSONS (1993). Embora alguns 

desses índices estejam bastante desactualizados do ponto de vista científico, continuam 

a ser utilizados e é possível encontrar muitas referências a trabalhos neles baseados, 

pelo que se justifica uma breve descrição.  
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Fig. 1.6. Efeito do vento (linhas a cheio)
sobre a Temperatura Aparente

 (linhas a tracejado), para um vento de 10 m/s
 ( , 1984)STEADMAN

Fig. 1.7. Diagrama Bioclimático
 de  (1963)OLGYAY
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4a. Índices desenvolvidos para aplicação à climatização de interior e índices 

gerais 

 

Esse tipo de índices de conforto térmico tem, como principal objectivo, ajudar a 

produzir ambientes térmicos de interior propícios à vida e ao trabalho humano. Pela 

sua natureza, este tipo de índices é particularmente adequado para as condições 

próximas da neutralidade térmica, embora, de facto, alguns tenham sido posteriormente 

utilizados com fins muito diversos. Os índices mais correntes foram desenvolvidos sob 

a alçada da ASHVAE/ASHRAE, nos EUA, nomeadamente a série de “Temperaturas 

Efectivas”, que se iniciou com Houghton, Yaglou e Miller, em Pitsbourg (Old Effective 

Temperature – AULICIEMS e DE DEAR, 1997) indo até à Standart Effective Temperature. 

A Temperatura Efectiva (Old Effective Temperature) é um índice empírico 

desenvolvido na década de 20, que considera apenas a temperatura do ar e a humidade 

relativa; para além da sua desactualização, apresenta, na sua concepção, erros de base 

que provocam uma sobrevalorização da importância da humidade sobre o conforto 

térmico (GONZALES et al., 1974; DEDEAR 1989, PARSONS, 1993; AULICIEMS e DE 

DEAR, 1997). A Temperatura Efectiva sofreu modificações nas décadas de 30 e 40, nos 

trabalhos de Missenard, (que desenvolveu a “Temperatura Resultante”) e Bedford, com 

a “Temperatura Equivalente” (GONZALES et al., 1974; PARSONS, 1993). 

A Temperatura Efectiva baseia-se no conceito de “ambiente padrão”, 

correspondente a um compartimento fechado, com uma determinada combinação de 

parâmetros ambientais, que serve de termo de comparação com o “ambiente actual” 

que se pretende avaliar (PARSONS, 1993). Assim, a temperatura efectiva corresponde à 

temperatura do ar de um compartimento com ar imóvel e saturado (ambiente padrão) 

que proporcione o mesmo conforto térmico que um conjunto de condições reais 

(ambiente actual); embora a temperatura efectiva se encontre desactualizada como 

índice de conforto térmico, o conceito de ambiente padrão continua a ser muito 

utilizado.  

Posteriormente, investigadores da escola de A. P. Gagge desenvolveram outros 

índices de Temperatura Efectiva, mas baseados na modelização do balanço energético 

do corpo humano: a New Effective Temperature (ET*) e a Standard Effective 

Temperature (SET). A ET* corresponde à temperatura de um ambiente padrão com 

HR=50 %, Tmrt=Ta e v < 0.15 m/s, em que um indivíduo sedentário e com vestuário 

leve tenha a mesma resposta fisiológica (em termos de Tsk, w e transferências de calor) 
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que num ambiente actual (GAGGE et al. 1971; GONZALES et al., 1974; PARSONS, 1993); 

a SET é uma extensão da ET*, de forma a permitir a aplicação a uma maior gama de 

vestuários e níveis de actividade física (GONZALES et al., 1974; DE DEAR, 1989; 

PARSONS, 1993). Segundo PARSONS, a SET é o índice de conforto mais abrangente, 

sendo aplicável a todas as condições térmicas. DE DEAR (1989) utilizou a SET no estudo 

do conforto térmico de exterior, em Singapura e KUWABARA et al. (2002) analisaram a 

sensação térmica em vários cidades japonesas, recorrendo a uma versão modificada 

deste índice. Contudo, AULICIEMS e DE DEAR (1997) consideram a SET aplicável 

apenas até ao limite da transpiração.  

O índice de conforto mais conhecido e utilizado é o Predicted Mean Vote 

(PMV) desenvolvido por FANGER (1972) especificamente para aplicação à climatização 

de interiores. O PMV representa a sensação térmica média de um número elevado de 

indivíduos expostos, por um período prolongado e com uma taxa metabólica constante, 

a um determinado ambiente térmico. Esse “voto previsto” é expresso numa escala em 

que o 0 representa o estado “neutro” e, simultaneamente, de conforto térmico (Quadro 

1.3). De acordo com FANGER (1972) o conforto térmico depende da existência de um 

estado de equilíbrio térmico (eq.1.1 = 0) e dos valores de Tsk e w. A resposta fisiológica 

do sistema de termorregulação (estimada através de uma abordagem física) foi 

relacionada estatisticamente (de forma empírica) com a sensação térmica de mais de 

1300 indivíduos (ISO, 1984). O PMV é, em geral, considerado adequado para condições 

próximas do conforto térmico: a ISO (1984) recomenda a utilização do PMV apenas 

entre 2 e –2, Icl ≤ a 2 Clo, valores moderados de Ta e Tmrt e v ≤ 1 m/s . Contudo, 

JENDRITZKY et al. (1979, cit. por JENDRITZKY e NÜBLLER, 1981 e MAYER e 

MATZARAKIS, 1997) modificaram o PMV para permitir a sua aplicação ao exterior, 

utilizando este índice na avaliação das condições bioclimáticas em diferentes ambientes. 

BECKER (1999) por exemplo, utilizou o PMV para o comparação do desconforto térmico 

em várias cidades Sul Africanas.  

O trabalho de Fanger foi criticado, entre outras coisas, por se considerar que o 

PMV não é suficientemente sensível às variações de humidade atmosférica, em 

condições de calor (GAGGE et al., 1986; DE DEAR, 1989; PARSONS, 1993), o que levou 

GAGGE et al. (1986) a propor a substituição do PMV por um novo índice: PMV*; este, 

contudo, nunca se generalizou (PARSONS, 1993). Outro índice desenvolvido por Fanger 

foi a Predicted Percentage Dissatisfied (PPD - FANGER, 1972; GONZALEZ et al. 1974; 

PARSONS, 1993; VDI 1998) que corresponde à percentagem de indivíduos que que se 
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declaram desagradados com um dado ambiente térmico (expresso em termos de PMV); 

varia entre 5 %, para PMV = 0 e 100 %, para as condições extremas. 

 

Quadro 1.3. Correspondência entre a escala do PMV, sensação térmica 
e o esforço de termorregulação 

PMV Sensação térmica Nível de esforço 

termorregulatório 

 Muito frio Esforço extremo 

-3.5 -------------------------------------------------------------------- 
 Frio Esforço elevado 

-2.5 -------------------------------------------------------------------- 
 Fresco Esforço moderado 

-1.5 -------------------------------------------------------------------- 
 Ligeiramente fresco Esforço ligeiro 

-0.5 -------------------------------------------------------------------- 
 Confortável Ausência de esforço 

0.5 -------------------------------------------------------------------- 
 Ligeiramente quente Esforço ligeiro 

1.5 -------------------------------------------------------------------- 
 Quente Esforço moderado 

2.5 -------------------------------------------------------------------- 
 Muito quente Esforço elevado 

3.5 -------------------------------------------------------------------- 
 Extremamente quente Esforço extremo 

 

Outros índices de conforto foram desenvolvidos deste o início para a avaliação 

de condições de exterior, abrangendo toda a gama de situações térmicas (frio – 

conforto- calor). É o caso da Temperatura Aparente (TA - STEADMAN, 1979a, 1979b, 

1984, 1994) obtida através da modelização do balanço energético do corpo humano, 

considerando um indivíduo “tipo”, caminhando a uma velocidade de 1.4 m/s e com uma 

produção metabólica de calor de 144 W/m2,  assumindo um vestuário variável, de 

acordo com as condições térmicas. STEADMAN (1984, 1994) apresentou igualmente 

fórmulas simplificadas, que permitem calcular a TA, de uma forma aproximada. 

Segundo JENDRITZKY et al. (2000) a TA dá em geral resultados similares aos de outros 

modelos de balanço energético do corpo humano, excepto sob radiação solar directa, em 

que a abordagem de STEADMAN é demasiado rudimentar.  
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 BLAZEJCZYK (1994) apresentou um modelo de transferências energéticas corpo 

humano/atmosfera (MENEX) que pode, segundo o autor, ser utilizado tanto em 

situações estacionárias como não estacionárias. Este modelo permite estimar a carga 

térmica (Heat Load, calculado como o resultado do balanço energético do corpo 

humano) sob diferentes condições meteorológicas e em diferentes locais e o “Tempo 

Máximo de Exposição”, sob determinadas condições ambientais (tempo em que a 

variação de Tc não ultrapassa 2.0ºC).  

 Como foi referido, JENDRITZKY adaptou o PMV para utilização em condições se 

exterior, este investigador divulgou, recentemente, um novo índice: a Perceived 

Temperature (PT - JENDRITZKY et al., 2000) obtida a partir da modelização do balanço 

enerético do corpo humano (utilizando o “Klima Michel Model”- JENDRITZKY e 

NÜBLLER, 1981; VDI, 1998). A PT corresponde à temperatura do ar de um ambiente 

padrão, com Tmrt = Ta e v = 0.1 m/s, em que um indivíduo com uma produção 

metabólica de 172.5 W/m2 tenha a mesma percepção térmica que no ambiente real. 

Considera-se neste caso dois tipos de vestuário: de Verão, correspondendo a 0.5 Clo e 

de Inverno – 1.75 Clo. A PT é muito semelhante à Physiological Equivalent 

Temperature, utilizada no presente trabalho, que adiante é apresentada de forma mais 

pormenorizada. 

 

4b. Índices de calor  

 

Com temperaturas elevadas, a vasodilatação permite aumentar a transferência de 

calor corporal para a pele e, consequentemente, acelerar a dissipação de calor para a 

atmosfera, por convecção e radiação; contudo, um incremento da temperatura do ar e  

da Tmrt fazem com que estas vias de transferência de calor se tornem pouco eficientes. A 

evaporação do suor sobre a pele passa assim a ser a principal forma de arrefecimento 

do corpo humano. Nestas condições, o desconforto térmico associa-se sobretudo à 

elevação de Tc e à humidade da pele; um proporção do corpo humedecido (w) de 0.25 é 

considerado o limite máximo aceitável, em termos de conforto térmico (GAGGE et al. 

1969; BERGLUND e CUNNINGHAM, 1986; PARSONS, 1993). O desequilíbrio térmico 

devido ao calor pode dever-se à temperatura do ar, humidade atmosférica ou Tmrt 

elevadas (neste último caso, deve ser considerada a exposição à radiação solar directa) 

actividade física intensa ou vestuário excessivo. Outros factores que condicionam a 

forma como os indivíduos são afectados pelo calor são a alimentação, o consumo de 
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líquidos, o estado de saúde e, sobretudo, a aclimatação (PARSONS, 1993; COLES et al., 

2002). Em situações de desequilíbrio térmico persistente podem surgir problemas que 

vão desde fadiga e cãibras de calor (devidas a desequilíbrio químico) até hipertermia 

grave (Tc > 41ºC) frequentemente associada a desidratação, podendo levar à morte.  

Muitos dos índices foram estabelecidos com o objectivo de determinar limites 

para a intensidade do trabalho em condições de calor (ao ar livre, em regiões quentes 

ou em instalações industriais e minas). A própria Temperatura Efectiva de Houghton e 

Yaglou foi utilizada frequentemente como índice de calor, sendo actualmente alvo das 

críticas já referidas. Outro índice empírico, de cálculo simples e que considera 

exclusivamente as variáveis referidas é o Discomfort Index de THOM (1957, cit. por 

LANDSBERG, 1972, RUBINSTEIN et al. 1980 e GILES et al., 1990). Um índice semelhante, 

desenvolvido por LALLY e WATSON (1960, citados no site da ENVIRONMENT CANADÁ
16) 

ainda utilizado no Canadá é o Humidex (Hx) calculado simplesmente como: 

 
Hx = T + (e-10)        (1.17) 
 
Interpretável como a Temperatura Efectiva; segundo os próprios divulgadores, é 

destituído de qualquer fundamentação física, embora seja útil para uma avaliação 

empírica das condições de calor. 

Os índices de calor mais complexos (obtidos através da modelização do balanço 

energético do corpo humano) baseiam-se no cálculo da evaporação necessária para a 

manutenção do equilíbrio térmico. O Heat Stress Index (HSI - BELDING e HATCH, 1955, 

cit. por PARSONS, 1993 e COLES et al., 2000) corresponde à razão entre a evaporação 

necessária (Ereq) em função do balanço energético do corpo humano e a evaporação 

máxima possível (Emax - eq.1.12) 

 
HSI = (Ereq/Emax)

.100        (1.18) 
 
Verifica-se desequilíbrio térmico (portanto aumento de Tc) com HSI superior a 

100. Um desenvolvimento posterior do HSI foi a Required Sweat Rate (Swreq – VOGT et 

al. 1981, cit. por PARSONS, 993 e COLES et al., 2002). Neste índice, mais complexo do 

que o anterior, Ereq é calculado através da modelização do balanço energético do corpo 

humano, sendo considerado um factor de “eficiência da transpiração” (r); assim: 

 
Swreq = Ereq/r          (1.19) 

                                                           
16 http://www.ec.gc.ca 
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A Swreq,, modificada,  foi adoptada pela International Standard Organization 

(ISO, citada por PARSONS, 1993 e COLES et al. 2002 ) para avaliação de ambientes 

quentes. A dificuldade de cálculo deste índice, para fins práticos, é salientada pela 

OSHA (manual prático, sem data) e por COLES et al. (2002). O índice de calor mais 

utilizado actualmente (COLES et al. 2002 e OSHA, sem data) é a Wet Bulb Globe 

Termometer Temperature (WGBT) adoptado igualmente como standard pela ISO. Este 

índice é medido com instrumentação própria (PARSONS, 1993; COLES et al. 2002, 

OSHA, sem data) sendo estabelecidos pelas normas da ISO limiares de aceitabilidade, 

em função da actividade física e do grau de aclimatação; por exemplo, para um 

indivíduo com actividade física intensa (M > 260 W/m2), a temperatura de referência 

será de 23ºC se estiver aclimatado, mas apenas de 18ºC, no caso contrário. 

A influência de períodos com temperaturas elevadas (“vagas de calor”) sobre a 

mortalidade foi igualmente objecto de vários estudos. Por exemplo, na Alemanha, 

estimou-se que um incremento de 1.0ºC no período estival provoca um aumento de 

2.13% na taxa de mortalidade (WISE, 1999). As vítimas são, sobretudo, indivíduos 

pertencentes a grupos de risco (idosos, crianças, indivíduos com patologias pré 

existentes) entre as populações de menores recursos das áreas urbanas. Nestas situações, 

o aumento da mortalidade apresenta uma grande diversidade de causas, como problemas 

cardiovasculares, respiratórios e deficiências do sistema imunitário, enquanto os efeitos 

directos do calor contribuem apenas com uma pequena percentagem (KALKSTEIN e 

VALIMONT, 1987; HSIA e LU, 1988; KUNST et al. 1993; KALKSTEIN, 1997).  

A influência da temperatura sobre a mortalidade tem um carácter relativo. Nos 

EUA, por exemplo, foram determinados limiares críticos de temperatura, variáveis 

regionalmente, acima dos quais se verifica o aumento da mortalidade (entre 43ºC, em 

cidades do SW e 30ºC no NE e na costa do Pacífico - KALKSTEIN e DAVIS, 1989). O 

impacto das vaga de calor é, além disso, maior nas regiões com Verão mais fresco, em 

termos médios, dependendo também duração e data de ocorrência das vagas de calor 

(KALKSTEIN e VALIMONT, 1986; KALKSTEIN e DAVIS, 1989; DESSAI, 2002.). Embora se 

reconheça que diferentes variáveis atmosféricas podem afectar a mortalidade, a maior 

parte dos estudos nesta área consideram exclusivamente a temperatura do ar. A análise 

dos efeitos integrados de diferentes variáveis foi feita através de uma abordagem 

sinóptica, procurando-se identificar os tipos de tempo responsáveis por um incremento 

da mortalidade (KALKSTEIN, 1997; SHERIDAN et al., 1999). Uma abordagem diferente 

(eventualmente complementar) é a utilização de índices de conforto térmico para avaliar 
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a influência combinada das diferentes variáveis atmosféricas sobre a mortalidade. A 

vaga de calor de Julho de 1987, na Grécia foi analisada, do ponto de vista bioclimático, 

por GILES et al. (1990) utilizando o Disconfort Index (DI) e por MATZARAKIS e MAYER 

(1991) através do PMV e da Physiological Equivalent Temperature. Segundo os 

últimos autores, os índices por eles utilizados permitem uma melhor identificação da 

variação espacial das condições térmicas do que o DI, dado terem em consideração 

todas as variáveis relevantes em termos bioclimáticos, enquanto o DI apenas considera a 

Ta e humidade. 

O carácter relativo da influência do calor sobre a mortalidade levou a procurar 

uma abordagem de tipo adaptativa. WATTS (2001) descreve a construção de um índice 

de calor relativo (denominado também Heat Stress Index – HSI) baseado na 

Temperatura Aparente (TA) de STEADMAN, já descrita. Trata-se de um índice para 

classificação de dias completos (não de condições momentâneas) considerando a 

evolução da TA ao longo do dia e também a persistência de valores em dias 

consecutivos. São consideradas cinco variáveis (TA máxima e mínima diárias; 

nebulosidade média entre as 10 e as 18 h; um índice de oscilação da TA ao longo do dia 

e um índice de sucessão de valores elevados de TA em dias consecutivos). O desvio em 

relação aos valores habituais do local (para o período 1971-2000) é calculado 

considerando a probabilidade de ocorrência das variáveis consideradas. O resultado 

final é igualmente dado em termos de probabilidade, numa escala percentual: um dia 

com HST = 100 % apresenta uma excepcionalidade absoluta (ultrapassou as condições 

de calor verificadas nesse local, no mesmo mês, em 30 anos); um dia com 10 % 

apresentou condições ultrapassadas em 90 % dos dias. Por exemplo, as mesmas 

condições térmicas podem corresponder valores de HSI tão diversos como 19 % em 

Phoenix (valor relativamente corrente, ultrapassado em 78 % dos dias) e 96 % em 

Cheyenne. (valor ultrapassado em apenas 4 % dos dias). Este índice é actualmente 

divulgado, diariamente, para diferentes cidades Norte Americanas.  

Em Portugal, a vaga de calor de Junho de 1981 foi objecto de estudo (FALCÃO et 

al., 1988; GARCIA et al. 1999) tendo-se verificado, em quase todo o país, um incremento 

acentuado da mortalidade (no distrito de Lisboa, a sobre mortalidade foi de 460 óbitos, 

de acordo com o modelo desenvolvido por GARCIA et al. 1999). Segundo DESSAI (2001) 

observa-se um incremento da mortalidade no distrito de Lisboa com temperaturas 

máximas (em Lisboa/Geofísico) superiores a 29.0ºC. A relação entre os óbitos em 

excesso nos dias com temperatura superior a 29.0ºC (valores médios para os meses 
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estivais) e as temperaturas é estatisticamente significativa (r2 = 0.96, para o período 

1980-1998) sendo expressa pela relação (y= 0.00002 e0.3744.x) o que indica um 

incremento muito acentuado da mortalidade com os valores mais elevados de 

temperatura.  

 

4c. Índices de frio 

 

As situações de frio podem resultar de valores baixos de temperatura do ar ou 

Tmrt, velocidade do vento elevada ou vestuário insuficiente. A intensidade da actividade 

física pode compensar estes factores, devido ao incremento da produção metabólica de 

calor. Em condições de frio, o corpo humano perde calor para a atmosfera 

essencialmente por convecção e por radiação. As principais respostas fisiológicas ao 

frio são a vasoconstricção17 e o incremento da produção metabólica de calor. Nestas 

situações, o principal factor de desconforto térmico é a temperatura da pele. Para além 

do desconforto térmico, a persistência de condições de frio pode ter consequências ao 

nível da produtividade, verificando-se em geral uma redução do desempenho físico e 

mental (a redução da destreza manual é particularmente notória) e um aumento do risco 

e frequência de acidentes (PARSONS, 1993; HOLMÉR, 2001; GAHVED, 2003). Com uma 

acentuação do frio, podem surgir danos fisiológicos, essencialmente de dois tipos: 

- Descida de Tc, em situações de desequilíbrio térmico geral (resultados 

negativos na eq. 1) podendo atingir-se a hipotermia e, em casos extremos, 

levar à morte; 

- Danos devidos ao arrefecimento local, sobretudo na face ou nas 

extemidades (com congelamento) e nos pulmões. 

A hipotermia ocorre quando a temperatura corporal desce abaixo de 35.0ºC, 

podendo considerar-se grave abaixo dos 32ºC e muito severa abaixo de 25ºC (DMTM, 

2002). A hipotermia associa-se frequentemente a condições de frio extremo, 

desconhecidas na região de Lisboa; contudo, TANAKA e TOKUDOME (1990/91) referem 

casos de morte por hipotermia acidental, em cidades Japonesas, com temperaturas do ar 

entre 15.0ºC e 19.0ºC, embora 84 % das mortes por essa causa tenham ocorrido com 

temperaturas inferiores ou iguais a 5.0ºC. A hipotermia em áreas urbanas, surge, 

geralmente, em extractos socioeconómicos desfavorecidos, correspondendo em muitos 

                                                           
17 O fenómeno de vasodilatação induzida pelo frio ocorre sobretudo nas extremidades (para evitar o 
congelamento) quando a temperatura da pele desce abaixo de 15.0 C (GAHVED, 2003) 



 52

casos a situações sub crónicas, sem consequências mortais, mas com riscos para a saúde 

(TANAKA e TOKUDOME, 1990/91; DMTM, 2002). Por outro lado, segundo LARSEN 

(1990) a influência geral do frio invernal sobre a mortalidade decresceu de forma 

acentuada, nos EUA, entre 1921 e 1985, devido aos progressos socioeconómicos e 

científicos, sendo essa diminuição mais marcada nos estados mais ricos dos EUA.  

A maior parte dos índices de frio foram criados para avaliar o risco de exposição 

e as necessidades de vestuário, em condições de frio intenso ao ar livre, para 

trabalhadores no exterior, exploradores, desportistas ou militares; mais recentemente, 

desenvolveu-se o interesse pelo efeito do frio moderado em condições de interior, 

sobre indivíduos sedentários (PARSONS, 1993; HOMÉR, 2001; GAVHED, 2003).  

O primeiro índice de frio com larga divulgação foi o Wind-Chill, de Sipple e 

Passle (LANDSBERG, 1972; DIXON e PRIOR, 1987; DIXON, 1991; PARSONS, 1993;  

HOLMÉR, 2001; GAHVED, 2003) desenvolvido na década de 40. Este índice tem ainda 

uma larga utilização, apesar de ser muito criticado. O seu êxito deve-se à facilidade de 

cálculo. O Wind-Chill não tem em consideração a presença de vestuário (além de outras 

componentes do balanço energético do corpo humano), pelo que a sua utilização (muito 

frequente) como índice de conforto geral é desadequada, devendo ser utilizado apenas 

para as superfícies desprotegidas do corpo. Contudo, HOLMÉR (2001) considera que o 

Wind-Chill é útil para avaliar as condições térmicas, numa primeira abordagem.  

A facilidade de cálculo e compreensão do Wind-Chill e a sua inconsistência 

teórica levaram os serviços Meteorológicos dos EUA e Canadá a criar uma nova 

fórmulal (New Wind-Chill - WCT): 

 
WCT = 13.13 + 0.62.Ta –13.95

.V0.16+0.486.T.V0.16     (1.20) 

 
Sendo T a temperatura do ar em ºC e V a velocidade do vento (m/s) medida a 

10 m.  

O WCT tem uma base empírica (foi obtido através de experiências realizadas 

com voluntários, em túneis de vento) mas inclui contribuições teóricas sobre as 

transferências energéticas do corpo humano. Os resultados obtidos com o New 

Wind-Chill podem diferir em cerca de 14ºC dos da fórmula de Siple e Passel. O carácter 

relativamente simples desta fórmula, em relação a outras abordagens mais complexas é, 
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justificada (Sites do NATIONAL WHEATHER SERVICE18 e ENVIRONMENT CANADÁ; 

MASSEN, 2001) pelos seguintes factos: 

- Trata-se de um índice para informação meteorológica junto do grande 

público, em que a simplicidade é necessária; note-se que a velocidade do 

vento incluída é a velocidade medida em estações meteorológicas standard, 

a 10 m de altura; 

- Destina-se a avaliar o efeito do vento e baixas temperaturas sobre a pele 

nua, nomeadamente ao nível da face; não é portanto um índice de conforto 

geral, não sendo considerada a presença de vestuário; 

- Reporta-se a uma situação de ausência de radiação solar; 

- Só é aplicável a situações com Ta < 10.0ºC e v > 1.4 m/s a 10 m; 

Outros índices de frio, com fundamentação teórica mais sólida do que o 

Wind-Chill de Siple e Passel, mas que nunca tiveram uma divulgação semelhante são a 

Equivalent Still Air Temperature, a Equivalent Shade Temperature e a Wind-Chill 

Apparent Temperature de Steadman (STEADMAN, 1971; DIXON e PRIOR, 1987; DIXON, 

1991; PARSONS, 1993).  

Outro tipo de índice utilizado para a avaliação de condições de frio baseia-se no 

cálculo do vestuário necessário para manter o equilíbrio térmico. YAN e OLIVER (1996) 

propuseram o isolamento requerido (em Clo) calculado de forma simplificada, como 

índice de conforto em todos os ambientes térmicos (frios, confortáveis ou quentes). 

Levanta, contudo, algumas dúvidas a utilização deste índice para ambientes quentes, por 

não serem considerados, especificamente, os processos fisiológicos de manutenção do 

equilíbrio térmico nestas condições, além de ser necessário considerar a existência de 

valores negativos de Clo.  

HOLMÉR (1984) desenvolveu igualmente um índice para cálculo do isolamento 

requerido do vestuário (IREQ) definido como o vestuário mínimo requerido para 

manter o equilíbrio térmico com uma Tsk de 30.0ºC, na ausência de transpiração. Este 

índice é aplicável unicamente  a condições de frio (Ta < 10.0ºC), sendo obtido a partir 

da modelização do balanço energético do corpo humano, considerando todas as 

variáveis relevantes. É possível calcular dois níveis de IREQ: “IREQneutral” (para 

manutenção do equilíbrio térmico num nível médio de Tc) e “IREQmin”, em que esse 

equilíbrio térmico é mantido num nível “subnormal”, aceitável, apesar de tudo, para 

indivíduos aclimatados (HOLMÉR, 1984; 2001; PARSONS, 1993; GAVHED, 2003). Pode 

                                                           
18 http://www.nws.noaa.gov/om/windchill/index.shtml 
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também ser calculado o tempo máximo de exposição (Duration Limited Exposure - 

DLE) a um dado ambiente térmico.  

 

5. Selecção de um índice térmico para o estudo bioclimático de Lisboa: a 

Physiological Equivalent Temperature (Temperatura Fisiológica) 

  

Para o estudo bioclimático realizado neste trabalho, torna-se necessário utilizar 

um índice térmico que permita avaliar a influência térmica combinada das diferentes 

componentes do complexo térmico. Em face da desactualização científica da maior 

parte dos índices empíricos mais correntes, a evolução recente da bioclimatologia 

aponta para a utilização de índices baseados na modelização do balanço energético do 

corpo humano. Por outro lado, o tipo de trabalho que se pretende fazer – análise das 

condições bioclimáticas em diferentes estações do ano e sob diversos tipos de tempo – 

leva a que se considere como mais adequada a adopção de um índice de tipo geral, que 

permita avaliar a sensação e conforto térmico tanto sob uma larga gama de 

temperaturas. 

Como já foi referido, de acordo com CADIMA (2000) os modelos de tipo 

adaptativo são particularmente adequados para estudos térmicos de exterior. Os 

princípios gerais em que se baseiam os modelos deste tipo (AULICIEMS e DE DEAR, 

1997; CADIMA, 2000; DE DEAR e BRAGER, 2001) são intuitivamente atractivos; 

contudo, a forma como esses princípios podem ser aplicados a estudos de exterior não é 

muito clara. A simples adaptação dos limiares de conforto em função dos valores 

médios mensais (sugerida em AULICIEMS e DE DEAR, 1997), fácil de fazer, não parece 

constituir um avanço muito significativo. Por outro lado, o principal objectivo deste 

trabalho é o estudo da influência bioclimática geral das condições atmosféricas, 

considerando sobretudo a sua variação espacial. A utilização de um índice de tipo 

estacionário e com um carácter geral foi por isso considerado adequada, pretendendo-se 

que esse índice reflicta, de forma aproximada, a percepção térmica de uma população 

alargada, aceitando-se evidentemente que indivíduos, ou mesmo determinados grupos, 

se afastem significativamente dessa percepção.  

Foi adoptada a Physiological Equivalent Temperature, que passa a ser 

designada como Temperatura Fisiológica(MAYER e HÖPPE, 1987; HÖPPE, 1993, 1999; 

MATZARAKIS, MAYER e IZIOMON, 1999), como índice de sensação e conforto térmico 

para o estudo bioclimático de Lisboa. Trata-se de um índice de conforto térmico 



 55

estacionário e com um carácter geral, utilizável em qualquer tipo de condições térmicas. 

Além das razões apontadas, a escolha da Temperatura Fisiológica deveu-se à 

fundamentação teórica  e à actualidade das publicações referentes a este índice e, por 

outro lado, aos contactos mantidos com o Instituo de Meteorologia da Universidade de 

Freiburg, onde a Temperatura Fisiológica tem sido utilizada, em estudos bioclimáticos, 

desde a década de 80, facilitando a troca de informação referente à sua utilização.  

A Temperatura Fisiológica é obtida a partir da modelização do balanço 

energético do corpo humano, utilizando o modelo MEMI (Munich Energy – Balance 

Model for Individuals – HÖPPE, 1993, 1999) com base nos seis parâmetros básicos do 

ambiente térmico. Neste modelo, consideram-se valores fixos de produção de calor 

interno e vestuário, correspondendo, respectivamente a 80 W/m2 e 0.9 Clo (Quadros 1.1 

e 1.2). A utilização de níveis constantes nos parâmetros pessoais é adequado à análise 

da variação espacial e temporal das condições bioclimáticas, definidas por diferentes 

combinações de elementos atmosféricos. Para outros efeitos (por exemplo, cálculo do 

vestuário necessário para atingir o conforto térmico) este índice apresenta, 

evidentemente, limitações. O “indivíduo tipo” para o cálculo da Temperatura 

Fisiológica é do sexo masculino, com 35 anos de idade, 1.75 m de altura e 75 kg de 

peso  

O MEMI baseia-se num sistema de três equações (GAGGE et al. 1971; FANGER, 

1972) sendo a primeira a eq. 1.1, a qual, para ser resolvida, necessita do conhecimento 

da Tsk, da Tc, Tcl e da taxa de sudação. Para quantificar essas variáveis, é necessário 

calcular os fluxo de calor do interior do corpo para a pele (Fcs) e através do vestuário 

(Fsc): 

 
Fcs = vb 

. ρb 
. cb 

. (Tc – Tsk)        (1.21) 
 
Fsc = (1/Icl) (Tsk – Tcl)         (1.22) 

 
Em que vb

, ρb e cb correspondem, respectivamente, ao fluxo de sangue do interior 

do corpo para a pele, à densidade do sangue e ao seu calor específico. É assim possível 

simular o estado térmico do “indivíduo tipo”.  

 A Temperatura Fisiológica é equivalente à temperatura do ar de um 

compartimento com um “ambiente padrão”, definido por Ta = Tmrt; v = 0.1 m/s e Pa = 

12 hPa, que requeira a mesma resposta termofisiológica (em termos de Tsk e  Tc) que o 

ambiente real. Ou seja, uma combinação de Ta = 30.0ºC, Tmrt = 45.0ºC, Pa = 22 hPa e 
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v = 2 m/s corresponde a um valor de Temperatura Fisiológica de 34.1ºC, o que 

significa que este ambiente térmico provoca a mesma resposta termofisiológica que um 

“ambiente padrão” com Ta = 34.1ºC (fig. 1.8).  

 

 MATZARAKIS e MAYER (1997) analisaram a relação entre os valores de 

Temperatura Fisiológica e de PMV, para iguais níveis de vestuário e de actividade 

física. Isto permitiu estabelecer uma correspondência entre a escala de sensações 

térmicas correspondentes ao PMV e os valores de Temperatura Fisiológica. (Quadro 

1.4). Assim, as condições Confortáveis (de acordo com os conceitos definidos para o 

PMV) situam-se entre os valores de Temperatura Fisiológica de 18.0ºC e 23.0ºC; as 

condições frias correspondem a um valor inferior a 8.0ºC e os valores superiores a 

35.0ºC podem ser consideradas quentes. Embora se possam colocar as objecções já 

referidas em relação ao estabelecimento de uma escala “universal” de conforto térmico, 

esta classificação das condições bioclimáticas foi adoptada, por uma questão de 

simplicidade, considerando-se que ela deve reflectir, aproximadamente, a percepção 

térmica geral. 

T  = 34.1ºCa

T  = 34.1ºCmrt

v = 0.1 m/s

Pa = 12 hPa
Icl = 0.9 Clo

H = 80 W/m2

T  = 30ºCa

T  = 45ºCmrt

Pa = 20 hPa

v = 2 m/s

H = 80 W/m2
Icl = 0.9 Clo

a. Ambiente actual b. Ambiente padrão

Fig. 1.8. Ambiente actual com Temperatura Fisiológica = 34.1ºC 
e ambiente padrão equivalente 
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Quadro 1.4. Relação entre os valores de PMV e de Temperatura Fisiológica 

PMV Temp. 

Fisiológica 

(° C) 

 

Sensação térmica 
Nível de esforço 

termorregulatório 

  Muito frio Esforço extremo 

-3.5 4 -------------------------------------------------------------------- 
  Frio Esforço elevado 

-2.5 8 -------------------------------------------------------------------- 
  Fresco Esforço moderado 

-1.5 13 -------------------------------------------------------------------- 
  Ligeiramente fresco Esforço ligeiro 

-0.5 18 -------------------------------------------------------------------- 
  Confortável Ausência de esforço 

0.5 23 -------------------------------------------------------------------- 
  Ligeiramente quente Esforço ligeiro 

1.5 29 -------------------------------------------------------------------- 
  Quente Esforço moderado 

2.5 35 -------------------------------------------------------------------- 
  Muito quente Esforço elevado 

3.5 41 -------------------------------------------------------------------- 
  Extremamente quente Esforço extremo 

Baseado em MAYER e MATZARAKIS (1997) 

 

Valores semelhantes de Temperatura Fisiológica podem resultar de diferentes 

combinações de variáveis atmosféricas. Por exemplo, uma Temperatura Fisiológica 

Confortável (próxima de 20.0ºC – Quadro 1.4) pode corresponder a Ta=Tmrt = 20.0ºC e 

v = 0.1 m/s (Quadro 1.5A). Um incremento da Tmrt (devido, por exemplo, à radiação 

solar directa) para 40.0ºC, pode elevar o valor da Temperatura Fisiológica para 30.9ºC 

(condições Quentes – Quadro 1.5 B); contudo, se, simultaneamente, a velocidade do 

vento aumentar para 1.8 m/s, os valores de Temperatura Fisiológica manter-se-ão 

dentro de níveis confortáveis (C). Aumentando a temperatura ambiente acima de 23.0ºC 

(mantendo Tmrt= Ta e HR = 50 %) é possível manter a Temperatura Fisiológica dentro 

dos níveis de conforto através do incremento da velocidade do vento; contudo, com Ta = 

Tmrt = 28.0ºC, isso só é conseguido com uma velocidade do vento de 10.0 m/s (D). Uma 

situação de calor muito intenso (Temperatura Fisiológica superior a 40.0ºC) pode 

resultar da combinação de uma Ta de apenas 22.0ºC com uma Tmrt de 55.0ºC (corrente 
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num dia de Verão, com céu limpo) e vento fraco (F); um incremento de Ta para 35.0ºC 

pode fazer subir a Temperatura Fisiológica para 47.0 (G). A diminuição de Ta pode ser 

compensada por uma Tmrt elevada (por exemplo, durante o dia, devido à incidência da 

radiação solar directa): uma Ta de 10.0ºC, combinada com uma Tmrt de 26.0ºC e uma 

velocidade d vento de 0.1 m/s resulta num valor de Temperatura Fisiológica de 18.0ºC 

(H); contudo, um incremento da velocidade do vento para 3 m/s é suficiente (com os 

mesmos parâmetros térmicos) leva a diminuir a Temperatura Fisiológica para 7.8ºC (I). 

Com a mesma temperatura do ar de 10.0ºC uma diminuição da Tmrt para –2.5ºC 

(possível numa noite com céu limpo) com vento de 0.1 m/s, corresponde já a uma 

Temperatura Fisiológica de 4.1ºC (J); com um aumento da velocidade do vento para 3 

m/s, a Temperatura Fisiológica desce para 2.1ºC (L). 

 

Quadro 1.5. Combinações de variáveis atmosféricas correspondentes a diferentes 
valores de Temperatura Fisiológica (ºC) 

 A B C D E F G H I J L 

Ta (ºC) 20.0 20.0 20.0 28.0 15.0 22.0 35.0 10.0 10.0 10 10 

Tmrt (ºC) 20.0 40.0 40.0 28.0 22.0 55.0 55.0 26.0 26.0 -2.5 -2.5 

Pa (hPa) 12.0 12.0 12.0 18.0 8.5 13.2 28.0 6.1 6.1 6.1 6.1 

V (m/s) 0.1 0.1 1.8 10.0 0.1 0.1 0.1 0.1 3.0 0.1 3.0 

            
20.0 20.0 30.9 22.3 23.0 18.3 41.0 47.0 17.8 7.8 4.1 2.1 
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PARTE II 

 

O BIOCLIMA HUMANO DE LISBOA: RITMOS E VARIAÇÃO 

NO PERÍODO 1971/2000 
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Introdução 

 

O clima urbano resulta da modificação das condições regionais pela cidade. O 

conhecimento do clima regional é, portanto, um passo prévio necessário à 

compreensão dos aspectos climáticos urbanos. O clima de Lisboa foi caracterizado de 

forma bastante completa em ALCOFORADO (1987, 1992); contudo, não foi ainda 

estudado sob o ponto de vista bioclimático, de forma a permitir o enquadramento do 

estudo de maior pormenor, que constitui a parte III desta dissertação.  

Assim, pretende-se atingir três objectivos principais: 

1. Testar métodos de estudo do bioclima humano, ainda não ensaiados para 

Lisboa, nomeadamente a modelização do balanço energético do corpo 

humano (para o que foi necessário modelizar os fluxos radiativos) e o cálculo 

de um índice térmico: a Temperatura Fisiológica (descrita no capítulo 1). O 

capítulo 2 consta da descrição do método utilizado para a modelização e 

homogeneização das variáveis de base, utilizadas no cálculo da Temperatura 

Fisiológica; 

2. Relacionar a frequência de ocorrência das condições bioclimáticas, 

classificados de acordo com a sensação térmica correspondente (Quadro 1.4) 

com a sucessão de tipos de tempo. Assim, no capítulo 3 é apresentada uma 

classificação de “tipos de tempo”, estabelecida através da combinação de 

diferentes variáveis atmosféricas, analisada a sua frequência global e sazonal.  

3. Depois de reunida a informação necessária, é caracterizado, no capítulo 4, o 

bioclima de Lisboa, através do estudo da frequência e dos ritmos de variação 

dos valores de Temperatura Fisiológica e dos factores que a condicionam. O 

índice de conforto térmico foi calculado utilizando os dados diários da 

estação meteorológica de Lisboa/Portela, para o período 1971/2000. 

Esquematicamente, os diferentes passos seguidos nesta análise são descritos na 

figura 2.1.  
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Fig. 2.1. Fases de estudo do Bioclima Térmico de Lisboa, no  período 1971/2000
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CAPÍTULO 2 

 

MODELIZAÇÃO DA TEMPERATURA FISIOLÓGICA NA ESTAÇÃO DE 

LISBOA/PORTELA 

 

Para o cálculo da Temperatura Fisiológica foram utilizados os dados de 

temperatura do ar, humidade atmosférica1 e velocidade do vento da estação de 

Lisboa/Portela, publicados no Boletim Meteorológico Diário (BMD) do Instituto de 

Meteorologia (IM). Para determinar a Temperatura Fisiológica é também necessário 

dispor de dados de temperatura radiativa média (Tmrt). Como não são publicados, 

para Lisboa, dados dos fluxos radiativos, recorreu-se à sua modelização, tendo o 

processo sido explicado no capítulo 1.  

Foi utilizada a série de dados, entre 1971 e 2000, da estação meteorológica situada 

na área do Aeroporto de Lisboa. Esta estação localizou-se no interior do Aeroporto 

(sendo designada como Lisboa/Portela). A partir de 1982, entrou em funcionamento 

uma estação localizada cerca de 400 m a SE da anterior, designada por Lisboa/Gago 

Coutinho (Lisboa/GC). Os dados contidos no BMD passaram a ser os dessa estação, 

embora a data em que essa substituição se deu seja incerta, não tendo sido possível 

esclarecer a questão através do IM. O conjunto da série foi designado como 

Lisboa/Portela, tendo presente que, nas duas últimas décadas, os dados provieram de 

Lisboa/GC. Foi feita uma análise da homogeneidade da série e, quando necessário, 

procedeu-se a correcções dos dados.  

A escolha de Lisboa/Portela, como base para este estudo obedeceu aos seguintes 

critérios:  

- A sua localização numa área relativamente plana, periférica em relação à 

cidade e a barlavento desta (em relação aos ventos dominantes) permite 

caracterizar o clima regional, sem a influência próxima de factores urbanos ou 

de formas de relevo acentuadas. ALCOFORADO (1992) comparou 
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Lisboa/Portela com Lisboa/Geofísico, estação mais próxima do centro da 

cidade2. Lisboa/Portela apresentou temperaturas inferiores às de 

Lisboa/Geofísico em todos os períodos, excepto nos dias de Verão. A maior 

diferença verificou-se para as temperaturas mínimas de Inverno, cujo valor 

médio, em Lisboa/Geofísico foi 0.9ºC superior ao de Lisboa/Portela.  

- A facilidade de acesso aos dados da estação de Lisboa/Portela, publicados 

diariamente no BMD e a sua fiabilidade, visto tratar-se de uma estação da rede 

sinóptica principal. 

 

1. Dados utilizados 

 

Foram calculados seis valores diários de Temperatura Fisiológica: para as 0 h, 

6 h, 12 h e 18 h e ainda para a hora de ocorrência das temperaturas máxima e mínima 

diária3. Entre 1971 e 1980, foram utilizados dados de resolução horária. De 1981 a 

2000, foram recolhidos os dados publicadas no Boletim Meteorológico Diário (BMD) 

para as observações das 0 h, 6 h, 12 h e 18 h e ainda as temperaturas máxima e 

mínima diária. Para as horas referidas, são publicados dados de temperatura do ar, 

temperatura do ponto de orvalho (até 1994) ou humidade relativa (de 1994 a 2000) 

nebulosidade e velocidade do vento.  

 

2. Qualidade e homogeneidade dos dados 

 

Como foi referido, os dados publicados no BMD, para Lisboa, entre 1971 e 

2000, não correspondem sempre ao mesmo local. Apesar da deslocação ser 

relativamente pequena e de a altitude se ter mantido praticamente constante (103 para 

104 m) é necessária uma prévia verificação da homogeneidade estatística4 da série, 

para garantir que esta não corresponde, de facto, à mistura de duas populações 

diferentes. A análise incidiu sobre os dados de temperatura e de velocidade do vento. 

                                                                                                                                                                      
1 No BMD foram publicados dados de temperatura do ponto de orvalho até 1994 e, a partir desse ano, 
de humidade relativa; esses dados, juntamente com os de temperatura do ar, permitiram o cálculo da 
tensão parcial de vapor, necessária para a estimação da Temperatura Fisiológica. 
2 Mas que também  não se pode considerar representativa do clima urbano de Lisboa, devido à sua 
localização numa área verde relativamente extensa (ALCOFORADO, 1992). 
3 Nos dias em que a temperatura máxima coincidiu com a da observação das 12 h ou a temperatura 
mínima com a das 6 h, consideraram-se apenas os valores daquelas horas. 
4 Segundo RHOADES e SALINGER (1993) as séries temporais são consideradas homogéneas se as 
variações temporais forem causadas só pelas variações do clima. 
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Em relação à humidade atmosférica, a grande homogeneidade de valores verificados 

na maior parte da cidade, em várias ocasiões e a importância claramente menor desta 

variável no cálculo da Temperatura Fisiológica levou a que não se julgasse necessário 

proceder ao mesmo tipo de análise. 

A importância de garantir a homogeneidade das séries de dados, utilizados em 

estudos de variação temporal do clima, levou ao desenvolvimento de numerosos 

métodos para testar e corrigir essas séries. Os testes de homogeneidade podem ser de 

dois tipos (RHOADES e SALINGER, 1993; LAMARQUE e JOURDAIN, 1994; PETERSON et 

al, 1998): 

- Testes de homogeneidade interna, em que a série é “comparada consigo 

própria”, ou seja, em que, na ausência de dados para comparação, a 

homogeneidade é testada exclusivamente em função do comportamento 

temporal da série; 

- Testes de homogeneidade relativa, em que a série é testada em relação a 

uma ou mais séries de estações próximas, consideradas homogéneas. 

Quando é detectada uma situação de falta de homogeneidade da série, o passo 

seguinte pode ser a sua homogeneização, hipótese sempre discutível pois, para além 

da diferença “indesejável”, que se pretende corrigir, podem também ser eliminados 

aspectos “naturais” da variação temporal, nomeadamente uma tendência de longo 

prazo ou variação cíclica. 

No caso em estudo, foram utilizados métodos diferentes para a análise da 

homogeneidade das séries de vento e de temperatura.  

 

2a. Série de dados de velocidade do vento 

 

2a1. Análise da homogeneidade da série 

 

Em relação à velocidade do vento, optou-se por só analisar a homogeneidade 

interna, devido à complexidade do campo de vento urbano. Este tipo de análise 

levanta, evidentemente, maiores problemas de interpretação do que os testes de 

homogeneidade relativa (RHOADES e SALINGER, 1993; PETERSON et al, 1998) sendo a 

detecção de rupturas mais subjectiva. Esse aspecto é contudo, atenuado por a data de 

mudança de local da estação ser conhecida. 
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De acordo com RHOADES e SALINGER (1993) o passo mais importante nestas 

condições é a análise gráfica, visual, o que foi feito, neste caso, a partir dos valores 

anuais dos 25º, 50º e 75º percentis da velocidade do vento, às 0 h, 6 h, 12 h e 18 h 

(fig. 2.2). A análise baseou-se nos percentis e não na média, devido à forte dissimetria 

da distribuição dos valores da velocidade do vento.  

 

A diferença entre períodos anteriores e posteriores à ruptura na série pode ser 

testada estatisticamente, para determinar se os valores foram extraídos da mesma 

população. Neste caso, foram comparados os percentis anuais referidos anteriormente, 

nos períodos anterior e posterior a 1982. A diferença foi testada através da análise de 

variância (ANOVA) e do teste U de Wilcoxon-Mann-Whitman (WILKS, 1995; 

STORCH e ZWIERS, 2002). 

 Para a análise de variância (CLARK e HOSKING, 1986; WILKS, 1995) cada um 

dos períodos foi considerado como uma categoria, sendo comparada a variância entre 

períodos (Mean Square Between - MSB) com a sua variância interna (Mean Square 

Within - MSW). A Hipótese nula (H0), de ausência de diferença entre os períodos, 

pode ser testada através de: 

 
   F = MSB/MSW     (2.1) 
 
 Para que H0 seja rejeitada, para um determinado nível de probabilidade, F 

deve ser superior a um valor crítico, determinado em função do número de graus de 

liberdade.  
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O teste U de Wilcoxon-Mann-Whitney (WILKS, 1995; STORCH e ZWIERS, 

2002) é um teste não paramétrico (independente da distribuição dos dados) que 

permite comparar duas amostras, não através dos seus valores absolutos, mas da sua 

posição na série ordenada. Se as duas amostras forem semelhantes (isto é, se H0 se 

confirmar) a distribuição da posições de uma e de outra é aproximadamente aleatória; 

caso contrário, as duas amostras terão posições diferentes. Para a amostra 1, a 

estatística U de Mann-Whitney  (U1) tem a formulação:  

 
U1 = R1 – n1 (n1+1)        (2.2) 
       2 
 
Sendo: 

R1 = somatório de todos os números de ordem da amostra 1 

 n1 = frequência da amostra 1 

Sendo (U1 + U2) = (n1)(n2) 

Para amostras de dimensão superior a 10, a distribuição de U é 

aproximadamente Gaussiana, o que, procedendo à sua normalização, permite 

conhecer a probabilidade de aceitação de H0 (WILKS, 1995).  

Caso a ausência de homogeneidade da série seja confirmada, a 

homogeneização pode ser efectuada através do método indicado por RHOADES e 

SALINGER (1993): determinação das diferenças médias (de preferência por períodos 

sazonais) entre intervalos de tempo “simétricos” (isto é, com iguais duração, 

características sazonais e distância temporal do ponto de ruptura - RHOADES e 

SALINGER, 1993; LAMARQUE e JOURDAIN, 1994; PETERSON et al, 1998). RHOADES e 

SALINGER (1993) salientam também que os intervalos utilizados na análise não devem 

ser demasiado longos, para evitar que outros aspectos da variação temporal (como 

tendências a mais longo prazo) se confundam com as diferenças artificiais.  

Para a homogeneização das séries foram escolhidos os períodos 1976/1980 e 

1983/1987. Foram calculadas as diferenças (yt) entre os meses correspondentes dos 

dois períodos simétricos. O resultado da mudança de local é a média de yt.  Após a 

homogeneização, a análise gráfica e os testes estatísticos referidos anteriormente 

foram de novo efectuados, para avaliar os resultados do procedimento. A análise 

gráfica da série de velocidade do vento (fig. 2.2) permite identificar claramente a 

ruptura correspondente à mudança de local. A redução da velocidade do vento a partir 
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de 1981, é explicável, quer pela maior rugosidade do local onde foi instalada a estação 

de Lisboa/Portela, quer pela diminuição da altura do anemómetro de 20 para 10 m.  

 Tanto os valores de F (eq.2.1) quer os do teste U, indicam uma forte diferença 

entre os dois períodos estudados, quer através dos percentis, quer dos períodos 

amostras (Quadros 2.1 e 2.2). 

 
Quadro 2.1. Análise da variância dos percentis anuais 25, 50 e 75, entre os períodos 

1971/1981 e 1982/2000 

 Série não 
homogeneizada 

Série 
homogeneizada 

 

 F F crítico 
Percentil 25 31.6 1.5 4.196 
Percentil 50 90.1 2.4  
Percentil 75 12.5 0.2  

 

Quadro 2.2. Teste U de Mann-Whitney (eq.2.2) da diferença entre os percentis anuais 
25, 50 e 75, entre os períodos 1971/1981 e 1982/2000 

 Série não homogeneizada Série homogeneizada 
 U Z p- value U Z p- value 

Percentil 25 7.5 4.17 0.32 81.5 0.98 0.000 
Percentil 50 0.0 4.5 0.34 82.5 0.95 0.000 
Percentil 75 2.6 2.6 0.61 92.5 0.51 0.000 

 

2a2.Correcção da série 

 

 Uma vez confirmada a  não homogeneidade da série, procedeu-se à sua 

homogeneização. Para isso, foram calculados os valores médios mensais das 

diferenças entre os dois períodos simétricos (Quadro 2.3) os quais foram utilizados na 

correcção da série a partir de 1982. 

 

Quadro 2.3. Factores de correcção para a velocidade do vento (m/s) 

Mês Correcção Mês Correcção 
Janeiro 0.61 Julho 0.64 

Fevereiro 0.9 Agosto 0.33 
Março 0.27 Setembro 0.41 
Abril 1.45 Outubro 0.64 
Maio 0.56 Novembro 0.61 
Junho 0.37 Dezembro 0.83 
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Após a homogeneização da série, aplicando os valores indicados no Quadro 

2.1, a ruptura em 1982 deixa de ser graficamente perceptível (fig. 2.3). Foram 

calculados os mesmos testes estatísticos aplicados anteriormente (Quadros 2.2 e 2.3) 

os quais indicam o desaparecimento da diferença entre as duas partes do série. 

 

2b. Série de dados da temperatura do ar 

 

Para a análise da homogeneidade da série de temperaturas dispõe-se, para 

comparação, da série homogénea da estação de Lisboa/Geofísico, corrigida de acordo 

com CAUSSINOS e MESTRE (1998) e CAUSSINOS e LYARZRHI (1997) citados por 

MERLIER et al. (1998) e LOPES et al. (1998). Note-se que a série é homogénea mas 

não estacionária5, apresentando tanto as máximas médias como as mínimas médias 

um incremento ao longo do período estudado. A série de temperaturas máximas 

médias mensais de Lisboa/Geofísico foi utilizada para testar a das temperaturas 

máximas e das 12 h e 18 h de Lisboa/Portela; a série das mínimas médias mensais foi 

comparada com as temperaturas mínimas, e com as observações das 0 h e 6 h de 

Lisboa/Portela.  

O teste mais utilizado para identificação de uma ruptura única numa série é o 

Standart Normal Homogeneity Test (SNHT) de Alexandersson (LAMARQUE e 

JOURDAIN, 1994, ALEXANDERSSON e MOBERG, 1997; KEISER e GRIFFITS, 1997; 

                                                           
5 Segundo WILKS (1995) uma série é estacionária quando a sua média e a sua autocorrelação se 
mantêm constantes ao longo do tempo. 
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PETERSSON et al, 1998). O teste baseia-se nas diferenças entre a série a testar e a série 

homogénea de referência. É calculada a série de Tv: 

 

 
Sendo z1 e z2 as médias da série normalizada das diferenças entre a série a 

testar e a série de referência, antes e depois de cada valor da série, n o número total de 

valores e v o seu número de ordem. O teste estatístico é o maior valor de Tv, 

indicando a principal ruptura da série (KEISER e GRIFFITS, 1997).  

O SNHT foi aplicado às temperaturas de Lisboa/Portela, no período 

1971/1997, para cada hora de observação. Em nenhum caso foi possível identificar 

uma ruptura correspondente à mudança de local da estação, pelo que a série de 

temperatura do ar foi considerada homogénea.  

 

3. Horas de ocorrência das temperaturas máximas e mínimas em 

Lisboa/Portela 

 

Os valores extremos da temperatura diária são os mais significativos, para a 

caracterização bioclimática do ambiente térmico local. Para o cálculo dos índices de 

conforto correspondentes a essas temperaturas, é necessário conhecer a radiação, 

velocidade do vento e tensão de vapor simultâneos, valores não disponíveis no BMD. 

Tão-pouco são indicadas as horas das temperaturas extremas; contudo, se as 

características das massas de ar ou do estado do tempo não se modificarem de forma 

significativa, ao longo de um dia, as horas de ocorrência da temperatura máxima e 

mínima diária, num determinado lugar, apresentam uma certa regularidade.  

Com base nos dados horários de temperatura de que se dispõe para o período 

1971/80, foi feito um estudo detalhado da hora de ocorrência das temperaturas 

máxima e mínima diárias.  

No período 1971/80, na estação de Lisboa/Portela, a temperatura máxima 

ocorreu com maior frequência às 16 h6, em Dezembro e Janeiro e às 15 h, nos outros 

meses (fig. 2.4). O Inverno apresentou uma irregularidade muito superior à do Verão, 

devido à maior frequência de tipos de tempo perturbados. Em Dezembro e Janeiro, 

em 12 % dos dias as temperatura máxima ocorreram no período nocturno, facto que 

                                                           
6 As horas referidas dizem sempre respeito ao tempo universal – UTC; Universal Time Convertion. 

T v z n v zv = + −( ) ( )( )1
2

2
2
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praticamente não aconteceu no Verão. Efectivamente, com tempo perturbado, a hora 

de ocorrência dos extremos térmicos é imprevisível; mas, por outro lado, com estes 

tipos de tempo, os contrastes térmicos ao longo do dia são pouco significativos.  

Segundo ALCOFORADO (1987) nos dias com regime de brisa (correspondentes 

a 28 % dos dias de Verão, na estação meteorológica de Lisboa/Portela), o afluxo de ar 

relativamente fresco e húmido do estuário do Tejo ou do oceano interrompe o habitual 

aumento de temperatura diurno. Foi feita uma análise do regime térmico em situações 

de brisa estival, tendo-se concluído que, nestes dias, em que a rotação do vento é 

perfeitamente identificável em Lisboa/Portela, a temperatura máxima ocorreu 

igualmente, com maior frequência, às 15 h (fig. 2.5). Contudo, a importância das 

ocorrências da máxima às 16 h foi superior à que se verificou para o conjunto do 

Verão.  
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A hora de maior frequência de ocorrência das temperaturas mínimas 

corresponde aproximadamente ao nascer do sol (fig.2.6). Por uma questão de 

simplificação do cálculo Tmrt, considerou-se que essa temperatura ocorreu sempre na  

ausência de radiação solar. Também no caso das temperaturas mínimas a regularidade 

de ocorrência foi maior no Verão do que no Inverno: em Janeiro, 18 % dos dias 

tiveram temperaturas mínimas entre as 9 h as 18 h, enquanto em Julho e Agosto essa 

frequência foi de 0.2 %.  

Generalizando as conclusões obtidas ao período 1981/2000, atribuiu-se a 

temperatura máxima às 15 h de Fevereiro a Novembro e às 16 h em Dezembro e 

Janeiro. Para a temperatura mínima, considerou-se o nascimento do Sol, 

(arredondando para a hora certa). Os valores de tensão de vapor, nebulosidade e 

velocidade do vento, necessários para calcular os índices de conforto, foram 

interpolados para essas horas, a partir das observações mais próximas. Trata-se, 

evidentemente, de um processo discutível e algo arbitrário, mas justificado pelo 

grande ganho de informação assim obtido. Contudo, esta decisão implica que os 

valores de Temperatura Fisiológica, calculados com as temperaturas máximas e 

mínimas diárias sejam encarados com maior reserva do que as outras observações. 
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4. Estimação da temperatura radiativa média na estação de 

Lisboa/Portela 

 

4a. Princípios gerais  

 

Os fluxos radiativos são, sobretudo durante o dia, extremamente importantes 

para o conforto térmico humano. Este é um facto conhecido empiricamente por toda a 

gente. Procura-se o Sol num dia frio de Inverno e a sombra num dia de Verão. 

Contudo, a maior parte dos índices de conforto térmico tradicionais ignoram esta 

componente do balanço energético humano, sobretudo devido à dificuldade em obter 

dados de radiação. Esta falha acabou por ser assumida como natural por muitos 

utilizadores dos índices de conforto, como se a maioria da população vivesse 

permanentemente à sombra.  

 A modelização do balanço energético do corpo humano (eq.1.1) exige o 

conhecimento das transferências de radiação entre o corpo humano e atmosfera. 

Contudo, a medição da radiação exige equipamentos dispendiosos, nem sempre 

acessíveis. Por outro lado, as estações meteorológicas raramente registam a radiação 

solar (mais raramente ainda de radiação de grande comprimento de onda). Uma 

solução é a modelização dos fluxos radiativos em falta. 

Foi já visto que, em face da complexidade do balanço de radiação do corpo 

humano (eq. 1.9) o cálculo pode ser simplificado através da temperatura radiativa 

média (Tmrt). Em ANDRADE (1998) no cálculo da Temperatura Fisiológica, 

assumiu-se que Tmrt = Ta ; o mesmo foi feito em JAUREGUI et al. (1997) no estudo da 

variação da Temperatura Fisiológica na cidade do México, o que é aceitável em 

situações de sombra, desde que a radiação difusa não assuma valores muito elevados e 

que Ts não se afaste muito de Ta. Neste trabalho, pretende-se tornar mais completa e 

realista a avaliação bioclimática do clima de Lisboa, desenvolvendo um modelo de 

estimação dos fluxos radiativos e da Tmrt. A fundamentação teórica do modelo é 

explicada em seguida.  

A modelização do balanço radiativo do corpo humano foi feita considerando 

como situação padrão, numa superfície plana, extensa, sem obstáculos laterais, 

coberta de relva, com um albedo de 0.26 e uma emissividade de 0.95 (OKE, 1987). 

Essas condições permitem eliminar ao problema da emissão e reflexão a partir de 

objectos laterais, o que simplifica muito o modelo, tornando-o contudo pouco realista, 
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sobretudo para ambientes urbanos. Entretanto, nesta fase, o principal objectivo é o 

estudo dos aspectos temporais (frequências e ritmos de variação) das condições de 

conforto térmico, num ambiente invariável e relativamente simples. O corpo humano 

é representado por um paralelepípedo com as quatro faces verticais orientadas para os 

quatro pontos cardeais. Cada uma das seis faces do paralelepípedo é atingida pela 

radiação de grande comprimento de onda proveniente da atmosfera e das superfícies 

envolventes (A+E – eq. 1.9) e, durante o dia, também pela radiação solar, directa, 

difusa e reflectida pelas superfícies envolventes (I + D + R). A radiação incidente em 

cada uma das faces é ponderada, com base nos cálculos de FANGER (1972) para o 

factor de projecção da radiação solar directa no corpo humano (função também da 

posição corporal – Quadro 2.4). No presente trabalho, os cálculos foram feitos em 

relação a um indivíduo de pé. Naturalmente, a radiação incidente nas superfícies 

verticais tem uma maior importância térmica do que a radiação incidente nas 

superfícies horizontais (HÖPPE, 1992). 

 

Quadro 2.4. Factores de ponderação da radiação incidente no corpo humano, em 
função da posição 

Posição Superfícies horizontais Superfícies verticais 
De pé 0.06 0.220 
Sentado 0.130 0.185 

 

A radiação total absorvida por cada face do paralelepípedo (Wi) é dada pela 

soma de Ki e Li, multiplicados pelo respectivo factor de absorsividade: 0.7 para a 

radiação solar (ask); 0.97 para a radiação de grande comprimento de onda (asl). A 

radiação total incidente nas seis faces (Ssrt) é assim:  

         (2.3) 

 
Sendo a temperatura correspondente a Ssrt obtida através da lei de 

Stefan-Boltzmann:  

 
Tmrt = [Ssrt/(εp

.σ)] 0.25 –273.2      (2.4) 
 
As variáveis necessárias para o cálculo da Tmrt, por este processo são indicadas 

no Quadro 2.5: 

S W a K a Lsrt i k

i

i i i= +
=

∑ ( )
1

6
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Quadro 2.5. Grandezas actinométricas necessárias para o cálculo de Tmrt 

Radiação global numa superfície horizontal 
Radiação reflectida a partir da superfície horizontal 

Directa 
Difundida pela atmosfera 

Radiação solar 

Radiação incidente nas faces 
verticais do paralelepípedo: 

Reflectida pela superfície 
Emitida pela atmosfera 
 

Radiação de grande 
comprimento de 
onda 
 

Emitida pela superfície 

 

Estas grandezas podem ser estimadas, para um dado momento e local, a 

partir dos seguintes dados: 

- coordenadas do lugar (latitude, longitude e altitude); 

- nebulosidade (fracção do céu encoberto e tipo de nuvens); 

- albedo da superfície; 

- temperatura e humidade do ar. 

Para outros parâmetros necessários, nomeadamente os referentes à 

turvação da atmosfera, assumiram-se valores médios dados pela bibliografia.  

 

4b. Modelização dos fluxos radiativos 

 

4b1. Radiação solar 

 

A radiação solar pode atingir o corpo humano directamente ou após difusão 

pela atmosfera ou reflexão pelas superfícies envolventes (respectivamente termos I, D 

e R na equação 1.9). O processo seguido para o cálculo das diferentes componentes da 

radiação incidente no corpo humano é descrito na figura 2.7.  
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- Radiação solar numa superfície horizontal 

 

 A estimação da radiação global (Khglob)
7 numa superfície horizontal foi 

feito em duas fases: 

 1º - Radiação global numa situação de céu limpo (Khglob(0)); 

 2º - Efeito da nebulosidade (Khglob(N)). 

 

A radiação solar incidente numa superfície horizontal, com céu limpo 

(Khglob(0)) foi calculada (VDI, 1994) como:  
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Fig. 2.7. Processo de modelização da radiação solar
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Khglob(0) = 0.84
.I0

.sen γ.exp [-0.027.(Cp) TL/sen γ]     (2.5) 

 
Sendo γ a altura do Sol (em graus) 

Cp o factor de correcção da massa de ar óptica8 (m) em função da altitude do 

lugar (z): Cp = exp (-z/8434.5.m)      (2.6) 

 TL é o factor de turvação de Linke
9 e I0

10 a radiação extra-terrestre. 

 I0 = 1367
.(1+0.03344.cos x)      (2.7) 

  1367 é a constante solar (OKE, 1987; GARRAT, 1992; VDI, 1994); 

x um factor de correcção em função da distância da terra ao Sol:  

(x = 0.9856°.J – 2.72°)  

J o número de ordem do dia no ano, entre 1 e 365. 

 

A radiação solar com céu nublado (Khglob(N)) depende da reflexão, 

absorção e difusão dos raios solares pelas nuvens. O efeito da nebulosidade sobre a 

radiação pode ser quantificado através da fracção de radiação – k (SUEHRCKE e 

McCORMICK, 1988a, 1988b; OLSETH e SKARTVEIT, 1992, 1993): 

 
 k = Khglob(N)/ Khglob(0)       (2.8) 
  
k varia, em princípio, entre 0 e 1. Contudo, pode ocorrer k > 1, em situações de céu 

parcialmente nublado, devido à reflexão lateral pelas nuvens, provocando a 

concentração dos raios solares num dado ponto da superfície (fig. 2.8; SUEHRCKE e 

McCORMICK; 1988a, 1988b; OLSETH e SKARTVEIT; 1992, 1993).  

 Embora vários autores tratem da influência da nebulosidade sobre a radiação 

solar, a quantificação feita diz respeito, em geral, a valores médios para longos 

períodos de tempo. Essas médias não têm significado quando se pretende conhecer a 

radiação incidente num determinado momento, sobretudo com céu parcialmente 

nublado. Nestas situações, observa-se uma alternância entre fases em que o Sol se 

                                                                                                                                                                      
7 Todas as grandezas são expressas em W/m2, salvo indicação em contrário. 
8 A “massa de ar óptica” (m) é a massa de atmosfera atravessada pelos raios solares, para atingirem um 
ponto da superfície da Terra. Depende da altrura do sol (expressa através  do ângulo zenital Z) e da 
densidade da atmosfera. OKE (1987) apresenta a expressão m = 1/cos Z, podendo o valor ser corrigido 
um função da altitude do lugar (PEIXOTO, 1981; OKE, 1987; LINACRE, 1992) 
9 O factor de turvação de Linke (TL) permite modelizar, de uma forma simplificada, o efeito de difusão 
e absorção da atmosfera (devido à presença de partículas e vapor de água) sobre a radiação solar (site 
www.helioserve.com, da École des Mines de Paris). Os valores médios de TL utilizados para a 
modelização da radiação solar em Lisboa foram obtidos nesse site.  
10 A radiação extraterrestre (I0) é a radiação que atinge o topo da atmosfera num plano perpendicular à 
direcção de incidência (VDI, 1994). 
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encontra descoberto em relação a um determinado ponto, o qual recebe então radiação 

solar directa e fases em que o Sol se encontra encoberto (fig. 2.9). A distribuição dos 

valores instantâneos de k tende a ser bimodal (SUEHRCKE e McCORMICK; 1988a; 

OLSETH e SKARTVEIT; 1992).  

 

 Neste trabalho, procurou-se calcular o valor de k (e a partir deste, de Khglob, 

sendo esta igual a k x Khglob(0)) com maior probabilidade de ocorrência para uma 

dada nebulosidade (o valor de k mais provável será designado por kmod). Isso foi feito 

em duas fases: 

 - primeiro, foram determinados a média (km) e o desvio padrão (σk) horários 

dos valores instantâneos de k, em função da fracção do céu coberto de nuvens (em 

oitavos) e do tipo de nebulosidade (OLSETH e SKARTVEIT, 1993); por exemplo, para 

uma nebulosidade de 5/8, constituída por cumulonimbos, km = 0.62 e σk = 0.22.  

- na segunda fase, foi utilizado um modelo de OLSETH e SKARTVEIT (1992) 

para estimar a distribuição dos valores instantâneos de k em função de km e e σk. De 

acordo com este modelo, a probabilidade de ocorrência de k é expressa em termos de 

um índice t, de média t e desvio padrão σt. 

 
   t = (k – kmin)/(kmax-kmin)    (2.9) 

   σt = σk./(kmax – kmin)     (2.10) 

Sendo a distribuição P do índice t dada por: 

P(t) = w.C1.t
a1-1.(1-t)b1-1 + (1-w). C2.t

a2-1.(1-t)b2-1   (2.11) 

 aj = [tj
2.(1-tj )/σj

2]- tj 

  bj = [tj.(1-tj )- σj
2].(1-tj)/ σj

2 

Fig. 2.8. Concentração da radiação solar devido
 à reflexão pelas nuvens, 

(segundo S e M C , 1988)UEHRCKE C ORMICK

Fig. 2.9. Comportamento bimodal 
da radiação solar instantânea

(segundo S e M C , 1988)UEHRCKE C ORMICK

Sector
iluminado

Sector à
sombra

Sector à
sombra
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  Cj= Γ(aj+bj)/[Γ(aj)Γ (bj) 

  w = (t2-T)/(t2-t1) 

kmin=(K-0.03).exp(-11.σk
1.4)-0.09 (os valores negativos de kmin são 

considerados iguais a 0) 

  kmax=(K-1.5).exp(-9.σk
1.3)+1.5 

  t1=T.(0.01+0.98.exp(-60. σt
3.3)] 

  t2=(T-1).[0.01+0.98.exp(-11σt
2)]+1 

σ1
2=0.014 e  σ2

2=0.006 

 
 Verifica-se que a média de k, para situações de céu limpo (fig. 2.10.a) ou 

valores de nebulosidade muito elevados (fig. 2.10.b) apresenta um valor muito 

próximo da moda, determinada de acordo com OLSETH e SKARTVEIT (1992). Pelo 

contrário, para um céu parcialmente nublado, a média de k tem muito pouca relação 

com os valores modais (fig. 2.10.c). 

A componente difusa de Khglob (Khdif) depende principalmente da 

nebulosidade e da massa de ar óptica (m). SUEHRCKE e McCORMICK (1988b) 

assinalam que a relação entre Khdif e k é complexa: observa-se um aumento geral (mas 

não linear) da fracção difusa com a diminuição de k, mas os valores mais elevados da 

fracção de radiação correspondem a um aumento de Khdif, devido ao fenómeno de 

reflexão lateral da radiação (sob a forma difusa) pelas nuvens (figs 2.8 e 2.11). A 

massa de ar óptica também afecta a difusão (fig. 2.12). A fracção difusa foi calculada, 

neste trabalho, a partir das equações empíricas de SUEHRCKE e McCORMICK (1988b): 

 
 Khdif = 1-(1-dc).(k/kc)

4.4 para k ≤ kc    (2.12) 

 Khdif = kc.dc+(kc - kc )/k para k > kc    (2.12a) 

 
Sendo:  

 
 dc = 0.0336+0.0477.m 

 kc = 0.877.exp(-0.0933 m) 

 
 A equação 2.12 representa o aumento da fracção difusa com a diminuição de k 

e, a equação 2.13 o incremento de Khdif, já explicado, para os valores extremos de k. 

 A fracção directa (Khdir) foi calculada como: 
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Khdir = Khglob - Khdif       (2.13) 

Fig. 2.10. Curvas de distribuição dos valores da feacção de radiação (k), para a
 radiação global, (segundo  e  1992) SKARKVEIT OLSETH

a) Com céu limpo (K= 0.89; sk=0.12)

c) Com nebulosidade igual a 5/8, 
com cumulonimbos (K= 0.62; sk=0.22)

b) Com nebulosidade igual a 8/8, 
com núvens baixas (K= 0.20; sk=0.12)
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Para o cálculo da radiação solar reflectida pela superfície do terreno (Khref) 

foram considerados um valor médio de albedo (α) de 0.26 para superfícies relvadas 

(AHMAD e LOCKWOOD, 1979; OKE, 1987). Foram ignoradas, por serem consideradas 

pouco significativas para o efeito pretendido, as variações do albedo em função da 

inclinação dos raios solares, nebulosidade e estado da vegetação (AHMAD e 

LOCKWOOD, 1979; ROSENBERG et al., 1983; OKE, 1987).  

Sendo: 

 
 Khref = Khglob. α       (2.14) 
 
 

- Radiação solar nas superfícies verticais 

 

A radiação solar directa nas superfícies verticais (Kvdir) foi calculada de 

acordo com VDI (1994): 

 
 Kvdir = Khdir cos η       (2.15) 

Fig. 2.11. Relação entre a  fracção 
difusa da

 radiação solar e a fracção de 
radiação (k)
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Sendo η o ângulo de incidência: 
 
Cos η = cos β.cos Z + sin β.sin Z.cos (Ω - Ω’)   (2.16) 
 

Em que β é o declive da vertente (graus); 

Z o ângulo zenital dos raios solares; 

Ω - Ω’ a diferença entre o azimute solar e o azimute da vertente. 

A radiação difusa nas superfícies verticais (Kvdif) é frequentemente 

considerada como isotrópica, opção simplificadora, considerada aceitável, mas que 

acarreta alguma perda de informação, sobretudo com céu limpo ou pouco nublado 

(OKE, 1987; LINACRE, 1992). Nestas condições, a radiação difusa provém em grande 

parte da área do céu em torno do disco solar (radiação difusa circunsolar) tendo 

portanto uma distribuição desigual, em função da exposição da superfície. As 

equações aqui utilizadas (HAY e MCKAY, 1985) têm em consideração as duas 

componentes (circunsolar e isotrópica) embora, no caso do céu nublado, se trate de 

uma distribuição média da radiação difusa no céu; a distribuição instantânea depende, 

evidentemente, da posição das nuvens no céu. Foram consideradas duas situações, em 

alternativa: 

a) Com céu limpo, a radiação difusa numa superfície vertical (Kvdif(0)) foi 

calculada como: 

 
Kvdif(0) = Khdif(0) [τ cos η/sen γ+(1 - τ) cos

2(β/2)]  (2.17) 
 
 Sendo Khdif(0) a componente difusa da radiação global com céu limpo e τ a 

transmissividade da atmosfera para a radiação solar directa (Kvdir/I0).  

b) Com céu nublado, a radiação difusa incidente numa superfície inclinada 

Kvdif (N) pode ser dividida em duas componentes: Kvdif(0) correspondente 

a céu limpo e Kvdif(8) correspondente à fracção do céu coberta por nuvens, 

a qual é aproximadamente isotrópica (VDI, 1994): 

 
 Kvdif(N) = (1-N/8) Kvdif(0) + (N/8) Kvdif(8)   (2.18) 

 
A parte da radiação reflectida a partir da superfície circundante e 

interceptada pelas faces verticais é dada por (OKE, 1987): 

  
 Kvref = Khglob.α.(1+cos β)/2     (2.19) 
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4b2. Radiação de grande comprimento de onda 

 

 A radiação de grande comprimento de onda que atinge o corpo humano 

provém da atmosfera e das superfícies envolventes, dependendo da sua temperatura 

e emissividade.  

A radiação atmosférica foi calculada em função da temperatura e humidade 

do ar e da cobertura nebulosa. A radiação emitida pela atmosfera, com céu limpo (A0) 

é dada por (OKE, 1987): 

 
 A0 = εa(0)

.σ.Ta
4        (2.20) 

 
Segundo IDSO (1981, cit. por OKE): 
 
εa(0) = 0.7+5.95.10

-5.Pa.exp(1500/Ta) 
 
Na presença de nuvens, A0 é multiplicado por (1-an2) sendo n a cobertura 

nebulosa (de 0 a 1) e a um coeficiente dependente da altura das nuvens (segundo 

SELLERS, 1965, citado por OKE, 1987). 

A radiação de grande comprimento de onda a partir da superfície do 

terreno é o termo mais difícil de obter, quando não existam medições directas. DE 

DEAR (1989) no cálculo da SET, em Singapura, considerou a temperatura da 

superfície sempre igual à da superfície do vestuário (portanto com L* nulo, entre as 

duas superfícies) solução que não parece muito realista. LINACRE (1992) indica uma 

relação constante entre a temperatura máxima do ar (Tmax) e a máxima na relva 

(Tgx=2.Tmax-12) o que se pode verificar para valores médios de longos períodos, 

mas não para valores diários, em que aquela relação é fortemente condicionada pelas 

condições meteorológicas.  

Neste trabalho, a temperatura da superfície foi estimada por meio de um 

modelo baseado no princípio Q*= QH + QE + QG (OKE 1987); a advecção e a 

acumulação de calor no solo foram ignoradas, o que constitui uma simplificação do 

modelo. O erro daí resultante é aceitável, na medida em que o objectivo do trabalho é 

o cálculo da Temperatura Fisiológica e não a análise detalhada dos balanços de 

radiação e de energia: um erro de Ts de 1ºC provoca uma variação da Temperatura 

Fisiológica de apenas 0.15ºC.  
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Sendo QH, segundo MILLS (1997): 

 
QH = 1.7

.v +5.1.(Ta – Ts)      (2.21) 
 
QE foi estimado segundo ROSENBERG et al. (1983): 
 
QE = (Q* + QG)/(1+βw)      (2.22) 
 
Tendo-se adoptado para a razão de Bowen (βw) o valor de 0.5 (ROSENBERG et 

al., 1983; BRUTSAERT, 1982; OKE, 1987; PARLOW, 2000): 

QG foi estimado simplesmente através de (KUSTAS e DAUGHTRY, 1990, 

citados por PARLOW, 2000) : 

 
QG=(0.325-0.208 NDVI) Q*      (2.23) 
 
Fórmula que, segundo PARLOW (2000), dá bons resultados para áreas 

cultivadas (um relvado, embora com características especiais, é uma área cultivada). 

Adoptou-se o valor de NDVI de 0.15, como representativo das áreas verdes de Lisboa 

(ANDRADE e LOPES, 1998).  

O valor final de Ts foi obtido através de um processo iterativo, em que, 

partindo-se de um valor de inicial de Ts = Ta, Ts foi progressivamente ajustada até se 

atingir Q*=QH+QE+QG. 

  

5. Correcção das outras variáveis para o cálculo da Temperatura 

Fisiológica 

 

A tensão de vapor (Pa) foi calculada a partir da humidade relativa (HR), 

sendo a tensão de vapor saturante calculada através da equação de RICHARDS (1971, 

citado por BRUTSAERT, 1982).  

 
Após o processo de homogeneização atrás descrito, a velocidade do vento foi 

corrigida para a altura de 1.5 m acima do solo, recorrendo à equação potencial do 

perfil do vento (KARLSON, 1986; DEACON, 1949 citado por LINACRE, 1992): 

 
vz = vs (z/zs) a      (2.24) 

HR
Pa

Ps
= ×100
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Sendo: 

vz = velocidade do vento à altura z   (m/s) 

vs = velocidade do vento a 10 m   (m/s) 

zs = 10 m 

a = expoente dependente da estabilidade da atmosfera: 

    para atmosfera estável   a =  0.4 

     para atmosfera neutra    a =  0.14 

     para atmosfera instável  a = 0.1  

A estabilidade da atmosfera, em cada observação, foi avaliada com base nas 

classes de estabilidade de Pasquill-Gifford, a partir da nebulosidade (NB) e 

velocidade do vento (v) (DOMINGOS et al., 1980) – Quadro 2.6.   

 

Quadro 2.6. Limiares de estabilidade e instabilidade com base na nebulosidade e 
velocidade do vento 

 Instabilidade Estabilidade Neutralidade 
Dia NB≤ 3/8; v≤ 3 m/s _ NB> 3/8 ou v> 3 m/s 
Noite _ NB≤ 3/8; v≤ 3 m/s NB> 3/8 ou v> 3 m/s 

Segundo DOMINGOS et al. (1980) 

 

6. Classificação bioclimática dos dias e das noites em Lisboa/Portela 

 

A Temperatura Fisiológica foi calculada a partir da temperatura do ar (Ta) da 

tensão de vapor (Pa) da velocidade do vento (v) e da temperatura radiativa média 

(Tmrt). Cada dia passou a ser caracterizado por 6 valores de Temperatura Fisiológica 

(ou por menos, devido, a falhas nos dados ou à coincidência entre as temperaturas 

máximas e mínimas e as observações horárias).  

Devido ao grande volume de dados a tratar (mais de 60 000 observações) 

procedeu-se à classificação dos dias, de acordo com os valores de Temperatura 

Fisiológica. Foram considerados separadamente os períodos diurno e nocturno, cuja 

duração é, evidentemente, variável ao longo do ano. Para simplificar o tratamento dos 

dados, considerou-se que o período diurno compreendia as observações entre as 9 h e 

as 18 h e, o período nocturno, entre as 21 h e as 6 h.  

Optou-se por um classificação de carácter absoluto, baseada nos critérios 

indicados no Quadro 1.4. Como alternativa, poder-se-ia ter adoptado uma 

classificação relativa, como as descritas em KALKSTEIN e VALIMONT (1986) e WATTS 
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(2001). Uma classificação deste tipo é sobretudo útil na comparação entre vários 

locais e na análise, separada, do Verão ou do Inverno. A classificação conjunta de 

todo o ano (como se pretende fazer neste trabalho) com base em valores relativos 

(médias ou frequências dos valores mensais, como é feito em KALKSTEIN e 

VALIMONT, 1986 e WATTS, 2001) tem um significado bioclimático duvidoso. Por 

exemplo, o 95º percentil das temperaturas fisiológicas máximas é de 20ºC em Janeiro 

e 44.0ºC em Julho. Embora estatisticamente os dois valores tenham o mesmo 

significado é evidente que os seus efeitos fisiológicos são muito diferentes. 

A classificação obedeceu a critérios exclusivamente térmicos. Não foram 

considerados outros elementos do estado do tempo, que podem ser incluídos na 

apreciação sobre o conforto climático, num sentido mais geral. Por exemplo, um dia 

nublado e chuvoso, que seja termicamente confortável, pode ser sentido como 

desagradável, por causas não térmicas. Além disso, a classificação do quadro 1.4 diz 

respeito a uma avaliação média das condições térmicas, para um elevado número de 

indivíduos, com vestuário e nível de actividade uniformes. Não é por isso aplicável a 

grupos ou actividades específicas; por exemplo, as condições térmicas mais 

favoráveis para praticar desporto ou para ir à praia não corresponderão, decerto, aos 

critérios de conforto indicados. 

O principal critério adoptado para a classificação bioclimática (Quadro 2.7) 

foram os valores máximos e mínimos de Temperatura Fisiológica, segundo os 

critérios indicados no Quadro 1.4. Tanto no período diurno como no nocturno, foram 

consideradas sete classes. Por exemplo, um dia foi classificado como Quente (Q) 

quando o valor máximo de Temperatura Fisiológica se situou entre 35.0º C e 41.0ºC 

e a mínima diurna (entre as 9 h e as 18 h) ultrapassou 23.0ºC (veja-se o significado 

termofisiológico desses valores nos Quadros 1.3 e 1.4). Um caso particular é colocado 

pelos dias Confortáveis (C) que, além de não poderem ultrapassar determinados 

limiares extremos, devem ter pelo menos uma observação na “área de conforto” de 

18ºC a 23ºC.  
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Quadro 2.7. Critérios de classificação bioclimática dos dias e das noites 

 Limiares de Temperatura Fisiológica (ºC) 

Classe Dia Noite 

Muito 

Quente (MQ) 
Max ≥ 41°C 
Min > 23°C 

Min ≥ 20°C 

Quente (Q) 35°C ≤ Max ≤ 41°C 
Min > 23°C 

18°C ≤ Min < 20°C 

Moderadamente 

Quente (MODQ) 
Max ≥ 23.5°C 
Min > 18°C 

13 ≤ Min < 18°C 
Max ≥ 20°C 

Confortável (C) Max < 29°C 
Min > 13°C 

Pelo menos uma 
Observação entre 
18°C a 23°C. 

13 ≤ Min ≤ 18°C 
Max < 20°C 

Moderadamente 

Frio (MODF) 
Max ≤ 23.5 
Min ≤ 17.5 

4 < Min < 13°C 
Max < 18 

Frio (F) Min ≥ 8°C 
Max ≤ 13°C. 

Min ≤ 4°C 
0 < Max ≤ 8°C 

Muito frio (MF) Min ≤ 8°C Max ≤ 0°C 
Não Classificáveis (NC) 

 

Alguns dias ou noites não se enquadram em nenhuma das classes anteriores; 

devido à grande amplitude de valores (por exemplo, com valor máximo de 

Temperatura Fisiológica superior a 35°C e mínimo inferior a 23°C); tendo sido 

considerados “não classificáveis” (NC).  

 Na classificação das noites foram utilizadas as mesmas designações que as 

atribuídas aos dias, para valores de Temperatura Fisiológica muito mais baixos. Isto 

deveu-se ao facto de temperaturas nocturnas serem, naturalmente, mais baixas do que 

as diurnas (só 1 % das observações nocturnas tiveram valores superiores a 20°C e, em 

29 % das noites, a Temperatura Fisiológica foi inferior a 4°C); por outro lado, a 

“expectativa” (AULICIEMS e DE DEAR, 1997; CADIMA, 2000) relativamente às 

temperaturas nocturnas é também diferente, sendo aceitáveis (e desejáveis) valores 

mais baixos de temperatura.. 
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CAPÍTULO 3 

 

OS TIPOS DE TEMPO E O CONFORTO TÉRMICO EM LISBOA/PORTELA 

 

Neste capítulo, foi analisada a relação das classes de conforto térmico com os 

tipos de tempo (entendidas, à partida, como combinações de elementos atmosféricos). 

Essa análise foi feita em duas fases: 

- Estudo do comportamento dos diferentes elementos climáticos, em 

cada classe de conforto. Essa análise incidiu sobre os dias e noites 

Confortáveis, Frios, Muito Frios, Quentes e Muito Quentes (Quadro 

2.7) sendo ignoradas as situações intermédias. Contudo, esta análise, 

de tipo “separativo” (HUFTY, 1971) não permite conhecer a forma 

como se combinam esses elementos para originar as condições de 

conforto térmico.  

- Classificação das combinações diárias de elementos climáticos 

(designadas aqui por tipos de tempo) e análise da sua frequência e 

relações com as condições de conforto térmico.  

 

1. Elementos climáticos nas classes de conforto térmico 

 

 A caracterização das diferentes classes de conforto, quanto às condições 

atmosféricas às 12 h (para o período diurno) e às 0 h (para o período nocturno) foi 

feita nos Quadros 3.1 e 3.2.  

Observou-se sempre, naturalmente, uma relação positiva da Temperatura 

Fisiológica com Ta e Tmrt. No período diurno, a Tmrt foi sempre superior a Ta, 

contribuindo para o incremento do valor de Temperatura Fisiológica em relação a 

esta. As condições de calor associaram-se sobretudo a céu limpo ou pouco nublado e, 

as situações de Frio ou Muito Frio a céu muito nublado (72 % dos dias Frios e Muito 

Frios tiveram NB ≥ 6/8). Nos dias Confortáveis, a frequência das situações de céu 
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muito nublado, por um lado e céu pouco nublado, por outro lado, foi muito 

semelhante.  

 

Quadro 3.1. Características meteorológicas às 12 h dos dias com diferentes condições 
de conforto térmico 

Tipo de dias  
Elementos 
climáticos 

Muito 

Quentes 
Quentes Confortá-

veis 
Frios Muito 

Frios 
Ta (°) 29.1 25.8 18.8 12.3 8.9 

Tmrt (°C) 57.4 54.8 45.1 30.4 23.3 
Pa (hPa) 17.5 18.2 14.2 11.3 9.4 
HR (%) 45.6 52.9 65.2 77.3 80.9 V

al
or
es
 m

éd
io
s 

V (m/s) 1.6 2.2 3.7 4.5 4.6 
NB ≤ 3/8 87 81 35.5 17.0 14.1 
NB ≥ 6/8 6 9 46.7 74.3 84.3 
v ≤ 3 m/s 88 78 37.5 28.5 28.3  (

%
) 

V  ≥ 6 m/s 0 0 11.9 25.8 23.6 
 

Durante a noite (Quadro 3.2) a Tmrt foi sempre inferior a Ta e a diferença média 

entre as duas foi superior nas noites Frias e Muito Frias. Tanto as noites Frias e 

Muito Frias como nas Quentes e Muito Quentes predominaram condições de céu 

limpo ou pouco nublado (o predomínio dessas condições acentuou-se nos extremos: 

Noites Muito Quentes e Muito Frias). Nas noites Confortáveis, a importância das 

diferentes classes de nebulosidade consideradas foi muito próxima 

 

Quadro 3.2. Características meteorológicas às 0 h das noites com diferentes condições 
de conforto térmico 

Tipo de noites  
 

Variáveis 
Muito 

Quentes 
Quentes Confortá-

veis 
Frios Muito 

Frios 
Ta (°) 26.1 25 20.2 10.1 6.1 

Tmrt (°C) 18.1 17.8 13.9 -0.5 -5.5 
Pa (hPa) 17.9 17.4 17.1 9.9 7.2 
HR (%) 53.9 56.9 73.4 79.5 75.2 V

al
or
es
 m

éd
io
s 

  

V (m/s) 1.3 1.2 1.9 2.3 2.4 
NB ≤ 3/8 77.4 66.7 39.4 71.6 85.5 
NB ≥ 6/8 6 23.8 23.9 17.7 6 
V ≤ 3 m/s 88.7 90.5 77.5 71.1 66.4  (

%
) 

V  ≥ 6 m/s 0 0 1 3.3 2.1 
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O vento foi um factor de redução da Temperatura Fisiológica: em 70 % dos 

dias Frios e Muito Frios a velocidade do vento foi superior a 3 m/s. Contudo, o vento 

não contribuiu para a diferenciação das classes extremas (Muito Frias e Muito 

Quentes) em relação às classes de desconforto moderado, que se individualizaram 

sobretudo devido à Ta e Tmrt. Nas situações com Ta superior à temperatura da pele, um 

vento forte tem um efeito de aquecimento fisiológico, aumentando a transferência de 

calor sensível da atmosfera para o corpo humano. Na prática, esta situação raramente 

se verifica, porque quase sempre, nos dias com temperatura do ar mais elevada, a 

radiação solar contribui para aumentar a temperatura da pele. A velocidade média do 

vento aumentou das noites Quentes para as noites Frias. Contudo, em todas as 

classes, predominaram os velocidades inferiores a 3 m/s e, mesmo nas classes de 

desconforto devido ao frio, as velocidades mais elevadas tiveram reduzida expressão.  

A humidade atmosférica apenas tem alguma importância fisiológica quando 

coincidem valores elevados de temperatura e de tensão de vapor. No clima de Lisboa, 

essa coincidência raramente se verifica, dado que as temperaturas mais elevadas quase 

sempre correspondem a massas de ar relativamente secas. 

 

2. Classificação dos tipos de tempo 

 

2a. Métodos de classificação 

 

A classificação de sistemas atmosféricos de diferentes tipos (tipos de tempo, 

massas de ar, situação sinópticas, padrões barométricos, etc.) é uma das principais 

preocupações em climatologia. Isto deve-se ao desejo de reduzir a enorme 

complexidade das condições atmosféricas, a um número limitado de padrões mais 

frequentes (MOUNIER, 1979; Ferreira e Ferreira, 1983; RAMOS, 1986; KEY e CRANE, 

1986; DAVIS e KALKSTEIN, 1990; EL-KADI e SMITHSON, 1992; ANDRADE, 1994; 

TRIGO, 1996; TRIGO e DACAMARA, 2000; GANHO. 2001; SHERIDAN, 2002). Essa 

classificação pode incidir exclusivamente sobre os campos de pressão e circulação, 

que permitam explicar a repartição espacial e temporal de determinados elementos 

climáticos, ou ser feita a partir de combinações de elementos atmosféricos à 

superfície, com objectivos de caracterização climática geral ou orientada para algum 

domínio de aplicação concreto. De facto, muitas das classificações combinam os dois 

tipos de informação (estado do tempo e condições de circulação).  
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É corrente a distinção entre, por um lado, métodos subjectivos e, por outro 

lado, métodos objectivos de classificação, (EL-KADI e SMITHSON, 1992; SHERIDAN, 

2002) aplicável a cada um dos objectivos anteriores. É também frequente a distinção 

entre processos “manuais”, correspondentes em termos gerais aos métodos 

subjectivos e processos automáticos, essencialmente objectivos. Embora a distinção 

entre métodos “subjectivos” e “objectivos” de classificação seja corrente, o carácter 

puramente “objectivo” dos processos automáticos pode ser posto em causa, na medida 

em que as numerosas opções necessárias em todo o processo de classificação 

implicam escolhas, naturalmente  subjectivas (KEY e CRANE, 1986). Contudo, não há 

dúvida de que, após todas as opções tomadas, quer a delimitação das classes, quer a 

integração dos indivíduos nas diferentes classes pode ser feita de forma puramente 

automática, sendo essa a fase que levanta mais problemas no processo tradicional, 

sobretudo quando se classifica um elevado número de situações. Quem já procedeu a 

este tipo de trabalho conhece a dificuldade em manter um mesmo critério do início ao 

fim, sendo o problema agravado quando nele intervêm vários classificadores. 

A classificação sinóptica clássica (subjectiva) foi um dos principais métodos 

de trabalho em climatologia, sobretudo na escala regional, ao ponto de, para muitos 

“não especialistas”, a própria climatologia se confundir com a classificação sinóptica. 

Em relação à Península Ibérica, são de referir as classificações de CAPEL MOLINA 

(1981) MOUNIER (1979) FERREIRA e FERREIRA (1983), RAMOS (1986), VENTURA 

(1986) e ALCOFORADO (1992). Se este método perdeu hoje parte da sua importância, 

não deixa de ter um carácter complementar, importante para a compreensão das 

condições regionais que condicionam a distribuição dos elementos climáticos, a 

menor escala. Por exemplo, ALCOFORADO (1992) desenvolveu uma classificação 

sinóptica subjectiva, para a análise de condições regionais e locais. Neste trabalho, 

sempre que se torna necessária a análise de cartas sinópticas de superfície, ela foi feita 

com base nas anteriormente citadas e ainda ANDRADE (1994).  

 No que se refere à classificação de padrões de circulação para Portugal, 

segundo métodos objectivos, salientam-se os trabalhos de CORTE-REAL et al. (1998), 

TRIGO (1996) e TRIGO e DACAMARA (2000) visando estabelecer relações com a 

precipitação.  

 No presente trabalho, assume maior importância a classificação de 

combinações de elementos climáticos à superfície, para a qual foi reservada a 

expressão tipo de tempo. Este tipo de classificação foi feita, desde o início da década 
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de 70 através da combinação de classes de diferentes variáveis atmosféricas (HUFTY, 

1971; LITINSKY et al, 1973). CUNHA (1983) classificou dessa forma tipos de tempo no 

Norte e Centro de Portugal, cruzando classes de temperatura do ar, nebulosidade e 

precipitação, tendo chegado a dez tipos de tempo. GANHO (2001) distinguiu 

igualmente dez  tipos de tempo, com base nos valores de nebulosidade, precipitação, 

humidade relativa e velocidade do vento, numa tipologia destinada à aplicação à 

análise topoclimática. Um processo semelhante tem sido muito aplicado na 

classificação de tipos de tempo para o turismo e recreio ao ar livre (BESANCENOT e 

MOUNIER, 1978; BESANCENOT, 1990; FERREIRA et al., 1983; ALCOFORADO et al., 

1999). Pode-se considerar que este processo de classificação (embora passível de ser 

efectuado facilmente num computador) se integra essencialmente nos métodos 

subjectivos, na medida em que a delimitação das classes é uma opção exclusiva do 

classificador. 

Em alternativa, diversos investigadores americanos (salientando-se L. 

KALKSTEIN, da Universidade de Delaware) e ingleses desenvolveram métodos de 

classificação objectiva, combinando parâmetros atmosféricos medidos à superfície 

(air-mass method) que relacionam com diversos aspectos ambientais (KALKSTEIN e 

VALIMONT, 1986; DAVIS e KALKSTEIN, 1990; DAVIS e GAY, 1993; KALKSTEIN et al. 

1998; MC GREGOR, WALTERS e WORDLEY, 1999; SHERIDAN, 2002).  

Optou-se aqui por uma abordagem semelhante à dos últimos autores referidos, 

visando chegar a uma tipologia de combinações de elementos atmosféricos à 

superfície (que foram designadas como “tipos de tempo” e não “massas de ar”11) que 

se considera representativa das condições regionais. Optou-se por uma classificação 

automática, devido à grande dimensão da amostra estudada e ao número de variáveis, 

que tornaria demasiado morosa uma classificação pelos métodos tradicionais e, por 

outro lado, para reduzir o grau de arbitrariedade e subjectividade que envolve sempre 

a classificação manual de situações atmosféricas. 

Dado que o objectivo final é a obtenção de uma classificação de tipos de 

tempo, coerente em termos climáticos e que se relacione o melhor possível com as 

condições de conforto térmico, seguiu-se um processo iterativo, o qual foi várias 

vezes reiniciado, com modificações ao nível da escolha das variáveis e do método de 

classificação, em função dos resultados obtidos. 

                                                           
11 Optou-se por não utilizar o termo massa de ar, que é um conceito tridimensional; não parece muito 
correcto caracterizar uma massa de ar unicamente a partir de dados de superfície e de um único local. 
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2a1. Variáveis de base 

 

A escolha das variáveis baseou-se, por um lado, na disponibilidade de 

informação diária e por outro lado, no objectivo de caracterizar as condições 

atmosféricas  

Foram consideradas as seguintes variáveis: 

- Desvio da temperatura do ar em relação à média mensal (Anomalia 

térmica - ATa); 

- Nebulosidade (NB); 

- Componente zonal do vento  (w); 

- Componente meridiana do vento (n); 

- Rotação do vento entre as 12 h e as 18 h, sendo esta variável calculada da 

seguinte forma: 

- Variação zonal da direcção do vento, expressa pela 

diferença do seno da direcção angular do vento, entre as 

12 h e as 18 h (Norte = 360°) (∆∆∆∆w); 

- Variação meridiana da direcção do vento, dado pela 

diferença do co-seno da direcção angular do vento, entre as 

12 h e as 18 h (∆∆∆∆n); 

Para cada uma destas variáveis foram consideradas quatro observações diárias 

(0h, 6 h, 12 e 18 h) excepto para a variação da direcção do vento, que foi calculada 

apenas uma vez por dia. Cada dia foi, portanto, classificado em função de 18 

variáveis iniciais. 

Ao utilizar a anomalia térmica (Ata) em lugar da temperatura do ar, procurou 

classificar-se as condições térmicas em termos relativos, eliminando a componente 

sazonal de variação da temperatura.  

A nebulosidade foi escolhida pela sua importância para o balanço de 

radiação. A temperatura radiativa média (Tmrt) depende em grande parte da 

nebulosidade. Essa dependência pode ser avaliada calculando, para diferentes classes 

de nebulosidade, a anomalia da Tmrt (diferença entre a Tmrt numa determinada 

observação e a Tmrt média mensal a essa hora). Em situações de céu limpo ou pouco 

nublado, a anomalia média da Tmrt é fortemente negativa durante a noite (fig. 3.1) 

passando a ser positiva às 12 h; O comportamento em situações com céu muito 
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nublado é, naturalmente, o oposto. Quando não existe observação de nebulosidade, foi 

estimado o valor de nebulosidade por interpolação entre as observações mais 

próximas; os dias em que pelo menos duas observações contíguas não tiveram registo 

de nebulosidade não foram classificados. 

As componentes zonal e meridiana do vento, combinadas com a rotação do 

vento, foram utilizadas para descrever o regime diário de vento. A rotação do vento 

entre as 12 h e as 18 h permite discriminar as situações, muito frequentes, em que o 

vento muda de direcção ao longo do dia. A rotação do quadrante E para N ou NW foi 

particularmente frequente, tendo ocorrido em 17.4 % dos dias estudados, mas 

atingindo a 21 % dos dias de Verão.  

 

2a2. Classificação e análise dos resultados 

 

A classificação foi feita em três fases: 

A – Análise em Componentes Principais (ACP) para redução das variáveis 

iniciais. 

B – Classificação dos dias utilizando o método dos k-means. 

C – Análise e reajustamento da classificação.  

 

A – A Análise em Componentes Principais (ACP) foi utilizada para 

transformar as 18 variáveis iniciais, redundantes entre si, num menor número de 

variáveis - componentes principais- não redundantes, e que sintetizem a maior parte 

da variância dos dados iniciais (KALKSTEIN, TAN e SKINDLOV, 1987; WILKS, 1995; 
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GRIFFITH e AMRHEIN, 1997). Geometricamente, as componentes representam os 

principais eixos de organização dos dados, no espaço multidimensional estruturado 

em função das p variáveis iniciais. A caracterização das componentes pode ser feita 

através da sua correlação (loadings) com as variáveis inicias. Cada dia passa assim a 

ser caracterizado pelos valores (scores), assumidos por essas novas variáveis, 

correspondentes ao produto dos loadings pelos valores normalizados das variáveis. As 

componentes principais, ordenadas de forma decrescente, resumem uma proporção 

sucessivamente menor da variância inicial; a tendência é igualmente para que o 

significado climático das componentes se torne menos claro, nas componentes com 

número de ordem mais elevado. A partir de um certo número de ordem, as 

componentes representam fundamentalmente “ruído”, isto é, os modos de combinação 

menos frequentes das variáveis iniciais.  

No caso em estudo, é possível fazer uma interpretação física das seis primeiras 

componentes (Quadro 3.3) que resumem 82.2 % da variância total. Foram estas as 

componentes retidas para a classificação de tipos de tempo, dado que são igualmente 

as variáveis cujo valor próprio ultrapassa 0.7, acima do qual é aconselhável a 

utilização das componentes (JOLLIFLE, 1993b). Este limiar é uma adaptação da “regra 

de Kaiser”, que aconselha a utilização apenas das componentes que explicam uma 

proporção da variância superior à média (JOLLIFLE, 1993b; WILKS, 1995; GRIFFITH e 

AMRHEIN, 1997). Nas ACPs realizadas a partir de uma matriz de correlações, como é 

o caso deste estudo, esse valor médio é igual a 1. No presente trabalho, só a 6ª 

componente se situa abaixo desse limiar. GRIFFITH e AMRHEIN (1997) apontam 

igualmente como critério para seleccionar as componentes significativas, o limiar de 5 

% da variância total, limiar que leva igualmente à selecção das seis primeiras 

componentes deste estudo.  
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Quadro 3.3. Caracterização das seis primeiras componentes da ACP 

 Componentes 

Variáveis 1 2 3 4 5 6 
∆w 0.31 0.43 0.13 -0.41 -0.04 -0.68 
∆n -0.08 -0.2 -0.06 0.45 -0.85 -0.11 

ATa 0 h -0.25 0.82 -0.21 0.29 0.05 0.02 
ATa 6 h -0.45 0.69 -0.27 0.36 0.1 -0.01 
ATa 12 h 0.06 0.84 -0.34 0.17 -0.01 0.02 
ATa 18 h 0.14 0.9 -0.09 0.1 -0.07 0.02 
n 0 h 0.73 -0.2 -0.24 0.2 0.09 -0.21 
n 6 h 0.71 -0.25 -0.26 0.33 0.08 -0.2 
n 12 h 0.57 -0.4 -0.32 0.52 -0.05 -0.09 
n 18 h 0.64 -0.25 -0.41 0.23 0.4 -0.04 
NB 0 h -0.69 -0.1 0.09 0.33 0.19 -0.13 
NB 6 h -0.78 -0.17 0.16 0.3 0.18 -0.21 
NB 12 h -0.79 -0.24 0.23 0.22 0.13 -0.19 
NB 18 h -0.75 -0.15 0.27 0.23 0.05 -0.23 
w 0 h 0.46 0.17 0.64 0.15 0 0.01 
w 12 h 0.64 0.29 0.55 0.11 0.05 -0.19 
w 18 h 0.37 0.03 0.59 0.44 0.11 0.35 
w 6 0.45 0.23 0.7 0.14 -0.01 -0.03 
Valor 
próprio 

5.39 3.51 2.37 1.63 1.02 0.88 

% 
variância 

30.0 19.5 13.2 9.1 5.6 5.0 

 
A classificação de cada indivíduo foi assim feita em função dos scores das seis 

componentes caracterizadas no quadro 3.3. 

B – A Classificação dos dias foi feita segundo o método das k-means 

(LEBART, MORINEAU e FÉNELON, 1982; CORTE-REAL et al. 1998). Este é um processo 

de classificação não hierárquico, em que os indivíduos são agrupados em função da 

distância euclidiana relativamente a um certo número de centróides, num espaço de 

k-dimensões (sendo k o número de variáveis). É um processo iterativo, em, que, após 

o primeiro agrupamento dos indivíduos em torno dos centróides inicias, estes são 

recalculados, como a média de cada um dos agrupamentos e os indivíduos são 

reagrupados, em função das novas posições dos centróides; o processo é repetido 

(novo cálculo de centróides; novo agrupamento dos indivíduos) até que todo o 

conjunto (centróides/indivíduos) seja estável. No caso em estudo, o resultado final foi 

obtido após cinco iterações.  

Este processo, permite a intervenção do “classificador” em duas fases: 

- Escolha do número de classes; 
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- Escolha dos centróides iniciais. 

Estas escolhas introduzem um elemento de subjectividade no processo, mas 

permitem evitar alguns dos inconvenientes dos métodos de classificação hierárquicos. 

Optou-se por 15 classes. Com este número elevado (seleccionado após várias 

experiências) pretende-se maximizar a coerência interna das classes, sendo sempre 

possível, para fins específicos, juntar várias classes. Deve-se também ter em 

consideração que a tipologia se aplica a todo o ano; algumas das classes têm uma 

ocorrência sobretudo sazonal.  

A escolha dos centróides inicias permitiu “orientar” a classificação de acordo 

com os conhecimentos prévios sobre o clima de Lisboa, o que constitui uma das 

grandes vantagens deste método (KALKSTEIN et al, 1998; SHERIDAN, 2002). Este 

processo introduz uma “ideia preconcebida” na classificação, podendo, por isso, ser 

criticável, segundo um critério puramente “estatístico”. Contudo, foi considerado 

preferível à obtenção de resultados totalmente absurdos do ponto de vista 

climatológico (embora estatisticamente lógicos) o que é frequente quando se utilizam 

outros processos de classificação automática 12. Por outro lado, essa influência 

subjectiva é exercida apenas na escolha inicial dos centróides. O processo iterativo 

que se segue permite testar a consistência estatística dessa escolha e eliminar as 

opções com um carácter mais arbitrário. CORTE-REAL et al. (1998) utilizaram o 

algoritmo k-means na classificação de padrões de circulação em Portugal; na opinião 

destes autores, a escolha dos centróides iniciais tem pouca importância no resultado 

final.  

É possível conhecer a distância euclidiana de cada indivíduo em relação ao 

centro final da classe (que corresponde à média aritmética das variáveis utilizadas na 

classificação). Quanto maior esse afastamento, menos típicos são os indivíduos em 

relação às características do tipo de tempo. Para aumentar a coerência interna das 

classes, foram considerados como “não classificados” os indivíduos cuja distância 

euclidiana em relação ao centróide da sua classe fosse superior ao percentil 90 dessas 

distâncias; ou seja, foram retirados da classificação 10 % dos dias do período 

estudado.  

                                                           
12 Uma alternativa é a selecção aleatória dos centróides iniciais, processo igualmente tentado, mas cujos 
resultados não se revelaram satisfatórios; CHAMPEAUX, GOURTORBE e PERIS (1990) fizeram trinta 
selecções aleatórias de centróides, tendo depois escolhido os melhores resultados; trata-se de um 
processo demasiado moroso, pelo menos com os meios informáticos de que se dispõe.  
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C – A análise dos resultados obtidos levou várias vezes a reiniciar o processo de 

classificação, segundo o princípio de iteração já referido. Foram introduzidas 

modificações ao nível dos métodos de classificação propriamente ditos, das variáveis 

de base, do número de classes escolhidas,  dos centróides iniciais e dos indivíduos a 

retirar das classes (em função da distância euclidiana). Assume-se assim que o 

processo não é totalmente objectivo, existindo uma intervenção (limitada) do 

classificador, orientada sempre por dois objectivos: 

- Que as classes fossem coerentes do ponto de vista climático (e não 

apenas estatístico); 

- Que os tipos de tempo de tempo apresentassem uma boa relação com as 

condições térmicas, no seu conjunto.  

Na análise dos tipos de tempo, foram utilizados, sequencialmente, diferentes 

métodos:  

- Caracterização dos tipos de tempo através dos valores médios e 

variabilidade dos parâmetros de base, o que constituiu um primeiro passo 

para compreender o seu significado climático;  

-  Análise da variação sazonal da sua frequência; note-se que, ao classificar 

os dias em função da anomalia térmica e não da temperatura do ar, a 

influência directa da variação estacional da temperatura (dependente dos 

factores astronómicos) foi anulada e, a variação sazonal da frequência dos 

tipos de tempo passou a depender exclusivamente da circulação 

atmosférica. Para simplificar a análise, foi feita a divisão em “estações do 

ano” por meses e de acordo com estudos prévios (ANDRADE, 1994; 

1998) – Quadro 3.4. 

 

Quadro 3.4. Delimitação simplificada das estações do ano 

Estação do ano Meses 
Primavera Março, Abril e Maio 
Verão Junho, Julho, Agosto e Setembro 
Outono Outubro e Novembro 
Inverno Dezembro, Janeiro e Fevereiro 

 

- Análise das situações sinópticas de superfície, correspondentes a cada 

tipo de tempo, através da classificação manual (a partir das cartas 

sinópticas dos Boletins Meteorológicos Português e Espanhol) com base 
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nos trabalhos de FERREIRA e FERREIRA (1983) RAMOs (1986) 

ALCOFORADO (1992) e ANDRADE (1994). Não foi possível fazer essa 

análise de forma sistemática nem para um elevado número de dias, tendo 

apenas um valor indicativo;  

- Análise da relação entre os tipos de tempo e a classificação objectiva de 

tipos de circulação à superfície (Circulation Weather Types - CWT) de 

TRIGO
13 (1996) e TRIGO e DACAMARA (2000). Tratando-se de uma 

classificação diária que abrange parte do período estudado neste trabalho 

(1971 a 1992) foi possível fazer uma análise estatística da relação entre as 

duas tipologias e compreender melhor as condições sinópticas de 

superfície que originam os diferentes tipos de tempo. 

- análise de variância (ANOVA) das variáveis atmosféricas condicionantes 

do conforto térmico, nos dezasseis tipos de tempo; 

- análise da relação entre a tipologia de tipos de tempo e a classificação de 

dias e noites segundo as condições de conforto térmico (Quadros 2.7). 

 A diferenciação dos tipos de tempo quanto à temperatura do ar, tensão de 

vapor, Tmrt e velocidade do vento foi testada através da análise de variância (ANOVA 

- CLARK e HOSKING, 1986; WILKS, 1995). Na variância total de cada um dos 

parâmetros, pode-se distinguir a componente interna a cada tipo de tempo (MSW) e a 

variância entre tipos de tempo (MSB). Quanto maior for MSB, em relação a MSW, 

maior a diferenciação entre os tipos de tempo. Se a tipologia não diferenciar de forma 

estaticamente significativa os parâmetros condicionantes do conforto térmico, 

verifica-se a hipótese nula (H0) de não diferença entre os tipos de tempo. A relação 

entre MSB e MSW pode ser testada através de F (eq. 2.1). 

                                                           
13 Agradeço ao Professor Doutor Ricardo Trigo a cedência dos ficheitos com a classificação diária dos 
CWT. 
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2b. Caracterização dos tipos de tempo 

 

Os tipos de tempo são caracterizados de forma sintética no Quadro 3.5 e a sua 

frequência mensal representada na figura 3.2. Os tipos com vento persistente de N 

ou NW (N1, N2, N3 e N4) representaram 34.0 % da totalidade dos dias estudados. O 

tipo N1 apresentou as anomalias térmicas mais elevadas e o tipo N4 as mais baixas. 

Nos tipos N1 e N2 predominaram as condições de céu limpo ou pouco nublado, 

enquanto em N3 e N4 a cobertura nebulosa foi variável, com frequentes períodos de 

céu muito nublado.  

 

Os tipos N1 e N2 foram mais frequentes no Verão (35.2 % dos dias de Julho e 

Agosto) correspondendo em parte às situações de “nortada” estival (ALCOFORADO, 

1987) particularmente forte em N2; este último tipo teve, em média, as maiores 

velocidades do vento (8 m/s às 18 h). Estes tipos de tempo ocorreram sobretudo 

associados à margem de anticiclone Atlântico, sendo frequente a presença de uma 

depressão de origem térmica sobre a Península Ibérica (fig. 3.3a e 3.3b); o gradiente 

de pressão foi mais forte no tipo N2. Sobretudo nas ocorrências do tipo N2 fora do 

Verão, verificaram-se com frequência situações de margem de Anticiclone Atlântico 

com apófise polar (fig.3.3c; RAMOS, 1986 ; ALCOFORADO, 1992). Os tipos N3 e N4 

foram mais frequentes na Primavera e início do Verão (22.8 % do dias de Abril a 

Junho). N3 associou-se em muitos casos à passagem de perturbações de NW, em 

circulação depressionária ou de margem anticiclónica (fig.3.3d). O tipo N4, ocorreu, 
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genericamente, em situações semelhantes às dos tipos N2 e N3, ou ainda sob a  

influência de uma depressão a N da Península Ibérica (fig.3.3e). 

 

As situações de fluxo persistente de NE a E (E1, E2 e E/N) representaram 

16.0 % dos dias estudados. No tipo E/N, predominaram os fluxos do quadrante E, mas 

verificaram-se muitas situações em que o vento rodou para N, ao longo da tarde (16 % 

dos dias) ou mesmo com fluxo persistente do quadrante N (9 % dos dias) em geral 

fraco e decaindo às 18 h. Este tipo de tempo apresentou também uma elevada 

frequência de situações de calma, quer nocturna, quer às 18 h e mesmo às 12 h. As 

anomalias térmicas foram francamente positivas em E1 e negativas em E/N, 

Quadro 3.5. Caracterização dos tipos de tempo

3 - 6 m/s

> 6 m/s

Limpo ou pouco nublado
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0-6 h 0-6 h12 h 18 h

N1
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Valores intermédios ou nebulosidade variável
Calma

0.4 0.2 1.7 0.9

-1.4 -1.1 -0.2 -1.2

-0.1 0.6 -0.9 -1.9

-2.2 -1.8 -2.5 -3
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2.2 2.8 1.7 1.1
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-1.9

-1.3

-1.1
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sobretudo durante a noite. O tipo de tempo E/N apresentou as temperaturas do ar 

(nocturnas e diurnas) mais baixas, no período estudado. Nos tipos E1 e E/N 

predominaram as condições de céu limpo e, no tipo E2, céu muito nublado. Os tipos 

E/N e E2 foram particularmente frequentes no Inverno (25.6 % dos dias de Dezembro 

a Fevereiro – fig. 3.2) e E1, no final do Inverno, Primavera (10.0 % do mês de Março) 

e Outono. O tipo E/N correspondeu principalmente a situações de circulação 

anticiclónica de trajectória continental (fig.3.3f-g) mas também ocorreu em situações 

em que o anticiclone se localizou sobre a Península Ibérica e o Mediterrâneo ou o 

Norte de África (Anticiclone Ibero-Africano ou Ibero Mediterrâneo - RAMOS, 1987; 

ALCOFORADO, 1987). Esta última situação foi, contudo, mais característica do tipo 

E1, o qual  ocorreu também com muita frequência em situações de anticiclone de raiz 

Atlântica (fig.3.3h-i) O tipo E2 foi condicionado sobretudo por situações 

depressionárias de tipo estacionário (fig.3.3j). 

Nos dias dos tipos W1, W2 e W3 (figs 3.3k-m) predominaram fluxos de SW a 

W, associados em geral a condições de céu muito nublado. Globalmente, estes tipos 

de tempo observaram-se em 16.4 % dos dias estudados. Os tipos W1 e W2 tiveram 

anomalias da temperatura do ar positivas, quer de dia, quer de noite, enquanto a 

anomalia da Tmrt, de acordo com as condições de céu muito nublado, foi positiva 

durante a noite e negativa de dia. W1  distinguiu-se de W2 sobretudo pela menor 

velocidade do vento. O tipo W3 teve em geral anomalias térmicas negativas, 

sobretudo durante o dia. Os tipos W1 e W2 foram mais frequentes no Outono e 

Inverno (período em que representaram 17.8 % dos dias); W3 teve maior frequência 

na Primavera/início de Verão e no final do Verão/Outono (11.1 % em Maio, 11 % em 

Setembro). Estes tipos de tempo ocorreram, sobretudo, associados a situações de 

circulação perturbada de W a SW ou à margem Sul de depressões, sendo esta última 

situação particularmente frequente em W3. O tipo W1 ocorreu  muitas vezes em 

situações de margem anticiclónica, com fraco gradiente de pressão.  
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Nos restantes tipos, que representaram 23 % dos dias estudados, houve 

rotação do vento entre as 12 h e as 18 h, de acordo com o indicado no Quadro 3.5. 

Nos tipos E-N1, E-N2 e E-W, predominaram condições de céu limpo ou pouco 

nublado e, em E-N3 e W-N, foram frequentes os períodos de céu muito nublado. A 

anomalia térmica foi fortemente positiva em E-N1 (este tipo teve as temperaturas do 

ar mais elevadas, no período estudado) sendo particularmente baixa em E-N2, durante 

a noite, associada às condições de fraca nebulosidade e, durante o dia, em W-N. Os 

Fig.3.3.Esquema de algumas situações sinópticas à superfície características 
dos diversos tipos de tempo
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tipos E-N1 e E-N2 foram mais frequentes no Verão (18.6 % dos dias de Julho e 

Agosto) enquanto E-N3, E-W e W-N assumiram maior importância nas estações 

intermédias. A rotação do vento observada nestes tipos de tempo pode associar-se a 

situações muito diferentes: 

- Uma modificação na configuração do campo de pressão, à escala 

sinóptica, levando a rotação do fluxo regional; 

 - A aproximação ou passagem de uma superfície frontal; 

- Condições propícias ao desenvolvimento de sistemas de circulação locais 

(brisas do estuário ou de oceano). ALCOFORADO (1987) estudou com detalhe as 

situações de brisa estival em Lisboa, assim como a circunstâncias do seu 

desencadeamento. São, basicamente, situações de abrigo aerológico, com fraco 

gradiente de pressão e forte aquecimento da superfície (associado a nebulosidade 

reduzida). Embora sejam mais frequentes no Verão (29 % a 30 % dos dias nesta 

estação do ano, segundo ALCOFORADO (1987) e ANDRADE (1998) estas condições 

podem ocorrer em qualquer período do ano.  

Embora qualquer situações sinópticas possa originar qualquer tipo de tempo, 

nos tipos E-N1 e E-N2 predominaram claramente as situações de brisa (figs. 3.3n-p) 

enquanto em W-N, a rotação do vento se associou, sobretudo, à passagem de 

perturbações frontais de W ou NW (fig. 3.3r). Os tipos E-N3 e E-W corresponderam a 

uma grande diversidade de situações (fig. 3.3q).  

 

2c. Relação dos tipos de tempo com os CWT 

 

 A classificação de tipos de circulação à superfície (Circulation Weather 

Types - CWT) de TRIGO (1996) e TRIGO e DaCAMARA (2000) foi desenvolvida com o 

objectivo de estudar a distribuição e variabilidade da precipitação em Portugal, com 

base nos índices de circulação e vorticidade, obtidos a partir do campo de pressão à 

superfície sobre a Europa Ocidental e a Península Ibérica. Os autores referidos 

obtiveram 26 tipos de circulação (Quadro 3.6) dos quais 8 são puramente direccionais 

(correspondendo a sectores de 45°), dois são caracterizados pela vorticidade 

(ciclónica e anticiclónica) e os restantes são tipos de transição entre as situações de 

vorticidade dominante e direccionais (Quadro 3.6).  

Na análise da relação entre os tipos de tempo e os tipos de circulação, deve ser 

tida em consideração que a classificação de tipos de tempo diz respeito à totalidade do 
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dia, enquanto nos CWT só foi considerada a situação das 12 h. Algumas das 

combinações menos típicas entre as duas tipologias resultaram de dias com condições 

variáveis. Muitos aspectos dos tipos de tempo podem ser explicados pela passagem de 

superfícies frontais, não consideradas nos CWT (os dias em que Portugal Continental 

foi afectado por superfícies frontais integraram-se, na sua maior parte, nos tipos de 

circulação W, SW, NW, C ou A) ou pelas condições de circulação em altitude.  

 
Quadro 3.6. Tipos de circulação (CWT) de TRIGO (1996) 

e TRIGO e DaCAMARA (2000) 

Tipos direccionais Características típicas do campo de pressão 

NE Orientação das isóbaras sobre a Península Ibérica NE-SW, 
com altas pressões a NW 

E Isóbaras E-W, com altas pressões a N 

SE Isóbaras SE-NW, com altas pressões a NE 

S Isóbaras S-N, com altas pressões a E 

SW Isóbaras SW-NE, altas pressões a SE 

W Isóbaras W-E, altas pressões a S 

NW Isóbaras NW-SE, altas pressões a W ou SW 

N Isóbaras N-S, com altas pressões a W 

Tipos com vorticidade dominante 

A Campo de altas pressões sobre a Península Ibérica 

C Campo de baixas pressões sobre a Península Ibérica 

Os tipos de transição correspondem ao cruzamento entre um tipo de vorticidade 
dominante (A ou C) e um tipo direccional; por exemplo:  
AN -  tipo anticiclónico com fluxo de N 
CSE – Tipo ciclónico com fluxo de SE 
 

A relação estatística entre os tipos de tempo, os tipos de circulação (CWT) e as 

classes de conforto térmico (Quadro 2.7) foi analisada através do teste do χχχχ2 (CLARK 

e HOSKING, 1986) que permite avaliar a diferença entre a matriz de co-ocorrências 

(entre as duas tipologias) observada (Oj) e a matriz esperada em caso de 

independência estatística, em que a frequência do cruzamento entre duas classes (Ej) é 

dada por: 

 

Ej = total da linha . total da coluna     (3.1) 
  n 
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Sendo o χχχχ2 da diferença entre as frequências esperadas e observadas, numa 

matriz de c colunas e r linhas:       (3.2) 

 
Para que a Hipótese nula de ausência de relação entre Oj e Ej seja rejeitada, o 

χχχχ2 deve ser superior ao valor crítico, função do nível de significância pretendido e dos 

graus de liberdade associados ao teste (r –1) (c-1). 

Os principais tipos de circulação (CWT) associados a cada tipo de tempo são 

indicados no Quadro 3.7. A relação estatística entre as duas tipologias é muito 

significativa (χχχχ2 de 9108.3, para um valor crítico mínimo de 421.15).  

Dos tipos de tempo com fluxo predominante de N ou NW (Quadro 3.5) o tipo 

N1 associou-se com maior frequência às condições de circulação anticiclónica (tipo 

A) ou ainda de NE ou N. No tipo N2, com vento mais forte e temperaturas mais- 

baixas, predominaram os CWT N ou NE. Nos tipos de tempo N3 e N4, foi igualmente 

frequente o CWT N, mas também as situações Anticiclónicas de NW.  

Os tipos de tempo W1, W2, W3 e W-N corresponderam sobretudo aos CWT 

W, SW, NW, C ou mesmo A (nos tipos de tempo W1 e W-N, caracterizados por vento 

fraco).   

Os tipos de tempo com condições de vento fraco e céu limpo ou pouco 

nublado corresponderam principalmente a CWT A, E ou NE. O CWT NE foi o que se 

associou com maior frequência ao tipo de tempo E-N1 (sobretudo no Verão) seguido 

do tipo A; contudo, o conjunto dos tipos de circulação anticiclónicos (A, ANE, AE, 

etc.) foi mais frequente nos dias E-N1. O tipo E/N, que ocorreu principalmente no 

Inverno, foi condicionado sobretudo pelo CWT Anticiclónico, associado a gradientes 

de pressão muito fracos. 
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Quadro 3.7. Principais tipos de circulação (CWT) associados  
a cada tipo de tempo 

Tipo de 
tempo (*) 

Tipos de circulação (CWT) mais frequentes 
Significado das siglas no Quadro 3.6 

E/N A (44.9 %) E (11 %) NE (9.8 %) 
E1 E (29.6 %) A (25.4%) SE (10.4 %) 
E2 SE (17.5 %) C (14.6 %) E (11.1 %) 
E-N1 NE (38.3 %) A (22.5 %) E (11.4 %) 
E-N2 A (34.5 %) NE (22 %) ANE (8.9%) 
E-N3 A (19.5 %) NE (14.6 %) C (12.4 %) 
E-W A (24.6 %) NE (11 %) C (8 %) 

N1 A (31.3 %) NE (20.8%) N (13.4 %) 
N2 N (26.7 %) NE (24.5 %) A (20.3 %) 
N3 N (29.2 %) A (20.4 %) NW (13.2 %) 
N4 N (22.7 %) A (17.9 %) ANW (13.2 %) 
W1 SW (24.5 %) A (14.9 %) C (12.1 %) 
W2 W (45.9 %) SW (12.3 %) NW (11.9 %) 
W3 W (22.7 %) C (16.9 %) SW (15.7 %) 
W-N W (16.1 %) A (14.5 %) NW (11.9 %) 

* Significado das siglas no Quadro 3.5 

 

 Verificou-se que o CWT Anticiclónico correspondeu a uma grande diversidade 

de tipos de tempo, desde o E/N ao W1. Isto deveu-se ao facto de este CWT abranger 

situações muito diversas, podendo provocar a advecção de diferentes massas de ar 

sobre Portugal Continental; por outro lado, não é tida em conta a passagem de 

perturbações frontais e, em muitos dos dias com tipos de tempo W1 e W-N, o 

território português encontra-se numa margem anticiclónica (com fraco gradiente de 

pressão) perturbada.  

Também no CWT NE se verificaram grandes diferenças quanto ao tipo de 

tempo associado, em função das estações do ano e do gradiente de pressão. No Verão, 

este CWT originou quer situações de nortada (por vezes forte) integradas sobretudo 

nos tipos N1 e N2, correspondentes aos gradientes de pressão mais acentuados, quer 

dias do tipo E-N1, em situações de gradiente de pressão muito fraco. No Inverno, os 

dias com este CWT foram sobretudo dos tipos E/N (estando nestes casos associados, 

frequentemente, a temperaturas muito baixas) N2 ou E2.  
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3. Relação dos tipos de tempo com as condições de conforto térmico 

 

 Com o objectivo de conhecer melhor a importância bioclimática dos tipos de 

tempo, foi analisada a relação dessa tipologia com os valores dos diversos elementos 

climáticos, por um lado e, por outro lado, com a classificação bioclimática dos dias e 

das noites (Quadro 2.7)  

 A diferenciação dos tipos de tempo quanto à Ta, Pa, Tmrt e V foi testada 

através da análise de variância (ANOVA - CLARK e HOSKING, 1986; WILKS, 1995). 

A variância interna a cada tipo de tempo corresponde a MSW e a variância entre tipos 

de tempo a MSB. Quanto maior for MSB, em relação a MSW, maior a diferenciação 

entre os tipos de tempo. Se a tipologia não diferenciar de forma estaticamente 

significativa os parâmetros condicionantes do conforto térmico, verifica-se a hipótese 

nula (H0) de não diferença entre os tipos de tempo. A relação entre MSB e MSW pode 

ser testada através de F (eq. 2.1).  

 O teste foi feita por estações do ano (Quadro 3.8). Os valores de F foram 

sempre muito superiores ao limiar crítico (F = 1.65). Pode-se portanto concluir que a 

tipologia adoptada permite distinguir diferentes regimes das variáveis atmosféricas 

em causa. Os valores de F foram mais elevados (indicando uma maior diferenciação 

entre tipos de tempo) no Verão para a velocidade do vento e a temperatura do ar, 

excepto, para esta última variável às 6 h, em que o de F mais alto foi o do Inverno. A 

tensão de vapor teve uma maior diferenciação no Inverno e a temperatura radiativa 

média no Inverno às 0 h, 6 h e 18 h e no Verão às 12 h.  

 A relação entre os tipos de tempo e as classes de conforto térmico foi testada 

através do χ2. A análise foi feita separadamente para os períodos nocturno e diurno e 

ainda para as diferentes estações do ano, dado que o mesmo tipo de tempo pode ter 

consequências diferentes, em diferentes períodos sazonais. A relação estatística entre 

as duas tipologias é muito significativa, em todas as estações do ano quer no período 

nocturno, quer no diurno (Quadro 3.9).  
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Quadro 3.8. Diferenciação entre os tipos de tempo quanto às variáveis atmosféricas: 
valor de F obtido através da análise de variância (F crítico = 1.65) 

 0 h 6 h 12 h 18 h 
Temperatura do ar 

Primavera 66.3 56.5 76.7 119.9 
Verão 133.6 99.9 215.0 237.4 
Outono 49.3 61.4 43.0 46.6 
Inverno 118.4 203.6 125.4 56.7 

Velocidade do vento 

Primavera 53.6 54.1 76.1 61.8 
Verão 70.2 93.6 95.1 87.2 
Outono 28.8 41.6 50.4 31.4 
Inverno 60.5 75.9 90.9 66.2 

Temperatura radiativa média 

Primavera 44.2 34.6 61.5 24.8 
Verão 69.1 27.5 68.2 30 
Outono 42.8 94.9 34.9 53.3 
Inverno 140.6 238.3 39.9 92.8 

Tensão de vapor 

Primavera 48.3 54.4 36.9 37.3 
Verão 22.4 24.1 33 27.6 
Outono 50.9 67 43.8 42.4 
Inverno 119.3 164.1 125.1 90.7 

 

Quadro 3.9. Teste da relação entre os tipos de tempo e as classes de conforto 

Estação χ2 Valor crítico 
Dia 

Primavera 1052.9 129.9 
Verão 12341.0 113.2 
Outono 1259.2 129.9 
Inverno 3507.3 113.2 

Noite 
Primavera 402.8 74.5 
Verão 1006.1 106.4 
Outono 357.5 74.5 
Inverno 733.0 74.5 

 
Os tipos de tempo com fluxo persistlente de N a NW caracterizaram-se por 

anomalias térmicas negativas e vento de velocidade moderada ou forte (excepto o 

tipo N1). Aos tipos N3 e N4 correspondeu também, céu muito nublado (embora com 

frequentes abertas). Umas e outras são condições favoráveis ao arrefecimento 

fisiológico; no tipo N2 a Tmrt diurna elevada foi, em parte, compensada pela forte 

velocidade do vento. A estes tipos de tempo corresponderam, sobretudo, os períodos 
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Frios ou Muito Frios de Primavera e, com muito menor frequência, de Outono e 

Inverno (fig. 3.4 e 3.5). Condicionaram também parte dos dias Confortáveis de Verão 

e Primavera (particularmente em  Maio). O tipo N1 teve alguma importância para os 

dias Quentes e Muito Quentes no Verão (fig. 3.9). Aos tipos de tempo W1, W2 e W3 

corresponderam, em geral, céu muito nublado (e Tmrt diurna baixa); a Ta não 

apresentou valores extremos, de acordo com a trajectória oceânica do fluxo e o vento 

soprou moderado a forte, excepto no tipo W1. Em função disto, W1, W2 e W3 

associaram-se sobretudo ao frio diurno, no Inverno e estações intermédias (mas não 

aos dias Muito Frios – fig.3.4) e às condições térmicas Confortáveis (diurnas e 

nocturnas – figs. 3.7 e 3.8). Na Primavera e Verão, foi mais importante o tipo W3 

(com anomalias térmicas negativas) e, no Outono e Inverno, os tipos W1 e W2 (com 

anomalias térmicas mais elevadas).  

 A relação dos tipos de tempo com fluxos do quadrante E é complexa, porque 

as características térmicas das massas de ar continentais variam, ao longo do ano. O 

tipo E/N apresentou Ta baixa (as mais baixa do período estudado) mas compensada 

em parte por Tmrt elevada. Assim, nas situações de vento mais forte, quando a Tmrt 

não foi suficiente para compensar as transferências convectivas, o tipo E/N 

correspondeu a dias Frios e Muito Frios, sobretudo no Inverno (fig. 3.4). Este tipo de 

tempo foi, sobretudo, responsável por uma elevada percentagem de noites Frias e 

Muito Frias de Outono e Inverno (fig. 3.5). No tipo E1 também predominaram vento 

fraco e céu pouco nublado, mas a Ta foi superior à do tipo anterior. Associou-se por 

isso, sobretudo, a Dias Confortáveis (principalmente no Inverno) e, também, a alguns 

Dias Quentes e Muito Quentes (na Primavera e no mês de Setembro). Durante a noite, 

este tipo de tempo originou por vezes condições de frio. O tipo E2, com temperatura 

do ar mais baixa, vento mais forte e céu muito nublado, teve uma particular 

importância nos dias Muito Frios de Inverno.  

 Deve também ser referida a importância do tipo E-N1, nos períodos Quentes e 

Muito Quentes de Verão e Primavera (figs.3.6 e 3.9). Este tipo de tempo associou a 

Ta e Tmrt (diurna) elevadas e vento fraco; 22.1 % dos dias E-N1 de Verão foram 

Quentes e 71.4 % Muito Quentes. Este tipo de tempo tem uma probabilidade (não 

considerando as condições dos dias anteriores) de 94.4 % de apresentar desconforto 

térmico diurno acentuado. 47.5 %  das noites foram Confortáveis e 6.7 % Quentes ou 

Muito Quentes. Os tipos E-N2 e E-W, com Ta mais moderada, associaram-se 
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principalmente com os dias Quentes de Verão e com os dias Confortáveis de 

Primavera e Outono.  

 

N1

N2

N3+N4

W1+W2+W3

E/N

E1

E2

E-N1+E.N2+E-W

E-N3

Outros

Tipos de Tempo
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CAPÍTULO 4 

 

AS CLASSES DE CONFORTO TÉRMICO EM LISBOA/PORTELA 

 

 Com o objectivo de caracterizar o bioclima humano de Lisboa, foi analisada a 

série de Temperatura Fisiológica de Lisboa/Portela, no período 1971/2000, 

classificada de acordo com os critérios indicados no Quadro 2.7. Foram abordados 

diferentes aspectos: 

- Frequência global; 

- persistência; 

- variação sazonal; 

- variação interanual e a estacionaridade da série. 

 

1. Frequência de ocorrência das classes de conforto térmico 

 

1a. Métodos e técnicas de análise 

 

Foi estudada a probabilidade empírica de ocorrência (P (c)) das classes de 

conforto, equivalente à sua frequência relativa (CLARK e HOSKING, 1986; WILKS, 

1995): P(c) = f(c)/n, sendo f(c) número de ocorrência da classe de conforto e n o 

número total de indivíduos da amostra. Outro aspecto analisado foi a probabilidade 

de sucessão entre as classificações diurna e nocturna.  

O modelo utilizado para a avaliação do conforto térmico pressupõe uma 

situação “padrão”, num espaço aberto. O espaço urbano pode impor condições 

muito diversas, nomeadamente quanto ao abrigo do vento e da radiação solar directa. 

Com o objectivo de conhecer a variação da Temperatura Fisiológica em condições 

desse tipo, esta foi também calculada assumindo as seguintes condições:  

a. abrigo do vento, com uma velocidade máxima de 0.1 m/s; 

b. abrigo da radiação solar directa (mantendo-se constantes os restantes 

parâmetros do balanço radiativo). 



 114

Em ambos os casos, os abrigos (teóricos) são de extensão limitada (como 

podem ser proporcionados por um “guarda vento” ou um chapéu de Sol) não 

afectando, de forma significativa, o balanço energético e radiativo local e, portanto, a 

temperatura do ar ou da superfície do terreno. 

  

1b. Frequência global 

 

No período 1971/2001, em Lisboa/Portela, os dias Confortáveis 

representaram 16.3 % do total (fig. 4.1). Contudo, o conjunto dos dias Confortáveis e 

com desconforto moderado (Frios ou Quentes) teve uma frequência claramente 

superior à dos dias francamente Desconfortáveis (60.6 % do primeiro grupo, 26.8 % 

do segundo). Há ainda que considerar 12.5 % de dias não classificados.  

 Os dias com desconforto devido ao frio (Frios e Muito frios) tiveram maior 

número de ocorrências do que os dias Quentes e Muito Quentes (16.4 % no primeiro 

caso, 10.4 % no segundo). Contudo, a frequência de dias Muito Quentes foi superior à 

de dias Muito Frios (4.6 % e 1.8 %, respectivamente).  

 As Noites Confortáveis representaram 8.7 % do total (fig. 4.2). A classe mais 

frequente foi a das noites Moderadamente Frias e, o conjunto das noites Frias e 

Muito Frias ultrapassou em muito o das noites Quentes e Muito Quentes. Como no 

período diurno, os valores moderados de Temperatura Fisiológica foram muito mais 

frequentes do que os francamente desconfortáveis (66.9 % para 29.3 %).  
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1c. Relação entre o conforto térmico diurno e nocturno 

  

 A relação entre dias e noites foi estudada em termos de probabilidade de 

transição (Quadro 4.1). Verifica-se que, após um dia Confortável, existem 75 % de 

probabilidades de ocorrência de uma noite Moderadamente Fria, 16 % de uma noite 

Fria e apenas 8 % de uma noite Confortável. Após os dias Quentes e Muito Quentes, 

as noites são do tipo Confortável em 48 % ou Moderadamente Frio (em 40 %); a 

probabilidade de suceder uma noite Quente ou Muito Quente a uma dia com a mesma 

classificação é apenas de 21 %.  

 

Quadro 4.1. Probabilidade de que a um determinado tipo de dia,  
suceda um tipo de noite 

 Noites 
  Muito 

Frias 
Frias Moderad

amente 

Frias 

Confortá

veis 
Moderad
amente 
Quentes 

Quentes Muito 

Quentes 

Muito 

Frios 
0.29 0.55 0.16 0 0 0 0 

Frias 0.1 0.55 0.34 0 0 0 0 
Moderad. 

Frios 
0.02 0.48 0.49 0.01 0 0 0 

Confortá

veis 
0 0.16 0.75 0.08 0 0 0 

Moderad. 
Quentes 

0 0.04 0.75 0.19 0 0 0 

Quentes 0 0.01 0.53 0.45 0.01 0.01 0 

Dias 

Muito 

Quentes 
0 0 0.22 0.52 0.07 0.1 0.1 

 

1d. Conforto térmico em situação de abrigo do vento 

 

As consequências bioclimáticas de uma situação de abrigo do vento são 

previsivelmente diferentes de dia e de noite e de acordo com a estação do ano. Uma 

diminuição da velocidade do vento reduz as transferências de calor do corpo para a 

atmosfera por convecção e evaporação, o que só pode ser compensada por via 

radiativa, procurando a sombra durante o dia, ou ainda modificando o vestuário ou a 

actividade física.  
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- Período diurno 

 

Entre Novembro e o início da Primavera, a ausência de vento por efeito do 

abrigo provoca um decréscimo acentuado na frequência de dias Frios e Muito 

Frios - fig. 4.3 - (entre Novembro e Abril, estes tipos de dias passam de 32.7 % para 

apenas 1.3 %; as noites reduzem-se de 54.7 % para 31.1 %); os Dias Muito Frios 

deixam, praticamente, de ocorrer. Esta diminuição é sobretudo compensada por um 

grande aumento dos dias com desconforto moderado. Ocorre também um 

incremento, mais limitado, da frequência de dias Confortáveis.  

Entre os meses de Abril e Outubro, a redução da velocidade do vento leva ao 

incremento dos dias Quentes e Muito Quentes e à diminuição dos dias 

Confortáveis. Ao contrário da situação padrão, a frequência de dias Muito Quentes 

passa a ser superior à de dias Quentes e Moderadamente Quentes (61 % dos dias de 

Verão passam a ser Muito Quentes).  

Pode-se portanto considerar que o impacto da velocidade do vento sobre o 

conforto térmico é mais acentuado no Verão do que no Inverno. A frequência global 

de dias Desconfortáveis (Frios ou Quentes) aumenta de 23.6 % para 30.7 %. A 

variação dos dias Confortáveis é também muito mais acentuada no Verão do que no 

Inverno. No balanço anual, o efeito da diminuição da velocidade do vento é 

claramente desfavorável em relação à frequência dos dias deste tipo, que sofrem uma 

redução de 48 %.  

 

- Período nocturno 

 

Entre Novembro e Maio, o abrigo do vento provoca uma diminuição 

acentuada na frequência das noites Frias e Muito Frias – fig. 4.4 - (passam de 54.7 

% para 31.1 %). A frequência de noites Confortáveis e Quentes permanece baixa, 

aumentando sobretudo as condições de desconforto moderado. De Maio a 

Setembro, aumentaram muito as ocorrências de noites Quentes e Muito Quentes 

(passam de 1 % para 7 %) e Confortáveis.  

No conjunto do ano, a frequência de noites francamente Desconfortáveis 

diminui de 29.3 % para 19.0 %. A frequência de noites Confortáveis passa a ser 

superior à de noites desConfortáveis, com, um incremento de 8.6 % para 20.5%.  
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1e. Conforto térmico à sombra 

 

Em condições diurnas de céu limpo ou pouco nublado (54 % das observações 

estudadas tiveram nebulosidade inferior ou igual a 3/8) a radiação solar é uma 

componente fundamental do input radiativo, aumentando de forma acentuada a Tmrt. 

A sombra tem portanto um efeito de arrefecimento, que pode ser compensado pela 

regulação da Ta (aquecimento) pela diminuição do movimento do ar, ou por um 

aumento do vestuário e da actividade física.  

 

No período de Novembro a Abril, a sombra é por isso um factor de 

desconforto térmico, provocando o aumento da frequência de dias Frios e Muito 

Frios (fig. 4.5) que passam de 32.7 % (na situação padrão) para 54.3 %. Isto apesar 

de, nos meses de Primavera, as condições de sombra provocarem também um 

aumento (muito limitado) da frequência de dias Confortáveis. No Verão, a sombra 

reduz de forma muito acentuada o desconforto devido ao calor, incrementando a 

frequência de dias Confortáveis (de 20.8 % para 38.4 %). 

 

Classificação dos períodos
 diurnos e nocturnos
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2. Persistência das classes de conforto térmico 

 

 A probabilidade de ocorrerem determinadas condições bioclimáticas, num 

dado dia, não pode ser dissociada das condições do dia anterior. Foi por isso analisada 

a persistência das condições de conforto diurnas, através do modelo das cadeias de 

Markov. Esse estudo foi feito por estações do ano (Quadro 3.4).  

A ocorrência de uma dada classe de conforto, num dia ou numa noite particular, 

constitui um evento discreto; a sucessão de classes de conforto pode ser representada 

e analisada sob a forma de uma cadeia de Markov de primeira ordem (RYOO e 

KWOON, 1994; WILKS, 1995; MARTÍN-VIDE et al., 1997; POGGI et al. 2000). Este 

modelo é mais frequentemente aplicado sob a forma de “cadeias de dois estados”, em 

que são consideradas apenas duas possibilidades em relação a um dado fenómeno 

(ocorrência ou não ocorrência). Se a ocorrência for codificada como “1” e a sua 

ausência como “0”, a série de eventos surge como uma sucessão de “1” e “0”. 

Existem quatro tipos de transição possível entre dois eventos sucessivos: 0-0; 0-1; 

1-0; 1-1.  

Pode ser utilizado, contudo, um modelo de vários estados, correspondente cada 

um a uma condição do fenómeno. No caso em estudo, foram consideradas cinco 

classes de conforto (Quadro 4.2): 

 

Quadro 4.2. Classes de conforto diurno utilizadas no modelo das cadeias de Markov 

Classe Código 

Frio ou Muito Frio F+MF 

Moderadamente frio MODF 

Confortável CONF 

Moderadamente quente MODQ 

Quente ou Muito 
Quente 

Q+MQ 
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Numa cadeia de Markov, a probabilidade condicional de que ao estado i, no 

tempo t, se suceda o estado j, no tempo t+1  (pij) é dada por (WILKS, 1995): 

          (4.1) 
Sendo nij a frequência total de transições do tipo ij e ni* a frequência de eventos 

do tipo i, seguido por qualquer outro tipo.  

A probabilidade de sucessão entre todas as classes do Quadro 4.2 foi calculada 

por estação do ano. Nos quadros 4.4 e 4.5 é dada, em cada linha, a probabilidade de se 

sucederem, em dois dias contíguos, as classes indicadas nas colunas (essa 

probabilidade pode ser interpretada em termos percentuais; por exemplo, existem 37 

% de probabilidade de, na Primavera, a um dia Frio ou Muito Frio se suceder um dia 

com as mesmas características – Quadro 4.4). A soma das probabilidades em cada 

linha não é igual a 1, porque não foram indicados nos quadros as probabilidades de 

sucessão referentes aos dias não classificados.  

A dependência entre os eventos sucessivos pode ser testada através da estatística 

α (ANDERSON e GOODMAN, 1957, cit. por MOON, RYOO e KWON, 1994): 

     (4.2) 

   (4.3) 
Sendo pj a probabilidade marginal  de coluna j: 

 Que se distribui assimptoticamente como o χ2 com (N-1)2 graus de liberdade, 

sendo N o número de classes. A hipótese nula (H0) de independência estatística entre 

eventos sucessivos é rejeitada (e portanto o modelo da cadeia de Markov aceite) com 

um determinado nível de probabilidade, se α for superior ao limiar de χ2 para o 

número de graus de liberdade em causa (25 no caso em estudo).  

Utilizando também um modelo de cadeia de Markov de dois estados e de 

primeira ordem, foi calculada a probabilidade da duração de sequências de vagas de 

frio ou de calor, através de (RYOO E KWOON, 1994; WILKS, 1995; MARTÍN-VIDE et 

al., 1997):  

Pn = (p11 n-1)*(1- p11)       (4.4) 
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Em que Pn é a probabilidade de que a sequência dure n dias.  

O cálculo foi feito por estações do ano14; o modelo foi testado através dos testes 

do χ2 e D de Kolmogorov-Smirnov15  (CLARK e HOSKING, 1986 ;WILKS, 1995) 

comparando a duração esperada de Pn com a duração observada.  

Ainda segundo MOON, RYOO e KWOON (1994) a duração média das sequências 

(E) de eventos semelhantes é dada por: 

 
E = 1/(1- p11)        (4.5) 

  
 

O parâmetro α (eq.4.2) calculado para as quatro estações do ano (Quadro 4.3) 

apresentou sempre um valor muito superior a 44.31, limiar de rejeição da hipótese 

nula para 25 graus de liberdade e 99 % de probabilidade. Pode portanto considerar-se 

que existe uma forte dependência estatística entre as classes de dias sucessivos. 

 

Quadro 4.3. Valor de α para a sucessão entre diferentes classes de conforto 

 Primavera Verão Outono Inverno 
α 841.6 498.8 794.3 152.2 

 

As probabilidades de transição (eq. 4.3) foram também calculadas por estação 

do ano (Quadro 4.4). A probabilidade de a um dia Frio ou Muito Frio suceder outro 

com as mesmas características é, obviamente, máxima no Inverno (61.0 %). Nas 

estações intermédias, a probabilidade de se seguirem dias de outro tipo (sobretudo 

Moderadamente Frios) aos dias Frios ou Muito Frios é superior à de se manter a 

mesma classe de conforto. Aos dias Confortáveis seguem-se, com maior frequência, 

dias do mesmo tipo na Primavera e no Outono, dias Moderadamente Quentes no 

Verão e dias Moderadamente Frios no Inverno. Os dias Quentes e Muito Quentes têm 

uma elevada probabilidade de se sucederem no Verão (63 %) e na Primavera (40 %).  

 

                                                           
14 O carácter artificial da divisão em estações do ano coloca o problema das sequências de dias frios (ou 
quentes) que abrangem duas estações do ano. Dado o seu reduzido número, optou-se por dividir essas 
séries em duas partes, tratando cada uma delas na estação respectiva, o que implica, necessariamente, 
uma margem de erro na avaliação da duração real das sequências. 
15 Os testes de χ2  e de Kolmogorov-Smirnov utilizam-se basicamente pora o mesmo objectivo: testar 
estatísticamente o ajustamento entre uma frequência observada e uma frequência esperada (em função 
de um modelo teórico); o teste de Kolmogorov-Smirnov deve aplicar-se quando o número de 
categorias seja muito baixo e a frequência, em algumas dessas categorias, seja muito reduzida (CLARK 
e HOSKING, 1986). 
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Quadro 4.4. Probabilidades de transição em diferentes estações do ano 

PRIMAVERA 

 F+MF MODF CONF MODQ Q+MQ 
F+MF 0.37 0.54 0.05 0.01 0 
MODF 0.16 0.55 0.19 0.01 0 
CONF 0.02 0.24 0.44 0.16 0.01 
MODQ 0 0.06 0.26 0.38 0.1 
Q+MQ 0.001 0 0 0.31 0.4 

VERÃO 

 MODF CONF MODQ Q+MQ 
MODF 0.28 0.43 0.02 0.00 
CONF 0.03 0.46 0.36 0.05 
MODQ 0.01 0.18 0.51 0.22 
Q+MQ 0.001 0.00 0.22 0.63 

OUTONO 

 F+MF MODF CONF MODQ Q+MQ 
F+MF 0.36 0.55 0.03 0.00 0.00 
MODF 0.10 0.66 0.08 0.002 0.00 
CONF 0.007 0.28 0.45 0.04 0.00 
MODQ 0.018 0.036 0.18 0.25 0.00 
Q+MQ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

INVERNO 

 F+MF MODF CONF MODQ 
F+MF 0.61 0.37 0.003 0.00 
MODF 0.39 0.55 0.009 0.00 
CONF 0.07 0.37 0.23 0.00 
MODQ 0.00 0.00 0.00 0.00 
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A probabilidade teórica de uma sequência de dias das classes extremas do 

Quadro 4.2 ter uma determinada duração (eq. 4.4) é dada no Quadro 4.5, assim como 

a duração média dessas sequências. 

 

Quadro 4.5. Probabilidade teórica de duração de sequências de dias Frios ou Muito 
Frios e de dias Quentes ou Muito Quentes 

 Sequências de dias Frios e 
Muito Frios 

 Sequências de dias 
Quentes e Muito 

Quentes 
N Primavera Outono Inverno  Primavera Verão 
1 0.63 0.64 0.39  0.60 0.37 

2 0.23 0.23 0.24  0.24 0.23 
3 0.09 0.08 0.15  0.1 0.15 
4 0.03 0.03 0.09  0.04 0.09 
5 0.01 0.01 0.05  0.02 0.06 
6 0.00 0.00 0.03  0.01 0.04 
7 0.00 0.00 0.02  0.00 0.02 
8 0.00 0.00 0.01  0.00 0.01 
9 0.00 0.00 0.01  0.00 0.01 
10 0.00 0.00 0.00  0.00 0.01 

Duração
Média 

1.6 1.7 2.6  1.7 2.7 

 

Os resultados do χ2 e teste D de Kolmogorov-Smirnov (Quadro 4.6 e 4.7) 

permitem concluir que existe um ajustamento para as sequências quer Quentes, quer 

Frias, na Primavera, Verão e Outono, mas não no Inverno. Nesta estação, o modelo 

subestima a probabilidade de ocorrência de dias Frios ou Muito Frios isolados e 

sobrestima a probabilidade de sequências com 2, 4 ou 6 dias.   
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Quadro 4.6. Frequência observada e estimada da duração das sequências de dias Frios 
e Muito Frios e teste do χ2 

Primavera Outono Inverno Nº de dias 
Observ. Estim. Observ. Estim. Observ. Estim. 

1 137 134.8 69 65.3 232 195.8 
2 51 49.9 18 23.5 99 119.4 
3 13 18.5 12 8.5 77 72.8 
4 9 6.8 2 3.0 32 44.4 
5 2 2.5 1 1.1 26 27.1 
6 1 0.9 0 0.4 6 16.5 
7 1 0.3 0 0.1 10 10.1 
8 0 0.1 0 0 8 6.2 
9 0 0 0 0 4 3.8 

10 ou mais 0 0 0 0 8 4.6 
χ2 2.37 - 22.8 

Limiar para   χ2 9.49 - 14.1 
D 0.015 0.03 0.07 

Limiar para D 0.093 0.13 0.06 
 

Quadro 4.7. Frequência observada e estimada da duração das sequências de Quentes e 
Muito Quentes e teste do χ2 

Primavera Verão Nº de 
dias Observ. Estim. Observ. Estim. 
1 30 28.3 122 126.7 
2 5 8.8 104 82.4 
3 5 2.7 58 53.5 
4 1 0.8 34 34.8 
5 0 0 9 22.6 
6 0 0 9 14.7 
7 0 0 6 9.6 
8 0 0 7 6.2 
9 0 0 6 4 
10 0 0 1 2.6 
11 0 0 0 1.7 
12 0 0 1 1.1 
13 0 0 4 0.7 
14 0 0 0 0.5 
15 0 0 1 0.3 
χ2 - 13.7 

Limiar 
para o 
χ2 

- 16.9 

D 0.08 - 
Limiar 
para D 

0.19 - 
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3. Variabilidade sazonal das condições de bioclimáticas 

 

Apesar de a precipitação contribuir muito para o conceito popular de Verão e de 

Inverno, em Portugal (DAVEAU, 1988) as estações do ano também se diferenciam 

termicamente. O frio e o calor a que a linguagem comum se refere não é, obviamente, 

a temperatura do ar (embora possa ser identificada como tal por indivíduos 

“semi-esclarecidos”), mas a percepção térmica da acção combinada dos diferentes 

elementos atmosféricos. A divisão do ano nas quatro estações tradicionais não 

corresponde, senão de uma forma muito geral, ao ritmo bioclimático anual. Apenas 

para a temperatura do ar, uma delimitação climática das estações do ano, em função 

da probabilidade de ocorrência das temperaturas máximas e mínimas diárias, foi feita 

em ALCOFORADO (1987b; 1992).  

 

3a. Variabilidade das condições bioclimáticas, por décadas 

 

A probabilidade empírica de ocorrência (no período 1971-2000) das classes de 

conforto térmico nocturno e diurno foi calculada, por décadas16. A segunda década de 

Julho tem a maior probabilidade de ocorrência de períodos Quentes e Muito Quentes 

(figs. 4.6 e 4.7; Quadro 4.8). Os períodos Frios ou Muito Frios são mais prováveis no 

início de Janeiro; os dias Confortáveis na primeira década de Junho e as noites 

Confortáveis no final de Agosto. 

 

Quadro 4.8. Décadas com maior probabilidade de ocorrência  
das classes de conforto térmico 

Tipo P (C) Década 
Dias Quentes e Muito Quentes 0.42 2ª de Julho 
Noites Quentes e Muito Quentes 0.07 2ª de Julho 

Dias Confortáveis 0.46 1ª de Junho 
Noites Confortáveis 0.36 3ª de Agosto 

Dias Frios e Muito Frios 0.51 1ª de Janeiro 
Noites Frias e Muito Frias 0.74 2ª de Janeiro 

 

Considerando a variação da probabilidade de ocorrência das classes de conforto, 

ao longo do ano, a distinção entre o Verão e o Inverno é óbvia (figuras 4.6 e 4.7)  

                                                           
16 De facto, nem todas as “décadas” têm 10 dias. Para simplificar a análise, cada mês foi dividido em 
três partes, tendo as duas primeiras 10 dias; a última “década”, portanto, pode ter entre 8 e 11 dias, 
dependendo da duração do mês. 
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assim como a existência de duas estações intermédias, com predomínio dos dias 

Confortáveis e grande aumento da frequência de noites Moderadamente Frias. Mas os 

limites das estações do ano são, naturalmente, imprecisos, além de não coincidirem, 

conforme se considere os períodos diurno e nocturno.  

 

3b. Classificação bioclimática sazonal  

 

Procedeu-se à classificação automática das décadas, segundo a probabilidade 

de ocorrência das diferentes classes de conforto, através de um algoritmo de 

classificação hierárquica ascendente (distância média não ponderada – WILKS, 1995). 

Foram assim obtidas divisões sazonais bioclimáticas, designadas com o nome das 

estações do ano tradicionais com as quais apresentam uma maior coincidência. Esta 

classificação tem, evidentemente, um carácter médio, servindo como quadro de 

referência, mas não corresponde necessariamente ao que pode ocorrer em anos 

particulares. Adoptando o nível de corte 0.3 (fig. 4.8), distinguem-se 6 grupos de 

décadas, a partir dos quais o ciclo anual foi dividido em oito períodos distintos (fig. 

4.9).  

O Verão bioclimático diferenciou-se entre 11 de Junho a 21 de Setembro (fig. 

4.9). Registou mais de 20 % de dias Quentes e Muito Quentes, excepto na segunda 

década de Setembro (fig. 4.6); predominaram as noites Moderadamente Frias e mais 

de 15 % das noites foram Confortáveis (fig. 4.7). As noites Quentes ou Muito Quentes 

têm, também, naturalmente, a sua maior frequência.  

Noites:Dias:
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A terceira década de Setembro ficou integrada já no Outono bioclimático, com 

uma forte diminuição da probabilidade de ocorrência de dias Quentes; contudo, a 

frequência de dias e de noites Desconfortáveis devido ao frio permanece baixa. A 

segunda e terceira décadas de Novembro apresentam já características de transição 

para o Inverno bioclimático, período em que a probabilidade de ocorrência de dias 

Frios ou Muito Frios se situa acima de 35 % (mais de 50 % no final de Dezembro e 

início de Janeiro) e a de noites Frias ou Muito Frias acima dos 55 %. 

Na Primavera bioclimática, de 21 de Fevereiro a 11 de Junho, foi possível 

distinguir três períodos:  

- Até à primeira década de Abril, os dias e as noites Frias e Muito Frias têm ainda 

a maior frequência (início da Primavera, na figura 4.9); 

Fig. 4.8. Classificação das 
décadas em função da 

frequência das classes de 
conforto diurno e nocturno 

(1971-2000)

Fig. 4.9. Divisão em estações 
do ano,segundo as condições 

de conforto térmico
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- Na Primavera bioclimático propriamente dita, de 11 de Abril a 10 de Maio,  

predominam os dias e as noites com temperaturas moderadas; contudo, ocorreram 

ainda frequentes períodos frios e os dias e noites Quentes ou Muito Quentes são, 

ainda, muito raras. 

- No final da Primavera (até 10 de Junho) aumenta muito  a probabilidade de 

ocorrência de dias Quentes e noites Confortáveis, apesar das classes mais frescas 

continuarem a predominar. 

 

4. Variação interanual e estacionaridade das condições boclimáticas 

 

Neste ponto, foram considerados dois aspectos: 

- A variabilidade interanual do conforto térmico e a sua distribuição ao 

longo do ano; 

- A estacionaridade da série. 

O segundo aspecto integra-se numa temática de grande actualidade e orienta 

uma grande parte da investigação actual em climatologia. Contudo, nem o tema 

central deste trabalho, nem a duração da série permitem um grande desenvolvimento 

desse tema. O assunto será por isso tratado de uma forma sucinta. Não se pretende, de 

forma nenhuma, extrapolar os resultados obtidos para além do período estudado nem 

especular sobre as causas do comportamento observado. 

Por outro lado, a abordagem da variação temporal do conforto térmico levanta 

problemas diferentes da generalidade dos estudos sobre variações climáticas, que 

incidem sobre os elementos atmosféricos, separadamente (essencialmente, sobre a 

temperatura do ar e precipitação). Os diferentes parâmetros atmosféricos que 

condicionam o conforto térmico podem variar de forma diversa, acentuando ou 

compensando mutuamente os seus efeitos termofisiológicos.  

A variação interanual foi abordada de diferentes formas.  
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4a. Integração das décadas dos anos de 1971 a 2000 nas divisões 

bioclimáticas sazonais 

 

As décadas dos anos de 1971 a 2000 foram integradas nas divisões 

bioclimáticas sazonais, obtida no ponto anterior, em função da frequência das 

diferentes classes de conforto térmico diurno e nocturno. Essa integração foi feita 

através da análise discriminante (WILKS, 1995; GRIFFITH e AMRHEIN, 1997). Para 

cada uma das divisões sazonais, foi calculado um centróide, como a média dos 

valores das variáveis (frequência das classes de conforto) no ano médio. 

Posteriormente, as décadas a classificar, foram integradas nos grupos, em função da 

sua distância em relação aos centróides. Pretendeu-se atingir dois objectivos: 

A. Analisar a variação interanual do quadro sazonal bioclimático, definido 

para o “ano médio” (fig. 4.9); isto é, a variação da duração, início e final 

das estações do ano; 

B. Analisar a evolução do comportamento sazonal ao longo do período 

estudado, nomeadamente o comportamento do Verão e do Inverno. 

 Ao integrar as décadas dos anos estudados nas estações do ano definidas em 

termos bioclimáticos, para o “ano médio”, evidencia-se a grande variabilidade 

interanual das condições térmicas (fig. 4.10). Apenas a segunda década de Outubro 

se situa sempre na mesma classe. O início e final das estações bioclimáticas, assim 

como a sua duração, são muito variáveis. Atribuindo a cada classe um número (de 1 

para o Inverno a 5 para o Verão) foi calculado o desvio padrão para cada década, 

como indicador da variabilidade interanual (fig. 4.11). A maior variabilidade 

observou-se em Novembro (a segunda década deste mês pode situar-se em qualquer 

estação do ano, excepto no Verão) e no período de Março/Abril; a menor 

variabilidade correspondeu ao Verão e, sobretudo, ao início do Outono. 

O Inverno bioclimático teve uma duração máxima de 10 décadas (em 

1973/74) enquanto em 1997/98, nenhuma década foi integrada “no Inverno”. 

Embora a segunda década de Novembro possa ter já um comportamento típico de 

Inverno, o primeiro período a ser classificado nesta estação em mais de 50 % dos 

anos foi o do início de Dezembro. As condições de Inverno prolongaram-se até ao 

início de Abril, com frequência, até ao início da década de 90; a partir deste período, 

a Primavera iniciou-se mais cedo (frequentemente em Fevereiro) embora com 

aparecimento de condições de Inverno em algumas décadas posteriores. 
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O Verão bioclimático durou apenas 3 décadas em 1975 e 1977, mas 11 

décadas em 1990. O seu início foi irregular, podendo ocorrer décadas com 

características estivais desde o início de Maio. só a segunda década de Junho, 

contudo, correspondeu a condições de Verão em mais de 50 % dos anos, deixando 

de verificar-se essa condição a partir de meados de Setembro. Até 1988, a 

irregularidade térmica do período entre Junho e Setembro foi claramente maior do 

que nos anos posteriores.  

Portanto, em termos bioclimáticos, ao longo do período estudado, aumentou a 

duração do Verão e diminuiu, de forma menos clara, a duração do Inverno (fig. 

4.12). Até 1983/84, a duração do Inverno foi superior à do Verão em 54 % dos anos 

climáticos, enquanto a partir dessa data, isso só ocorreu em 1 de 14 anos  
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estudados (em 1993/94 e 1994/95, não foi calculada a duração do Inverno por falta 

de dados). O incremento da duração do Verão foi, contudo, mais regular do que a 

diminuição do Inverno. Dividindo a série em dois períodos de duração 

aproximadamente igual (de Outubro de 1971 a Setembro de 1986 e de Outubro de 

1986 a Setembro de 2000) verificou-se, através da análise de variância, que os dois 

períodos se diferenciam significativamente quanto à duração do Verão, mas não 

quanto à duração do Inverno (Quadro 4.10). De facto, só a partir de 1996 se 

evidencia uma redução da duração do Inverno, mas o período é demasiado curto 

para permitir chegar a qualquer conclusão.  

 

Quadro 4.10. Diferenciação entre os períodos 1971/72 –1985/86 e 1986/87-
1999/2000 quanto à duração do Verão e do Inverno 

 Verão Inverno Valor limite de F 
Valor de F 15.2 2.3 4.2 

 

4b. Variação da frequência anual das classes de conforto  

 

A análise da variação da frequência anual dos dias e das noites com 

diferentes condições de conforto térmico, ao longo do período estudado, foi feita 

sobretudo através da análise gráfica. Com o objectivo de testar estatisticamente a 

estacionaridade na série, o período de 1971 a 2000 foi dividida dois períodos 

cronológicos (Janeiro de 1971 a Setembro de 1986 e Outubro de 1986 a Dezembro de 

2000) tendo sido calculada e comparada a frequência das classes de conforto em cada 

período e testada (através da análise de variância) a diferença entre esses períodos.  

A frequência dos períodos Frios e Muito Frios diminuiu acentuadamente, na 

segunda metade da década de 90 (figs. 4.13 e 4.14; a falta de dados nos Invernos de 

1993/994 e 1994/95 impediu uma clara caracterização da primeira metade da 

década). As duas metades do período estudado diferenciam-se estatisticamente, 

sendo essa diferenciação maior para a noite (Quadro 4.11). Os quatro últimos anos 

apresentaram a menor frequência de dias Frios e Muito Frios (fig. 4.14) com o 

valormais baixo em 1997/1998. Os anos de 1998/99 e 1999/2000, contudo, 

registaram, em relação aos dois anos anteriores, um forte incremento da frequência 

de noites Frias e Muito Frias (e também, de forma menos acentuada, de dias Frios e 

Muito Frios).  
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A frequência de dias Quentes e Muito Quentes aumentou no período 

1986-2000 em relação ao período anterior, havendo também uma diferenciação 

estatística significativa (fig. 4.13; Quadro 4.11). A maior frequência registou-se em 

1988/89 e 1990/91, anos que afectaram significativamente as médias dos períodos 

indicadas no Quadro 4.11. Note-se, contudo, que mesmo retirando estes dois anos da 

amostra estudada, a diferença se mantém estatisticamente significativa. A frequência 

de dias com desconforto devido ao calor ultrapassou a de dias Frios e Muito Frios, 

pela primeira vez, em 1988/89. Nos anos seguinte, esse facto ocorreu por cinco 

vezes.  

A frequência de dias Confortáveis não se modificou de forma significativa 

ao longo do período de 1971 a 2000, apresentando uma forte variação interanual 

(Quadro 4.11; fig. 4.15). As noites Confortáveis, pelo contrário, conheceram uma 

incremento significativo no período estudado.  

 

Quadro 4.11. Teste F (eq. 2.1) da diferença entre os períodos 
 1971/72 –1985/86 e 1986/87 a 1999/2000 

 Frequência média (%)   
 1971/1986 1986/2000 F F crítico 

Dias Frios e Muito 
Frios 

16.4 12.1 9.8 4.2 

Dias Quentes e 
Muito Quentes 

7.2 11.2 16.0 4.2 

Dias Confortáveis 
 

14.5 14.2 0.08 4.2 

Noites Frias e 
Muito Frias 

33.0 24.9 14.0 4.2 

Noites Confortáveis 
 

6.5 11.1 29.8 4.2 
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4c. Variação interanual da Temperatura Fisiológica 

 

A análise da variação interanual da Temperatura Fisiológica baseou-se nos  

valores médios e percentis percentis 5 e 95, às 0 h e às 12 h. Esta análise foi 

efectuada quer à escala anual, quer por estações do ano, procurando determinar se 

estas têm um comportamento diferenciado.  

O valor médio anual da Temperatura Fisiológica apresentou um forte 

incremento (fig. 4.16) o que é atestado pelos coeficientes de correlação temporal 

(Quadro 4.12) e pelo teste da diferença entre as duas metades da série (Quadro 

4.13). O aumento dos percentis extremos, (percentil 5 e 95 – figs 4.17 e 4.18) 

embora estatisticamente significativo, é muito menor. 

 

Quadro 4.12. Coeficiente de correlação linear temporal para os valores anuais de 
Temperatura Fisiológica (todos os valores são significativos para um limiar de 

probabilidade de 0.05: r = 0.36) 

 0 h 12 h 
Média 0.74 0.7 

Percentil 5 0.5 0.57 
Percentil 95 0.44 0.46 

 

Quadro 4.13. Teste F (eq. 2.1) da diferença entre os períodos 1971/72 –1985/86 e 
1986/87 a 1999/2000 quanto aos valores anuais de Temperatura Fisiológica (todos os 

valores são significativos para um limiar de probabilidade de 0.05: F = 2.4) 

 0 h 12 h 
Média 28.3 22.2 

Percentil 5 6.8 4.7 
Percentil 95 7.4 8.4 

 

A análise da variação dos valores médios de Temperatura Fisiológica foi 

também feita por estações do ano (Quadro 4.14; figs 4.19 e 4.20). A variação foi 

particularmente acentuada, para os valores diurnos, na Primavera e no Inverno e, para 

os valores nocturnos, na Primavera e no Verão. O Outono foi a estação do ano que 

conheceu uma menor variação.  
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Quadro 4.14. Coeficiente de correlação temporal dos valores médios de Temperatura 
Fisiológica, por estação do ano 

 0 h 12 h 
Primavera 0.69 0.66 
Verão 0.64 0.42 
Outono 0.34 0.23 
Inverno 0.37 0.67 

 

Quadro 4.15. Teste F da diferença entre os períodos 1971/72 –1985/86 e 
1986/87-1999/00 quanto aos valores médios de Temperatura Fisiológica,  

por estação do ano 

 0 h 12 h 
Primavera 29.1 34.8 
Verão 24.1 5.2 
Outono 3.1 0.6 
Inverno 2.4 13.1 

 

4d. Estacionaridade da cadeia de Markov. 

 

A cadeia de Markov é estacionária se as probabilidades de transição forem 

independentes do tempo. Dividindo a série estudada em períodos, podem ser 

calculadas e comparadas as probabilidades de transição (pij(t)) nesses períodos, 

devendo ser semelhantes, caso a série seja estacionária. A estatística β permite testar 

as diferenças entre as matrizes de probabilidades: 

          (4.6) 
 Sendo T o número de períodos, nij(t) o número de transições i,j no período (t) e 

pij a probabilidade total de transição. Se a cadeia de Markov for estacionária, β 

distribui-se como o χ2 com (T-1)m(m-1) graus de liberdade (MOON, RYOO e KWON, 

1994). A análise foi feita apenas para dois estados (presença/ausência) tendo sido 

analisadas, separadamente, as probabilidades de transição para os dias Frios e Muito 

Frios e dias Quentes e Muito Quentes, por estação do ano. A série foi dividida em 3 

períodos (1971-1980; 1981-1990 e 1991-2000).  

O valor de β indica igualmente uma situação de não estacionaridade da cadeia 

de Markov (Quadros 4.16 e 4.17) para os dias Frios e Muito Frios de Inverno e 

β = ∑2 n t p t pi j

m

i j

T

ij ij,
,

( ) ln ( ) /
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Primavera. No Outono, o valor de β é pouco superior ao limiar de significância do χ2  

(9.49 para 4 graus de liberdade).  

A probabilidade de que se sucedam dias Frios ou Muito Frios, numa cadeia de 

Markov de primeira ordem, diminui consideravelmente no Inverno, ao longo do 

período estudado, mas não na Primavera e Outono (Quadro 4.16). Na Primavera, a 

contribuição para a não estacionaridade é dada principalmente pela probabilidade de 

transição de dias “Não Frios” para Frios ou Muito Frios; essa probabilidade sofreu 

também uma acentuada diminuição no Inverno. 

 

Quadro. 4.16. Valor de β e probabilidade de sucessão de dias Frios e Muito Frios  
por períodos cronológicos 

 1º dia 
2º dia 

Dias Frios ou Muito Frios 
Dias Frios ou Muito Frios 

Dias “não Frios” 
Dias Frios ou Muito Frios 

  
β 

1971/ 
1980 

1981/ 
1990 

1991/ 
2000 

1971/ 
1980 

1981/ 
1990 

1991/ 
2000 

Primavera 43.8 0.36 0.36 0.39 0.12 0.10 0.04 
Outono 10.8 0.44 0.41 0.15 0.07 0.06 0.06 
Inverno 46.0 0.60 0.67 0.55 0.46 0.39 0.28 

 

 A probabilidade de sucessão de dias Quentes e Muito Quentes não se 

diferencia significativamente da estacionaridade, no Verão (Quadro III.37) apesar de 

se verificar um aumento da probabilidade de ocorrência, sobretudo entre o primeiro e 

o último decénio estudados. Na Primavera, a diferença é já significativa (embora o 

valor de β não seja muito elevado). 

 

Quadro.4.17. Valor de β e probabilidade de sucessão de dias Quentes ou Muito 
Quentes por períodos cronológicos 

 1º dia 
2º dia 

Quentes ou Muito Quentes 
Quentes ou Muito Quentes 

Dias “não Quentes” 
Quentes ou Muito Quentes 

  
β 

1971/ 
1979 

1980/ 
1988 

1989/ 
1997 

1971/ 
1979 

1980/ 
1988 

1989/ 
1997 

Primavera 13.1 0.36 0.21 0.46 0.00 0.01 0.02 
Verão 9.3 0.59 0.65 0.64 0.13 0.15 0.18 
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Conclusão da parte II 

 

Nesta parte do trabalho, foram estudados o ritmo e variabilidade das condições 

bioclimáticas, no período 1971/2000, na estação de Lisboa/Portela. Esta estação foi 

escolhida por se considerar representativa dos principais aspectos do clima regional 

de Lisboa. O estudo baseou-se nos valores de Temperatura Fisiológica, para cujo 

cálculo são necessário dados de temperatura do ar, tensão de vapor, velocidade do 

vento e temperatura radiativa média (Tmrt). As três primeiras variáveis são medidas na 

estação de Lisboa/Portela. Como esta mudou de sítio no início da década de 80, foi 

testada, no capítulo 2, a homogeneidade dos dados, tendo-se concluído da não 

homogeneidade da série de dados de velocidade do vento. Procedeu-se por isso à sua 

homogeneização, tendo-se depois corrigido os valores (medidos a 20 m de altura), 

para a altura de 1.5 m, utilizando a equação potencial. Para o cálculo da Tmrt, ainda no 

capítulo 2, foi desenvolvido um modelo, aplicado a Lisboa, para estimação dos fluxos 

radiativos (de grande e pequeno comprimento de onda), em condições padrão.  

Depois de calculada a Temperatura Fisiológica, foi feita a classificação 

bioclimática, separada dos dias e das noites, em sete classes (desde o Muito Quente ao 

Muito Frio, com uma classe central Confortável), com base nos valores máximos e 

mínimos de Temperatura Fisiológica. Com o objectivo de compreender melhor o 

enquadramento atmosférico das classes de conforto, no capítulo 3, foi levada a cabo 

uma classificação automática (parcialmente assistida), de tipos de tempo. Foi 

analisada a relação dessa tipologia e a classificação de Circulation Wether Types e 

com a classificação bioclimática dos dias e das noites. Conclui-se que os tipos de 

tempo apresentam uma forte relação estatística com qualquer das outras tipologias.   

A análise da frequência, persistência e estacionaridade das classes de conforto 

diurno e nocturno foi efectuada no capítulo 4. As décadas foram classificadas em 

função da variação da frequência das diferentes classes de conforto, o que permitiu 

chegar à definição das “estações do ano bioclimáticas”, com um significado médio, 

naturalmente diferente da divisão tradicional em estações do ano.  

No Inverno (definido em termos bioclimáticos médios entre o início de 

Dezembro e 21 de Fevereiro), 51 % dos dias e 66 % das noites foram Frios ou Muito 

Frios. A probabilidade que a um dia deste tipo se siga outro com as mesmas 

características é de 61 % no Inverno, diminuindo para 37 % na Primavera e 36 % no 

Outono. As condições de frio fisiológico diurno associaram-se aos tipos de tempo 
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com vento moderado ou forte do quadrante N, céu muito nublado e anomalias 

térmicas baixas (tipos de tempo N3 e N4) sobretudo na Primavera e no Outono, aos 

tipos com vento de SW a W, céu muito nublado e temperaturas diurnas moderadas ou 

baixas (W1, 2 e 3) e aos tipos de tempo com fluxo do quadrante Este e temperaturas 

baixas, com predomínio de condições de estabilidade (tipo E/N) ou condições 

depressionárias (tipo E2). Estes últimos tipos de tempo foram particularmente 

importantes para os dias Muito Frios de Inverno e para as noites Frias e Muito Frias 

de Outono e Inverno. 

Os dias Confortáveis corresponderam a 16.3 % do total, tendo a sua maior 

frequência na Primavera: (mais de 40% dos dias entre 21 de Maio e 10 de Junho). No 

Outono, verificou-se um máximo secundário deste tipo de dias, mas não 

ultrapassando os 25%. A probabilidade de se seguirem dois dias Confortáveis é muito 

semelhante, na Primavera, Verão e Outono (entre 44% e 46%) sendo muito inferior 

no Inverno (apenas 23%). Uma grande diversidade de tipos de tempo podem originar 

condições Confortáveis, diferenciando-se em função da estação do ano. Os tipos de 

tempo com fluxo de Norte (N2, N3 e N4) foram particularmente importantes no 

Verão; no Inverno, salienta-se a importância dos dias do tipo E1 (fluxo fraco do 

quadrante E, céu limpo e temperaturas moderadas) e os tipos de tempo com tempo 

perturbado de SW a W ocorreram em todas as estações.   

Os dias Confortáveis foram seguidos por noites Moderadamente Frias em 75 

% dos casos. As noites Confortáveis, tiveram a sua maior frequência no Verão (24 .2 

% dos dias entre Junho e Setembro) e associaram-se a uma grande diversidade de 

tipos de tempo, com uma maior representatividade das situações com rotação do 

vento E-N (frequentemente situações de brisa diurna, sendo o vento à noite muito 

fraco, do quadrante N) e de tipos de tempo perturbados de W a SW (mais importantes 

no Outono).  

No Verão (entre 10 de Junho e 20 de Setembro) 32.7 % dos dias foram 

Quentes ou Muito Quentes, atingindo-se a maior frequência na segunda década de 

Julho (43.1 %). A probabilidade de sucessão entre dias destes tipos é de 40 % na 

Primavera e 63 % no Verão. As noites Quentes e Muito Quentes ocorreram quase 

exclusivamente no Verão, representando apenas 3.5 % das noites (chegando a 6 % das 

noites da segunda década de Julho). O tipo de tempo E-N1 (vento com rotação N-E-N 

ao longo do dia, com condições de estabilidade e anomalias térmicas positivas) foi, de 

longe, o que se relacionou com maior frequência com este tipo de dias, os quais 
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ocorreram também associados aos tipos de tempo N1 (sobretudo dias Quentes de 

Verão) e E1 (principalmente na Primavera).  

Os valores indicados dizem respeito às condições padrão, adoptadas neste 

estudo. Situações de abrigo do vento e da radiação solar directa podem provocar 

mudanças acentuadas nas condições térmicas. No Inverno, o abrigo do vento é 

claramente favorável, quer de dia, quer de noite; as situações Confortáveis, 

mantêm-se, contudo, pouco frequentes, aumentando sobretudo as situações de 

desconforto moderado. No Verão, as consequências do abrigo do vento são muito 

diferentes, de dia e de noite: durante o dia, há um aumento muito acentuado do 

desconforto; durante a noite, aumenta a frequência de noites Confortáveis, mas 

também há um incremento das noites Quentes e Muito Quentes.  A sombra é um 

factor de claro desconforto diurno, no Inverno e de conforto térmico, no Verão.  

 As frequências referidas foram calculadas para o período de 30 anos. Contudo, 

observa-se uma forte variabilidade interanual, nomeadamente, na variação da duração 

das estações do ano bioclimáticas: o Verão bioclimático oscilou entre 3 e 11 décadas e 

o Inverno bioclimático entre 0 e 10 décadas. A maior variabilidade das condições 

bioclimáticas observa-se no mês de Novembro e na Primavera e a menor variabilidade 

no Verão e início do Outono. 

 Na análise da série de 30 anos demonstrou-se que esta não é estacionária. Ao 

longo deste período, verifica-se um aumento da duração do Verão; a frequência de 

dias Quentes e Muito Quentes teve um incremento entre 1971 e 2000, embora de 

forma não linear (as frequências mais elevadas verificaram-se no final da década de 

80, início de 90); mais claro foi o aumento da frequência de noites Confortáveis 

(essencialmente estivais). Esta variação correspondeu a um incremento da 

probabilidade de sucessão de dias Quentes e Muito Quentes na Primavera, enquanto 

essa probabilidade, no Verão, permaneceu estacionária. 

A duração do Inverno teve uma diminuição, mas sobretudo, nos últimos 

anos da série (a partir de 1996). Quer os dias quer as noites Frias e Muito Frias 

tiveram uma redução, sobretudo na segunda metade da década de 90 (de acordo com 

o que foi visto para a evolução do Inverno bioclimático). Este comportamento foi 

acompanhado por uma diminuição acentuada da probabilidade de sucessão de dias 

deste tipo, no Inverno; na Primavera, aumentou sobretudo a probabilidade de sucessão 

de dias Frios a dias “não Frios”.  
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 A Temperatura Fisiológica média anual aumentou particularmente no 

Inverno e Primavera, às 12 h e, no Verão e Primavera, às 0 h. Os valores extremos 

(representados pelos percentis 5 e 95) contudo, não apresentaram um incremento 

comparável.  

 Da análise feita salienta-se uma mudança do comportamento bioclimático 

da estação de Lisboa/Portela, na segunda metade da década de 90: a duração do Verão 

bioclimático ultrapassou a do Inverno e os dias com desconforto devido ao calor 

tornaram-se mais numerosos do que os dias Frios e Muito Frios. Globalmente, o 

Outono foi a estação do ano menos afectada pelas modificações referidas.  
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PARTE III 

 

A INFLUÊNCIA DAS ESTRUTURAS URBANAS SOBRE A 

TEMPERATURA DO AR E AS CONDIÇÕES BIOCLIMÁTICAS 
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Introdução e métodos 

 

Nesta parte do trabalho, pretende-se analisar a forma como as estruturas 

urbanas1 influenciam o clima da cidade, nomeadamente do ponto de vista 

bioclimático. O estudo foi organizado em função de diferentes escalas de análise, 

utilizando os conceitos definidos na introdução. Previamente (parte II), a cidade foi 

representada, de forma abstracta, como um espaço uniforme, tendo-se procurado 

identificar os principais ritmos da variação das condições bioclimáticas e as suas 

relações com os tipos de tempo. Nesta fase é “restituída” a dimensão espacial à cidade. 

Procurou conhecer-se a forma como a diversidade do espaço urbano modifica o clima 

regional, a três níveis diferentes (fig.III.1): 

                                                           
1 Por estrutura urbana entende-se a forma como se dispõem os elementos constituintes do espaço urbano 

Fig. III.1. Organização do estudo do clima de Lisboa segundo a escala climática
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- Considerando o conjunto da cidade, numa abordagem de mesoscala; foi a 

este nível que se estudou a “Ilha de Calor Urbano”; 

- Considerando as variações locais condicionadas pela ocupação do solo e 

pela topografia; 

- Na escala microclimática, através da análise de pormenor das variações 

climáticas no interior do bairro de Telheiras, escolhido como exemplo. 

 

Evidentemente, a separação entre as diferentes escalas de análise é artificial (os 

fenómenos climáticos têm um carácter contínuo), discutível do ponto de vista 

metodológico (outras divisões poderiam ser feitas) e de concretização prática nem 

sempre possível. É impossível evitar que, os factores de níveis inferiores condicionem 

os resultados obtidos nos níveis superiores. Esta estruturação do estudo do clima urbano 

tem, sobretudo, o objectivo de permitir a organização da análise de uma forma coerente 

e de facilitar a compreensão dos fenómenos estudados. 

O estudo incidiu, principalmente, sobre duas variáveis:  

- a temperatura do ar; 

- a Temperatura Fisiológica. 

A Temperatura Fisiológica é calculada a partir de quatro variáveis atmosféricas, 

assumindo níveis de actividade e vestuário constantes (capítulo 1). Parte desses dados 

foram medidos e outra parte foi estimada através da modelização. 

 

Processos de medições das variáveis de base 

  

Foram utilizados dois processos para a medição das variáveis de base: 

a. Medições itinerantes; 

b. Medições com registadores fixos. 

 

- Medições itinerantes 

 

As medições itinerantes (sobretudo de temperatura do ar), foram, durante muito 

tempo, o processo mais corrente de estudo do clima urbano (CHANDLER, 1965; 

GYSEGEM, 1978; ENDLICHER, 1980; OKE, 1984b; ALCOFORADO, 1992; MATZARAKIS, 
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2001). A sua generalização em climatologia urbana deveu-se, por um lado, aos 

problemas que levanta a utilização das redes de estações meteorológicas clássicas 

(planeadas para estudos a outra escala e com outros objectivos) e, por outro lado, às 

dificuldades práticas (financeiras, logísticas, etc.) de instalação na cidade de um número 

de estações meteorológicas suficiente para um estudo climático no espaço urbano.  

As medições itinerantes têm algumas vantagens: permitem registar um número 

de elementos climáticos superior ao das medições com registadores fixos; possibilitam o 

acesso a uma grande diversidade de locais onde não é possível colocar registadores 

fixos e com condições cuja complexidade não é facilmente representável num modelo. 

São, por isso, particularmente adequadas para os estudos microclimáticos. Contudo, o 

carácter pontual deste tipo de medições levanta o problema da representatividade 

temporal dos valores obtidos (ALCOFORADO, 1989); este problema é particularmente 

grave em relação à velocidade e direcção do vento, devido ao seu carácter errático e 

complexo, sobretudo nas áreas construídas (OKE 2001). Outro inconveniente das 

medições itinerantes é o desfasamento temporal entre os registos feitos nos diferentes 

locais, o que faz com que as diferenças observadas sejam, em parte, devidas à própria 

variação temporal dos elementos meteorológicos medidos; embora existam métodos de 

compensação dessa variação (CHANDLER, 1965; ALCOFORADO, 1992), nenhum deles é 

totalmente satisfatório. Finalmente, devido à forma como são feitas (nomeadamente a 

necessidade de serem realizadas em tempo limitado), as medições itinerantes 

apresentam uma elevada probabilidade de erro instrumental e humano. 

Neste trabalho, só foram feitas medições itinerantes no estudo microclimático do 

bairro de Telheiras (capítulo 7). Os aspectos que se relacionam com essas medições são 

por isso descritos nesse capítulo.  

 

 - Medição com registadores fixos 

 

Dispõe-se actualmente de aparelhos registadores de temperatura do ar (e também 

de humidade relativa) de pequenas dimensões e custo relativamente baixo, que 

permitem ultrapassar algumas das dificuldades na utilização de registadores fixos no 

estudo do clima urbano. Infelizmente, não é ainda possível dispor de aparelhos do 

mesmo tipo para o registo de outras variáveis importantes. 

Devido ao registo contínuo dos aparelhos fixos, evitam-se alguns dos 

inconvenientes das medições itinerantes. O erro instrumental, não estando ausente, pode 
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ser detectado e, por vezes, corrigido. Por outro lado, constituem pontos de referência 

fixa que permitem aferir (e, se necessário, corrigir), os valores obtidos nas medições 

itinerantes. Têm as desvantagens de não possibilitar o controlo constante das condições 

em que são feitos os registos (por exemplo, as condições de tráfego nos locais de 

medição) e, sobretudo, de uma menor cobertura espacial da área estudada. Apesar do 

custo deste equipamento ser relativamente baixo, quando comparado com a maior parte 

da instrumentação meteorológica, o seu preço constitui, mesmo assim, uma limitação 

importante à utilização de uma rede com a densidade desejável deste tipo de aparelhos, 

no âmbito desta tese.  

Foram efectuadas várias campanhas de medição de temperatura do ar (e também 

de humidade relativa), com registadores fixos, integradas no projecto CLIMLIS. Estas 

campanhas constituíram, de certo modo, a base e o ponto de partida do presente 

trabalho. Os dados de temperatura do ar obtidos são, por si só, um complemento 

importante para o conhecimento do clima urbano de Lisboa, pela cobertura espacial 

alcançada e, sobretudo, pela sua continuidade temporal. Constituíram, além disso, a 

base para o cálculo da Temperatura Fisiológica. 

Nas diferentes campanhas, foram utilizados registadores de temperatura e 

humidade do ar do tipo Tiny Talk, da Geminy Data Loggers (VIEIRA et al. 2000). Os 

aparelhos foram colocados a cerca de 3.5 m de altura, em postes de candeeiros de 

iluminação pública (fig. III.2). Optou-se por esta forma de colocação para evitar, tanto 

quanto possível, os roubos e actos de vandalismo; os candeeiros escolhidos são 

suficientemente altos para que o sensor não seja afectado pela lâmpada (situando-se a 

uma distância de cerca de 4 m), durante a noite. Os aparelhos foram isolados do poste 

em que se encontravam fixados através de uma placa de cortiça. Numa primeira fase, os 

registadores foram instalados sem protecção suficiente contra a radiação solar, o que 

afectou de forma significativa os dados diurnos. Esse problema foi, posteriormente, 

corrigido, através da colocação de um abrigo constituído por um tubo em cartão 

espesso, com cerca de 15 cm de diâmetro, aberto em cima e em baixo, revestido 

exteriormente com esferovite e folha de alumínio prateada. Para permitir a utilização 

dos dados obtidos antes da colocação dessa protecção, foram efectuadas medições 

simultâneas com dois aparelhos registadores no mesmo local, um deles devidamente 

protegido contra a radiação solar, e o outro nas condições iniciais de protecção 

insuficiente; chegou-se à conclusão que a temperatura registada no aparelho não 
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protegido tem uma forte relação linear com a do protegido (fig. III.3), o que permitiu 

corrigir o valor das primeiras observações.  

Os aparelhos foram programados para registar a temperatura do ar com um 

intervalo de 10 minutos, o que permite a acumulação de dados durante cerca de 12 dias. 

A opção por essa periodicidade, deveu-se ao facto de se considerar que o tempo de 

resposta dos sensores à variação de temperatura não permite registos com intervalo 

muito inferior (constatação feita em condições experimentais) e, por outro lado, ao facto 

de nos serem fornecidos dados de duas estações do IM (Lisboa/Gago Coutinho e 

Lisboa/Geofísico – fig. 5.1) com igual periodicidade2. Após cada utilização, os valores 

registados foram comparados em condições experimentais, procedendo-se sempre que 

necessário a correcções dos resultados.  

                                                           
2 Esses dados foram cedidos pela Instituto de Meteorologia no âmbito do projecto CLIMLIS, pelo que se 
endereça um agradecimento especial aos Drs. Victor Prior e Ricardo Deus, daquela instituição.  
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 Foram feitas diversas campanhas de medição, planeadas para o estudo do clima 

urbano nas três escalas atrás referidas; a descrição dessas redes e das condições 

atmosféricas gerais durante os períodos de medição é feita nos capítulos respectivos. 

 

- Simulação com modelos numéricos 

 

 Como já foi referido, quando não foi possível a medição directa dos valores das 

variáveis de base, procedeu-se à sua simulação, utilizando os seguintes modelos: 

- O modelo Wasp (MORTENSEN et al., 1993; FRANK et al., 2001), para 

simulação da variação de mesoscala da velocidade do vento, em função da 

topografia e da rugosidade; 

- O modelo Envi-Met (BRUSE e FLEER, 1998; BRUSE, 1999), para simulação 

microclimática da velocidade do vento, em função da morfologia urbana; 

- O modelo Rayman (MATZARAKIS, RUTZ e MAYER, 1999; MATZARAKIS, 

2002) para cálculo da temperatura radiativa média (também na escala 

Fig. III.3. relação entre as temperaturas 
registadas por aparelhos com e sem  protecção 
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microclimática); os resultados deste modelo foram aferidos e ajustados em 

função dos dados das medições de radiação. 

A modelização permite evitar, em parte, as deficiências de amostragem espacial 

e temporal que as medições apresentam, dado possibilitar a simulação contínua, no 

espaço e no tempo. Evidentemente, os resultados dependem da qualidade dos 

algoritmos utilizados, da correcção da simulação das condições físicas da superfície e da 

própria capacidade dos meios informáticos. Os resultados da simulação devem ser 

validados, o que foi feito em relação à temperatura radiativa, mas não foi possível para a 

velocidade do vento. Os dados desta variável têm por isso de ser encarados com maior 

cautela, devendo ser considerados apenas como uma aproximação à velocidade média 

do vento (não tendo em consideração as condições de turbulência).  

O cálculo da Tmrt e a validação dos resultados das simulações são um aspecto 

particularmente importante no estudo efectuado na escala microclimática e que, por 

isso, será desenvolvido no capítulo 7.  
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CAPÍTULO 5 

 

A TEMPERATURA DO AR E AS CONDIÇÕES BIOCLIMÁTICAS NA CIDADE, 

ESTUDO DE MESOSCALA 

 

Lisboa ocupa uma área de 84 km2, tendo uma extensão N-S máxima de 

aproximadamente 10 km e outro tanto de extensão E-W. A influência climática da 

cidade como um todo é por isso, claramente, de âmbito mesoclimático (fig. III.1). 

 Neste capítulo, foi estudada a forma como a cidade, no seu conjunto, modifica as 

condições climáticas regionais, dando continuidade, tanto quanto possível, aos trabalhos 

de ALCOFORADO (1987, 1991, 1992, 1995, 1996; ALCOFORADO et al. 1999; 

ALCOFORADO e ANDRADE, 2003). Foi analisada a variação espacial da temperatura do 

ar e da Temperatura Fisiológica.  

 

1. Métodos e técnicas 

 

1a. Observações de temperatura do ar 

 

De acordo com T. R. Oke, enquanto consultor do projecto CLIMILIS, o 

mesoclima urbano pode ser estudado, próximo do solo, através de medições feitas em 

locais abertos, com um espaçamento regular e alinhadas entre a periferia e o centro da 

cidade. A colocação em locais abertos e adequadamente escolhidos permite eliminar, 

em grande medida, a influência microclimática de obstáculos próximos e o alinhamento 

permite analisar a influência da proximidade do centro da cidade sobre a temperatura, 

para diferentes direcções do vento.  

Foi por isso instalada uma  rede de registadores fixos de temperatura do ar, pelo 

processo já descrito (fig. III.2), distribuídos pela cidade (fig. 5.1). Na escolha dos locais 

para colocação dos aparelhos procurou obedecer-se aos princípios indicados, o que nem 

sempre foi fácil, nomeadamente na área central da cidade, onde existem poucos espaços 

abertos e extensos com os suportes adequados para a fixação dos registadores.  
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Caracterização dos períodos de medição 

 

Este trabalho baseou-se nas medições efectuadas de 13 a 20 de Setembro de 

2001 e de 16 a 26 de Fevereiro de 2002. Foram feitas outras observações, em alguns 

pontos da rede de mesoscala, cujos resultados foram utilizados de forma complementar.  

Foram caracterizadas as condições atmosféricas regionais (representadas pelas 

observações de Lisboa/GC – fig. 5.1) nos períodos de medição, dado que essas 

condições (descritas através dos tipos de tempo – Quadro 3.5) representam o quadro 

atmosférico “de fundo” que as condições urbanas (a diferentes escalas) vão modificar. 

Por outro lado, se for possível associar os diferentes padrões urbanos a determinados 

tipos de tempo, a sua frequência de ocorrência e ritmo pode ser estimado.  

 

 - Setembro de 2001 

 

No período de 13 a 20 de Setembro de 2001 (fig. 5.2), em Lisboa/GC, 

predominaram condições de céu limpo ou pouco nublado e os tipos de tempo E1, E-N2 

e N1 (Quadros 5.1, 5.6 e 3.5). Nos dias 13 e 14, as noites foram Moderadamente Frias 

(Quadro 2.7) e o dia 14 foi Confortável (o dia 13 não foi classificado, devido à grande 

amplitude de valores). Nos três dias seguintes, a Temperatura Fisiológica aumentou, 

Fig. 5.1. Locais de 
medição da 
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atingindo o valor máximo de 44.9ºC às 14 h de dia 16 (dia Muito Quente). Nos dias 18 a 

20, deu-se um novo arrefecimento, ocorrendo períodos de céu muito nublado, com 

mudança nas condições meteorológicas a partir de dia 20,(tipo de tempo W3), as 

condições térmicas diurnas foram confortáveis e as noites Confortáveis ou 

Moderadamente Frias.  

Comparando a frequência dos tipos de tempo no período de medições com a 

frequência média no mês de Setembro, de 1971 e 2000 (Quadro 5.2), verificou-se sobre 

representação do tipo E-W. Mesmo juntando todos os tipos caracterizados pela rotação 

do vento (Quadro 5.6), que apresentam muitas semelhanças entre si, estes 

representaram, em média, apenas 28.7 % dos dias no mês de Setembro entre 1971 e 

2000, o que fica muito abaixo dos 50 % correspondentes ao tipo E-W no período de 

medições.  

 

Quadro 5.1. Caracterização do período de 13 a 20 de Setembro de 2001, em Lisboa/GC, 
quanto aos tipos de tempo (Quadro 3.5 ) e classes de conforto térmico(Quadro 2.7) 

Dia tipo de 
tempo 

Dia noite 

13 E/N Não Classificado Moderadamente Fria 

14 N2 Confortável Moderadamente Fria 

15 E-W Quente Moderadamente Fria 

16 E-W Muito Quente Confortável 

17 N1 Moderadamente Quente Confortável 

18 E-W Não Classificado Moderadamente Fria 

19 E-W Moderadamente Quente Confortável 

20 W3 Confortável Moderadamente Fria 

 

Quadro 5.2. Frequência dos tipos de tempo (Quadro 3.5) no período de 13 a 20 de 
Setembro de 2001 e a sua frequência média em Setembro de 1971 a 2000 

Tipo de 
tempo 

% no 
período 

% média 
no mês 

E-W 50.0 6.1 
E/N 12.5 3.5 
N1 12.5 11.8 
N2 12.5 10.0 
W3 12.5 11.0 

 

- Fevereiro de 2002 

 

 De 16 a 26 de Fevereiro (fig. 5.3) dominaram também condições de céu pouco 

nublado e vento dos quadrantes Este a Norte. Os quatro primeiros dias tiveram tipos de 
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tempo E1 e E/N (Quadro 5.3) e os dias e as noites foram Frios. Nos dias seguintes 

verificou-se um claro aumento de temperatura, com tipos de tempo N1 ou N3; nalguns 

dias verificou-se a rotação do vento para E, durante o dia (tipo de tempo E-N2). Os dias 

passaram a ser Moderadamente Frios e as noites Frias. No último dia de medições, fez-

se a transição para uma situação perturbada, com um tipo de tempo W1.  

 

 Também neste caso, a frequência de alguns tipos de tempo foi muito diferente da 

média mensal (Quadro 5.4). Predominaram os tipos de tempo com vento fraco (E1, N1) 

ou com rotação do vento (E-N2), os quais, para os meses de Fevereiro de 1971 a 2000,  

apenas corresponderam a 16.8 % dos dias.  

 

Fig. 5.2. Condições meteorológicas em Lisboa/GC 
no período de 13 a 21 de Setembro de 2001
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Quadro 5.3. Caracterização do período de 16 a 26 de Fevereiro de 2002, em Lisboa/GC, 
quanto aos tipos de tempo (Quadro 3.5 ) e classes de conforto térmico (Quadro 2.7) 

 Tipos de 
tempo 

Dia Noite 

16 E1 Frio Fria 
17 E1 Frio Fria 
18 E/N Frio Fria 
19 E1 Frio Fria 
20 N1 Moderadamente Frio Fria 
21 N3 Moderadamente Frio Fria 
22 E-N2 Moderadamente Frio Fria 
23 E-N2 Moderadamente Frio Fria 
24 N1 Moderadamente Frio Fria 
25 E-N2 Moderadamente Frio Fria 
26 W1 Frio Fria 

 
Quadro 5.4. Frequência dos tipos de tempo (Quadro 3.5) no período de 13 a 20 de 

Setembro de 2001 e a sua frequência média em Setembro de 1971 a 2000 

Tipo de 
tempo 

% no 
período 

% média 
no mês 

E1 27.3 7.5 
E-N2 27.3 4.3 
N1 18.2 4.9 
N3 9.1 9.5 
E/N 9.1 9.5 
W1 9.1 8.5 

 

A sobre representação dos tipos de tempo com vento fraco ou com rotação do 

fluxo (N1, E1, E/N, E-N1, E-N2, E-W), nos dois períodos analisados, é resultado da 

procura de períodos com céu limpo ou pouco nublado e vento fraco para a realização de 

medições, em climatologia urbana. A distorção daí resultante é uma das razões 

apontadas por Mills (1999) e por ELIASSON e SVENSSON (2001) para a reduzida 

aplicação dos resultados desses estudos no planeamento urbano. Podendo concordar-se 

em parte com isso, considera-se, contudo, que esse problema pode ser ultrapassado pelo 

estudo da frequência dos tipos de tempo e dos padrões térmicos urbanos que lhes estão 

associados.  
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1b. Aquisição dos restantes dados 

 

Os dados de temperatura do ar medidos foram a base do estudo de mesoscala. 

Para o cálculo da Temperatura Fisiológica são também necessários valores de Tmrt, V e 

Pa. A Tmrt foi estimada através do modelo Rayman, sendo os resultado validados e 

ajustados através do processo desenvolvido para o estudo microclimático de Telheiras e 

descrito no  capítulo 7.  

A velocidade do vento à superfície foi estimada, a partir da topografia e 

rugosidade urbanas, utilizando o modelo Wasp. Como local de referência foi utilizada a 

estação de Lisboa/GC. A confiança merecida pelos resultados dessa simulação é 

variável. Além do problema geral da falta de validação, pode pôr-se em causa a 

representatividade dos dados da estação de Lisboa/GC (mas também de 

Lisboa/Geofísico), sobretudo para a faixa ribeirinha e em situações de brisa, em que as 

condições de advecção junto ao Tejo podem ser muito diferentes das verificadas na área 

do Aeroporto (ALCOFORADO, 1987, 1992). Embora, em princípio, as situações de brisa 

correspondam a baixas velocidades do vento em toda a cidade (o que minimiza os 

erros), os dados de vento e da Temperatura Fisiológica com eles calculados merecem, 

evidentemente, maior reserva do que os da temperatura do ar.  

No cálculo da Temperatura Fisiológica, os valores de Pa de Lisboa/GC foram 

considerados representativos de toda a cidade. Trata-se de uma generalização talvez 

excessiva em algumas situações, mas que se justifica por diferentes razões: 

- Os dados de humidade atmosférica para Lisboa são escassos e de reduzida 

fiabilidade;  

- A variação espacial da tensão de vapor é muito reduzida: nos meses de 

Setembro de 2001 e Fevereiro de 2002, a média das diferenças entre as séries 

de tensão de vapor de Lisboa/GC e Lisboa/Geofísico foi inferior de 0.9 hPa e 

o percentil 90 de 1.7 hPa; isto não exclui, contudo, que possam ocorrer 

variações espaciais de tensão de vapor muito mais significativas, por 

exemplo, associadas a advecção local de ar húmido do estuário ou do 

oceano, na área ribeirinha ou em espaços verdes (ALCOFORADO, 1996).  

- De acordo com o modelo de balanço energético adoptado (HÖPPE, 1993, 

1999), a humidade do ar tem uma importância claramente inferior à das 

outras variáveis, para o conforto térmico humano: uma variação de Pa entre 

14.8 e 66.7 hPa (entre 20 e 90 % de humidade relativa, a 40.0°C), mantendo 
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as restantes variáveis constantes, provoca um incremento de Temperatura 

Fisiológica de apenas 0.9°C. As variações espaciais de Pa no interior da área 

em estudo têm, portanto, uma influência muito fraca sobre a Temperatura 

Fisiológica. 

Em função das dúvidas sobre a representatividade dos dados de v e, em menor 

grau, de Pa, os valores de Temperatura Fisiológica têm uma fiabilidade menor do que 

os de temperatura do ar, sobretudo nas situações de vento regional fraco e estabilidade 

atmosférica, em que existem maiores condições para o desenvolvimento de sistemas de 

circulação locais.  

 

2. Caracterização da área em estudo e dos locais de medição  

 

No espaço urbano estudado, os principais factores que podem afectar a variação 

da temperatura na escala considerada, são (ALCOFORADO, 1995; ALCOFORADO et al, 

1999; ALCOFORADO e ANDRADE, 2003): 

- A distância em relação ao estuário do Tejo e ao Oceano; 

- A altitude; 

- O tipo de ocupação do solo; 

- A volumetria da construção. 

A distância, quer em relação ao estuário do Tejo, quer ao oceano, pode ser 

medida em relação ao ponto mais próximo ou numa determinada direcção. A maior 

distância (em linha recta em direcção ao ponto mais próximo) em relação ao estuário do 

Tejo é de 8400 m, na área do cemitério de Carnide. A distância ao Oceano, medida em 

relação à desembocadura do Tejo, varia entre cerca de 8 km, no limite SW da cidade e 

22 km a NE.  

A caracterização do espaço urbano em relação aos restantes factores foi feita em 

duas fases: 

1. Classificação do espaço urbano quanto a dois aspectos: 

a. Relevo (fig. 5.4); 

b. Ocupação do solo (fig. 5.5).  

2. Cruzamento das duas classificações anteriormente referidas, produzindo um 

mapa de síntese (fig. 5.6), em que foram definidas grandes áreas 

homogéneas quanto aos dois factores referidos.  
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A informação de base relativa à altimetria (do terreno e dos edifícios), à área 

construída e à rede viária foi cedida pela Câmara Municipal de Lisboa, em formato 

digital ou retirada de uma imagem multiespectral do satélite SPOT. A informação 

cedida pela CML é de 2001 e a imagem SPOT de 1991; a informação utilizada está, 

portanto, algo desactualizada, sobretudo nas áreas periféricas, onde se tem verificado 

um grande crescimento da construção.  

 

2a. O relevo no espaço urbano 

 

Lisboa tem um relevo acidentado, diferente da maioria das cidades da Europa 

Ocidental e Central e da América do Norte, onde se desenvolveram muitos dos estudos 

de clima urbano. Procurando sintetizar as principais características do relevo da cidade, 

distinguiram-se quatro grandes áreas (fig. 5.4): 

- A faixa ribeirinha, de altitude muito baixa (inferior a 5 m, na sua maior 

parte, subindo no máximo até aos 10 m), quase plana (declive médio de 

2.4º), estendendo-se mais para o interior no sector inferior dos principais 

vales (Baixa, vale de Alcântara, etc.);  

- A área interior, com altitudes aproximadamente entre os 80 e os 110 m e 

predomínio de declives suaves (declive médio próximo de 5º),  abrangendo o 

planalto de Lisboa (DAVEAU, 1995) e prolongando-se para Sul sob a forma 

de interflúvios estreitos entre os vales (as célebres “colinas” de Lisboa, das 

quais apenas uma - a do Castelo – é uma autentica colina – ALCOFORADO, 

1992); estas área foi delimitada de forma muito generalizada, tendo sido 

englobados, por exemplo, alguns vales abertos, como o do Campo Grande; 

- A área de transição, constituída pelas vertentes que delimitam para o 

interior, a faixa ribeirinha; com declives entre os 10º e os 20º, 

compreendendo algumas rechãs a altitudes inferiores às do planalto (como a 

do Bairro Alto, a cerca de 60 m); 

- Monsanto, o principal relevo da cidade, atingindo os 216 m na área mais 

elevada e com declives mais acentuados (média de 8º, com valores de 10 a 

20º em grande parte das vertentes e declives mais suaves no sector mais 

elevado); 

- Os principais vales, com orientação dominante N-S (sendo a principal 

excepção o vale de Benfica), com encaixe variável (muito acentuado, por 
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exemplo, no vale de Alcântara); os fundos de vale, vertentes e áreas de 

cabeceira foram englobados num único conjunto. 

-  

Fig. 5.4. Classificação do espaço de Lisboa quanto ao relevo
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- 2b. A ocupação do solo no espaço urbano 

 

A classificação quanto à ocupação do solo foi feita sobre uma grelha com células 

de 250 m de lado. Foram considerados dois aspectos:  

- a vegetação; 

- a densidade e altura das construções. 

Em relação à vegetação, foi utilizado o índice de vegetação NDVI1, obtido a 

partir da imagem SPOT. Foi adoptado o limiar de NDVI igual ou superior a 0.15, para 

identificação das áreas verdes (ANDRADE e LOPES, 1998). Os aspectos referentes à 

construção foram analisados com base na informação cedida pela CML e através de 

trabalho de campo. 

Numa primeira fase, cada uma das células da grelha foi classificada em função 

da altura média dos edifícios e da densidade de construção, tendo-se distinguido cinco 

classes (fig. 5.5). Procurou-se depois identificar áreas homogéneas, compreendendo no 

mínimo oito unidades da grelha (orientadas numa mesma direcção, estas têm uma 

extensão de 2 km, considerando-se que essa é a dimensão mínima para os fenómenos de 

mesoscala – ver definição de conceitos na introdução), com uma superfície de 500 000 

m2. O espaço urbano foi assim dividido em quatro classes:  

1. Área sem construção; 

2. Área com construção de baixa densidade; 

3. Área com construção de densidade média ou elevada. 

4. Área verde (NDVI ≥ 0.15); 

A maior parte da cidade é abrangida pela classe urbana pouco densa; esta área 

inclui muitos sectores com densidade de construção média ou elevada (assim como 

outros sem construção e áreas verdes) embora sem a dimensão mínima requerida. Na 

classe 4, só foi integrada a mata de Monsanto e algumas áreas adjacentes. A única área 

de dimensão significativa sem construção é a do Aeroporto. A classe urbana densa 

abrange uma mancha extensa, ocupando essencialmente o centro das cidade (desde a 

Baixa até à área de Entre Campos/Alvalade, com extensões para SW e NE) e alguns 

sectores de Benfica.  

                                                           
1 Normalized Difference Vegetation Index 
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2c. Mapa de síntese 

 

Combinando os critérios das figuras 5.4 e 5.5, obteve-se um mapa de 

classificação do espaço urbano de Lisboa (fig. 5.6), que permite enquadrar e caracterizar 

os locais onde foram efectuadas as observações de mesoescala. Não foram também 

tidos em consideração aspectos importantes na escala local, como a exposição e a 

posição topográfica (por exemplo nos vales), o padrão ou as funções urbanas. Por outro 

lado, o facto de se ter adoptado uma dimensão mínima (oito unidades da grelha, ou seja, 

500 000 m2), levou a que muitas áreas com características diferenciadas não fossem 

consideradas. Assim, não se pretende que este mapa seja um documento de classificação 

topoclimática (SCHERER et al. 1999) ou climo-topológica (ALCOFORADO, 1999), embora 

possa ser uma contribuição para atingir esses objectivos. Um mapa de classificação do 

espaço urbano com maior detalhe encontra-se em elaboração no âmbito do projecto 

CLIMLIS. 

A colina de Monsanto (fig. 5.6; classe 1) coincide, em grande parte, com a 

mancha florestal, constituindo uma unidade fortemente diferenciada do resto da cidade. 

Dentro desta área, observam-se importantes contrastes quanto à exposição e densidade 

da vegetação. A vertente Sul da colina de Monsanto encontra-se parcialmente 

urbanizada, com densidade variável (em geral maior a Este do que a W), integrando-se 

nas classes 2 e 3.  

Dos principais sistemas de vales, os “vales centrais” (percorridos pelas Av. da 

Liberdade e Almirante Reis) foram integrados na classe 5, (à excepção da cabeceira do 

vale da Av. da Liberdade); os “vales periféricos” (Alcântara e Benfica a W, Chelas e 

Av. Gago Coutinho a E). têm níveis de urbanização muito variáveis, integrando-se 

quase todos na classe 4, com excepção de uma parte do vale de Benfica.  
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No planalto do Norte de Lisboa e nos interflúvios que o prolongam foram distinguidas 

três grandes unidades: o Aeroporto (classe 7), a área urbana pouco densa e a área urbana 

densa. Note-se que o limite entre as áreas de urbanização densa e pouco densa se 

encontra em franca modificação, constituindo uma “frente” de expansão do centro da 

cidade. Assim, sendo a informação referente às construções de 2000, é possível que 

esses limites se encontrem, em 2003, muito desactualizados. Nessas áreas podem, além 

disso, distinguir-se diferenças relativas aos padrões urbanos, presença de vegetação e 

mesmo topografia, que não foram tidos em consideração nesta classificação. 

Nas vertentes viradas para o Tejo (que constituem a “face” mais visível da 

cidade, para quem dela se aproxima pelo Tejo), podem distinguir-se, essencialmente, os 

sectores que se integram na classe 3 (correspondentes em parte aos “bairros populares” 

de Madragoa e Alfama) e na classe 2, a W e E. Sobretudo na extensa vertente oriental, é 

possível distinguir importantes diferenças quanto à ocupação do solo. 

Finalmente, a faixa ribeirinha diferencia-se em função da densidade de 

ocupação. Pode ser controverso (contrariando as “imagens mentais” mais enraizadas 

sobre a cidade), englobar na mesma classe a Baixa Pombalina, Alcântara e algumas 

áreas orientais, com uma imagem histórica fortemente ligada à indústria (Beato; 

Xabregas...). Por outro lado a orientação e posição em relação à desembocadura do Tejo 

permite distinguir a faixa ribeirinha Sul (onde se situam Belém e o Cais do Sodré) da 

oriental (onde se localiza o Parque das Nações); embora não tenha sido considerada na 

classificação apresentada, essa distinção foi igualmente indicada na figura 5.6. 

 

2d. Caracterização dos locais de medição 

 

Os locais de medição, escolhidos de acordo com os critérios atrás indicados, 

situam-se também em áreas com características diferentes. A sua caracterização é feita 

no Quadro 5.5 e fig. 5.6a.  

O Saldanha e Restauradores são os únicos locais de medição que se situam 

claramente na área central de construção densa (fig. 5.5), sendo muito semelhantes 

quanto aos parâmetros urbanos; diferenciam-se quanto à altitude, posição topográfica e 

proximidade ao estuário do Tejo. O Saldanha situa-se na classe 8 (embora próximo do 

limite), os Restauradores na extremidade jusante de um dos principais vales centrais 

densamente urbanizados. O ponto de medição de Campo de Ourique, a 

aproximadamente 83 m de altitude (no rebordo do planalto, acima do vale de 
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Alcântara), encontra-se na franja oriental da área central e o ponto das Olaias, a igual 

altitude,  no limite oriental. 

 

Quadro 5.5. Caracterização dos locais de medição da temperatura do ar 

Locais Classe 
(fig. 
5.6) 

Altitude 
(m) 

Distância 
ao Tejo 
(m) 

% 
construção 

Altura 
média 
constru
ção (m) 

NDVI 

Belém 10 5 105 0.0 0.0 -0.05 
Cais do Sodré 9 3 20 4 6 -0.17 
Restauradores 9/5 15 1305 46 16 -0.1 

Saldanha 8 82 3100 56 16 -0.14 
Campo de 
Ourique 

8/4 83 1690 27 12 -0.06 

Monsanto 1 172 2770 0.0 0.0 0.29 
Cidade 

Universitária 
6 92 5420 21 10 -0.01 

Carnide 6 114 7200 11 18 0.12 
Alto dos 
Moinhos 

6/4 93 5615 13 4 -0.01 

Olivais 6/2 99 2390 16 23 -0.09 
Olaias 6/4 83 2330 12 22 -0.06 

Parque das 
Nações 

10 6 100 0.0 0.0 -0.1 

 

Um ponto de medição foi colocado na vertente Sul de Monsanto, a 170 m de 

altitude, num área densamente arborizada Os locais de medição da Cidade 

Universitária, Carnide e Olivais situam-se no planalto de Lisboa (classe 6). O ponto 

do Alto dos Moinhos encontra-se na transição entre esta área e o vale de Benfica. 

Belém, o Cais do Sodré e o Parque das Nações situam-se na faixa ribeirinha, 

em locais com características topográficas muito semelhantes. É evidente, contudo, a 

diferença entre os três locais quanto à densidade de urbanização e à exposição. 

Enquanto os dois primeiros locais de situam no Sul da cidade, o Parque das Nações 

situa-se a NE, nas margens do “Mar da Palha”, muito mais abrigado da influência 

oceânica.  
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3. A temperatura do ar e as condições bioclimáticas em Lisboa  

 

 A análise dos dados incidiu sobre os seguintes aspectos: 

- Classificação dos locais de medição; 

- Identificação dos principais padrões de variação espacial da temperatura 

e análise da sua relação com os tipos de tempo e condições de advecção; 

- Modelização empírica das relações entre a temperatura do ar e diferentes 

variáveis geográficas, permitindo a sua interpolação espacial e temporal; 

- Análise da variação da intensidade da ilha de calor urbano e relação com 

as condições atmosféricas. 

 
Em relação a cada um destes aspectos, foram analisados separadamente os dados 

das observações diurnas e nocturnas, durante as horas indicadas no Quadro 5.6. 

 

Quadro 5.6. Períodos do dia analisados 
 Noite 

Fevereiro 2002 20:00 às 6:00 

Setembro 2001 21:30 às 5:30 

 Dia 

Fevereiro 2002 10:00 às 16:00 

Setembro 2001 10:00 às 18:00 

 

Com a escolha desses períodos para a análise procurou evitar-se a proximidade 

do nascer e pôr do Sol, em que as condições de insolação desiguais, devido à presença 

de obstáculos, podem provocar diferenças térmicas dependentes, essencialmente, de 

factores microclimáticos. No período diurno considerado no Quadro 5.6, todos os 

registadores de temperatura se encontravam ao Sol. 
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3a. Classificação dos locais de medição 

 

Os locais de medição foram classificados com base na totalidade das 

observações de temperatura do ar, recorrendo a um algoritmo de classificação 

hierárquica (Complete Linkage), em que a distância entre dois grupos é determinado 

pela maior distância entre dois indivíduos (WILKS, 1995). A classificação dos dados foi 

feita, nos períodos de medição de Fevereiro de 2002 e Setembro de 2001, para a noite e 

o dia, separadamente. 

 
3a1. Período nocturno 
 

Em Fevereiro de 2002 (figs. 5.7 e 5.8), a primeira oposição verificou-se entre, 

por um lado, os locais da área de edificação mais densa e os da faixa ribeirinha (Grupo 

1, com os valores medianos de temperatura do ar e de Temperatura Fisiológica mais 

elevados - fig. 5.9), e, por outro lado, os que se situam na área interior com baixa 

densidade de construção (Grupo 2);. Fazendo um corte no nível de ligação 15, 

individualizaram-se quatro classes (figs. 5.7 e 5.8). O local dos Restauradores (o ponto 

mais quente – fig. 5.9) aproximou-se mais dos locais da faixa ribeirinha sul do que do 

Saldanha, com o qual tem maiores afinidades quanto ao enquadramento urbano. O 

grupo 2 subdividiu-se em duas classes, uma das quais compreendeu Monsanto (o local 

mais fresco), a outra agrupando os locais da periferia Norte, juntamente com as Olaias.  

Em Setembro de 2001 (figs. 5.10 e 5.11) identificou-se um grupo englobando 

apenas Monsanto e a Cidade Universitária (grupo 2, mais frio - fig. 5.12) e outro com os 

restantes locais (grupo 1). A separação entre os dois locais do grupo 2 fez-se no nível de 

corte 14. No outro grupo, a subdivisão no nível 12 permitiu distinguir quatro classes. 

Destas, as duas primeiras individualizam os pontos mais quentes (Restauradores e 

Belém); o grupo 1.d engloba vários locais, desde Campo de Ourique ao Parque das 

Nações, representando, aparentemente, o comportamento da maior parte da cidade.  

 

 3a2. Período diurno 

 

A classificação dos locais segundo os valores diurnos de temperatura, permitiu 

formar dois grupos com configuração semelhante, nos dois períodos de medição. Em 

Fevereiro de 2002 (figs. 5.13 e 5.14), o grupo 2 reuniu os três locais mais a Sul da 
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cidade (Restauradores, Belém e Campo de Ourique), os quais foram também os mais 

quentes (fig. 5.15). O valor mais alto de temperatura do ar verificou-se em Belém, 

embora a Temperatura Fisiológica tenha sido aí mais baixa do que nos Restauradores, 

devido à maior velocidade do vento. No grupo 1, o Saldanha teve uma temperatura 

mediana do ar semelhante à de Campo de Ourique e dos Restauradores, mas percentis 

25 e 75 inferiores: respectivamente 14.9 e 17.9º C no Saldanha, 15.1 e 18.2º C em 

Campo de Ourique, 15.3 e 18.2º C nos Restauradores, enquanto Belém apenas se 

aproximou dos Restauradores; fazendo um corte no nível de ligação 10 (fig. 5.13), 

Belém forma uma classe separada de Campo de Ourique e dos Restauradores. No grupo 

1, em Fevereiro, a complete linkage permitiu separar o Saldanha e o Parque das Nações, 

do conjunto dos restantes locais, onde se verificaram as temperaturas medianas mais 

baixas, tendo sido Monsanto o local mais frio.  

 Em Setembro de 2001 (figs 5.16 e 5.17) individualizou-se igualmente um grupo 

a Sul (mais propriamente no SW), mas englobando, neste caso, Monsanto, enquanto os 

Restauradores se juntaram ao grupo 1. É interessante verificar que, ao contrário do que 

ocorreu em Fevereiro, o grupo 2 teve os valores medianos de temperatura do ar e 

fisiológica mais baixos, com o mínimo em Belém (fig. 5.18). No grupo 1, os 

Restauradores (o local mais quente) e o Parque das Nações individualizaram-se, 

enquanto o Saldanha se aproximou, neste período, do conjunto dos restantes locais. 
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Fig. 5.13. Classificação dos locais de medição de acordo com os valores de
          temperatura do ar diurna, em Fevereiro de 2002
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Fig. 5.16. Classificação dos locais de medição de acordo com os valores diurnos de
          temperatura do ar, em Setembro de 2001
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Fig. 5.17. Agrupamento dos locais de 
medição de acordo com os valores 
diurnos de T , em Setembro de 2001a
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O agrupamento dos locais em função dos valores de temperatura do ar permite 

tirar algumas conclusões: 

- Os padrões espaciais foram diferentes de dia e de noite e também, nos dois 

períodos de medição; a diferenciação entre as medições de Verão e de 

Inverno foi maior de noite do que de dia.  

- Durante a noite, em Fevereiro, observou-se uma melhor correspondência 

entre a classificação e as características geográficas dos locais (grupos dos 

locais ribeirinhos e da área central com comportamento diferenciado), em 

Setembro a maior parte do espaço urbano teve um comportamento 

relativamente homogéneo; 

- De dia, nos dois períodos de medição, o Sul da cidade formou um grupo 

diferenciado; contudo, enquanto em Fevereiro esta área foi a mais quente da 

cidade, em Setembro apresentou as características contrárias. O local dos 

Restauradores juntou-se ao Sul da cidade em Fevereiro (relativamente 

quente), enquanto em Setembro se assemelhou mais ao Norte de Lisboa; 

Monsanto teve o comportamento oposto. 

- A influência do relevo e da distância ao Tejo sobrepôs-se aos factores 

urbanos propriamente ditos. Os locais do centro da cidade (Restauradores e 

Saldanha) nunca foram agrupados no nível mais baixo de classificação, 

apesar das semelhanças quanto ao enquadramento urbano. Os locais do Sul 

da cidade , pelo contrário, foram mais próximos entre si do que em relação a 

quaisquer outros.  

 

3.b. Padrões térmicos da temperatura do ar em Lisboa 

 

Neste ponto, procurou-se atingir dois objectivos principais: 

a) Definir uma tipologia de padrões térmicos espaciais, que representem as 

principais formas de variação da temperatura do ar em Lisboa e, analisar a 

associação desses padrões principais com os tipos de tempo e as condições 

de advecção; 

b) Analisar (e quantificar) a relação entre a temperatura do ar e vários 

parâmetros descritores do espaço em estudo, através de modelos empíricos, 

com recurso a um Sistema de Informação Geográfica, permitindo estimar a 

variação espacial da temperatura em função desses parâmetros; 
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Estes dois aspectos foram tratados em simultâneo, porque a modelização da 

relação entre a temperatura e as variáveis geográficas foi feita para cada um dos padrões 

térmicos identificados em a), com vista a obter conjuntos de dados com uma maior 

homogeneidade. Por outro lado, os modelos empíricos permitiram representar a 

variação da temperatura do ar, no conjunto da cidade, correspondente a cada um desses 

padrões.  A análise e tratamento dos dados diurnos e nocturnos foi feita separadamente; 

contudo, para evitar a multiplicação de resultados, em parte redundantes, foram tratados 

conjuntamente os dados de Setembro de 2001 e Fevereiro de 2002. 

 

3b1. Classificação de padrões térmicos 

 

A classificação dos padrões térmicos foi feita, de início, tanto para a 

temperatura do ar como para a Temperatura Fisiológica. Como os resultados das duas 

variáveis foram muito semelhantes entre si, e porque os valores de temperatura do ar 

(pelos motivos já indicados) merecem uma maior confiança do que os da Temperatura 

Fisiológica, só foi apresentada e analisada a tipologia relativa à primeira das variáveis. 

A variação da Temperatura Fisiológica foi analisada no quadro de cada classe definida 

para a temperatura do ar. 

ALCOFORADO (1991, 1992) identificou diferentes padrões de variação da 

temperatura do ar em Lisboa, concluindo que existe uma forte relação entre a 

configuração do campo térmico urbano e o regime de vento. Neste trabalho, foi também 

analisada a relação entre os padrões espaciais de temperatura do ar e o regime de vento, 

utilizando, como referência, a estação meteorológica de Lisboa/GC (fig. 5.1), a qual se 

considera representar melhor as condições regionais do que a estação de 

Lisboa/Geofísico, mais afectada pelas particularidades locais. Em todo o caso, nos 

períodos estudados, não se observaram diferenças significativas entre o comportamento 

dos dois locais. Para uma melhor compreensão das variações de temperatura do ar ao 

longo da faixa ribeirinha, seria de grande utilidade dispor de informação sobre o vento 

junto ao Tejo2, na sua ausência, apenas é possível avançar algumas hipóteses sobre o 

que se passa nessa área. Foi também analisada a relação entre os padrões térmicos e os 

tipos de tempo caracterizados no Quadro 3.5. Contudo, a análise da relação entre os 

                                                           
2 No âmbito do projecto CLIMLIS, foi instalado um mastro para medição da velocidade do vento no 
Parque das Nações; contudo, este mastro foi destruído nos temporais de Dezembro de 2000, pelo que 
foram apenas recolhidos dados para um curto período, de reduzida utilidade para este trabalho. 
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padrões térmicos e os tipos de tempo é dificultada, por um lado, por estes serem 

definidos exclusivamente em relação a uma estação meteorológica e, por outro lado, por 

essa classificação ser feita à escala diária, não tendo em consideração a variabilidade 

das condições ao longo do dia. 

A classificação dos padrões de variação da temperatura exige que sejam 

analisadas, conjuntamente, medições efectuadas em diferentes fases dos ciclos diurnos e 

sazonal e sob diversas situações sinópticas; a variação de temperatura depende, em 

primeiro lugar, desses factores. Para permitir isolar a componente espacial da variação 

da temperatura, ELIASSON e SVENSSON (2002) basearam a análise do campo de 

temperatura do ar urbana nos desvios da temperatura em relação à média espacial. 

Como diferentes períodos podem igualmente apresentar variâncias diferentes, o que irá 

afectar o significado dos desvios à média, optou-se neste trabalho por normalizar o valor 

da temperatura do ar de um dado local e observação (Ta x) em relação à média de todos 

os locais, nesse período de observação (Ta med) e ao respectivo desvio padrão (Ta dp): 

 
Taz = (Ta x-Ta med)/Ta dp        (5.1) 

 
Com os objectivos de simplificar a matriz de dados, de reduzir o peso das 

variações aleatórias e a redundância entre observações sucessivas, quer a noite quer o 

dia foram divididos em períodos, de duração diferente de acordo com a estação do ano 

(Quadro 5.9): 

Quadro 5.9. Divisão da noite e do dia em períodos para a classificação de 
padrões de variação espacial de temperatura do ar 

Fevereiro Setembro 
Noite 

20:00 às 23:00 21:30 às 23:30 h 
23:30 às 2:30 h 0:00 às 2:30 
3:00 às 6:00 h 3:00 às 5:30 

Dia 
10:00 às 12:00 10:00 às 11:30 
12:30 às 14:30 12:00 às 14:30 
14:30 as 16:00 14:30 as 16:00 

_ 16:00 às 18:00 
 

A classificação de padrões espaciais de variação da temperatura nocturna incidiu 

sobre os valore médios de Taz (eq. 5.1) nos períodos definidos no Quadro 5.9. A 

classificação foi feita através de um algoritmo de classificação automática (método de 

variância mínima de Ward – WILKS, 1995), em que os grupos são constituídos de forma 
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a minimizar a soma do quadrado das distâncias entre os indivíduos e o centróide de cada 

grupo. A escolha dos níveis em que se realizam os “cortes” do dendograma é uma 

decisão subjectiva. 

 

3b2. Modelização da variação espacial da temperatura do ar  

 

Foram calculados uma série de modelos empíricos das relações entre a 

temperatura do ar e diferentes variáveis geográficas. Isto permitiu reconstituir o campo 

térmico, a partir da variação espacial desses factores. A utilização de um Sistema de 

Informação Geográfico permite obter um tratamento espacial contínuo da informação, 

tendo, além disso, a vantagem de ser facilmente actualizável (SVENSSON, ELIASSON e 

HOLMER, 2002).  

A modelização empírica das relações entre temperatura e variáveis geográficas 

em Lisboa foi utilizada em ALCOFORADO (1995), ANDRADE E LOPES (1998, para a 

temperatura de superfície) e ALCOFORADO e ANDRADE (2003). Mais recentemente, 

ELIASOM e SVENSSON; 2002), utilizaram um processo semelhante para modelizar a 

variação da temperatura do ar em Gotemburgo.  

Tal como para a classificação dos padrões espaciais de variação da temperatura 

do ar, foram utilizados nesta análise, valores de temperatura do ar normalizados (Taz – 

equação 5.1). A relação entre Taz (variável dependente) e as variáveis geográficas 

condicionantes foi analisada através da regressão linear múltipla, recorrendo-se ao 

processo “passo a passo” (Stepwise regression; CLARK e HOSKING, 1986; WILKS, 1995) 

para seleccionar a equação que melhor explica a variância de Taz (maximizando o 

coeficiente de determinação – R2). 

A quantificação das variáveis independentes, em torno dos locais de medição, 

foi feita sempre num quadrado com 250 m de lado. Essa dimensão das unidades de 

análise foi já utilizada em ANDRADE (1998) e ANDRADE e LOPES (1998). A utilização de 

valores médios para unidades espaciais dessa dimensão implica uma certa perca de 

informação, mas também funciona como um “filtro”, atenuando a importância dos erros 

e os aspectos menos significativos da variação dos factores analisados (ANDRADE E 

LOPES, 1998). 

No presente estudo, foi também experimentada a utilização de unidades de 

análise com 100 m e 500 m de lado. Os modelos de regressão com essas áreas não 

permitiram obter uma melhoria dos resultados (os coeficientes de determinação foram 
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quase iguais com unidades de 100, 250 e 500 m). Devido a isso, e por motivos práticos 

(utilização de base de dados já existentes), foi mantida a dimensão de 250 m para a 

unidade de análise.  

De acordo com os resultados obtidos em ALCOFORADO (1994), ANDRADE E 

LOPES (1998) e ALCOFORADO e ANDRADE (2001), foi analisada a relação entre Taz e as 

variáveis independentes (Quadro 5.10), quer na sua forma original, quer após 

transformações de vários tipos (exponencial, logarítmica, etc.).  

 

Quadro 5.10. Variáveis independentes utilizadas  
na análise de regressão com Taz (eq. 5.1) 

 Unidade Designação Descrição 

X1 Metros Latitude Distância a uma linha imediatamente a Sul da 
cidade; média por unidade de análise 

X2 Metros Longitude Distância a uma linha imediatamente a Oeste da 
cidade; média por unidade de análise 

X3 Metros Altitude Altitude média por unidade de análise 
X4 Metros Distância ao Tejo Distância mais curta ao rio Tejo; média por 

unidade de análise 
X5 Metros Distância aos 

principais eixos 
 

Distância aos principais eixos de concentração 
das actividades terciárias 3; média por unidade de 

análise 
X6 % const % de área 

construída 
Percentagem da superfície ocupada por 
construções, por unidade de análise 

X7 Metros altura média dos 
edifícios 

Altura média dos edifícios por unidade de análise 

X8 Adimenssi
onal 

Índice de 
construção (IC) 

% de área construída x altura média dos edifícios, 
por unidade de análise 

X9 NDVI Índice de 
vegetação 

NDVI médio por unidade de análise 

 

A origem da informação foi a mesma que a utilizada na caracterização do espaço 

urbano (figs. 5.4 a 5.6). 

O processo seguido foi semelhante ao descrito em FURY e JOLY (1995) e 

utilizado em ANDRADE (1998), tendo duas fases distintas: 

1. Obtenção de um modelo de regressão múltipla que permita estimar o valor 

da temperatura do ar (X1 a X9), medidas em torno de cada local de medição, 

para cada um dos padrões térmicos; 

                                                           
3 Os eixos foram escolhidos segundo FERRÃO e WOLLEB (1995). 
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2. Interpolação espacial da temperatura do ar, para o conjunto da cidade, 

utilizando a equação de regressão obtida na fase anterior.  

Neste processo recorreu-se a um Sistema de Informação Geográfica, sendo a 

interpolação feita para uma quadrícula com 250 m de lado. As diferentes variáveis 

explicativas constituíram Layers independentes, que é possível cruzar entre si  e 

multiplicar pelos coeficientes do modelo, de forma a obter o resultado cartográfico 

desejado.  

 

3.b.3. Interpolação espacial da temperatura do ar normalizada 

 

Os resultados da classificação de padrões térmicos e dos modelos de regressão 

foram apresentados conjuntamente, porque, como já foi referido, os modelos 

explicativos da variação da temperatura foram desenvolvidos separadamente para cada 

padrão térmico. Embora essa interpolação permita obter uma representação espacial 

contínua, foram apenas apresentadas isolinhas, as quais foram feitas automaticamente, 

pelo seguinte processo: 

1. Interpolação contínua na grelha de 250x250 m, utilizando o modelo de 

regressão múltipla para estimar os valores de Taz; 

2. Filtragem dos valores estimados, sendo o valor de cada unidade de análise 

substituído pela média dos valores de um bloco das 3x3 unidades que a 

envolvem (correspondentes a um quadrado com 750 m de lado). Este 

processo permite atenuar as variações de menor dimensão e os valores 

extremos, tornando a representação do padrão espacial mais clara; 

3. Traçado automático das isolinhas, a partir das superfícies contínuas obtidas 

na fase anterior. 

 

a. Os padrões térmicos nocturnos 
 

A análise dos padrões térmicos urbanos foi feita considerando principalmente os 

seguintes aspectos: 

- descrição do padrão térmico, com base em isolinhas estimadas através dos 

modelos de regressão e nos valores observados de Taz (equação 5.1); 
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- Caracterização das condições de advecção e dos tipos de tempo 

correspondentes a cada padrão, com base nos dados da estação 

meteorológica de Lisboa/GC; 

- Cálculo da frequência de cada padrão; a quantificação directa, a partir da 

frequência observada nos períodos de medição é de pouca utilidade, devido à 

especificidade desses períodos (Quadros 5.2 e 4); procurou-se chegar a uma 

avaliação através da frequência (período 1971/2000) das condições de 

advecção e os tipos de tempo correspondentes a cada padrão térmico. 

- Análise da variação da Temperatura Fisiológica correspondente aos 

diferentes padrões térmicos, dando como exemplo um período escolhido 

como representativo de cada padrão; 

O resultado da classificação dos 53 períodos da noite (organizados de acordo 

com o Quadro 5.9), segundo os valores de Taz, foi apresentado na figura 5.19. Foram 

analisados cortes a dois níveis. No primeiro (distância de ligação 10), obtiveram-se dois 

grupos, correspondentes aos padrões mais gerais de variação da temperatura, os quais 

foram subdivididos no nível 4.5, obtendo-se sete classes. Passa-se a descrever os 

padrões correspondentes a cada um desses grupos: 

O grupo A foi o padrão dominante, tendo compreendido 93.5 % das 

observações de Fevereiro de 2002 e 57.1 % das de Setembro de 2001. Como a maior 

frequência deste tipo foi em Fevereiro, é natural que a variação de Taz siga, nos seus 

traços gerais, a classificação dos locais no mesmo mês (fig. 5.8): contraste entre os 

valores do centro da cidade e das faixas ribeirinhas, por um lado (valores médios de 

Taz todos positivos - fig. 5.20) e, por outro lado, da periferia da cidade e de 

Monsanto. Nos Restauradores a Taz média foi a mais elevada (1.4), seguindo-se os 

locais da faixa ribeirinha Sul. Os valores mais baixos foram registadas em Monsanto 

(-1.86) e, em segundo lugar, no Norte de Lisboa. A diferença média entre o local mais 

frio e o mais quente foi de 2.6º C. 

Os valores de Temperatura Fisiológica foram sempre inferiores aos de 

temperatura do ar, devido ao vento e ao balanço de radiação negativo, mas o padrão 

geral das duas variáveis foi semelhante. As maiores reduções da Temperatura 

Fisiológica em relação à temperatura do ar verificaram-se no Norte da cidade (fig. 5.21) 

e as menores nos locais do centro (Restauradores, Saldanha, Cais do Sodré); isto deveu-

se, naturalmente, à maior velocidade do vento na área Norte da cidade e ao abrigo 
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relativo do centro. Nos locais do Norte o SVF é também mais elevado; este último 

aspecto pode considerar-se uma interferência microclimática neste estudo.  

O grupo A foi subdividido em quatro tipos (fig. 5.19), descritos sucintamente no 

Quadro 5.11. A representação da variação espacial do Taz estimado foi feita através de 

isolinhas traçadas segundo o processo acima descrito. Os modelos utilizados fazem 

frequentemente uma estimação de valores extremos de Taz, em áreas onde não foram 

efectuadas medições – como a Baixa e área mais elevada de Monsanto - pelo que não é 

possível a sua confirmação. 

Fig. 5.19. Classificação dos padrões nocturnos de variação espacial 
da temperatura do ar
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Os modelos de regressão adoptados para a interpolação espacial de Taz (Quadros 5.12 e 

13) explicam entre 85 % e 92 % da variância. De acordo com os valores de β, a variável 

mais importante para a explicação de Taz foi, nos tipos A1 e A2, a altitude e, nos tipos 

A3 e A4, a distância ao Tejo.  

As principais condicionantes do campo térmico urbano são assim naturais, 

sobrepondo-se sempre o seu efeito ao dos factores puramente urbanos (representados 

pelas variáveis ligadas à construção e, até certo ponto, pelo índice de vegetação - 

NDVI). Na explicação da relação com a altitude, deve ser considerado o seu efeito 

directo sobre a temperatura: em atmosfera neutra, o desnível entre os Restauradores e 

Monsanto - aproximadamente 150 m - corresponde a uma diferença de temperatura de 

cerca de 0.9º C. O efeito termodinâmico da altitude pode ser anulado através do cálculo 

da temperatura potencial (GOLDREICH, 1984), permitindo isolar os factores puramente 

urbanos. No caso presente, não se seguiu essa via, por o principal objectivo deste estudo 

ser a análise da variação da temperatura do ar (e fisiológica), na “cidade real” (que 

inclui variações de altitude). De resto, para além da altitudes, outros factores “não 

urbanos”, como a latitude, a posição topográfica, etc. condicionam o campo térmico em 

Lisboa. O tipo A2 foi o mais frequente (Quadro 5.11). A variação da temperatura (fig. 

5.22a), reflectiu sobretudo a altitude e o abrigo em relação ao vento. A influência 

urbana propriamente dita contribuiu, contudo, para que os valores mais elevados fossem 

estimados na Baixa (valores superiores a 2.5) e para a extensão da Ilha de Calor Urbano 

até às Avenidas Novas. Os valores mais baixos foram estimados no topo de Monsanto 

(inferiores a –1.5). A influência da densidade de construção, pode ser avaliada 

comparando a figura 5.22a com a que foi obtida estimando Taz com % CONST igual a 0 

em toda a cidade (fig. 5.22b). Neste caso, não se diferenciou uma ilha de calor urbano: 

os valores mais elevados de Taz observam-se ao longo da faixa ribeirinha Sul. Para além 

da variação particularmente acentuada em Monsanto e de um mínimo relativo na área 

do Alto do Parque Eduardo VII/Campolide, os valores de Taz apresentam 

essencialmente uma diminuição para Norte, com variações locais dependentes 

essencialmente da altitude. O tipo A2 correspondeu sobretudo a vento moderado ou 

forte do quadrante Norte, em tipos de tempo muito diversos; mas, na noite de 26 de 

Fevereiro de 2001, com vento de W a SSW e céu muito nublado (tipo de tempo W1 - 

Quadro 5.16), o padrão térmico foi também A2.  
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Quadro 5.11. Caracterização dos padrões térmicos nocturnos 

Grupo A 
Tipo Frequência 

observada (%) 
Locais mais 
quentes 

% Taz 
médio 

Locais mais frios % Taz 
média 

Rumo e velocidade 
do vento 

Frequência % das 
condições de 

advecção observadas 
no período 1970/2001 

A1 
 
 

Fevereiro – 19.0  Cais do Sodré   
Restauradores   
Belém  

69.0 
57.1 
35.7 

1.3 
1.23 
1.18 

Monsanto 
Carnide 
Cid. Universitária 

57.1 
38.1 
19.0 

-1.32 
-1.22 
-0.59 

NE ou NNE (64 %) 
N (26 %) 
Velocidade superior a 
2.6 m/s em 75 % 

8.8 % das noites de 
Inverno 

A2 Fevereiro – 59.4  
Setembro – 28.6  

Restauradores 
Belém 
Cais do Sodré 
 

83.5 
24.7 
10.0 

1.43 
0.96 
1.10 

Monsanto 
 

98.1 -1.96 Vento de N a NW em 
76.6 %; S a SW em 
18.5 %; 
Velocidade superior a 
3 m/s em 75 % 

Máxima no Verão 
(42.8 % das noites), 
mínima em 
Dezembro (9.1 %) 

A3 Setembro – 28.6  Restauradores 
Saldanha 

91.2 
8.8 

1.38 
1.18 

Monsanto 
 

91.2 -1.72 Vento de NNW a 
WSW em 76.5 % 
Velocidade inferior a 
2.2 m/s em 75 % 

No Verão, máxima 
em Junho (15.5 %) e 
mínima em Agosto 
(11.3 %) 

A4 Fevereiro – 15.6  
 

Restauradores 100.0 1.5 Monsanto 100.0 -2.21 Vento de N a NNW 
(50 %) ou de SW a 
NW (40 %): 
Velocidade inferior a 
3 m/s em 75 % das 
observações 

_ 
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Quadro 5.11. (2ªparte) 

Tipo B 
Tipo Frequência 

observada (%) 
Locais mais 
quentes 

% Taz 
médio  

Locais mais frios % Taz 

média  
Rumo e velocidade 
do vento 

Frequência % das 
condições de 
advecção observadas 
no período 1970/2001 

B1 Fevereiro – 6.2 Restauradores 
Saldanha 
Campo de 
Ourique 

50.0 
28.5 
35.7 

1.03 
1.00 
0.99 

Alto dos Moinhos 
Cid. Universitária 

78.6 
21.4 

-1.63 
-1.33 

Direcção N ou NE 
Velocidade inferior a 
2.0 m/s em 75 % 

36 % das noites de 
Inverno 

B2 Setembro  - 28.6 Saldanha 
Olivais 
Carnide 

63.6 
24.2 
12.2 
 

1.43 
0.51 
0.74 

Cid. Universitária 
Belém 

Monsanto 

45.5 
45.5 
12.1 

-1.17 
-1.29 
-0.43 

Direcção variável; 
Velocidade inferior a 
1.9 m/s em 75 % 

23 % das noites de 
Verão (máximo em 
Setembro – 31.3 %) 

B3 Setembro  - 14.3 Monsanto 
Saldanha 

72.2 
22.2 

1.20 
0.90 

Belém 
Cid. Universitária 

88.8 
11.1 

-1.62 
-0.77 

Semelhante a B2 Semelhante a B2 
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Quadro 5.12. Equações de regressão para estimar Taz, nos padrões térmicos do grupo A 

Tipo A2 1.02298-0.0171 ALT +0.019 % -0.000049 LAT +0.0081 (DT/1000) 2 

Tipo A1 1.1667-1.238 NDVI +0.01137 % -0.00013 LAT - 0.0102 H –

 0.00598 (DT/1000)2 

Tipo A3 -0.05223-3.61329 NDVI +0.002233 IC - 0.0003 LAT -

 0.00109 DT + 0.011421 ALT + 0.020604 (LONG/1000)2 + 

 0.154797 (DT/1000) 2 

Tipo A4 -0.1824-0.44131 NDVI +0.00176 IC -0.000059 LAT + 0.000115 LONG 

- 0.00019 DT - 0.01141 ALT + 0.047779(DT/1000) 2 

 

Quadro 5.13. Coeficiente de determinação e coeficientes β nas equações de regressão do 
grupo A 

 Tipo A1 Tipo A2 Tipo A3 Tipo  A4 

R2 0.87 0.88 0.92 0.85 

β 
H -0.53 -0.88 0.60 -0.57 

IC -  0.63 0.50 

LAT -0.37 -0.14 -0.88 -0.16 

DT -  -2.38 -0.43 

NDVI -0.15  -0.46 -0.05 

% CONST 0.20 0.34 _ - 

DT2 -0.10 0.13 2.46 0.78 

LONG - - _ 0.35 
LONG 2 - - 0.85 - 

 

No tipo A1, (fig. 5.22c), o contraste N-S foi muito acentuado, tendo o Norte de 

Lisboa temperaturas observadas semelhantes ou inferiores às de Monsanto (Taz médias 

de –1.3 em Monsanto, -1.2 em Carnide); contudo, os valores mais baixos de Taz foram 

também estimados no topo de Monsanto (inferior a -1.5). O tipo A1 ocorreu 

principalmente com vento de NE e tipos de tempo E1 e E/N (Quadro 5.11). 

Nos tipos A3 e A4 a temperatura diminuiu de E para W. Ao contrário do padrão 

mais frequente, registaram-se valores mais elevados na faixa ribeirinha Oriental do que 

na meridional (figs 5.22.d e 5.22.e). No tipo A3, os valores medidos nos Restauradores 

e no Saldanha foram muito próximos (respectivamente 1.4 e 1.2), o que não é 
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correctamente representado pelo modelo de regressão (fig. 5.22d) que estima por defeito 

os valores de Taz na área das Avenidas Novas. Também de acordo com o modelo, as 

temperaturas mais baixas (Taz inferior a -2.5) registam-se nas vertentes de Monsanto, 

com densa vegetação (NDVI superior a 0.3), enquanto na área mais elevada, com menor 

cobertura vegetal (NDVI inferior a 0.1), as temperaturas foram mais elevadas (Taz entre 

–1 e –1.5); evidentemente, seria necessária a confirmação empírica dessa variação.  

O tipo A4 (fig.5.22e) caracterizou-se por um contraste muito acentuado entre a 

Baixa (Taz superior a 2.0) e Monsanto (inferior a –2.0 na área mais elevada). A 

diferença média de temperatura do ar entre os dois locais foi de 3.0º C.  

As condições de advecção associadas aos tipos A3 e A4 sobrepuseram-se em 

parte entre si. Predominou vento fraco de NW a SW. A importância da componente W 

do vento regional pode explicar as temperaturas mais baixas no sector ocidental da 

cidade (nomeadamente em Belém). As diferenças entre os tipos A3 e A4 (que apenas 

ocorreram respectivamente, no Verão e no Inverno), dizem respeito sobretudo ao 

comportamento dos Restauradores, Saldanha e Monsanto, podendo associar-se a 

aspectos do balanço energético local, o que ultrapassa o âmbito desta análise.  

O grupo B (fig. 5.23) ocorreu principalmente no Verão (42.9 % das observações 

de Setembro, 6 % de Fevereiro). O padrão de variação da temperatura foi muito mais 

complexo do que no do grupo A e a heterogeneidade entre as diversas observações foi 

também maior. As áreas mais quentes localizaram-se mais a Norte do que no grupo 

anterior: o local mais quente foi, na maioria das observações; Monsanto ocupou 

igualmente essa situação em algumas observações. As áreas ribeirinhas foram em geral 

relativamente frescas (assim como a Baixa), podendo mesmo ser as mais frias da 

cidade. A Cidade Universitária teve, contudo, em média, os valores mais baixos, 

apresentando um comportamento diferenciado dos outros locais do Norte da cidade; o 

facto de não se terem feito registos no alto dos Moinhos em Setembro de 2001 não 

permite saber se este comportamento é generalizável ao vale de Benfica; contudo, os 

poucos períodos de Fevereiro que se integraram neste grupo parecem sugerir esse facto. 

A diferença média entre os locais mais quente e mais frio foi de 3.6ºC, portanto superior 

à do grupo A (2.6º C) e a localização dos extremos térmicos foi também, como se viu, 

muito diferente. 



  183 
 

Tal como no grupo anterior, as diferenças da Temperatura Fisiológica em relação à 

temperatura do ar foram mais fracas no centro da cidade e maiores na periferia Norte 

(fig. 5.24). O desvio negativo em Belém foi também acentuado, devido à maior 

velocidade do vento.  
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As observações deste grupo ocorreram, em geral, com vento fraco (mediana 1.4: 

m/s; percentil 75: 1.8 m/s), com direcção variável. Com base na variação espacial dos 

valores de Taz e comparando este padrão com algumas situações descritas em 

ALCOFORADO (1991, 1992), parece provável que estas condições se associem a 

situações particulares de advecção de ar fresco e húmido na faixa ribeirinha, onde a 

inexistência de registos de vento nesta área é um importante obstáculo à confirmação 

desta hipótese. Por outro lado, mais do que no grupo anterior, o cálculo da Temperatura 

Fisiológica levanta algumas dúvidas, porque os dados de vento de Lisboa/GC 

dificilmente se poderão considerar representativos da área junto ao rio.  

O grupo B foi dividido em 3 tipos (Quadro 5.11; fig. 5.19). Tal como nos 

modelos do grupo A, as variáveis mais importantes na explicação da variância de Taz, 

em todos os tipos do grupo B são as variáveis “não urbanas” (“altitude”, “longitude”, 

“distância ao Tejo”) - Quadro 5.15.  

O modelo utilizado para estimar da Taz, no tipo B2 (Quadros 5.14 e 5.15) tem 

um coeficiente de determinação bastante inferior aos restantes (apenas 0.66; os outros 

modelos têm um R2 superior a 0.84). Neste caso, 52.6 % dos resíduos foram inferiores a 

± 0.5 Taz e apenas 4.9 % superiores a ± 1 Taz. Como termo de comparação, registe-se 

que, no tipo mais frequente (A2 – Quadro 5.11), 89.7 % dos resíduos foram inferiores a 

± 0.5 Taz e apenas 1.6 % superiores a ± 1 Taz. Devido aos resíduos mais elevados, no 

Fig.5.23.  média observada 

no grupo B (Noite)

Taz
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a  e a 
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tipo B2 (fig. 5.25a), optou-se por representar também a média dos valores observados 

(fig. 5.25b). Para facilitar a comparação entre os diferentes tipos, o mesmo 

procedimento foi seguido para os tipos B1 e B3, apesar de os R2, nesses casos, serem 

mais elevados. 

No tipo B2, o local mais quente foi o Saldanha, embora o Norte de Lisboa 

(Carnide e Olivais), tenha também registado valores elevados. A interpolação a partir do 

modelo de regressão (Fig. 5.25a) representou uma área de temperaturas elevadas na 

Baixa (Taz superior a 3.0), o que necessita de confirmação. Os valores mais baixos 

foram medidos em Belém (fig. 5.25b), situação generalizável a todo o Sul da cidade. A 

partir do modelo são estimadas temperaturas ainda mais baixas nas áreas deprimidas 

(Vale de Alcântara; Sete Rios), o que parece muito provável, considerando as condições 

de vento muito fraco (e possível acumulação de ar frio), mas necessita também, de 

verificação empírica. Temperatura bastante baixas no Vale de Alcântara foram já 

medidas em ocasiões anteriores (ALCOFORADO, 1992; ALCOFORADO e ANDRADE, 2003) 

e também, no decurso deste trabalho, no capítulo 6.  

 

Quadro 5.14. Equações de regressão para estimar Taz, nos padrões térmicos do grupo B 
Tipo B1 -0.802-0.00077 LAT + 0.0287LAT2 – 0.00078 LONG -0.00054 DT +0.123 

DT2 +0.0485 H -0.000078 H2 + 0.0025 IC + 0.0977 LONG2 
Tipo B2 -1.58312 - 0.0021 DT + 0.241241 DT2 +  0.064543 H -  0.219 H2 - 0.00067 

LAT2 - 0.00281 IC + 0.0000064 IC2 + 0.000169 LONG2 
Tipo B3 0.688+0.002154 ALT2+0.0024 %2-0.000006 IC2-0.00187 DT+0.2069 

DT2+0.02237 H-0.00016 LAT 
 

No tipo B3 (figs. 5.25c e 5.25d), os valores mais baixos de Taz (quer observadas, 

quer estimadas) ocorreram em Belém e os mais elevados em Monsanto (ou, em alguns 

casos, no Saldanha). A interpolação a partir do modelo de regressão (fig. 5.25c) 

representa o incremento dos valores estimados até ao topo de Monsanto (com Taz 

superior a 3). De acordo com o modelo, verificam-se igualmente máximos locais de 

temperatura nos interflúvios a E e W do centro e na área das Avenidas Novas, assim 

como a NW, em Carnide. As temperaturas mais baixas ocorreram na faixa ribeirinha 

Sul e no Vale de Alcântara. A área ribeirinha fresca, estendeu-se para NE até ao Parque 

das Nações, embora com temperaturas superiores às de Belém. 

 

Quadro 5.15. Coeficiente de determinação e coeficientes β nas equações de regressão 
para o grupo B 
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 Tipo B1 Tipo B2 Tipo B3 

R2 0.88 0.68 0.88 

H 2.52 1.05 1.03 

H2 -0.65 - _ 

IC 0.74 - _ 

IC2 - - -1.07 

LAT -2.25 -1.81 -0.49 

LAT2 0.82 2.5 - 

DT -1.2 -1.16 -4.14 

DT2 2.03 - 3.3 

% CONST - -5.0  

% CONST2 - 4.34 1.81 

LONG -2.55 -  
LONG2 4.24 -  

ALT - 6.87 _ 

 

 

 

 

 

 

β 

ALT2 - -5.0 0.38 

 

Este tipo correspondeu a uma evolução do anterior, com acentuação dos desvios 

negativos na faixa ribeirinha e do desvio positivo em Monsanto, sucedendo-lhe nas 

noites de 15/16 (a partir das 3 h) e 17/18 de Setembro de 2001 (a partir das 0 h). A 

variação média nestas noites, em alguns locais foi representada na figura 5.25e. A 

temperatura em Monsanto aumentou sobretudo até às 0 h, ultrapassando a do Parque  

das Nações às 23.30 h e mesmo a do Saldanha, pontualmente, a partir das 3 h. Belém 

continuou como o local mais frio. As condições de advecção não se diferenciaram 

significativamente nos tipos B2 e B3. Estes padrões de variação da temperatura 

assemelharam-se ao que foi descritos em ALCOFORADO (1991, 1992) para noites de 

Verão, com advecção de ar fresco e húmido do estuário, arrefecendo a Baixa e toda a 

área ribeirinha. Segundo a autora, as temperaturas mais elevadas registaram-se, nestas 

noites, nos interflúvios próximos da Baixa, o que neste caso não foi possível verificar, 

por não se encontrarem, nessas áreas, locais com as características adequadas para a 

colocação de registadores.  

Os valores de tensão de vapor foram, no tipo B2, muito superiores em Belém aos 

registados no Saldanha e Parque das Nações (Quadro 5.16); comparativamente, no tipo 

A2, esses valores quase não se diferenciaram. A humidade relativa indica também que 
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se atingiu o ponto de saturação em Belém, durante a noite e, na manhã de 16 de 

Setembro, observou-se nevoeiro nesta área. No tipo B1 a humidade do ar foi muito 

próxima no Parque das Nações e em Belém e muito superior à do Saldanha.  

 

Quadro 5.16. Tensão de vapor média (hPa) em diferentes locais, nas observações com 
três padrões térmicos diferenciados 

Padrões térmicos Saldanha P. das Nações Belém 

B2 13.7 13.2 17.6 

B1 11.9 16.5 18.3 

A2 16.7 16.4 16.2 

 

Este comportamento sugere que, no tipo B2, pelo menos no SW da cidade, 

houve advecção de ar húmido, que não atingiu o Saldanha, mas que poderá ter chegado 

aos Restauradores. No tipo B3 essa advecção progrediu para Norte até ao Parque das 

Nações. Evidentemente, esta interpretação só poderia ser confirmada por registos de 

vento na área ribeirinha, de que não se dispõe. Nestas situações, o vento foi sempre 

fraco (média de 1.1 m/s em Lisboa/GC, 1.3 m/s em Lisboa/Geofísico), com direcção 

variável, mas predominando o quadrante Norte. Estas foram além disso condições de 

estabilidade vertical muito acentuada, com inversões térmicas de subsidência muito 

próximas da superfície, durante a tarde (não se dispõe de dados para a noite, contudo, é 

razoável supor que a estabilidade atmosférica seja então ainda mais acentuada). Essas 

condições são favoráveis ao desenvolvimento de sistemas de circulação locais, podendo 

justificar o acentuado arrefecimento das áreas ribeirinhas. Por outro lado, a presença de 

inversões térmicas muito baixas, com advecção de uma camada pelicular de ar fresco e 

húmido poderá justificar as temperaturas relativamente elevadas em Monsanto. 

 O Tipo B1 (figs. 5.25f e 5.25g) ocorreu apenas em duas madrugadas de 

Fevereiro de 2002. Tal como nos restantes tipos do grupo B, predominaram condições 

de vento muito fraco e forte estabilidade atmosférica. O Saldanha e os Restauradores 

registaram a Taz mais elevada e o Alto dos Moinhos a mais baixa. De acordo com o 

modelo, a temperatura diminui com a distância ao Tejo até, aproximadamente, aos 4300 

m, enquanto a altitude e a densidade urbana apresentaram uma relação directa com a 

temperatura. Deste modo, os valores estimados mais elevados (> 3.0) observam-se nos 

interflúvios urbanizados e os mais baixos nas áreas deprimidas do Norte da cidade (Sete 

Rios; Norte do Vale de Alcântara) e na área do Aeroporto (aqui por influência da 
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latitude e inexistência de construção). Em Monsanto e na faixa ribeirinha os valores 

foram moderados. O Parque das Nações foi mais frio do que Belém; os valores de 

tensão de vapor (Pa) medidos no primeiro destes locais, na madrugada de 18 de 

Fevereiro (com o tipo de tempo B1), foram muito mais elevados do que os de Belém e 

de outros locais da cidade (Quadro 5.17), o que indica que, no NE da cidade, existiu 

advecção de ar do estuário, o que não sucedeu no SW. 

 

Quadro 5.17. Pa média na madrugada de dia 18 de Fevereiro de 2002; 
padrão térmico B1 

Local Pa média na madrugada 
de dia 18 de Fevereiro 

(hPa) 
Monsanto 8.0 
Saldanha 8.0 
Belém 7.6 

Parque Nações 9.7 
Restauradores 8.0 

 

Variação da temperatura do ar e da Temperatura Fisiológica nos períodos 

com os diferentes padrões térmicos nocturnos 

 

Foi analisada a variação da temperatura do ar e da Temperatura Fisiológica em 

alguns períodos característicos dos diferentes padrões térmicos. No mês de Fevereiro de 

2002, a análise incidiu sobre quatro madrugadas (média entre as 3 e as 6 h) tendo todas 

elas condições termofisiológicas de Frio (Quadro 1.4).  

As Temperaturas Fisiológicas mais baixas ocorreram nos tipos A1 e B1. O tipo 

A1 reuniu um conjunto de condições favoráveis a um acentuado arrefecimento 

fisiológico: vento moderado ou forte de NE, temperatura do ar baixa, céu limpo ou 

pouco nublado. Na maior parte dos locais, em mais de 80 % das observações a 

Temperatura Fisiológica foi ≤ 4ºC (muito frio – Quadro 1.4), sendo essa percentagem 

máxima em Carnide (88.1 %) e muito mais baixa nos locais do centro da cidade 

(Restauradores, Saldanha, Campo de Ourique) e ribeirinhos (Cais do Sodré, Belém), 

variando entre 16.7 % nos Restauradores e Cais do Sodré e 35.7 % em Campo de 

Ourique. Na madrugada de 17 de Fevereiro (fig. 5.26a), com vento moderado de NE 

(padrão térmico do tipo A1; tipo de tempo E1) em Monsanto, a temperatura do ar foi 

igual à de Carnide, mas a Temperatura Fisiológica foi um pouco mais elevada, 

reflectindo o maior abrigo em relação ao vento; os valores mais elevados, (tanto de 
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temperatura do ar como de Temperatura Fisiológica) foram registados nos 

Restauradores (ainda abaixo do limiar dos valores muito frios – Quadro 1.4). 

No tipo B1, as temperaturas do ar foram também baixas, mas a velocidade do 

vento foi, em média, muito inferior à do tipo A1. Nestas situações, com uma frequência 

muito baixa, as condições mais frias (≤ 4º C) ocorreram na Cidade Universitária e Alto 

dos Moinhos; só no Saldanha e Restauradores a maior parte das observações se situou 

acima do limiar dos valores muito frios, embora não tenha ultrapassado os 5º C. Na 

madrugada de 20 de Fevereiro (fig. 5.26b), com  vento fraco de Norte (padrão térmico 

B1; tipo de tempo N1), Monsanto e Carnide tiveram valores claramente mais elevados 

do que os da área Alto dos Moinhos/Cidade Universitária e ocorreram também valores 

muito baixos de temperatura (fisiológica e do ar) no Parque das Nações. Os locais mais 

quentes (com valores muito próximos), foram os Restauradores e o Saldanha.  

No tipo A2, o vento foi moderado ou forte de Norte e a temperatura do ar foi, 

em média, mais elevada do que nos tipos anteriores. Nas observações de Fevereiro, 

Monsanto destacou-se fortemente pela baixa Temperatura Fisiológica, com 66 % de 

observações ≤ 4º C. Em nenhum dos outros locais mais de 32 % dos valores foram 

inferiores a esse nível (a maior frequência foi 30.1 % nos Olivais) e os Restauradores e 

Cais do Sodré tiveram menos de 2 %. Na maior parte dos locais predominaram os 

valores entre 4º C e 8º C (Frio – Quadro 5.6) e, nos Restauradores, 25.8 % das 

observações foram superiores a 8º C. A 21 de Fevereiro de 2002 (fig. 5.26c), com o 

padrão térmico tipo A2, o vento soprou moderado (mediana de 3 m/s) de Norte (tipo de 

tempo N3). Os valores mais altos de Temperatura Fisiológica foram os dos 

Restauradores e Cais do Sodré, com 8.7º C; em Monsanto a Temperatura Fisiológica 

foi de 6.2ºC e em Carnide (mais exposto ao vento de Norte, com uma velocidade 

mediana de 3 m/s, para 2.4 m/s em Monsanto) aproximou-se desse valor (6.4º C). 

No padrão térmico A4, a temperatura do ar foi em média mais baixa do que no 

tipo A2, mas a velocidade do vento foi também inferior (Quadro 5.11). Como resultado, 

as Temperaturas Fisiológicas foram, em média, mais baixas. Em Monsanto, 

Temperatura Fisiológica foi ≤ 4º C em 90.9 % das observações; essa frequência 

ultrapassou os 40 % na Cidade Universitária e Alto dos Moinhos, mas foi só 6 % no 

Parque das Nações (abrigado dos fluxos do quadrante W). No Saldanha, Restauradores 

e Cais do Sodré, a totalidade das observações situou-se entre 4º C e 8º C. A 25 de 

Fevereiro de 2002 (fig. 5.26d), o vento foi fraco (mediana de 2 m/s) com direcção 
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variável (Norte, ESE e SW). Os locais de maior e menor temperatura do ar foram, 

respectivamente, o dos Restauradores e de Monsanto; a temperatura do ar variou entre 

11.6º C e 9.1º C e a Temperatura Fisiológica entre 6.9ºC e 3.5ºC. 

Em Setembro de 2001 predominaram as condições frescas ou ligeiramente 

frescas (Quadro 1.4), não tendo ocorrido valores mais baixos. O local com uma maior 

frequência de observações confortáveis foi o do Saldanha (21.8 %).  

Nas observações de Setembro integradas no tipo A2, a Temperatura Fisiológica 

situou-se sempre entre 8º C e 13ºC, com variações de acordo com a padrão descrito para 

este tipo. No Tipo A3 o vento foi em geral mais fraco do que no tipo A2 e a 

Temperatura Fisiológica um pouco mais elevada. Nos locais do centro da cidade, 

ocorreram muitas situações “moderadamente frescas” (61.8 % das observações nos 

Restauradores e 58.8 % no Saldanha). Em Carnide e Monsanto nunca foi atingido o 

limiar de 13º C. Na madrugada de 18 de Setembro de 2001 (fig. 5.27a), com um padrão 

térmico do tipo A3, o vento rodou de WSW para Norte, com velocidades entre 1.1 e 2.2 

m/s. A Temperatura Fisiológica foi Fresca (Quadro III.7), variando entre valores pouco 

inferiores a 13.0º C (12.9º C nos Restauradores, 12.6º C no Saldanha) e 8.9º C na 

Cidade Universitária. Este local conheceu a maior diminuição da Temperatura 

Fisiológica em relação à temperatura do ar (6ºC), devido à velocidade do vento mais 

elevada, enquanto nos Restauradores, essa diminuição foi a menor (4.8º C). Em Belém, 

mais exposta ao vento do quadrante W, o arrefecimento eólico foi também superior ao 

do Parque das Nações (temperatura do ar – Temperatura Fisiológica respectivamente 

5.8º e 5.4º C). A exposição ao fluxo do quadrante W contribuiu portanto para acentuar o 

carácter mais fresco da área ocidental da cidade em relação ao centro e à área ribeirinha 

oriental. 

Nos tipos B2 e B3 foram observados os valores mais elevados de Temperatura 

Fisiológica. Predominaram as situações Moderadamente Frescas, contudo, no 

Saldanha, 51 % dos valores foram confortáveis; por outro lado, em Belém, 41.1 % dos 

valores de Temperatura Fisiológica foram ainda frescos e apenas 3.9 % confortáveis.  

O início da noite de 16 de Setembro de 2001 e a madrugada de 17 (figs. 5.27b e 

5.27c) ilustram a sequência de padrões térmicos B2-B3. No início da noite, o vento foi  

fraco (mediana de 1.8 m/s em Lisboa/GC) do quadrante W, rodando para NW de 

madrugada. O Norte da cidade (com excepção da Cidade Universitária) tinha 

temperaturas superiores às dos Restauradores. Os valores de Temperatura Fisiológica 
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nesta situação variaram entre o Confortável (Quadro 1.4) na maior parte da cidade e o 

Ligeiramente Fresco no SW e Cidade Universitária. No Saldanha a Temperatura 

Fisiológica foi a mais elevada (19.4º C); nos Restauradores a Temperatura Fisiológica 

esteve mais próxima da do Norte da cidade do que a temperatura do ar, devido ao abrigo 

do vento.  

Na madrugada de 17 de Setembro, em quase toda a cidade, a Temperatura 

Fisiológica foi superior a 14º C (Ligeiramente Fresco - Quadro 1.4), excepto na faixa 

ribeirinha, onde o valor mais baixo se registou em Belém (11.7º C). Os valores mais 

elevados ocorreram em Monsanto e no Saldanha, que se aproximaram mesmo da 

situação de Conforto. Note-se que, nos Restauradores, a Temperatura Fisiológica 

(17.7ºC) se destacou muito mais dos valores da faixa ribeirinha do que a temperatura do 

ar, devido ao maior abrigo do vento.  
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fig 5.27
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Padrões térmicos diurnos 

 

 Tal como para a noite, os períodos diurnos (Quadro 5.9), foram classificados 

utilizando o método de variância mínima de Ward (WILKS, 1995). Foram também feitos 

dois “cortes” no dendograma (fig. 5.28): o primeiro no nível 20.5, separando dois 

grupos, o segundo ao nível 6.5, permitindo obter sete grupos. A análise desses grupos 

foi feita de forma semelhante à do período nocturno. Os coeficientes de determinação 

dos modelos de regressão múltipla, seleccionados para estes tipos (Quadros 5.18 e 5.19) 

foram mais fracos do que os dos modelos nocturnos, o que reflecte a maior 

complexidade dos padrões diurnos, apesar de todas as áreas em análise se encontrarem 

em idênticas condições de insolação. Mesmo assim, no modelo C2, que explica apenas 

67 % da variância (Quadro 5.19), apenas 33.7 % dos resíduos de Taz foram superiores a 

0.5 e 5.6 % superiores a 1.0. Para permitir uma melhor compreensão dos padrões 

térmicos diurnos, são também apresentados os valores médios observados de Taz. 

O Grupo C ocorreu principalmente em Fevereiro de 2002, (87.5 % das 

observações nesse período; apenas 28.1 % em Setembro de 2001). O padrão médio 

apresenta, por isso, muitas semelhanças com o que foi definido para a classificação dos 

locais de medição, em Fevereiro (fig. 5.14): o Sul da cidade diferenciou-se pelas 

temperaturas mais elevadas (fig. 5.29), com a Taz média mais alta em Belém. As áreas 

mais frescas foram o Norte e Este da cidade (valor mínimo em Carnide) e Monsanto; o 

Saldanha e o Parque das Nações apresentaram valores intermédios. A diferença média 

entre os locais mais frio e mais quente foi de 2.5º C.  

Também como no período nocturno, as variáveis “de posição” – “longitude”, 

“latitude”, “distância ao Tejo” – e a altitude, foram claramente mais importantes na 

estimação de Taz do que as variáveis “urbanas” (Quadros 5.18 e 19). 

 A Temperatura Fisiológica foi sempre, naturalmente, superior à temperatura do 

ar, devido à radiação solar. Essa diferença foi atenuada pela velocidade do vento. Por 

isso, o incremento da Temperatura Fisiológica em relação à temperatura do ar (fig. 

5.30) foi máximo no centro e no Sul da cidade e mínimo na periferia Norte, mais 

ventosa.  

 Fazendo um corte no dendograma ao nível de 11.9 obtiveram-se três classes (fig. 

5.28; Quadro 5.20).  

 No tipo C1, (figs. 5.31a e 5.31b) As temperaturas mais elevadas ocorreram no 

Sul da cidade (Belém foi, em média, o local mais quente) e as mais baixas no sector 
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oriental e em Monsanto. O modelo de regressão estimou igualmente as temperaturas 

mais elevadas no SW da cidade; as mais baixas ocorreram no topo de Monsanto (o que 

não pode, evidentemente, ser verificado). Este tipo ocorreu essencialmente com vento 

moderado a forte de NE a ENE, tendo correspondido, em Fevereiro de 2002, aos tipos 

de tempo E1 e E/N (Quadro 5.6). 

 

Quadro  5.18. Equações de regressão para estimar Taz, nos padrões térmicos 
 do grupo C 

C1 2.881217+0.599582884 LN LAT  -0.752802077 LN DT + 0.002044627 IC -
0.00044 LONG –0.000095928 H2 + 0.006411 H + ALT 

C2 2.257905+0.000211 LAT –0.01713 H – 0.00028 LONG +0.25892 NDVI –
0.00555 DT3 + 0.00000805 DT + 283227 ALT3 

C3 1.1453+0.003679 IC - 0.00096 LAT -0.00763 H + 5.641325 NDVI + 0.068 
LAT2-0.00000179 IC2 + 0.000201 LONG 

 

Quadro 5.19 . Coeficiente de determinação e coeficientes β  nas equações de regressão 
para o grupo C 

 Tipo C1 Tipo C2 Tipo C3 
R2 0.75 0.70 0.67 

β 
H 0.33 -0.89 -0.40 
IC 0.60 _ 1.07 
IC2 _ _ -0.44 
LAT _ 0.61 -2.79 
LAT2 -0.79 _ 1.95 

LN LAT 0.75 _ _ 
DT _ 0.02 _ 
DT3 _ -0.66 _ 

LN DT -1.04 _ _ 
NDVI _ 0.03 0.73 
LONG -1.43 -0.90 0.65 
LONG 2 _ _ _ 
ALT 0.24 _ _ 
ALT3 _ 0.13 _ 

 

No tipo C3 (figs. 5.31c e 5.31d) o local dos Restauradores foi em média, mais 

quente do que Belém. As áreas mais frescas situaram-se no Norte ou Este da cidade, 

sendo Carnide o local mais frio. Embora Monsanto tenha registado temperaturas 

moderadas, o modelo de regressão indica os valores mais baixos no topo da colina e no 

NW da cidade (área de Carnide). A variáveis mais importantes na estimação de Taz foi, 

neste caso, a “latitude”, sob uma forma não linear (Quadro 5.19). Nesta caso, a 

densidade de construção (variável IC) foi mais importante do que para o tipo C1, 
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reflectindo as temperaturas mais elevadas no centro da cidade Este tipo associou-se a 

vento de N a NW (sobretudo tipos de tempo N1 e N2 e também, em Setembro, E-N2, 

durante os períodos em que o vento soprou do quadrante N). Em face disto, o tipo C3 

tem, potencialmente, a sua maior probabilidade de ocorrência no Verão (Quadro 5.20), 

embora isso não se tenha verificado em Setembro de 2001. 

 

O Tipo C2 (figs. 5.31e e 5.31f) caracterizou-se sobretudo por um contraste N-S 

muito acentuado na temperatura do ar. As temperaturas mais baixas foram estimadas 
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também, para o topo de Monsanto e para o NW, o que necessita, evidentemente, de ser 

validado. Este tipo não se associou com quaisquer condições de advecção ou tipos de 

tempo (Quadro 5.6) particulares, tendo ocorrido com fluxos de Norte, do quadrante Este 

e mesmo de SW. As situações do tipo A3 diferenciaram-se pela nebulosidade: esta foi 

superior a 4/8 em Lisboa/GC em 62.5 % das medições, enquanto na generalidade das 

observações essa frequência foi apenas de 26.6 %. Evidentemente, como os únicos 

dados regulares de nebulosidade são de Lisboa/GC, existe a possibilidade de ocorrerem 

variações espaciais da cobertura nebulosa que justifiquem diferenças locais de 

temperatura. A associação de temperaturas elevadas no Sul da cidade com fluxos de SW 

e céu muito nublado, ocorreu no dia 26 de Fevereiro, (tipo de tempo W1), sendo uma 

das poucas ocasiões em que se efectuaram medições de temperatura com tempo 

perturbado.  

O grupo D representou 71.8 % das observações de Setembro e apenas 12.5 % de 

Fevereiro. As temperaturas mais baixas foram observadas no SW (Belém, Monsanto e 

Campo de Ourique – fig. 5.32) e as mais elevadas no Saldanha. O Parque das Nações 

teve um comportamento variável, apenas diferenciado na classificação a um nível 

inferior: embora em média, o valor de Taz tenha sido negativo, foi relativamente quente 

em algumas situações, tendo sido mesmo o local mais quente em 27.4 % das 

observações. A diferença média entre os locais mais frio e mais quente foi de 4.9ºC, 

muito superior à do grupo C.  

O incremento da Temperatura Fisiológica em relação à temperatura do ar foi 

muito maior no grupo D do que no C (figs. 5.30 e 5.33). Isto deveu-se, por um lado, à 

menor velocidade do vento e, por outro lado, a valores mais elevados de Tmrt no grupo 

D (velocidade mediana do vento de 2.7 m/s no grupo D, 3.5 m/s no grupo C;  Tmrt 

mediana de 57.0º C no grupo C; 58.5º C no grupo D). O padrão espacial de 

diferenciação entre a Temperatura Fisiológica e a temperatura do ar nos dois grupos, foi 

semelhante: máximo nos Restauradores, mínimo na periferia; no grupo D, foi 

particularmente baixo em Belém, devido à elevada frequência de fluxos de S ou W 

(45.3 % das observações, contra apenas 12.1 % no grupo C).  

A subdivisão do grupo D permitiu distinguir quatro classes (fig. 5.28). Os 

modelos utilizados para a interpolação dos valores de temperatura explicam, em geral, 

uma proporção da variância inferior ao que se verificou para o grupo C (Quadro 5.22), 

pelo que a representação por isolinhas deve ser encarada com reservas e sempre 

considerando, em simultâneo, os valores observados.  
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Quadro  5.20. Caracterização dos padrões térmicos diurnos 

Tipo Frequência 
observada (%) 

Locais mais 
quentes 

% Taz 
médio 

Locais mais frios % Taz 
média 

Rumo e velocidade 
do vento 

Frequência % das 
condições de 

advecção observadas 
no período 1970/2001 

C1 Fevereiro – 24.4 Belém 
Restauradores 
Saldanha 

76.6 
25.5 
6.4 

1.56 
0.86 
0.66 

Monsanto 
Olaias 

Parque das Nações 
Olivais 

 

53.2 
25.5 
17.0 
8.5 

-1.07 
-0.74 
-0.54 
-0.76 

Vento de NE a ENE 
Velocidade superior a  

6 m/s em 75 % 

4.6 % dos dias de 
Inverno 

C2 Fevereiro – 28.8 
Setembro – 3.0 

Belém 
Parque das 
Nações 

80.0 
17.5 

1.8 
0.8 

Carnide 
Monsanto 
Olaias 

42.5 
27.5 
25.0 
 

-1.0 
-0.8 
-0.4 

céu muito nublado; 
direcção do vento 
variável; velocidade 
moderada (3 a 4.5 

m/s) 

_ 

C3 Setembro – 25.0 
Fevereiro – 28.1 

Restauradores 
Belém 

Campo de 
Ourique 

72.8 
27.1 
 

4.3 

1.72 
0.95 
 

0.35 

Carnide 
Cid. Universitária 

Olaias 
Olivais 

45.7 
41.4 
31.5 
14.3 

-0.96 
-0.87 
-0.45 
-0.42 

Vento de N a NW; 
Velocidade superior a 

4 m/s em 75 % 

Máxima no Verão 
(34.4 % dos dias), 
mínima em Janeiro 

(11.6 %) 
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Quadro  5.20. Caracterização dos padrões térmicos diurnos (continuação) 

D1 Setembro –25.0 Parque das 
Nações 

Restauradores 

93.9 
 

6.1 

1.55 
 

0.49 

Monsanto 
 

Belém 
 

60.6 
 

48.5 

-1.38 
 

-1.15 

Céu muito nublado; 
Vento de W a SW; 

Velocidade moderada 
(3.6 a 4.2 m/s) 

Máxima em Maio, 
Junho e Setembro 
(10.0 a 11.5 %); 
mínima em 

Dezembro (1.7 %) 
D2 Setembro – 25.0 

 
Restauradores 

Saldanha 
Olivais 

Cid. Universitária 
Carnide 

43.2 
18.9 
18.9 
13.5 
10.8 

0.82 
0.65 
0.48 
0.48 
0.26 

Belém 97.3 -2.16 Direcção variável, 
com predomínio da 
componente zonal; 
Velocidade inferior a 

3 m/s em 75 % 

Máxima em Abril 
(11.4 %); mínima em 

Junho (2 %) 

D3 Fevereiro – 9.4 
Setembro – 3.1 

Olivais 
Carnide 
Saldanha 
Olaias 

Monsanto 

73.8 
10.5 
10.5 
10.5 
10.5 

1.38 
0.42 
0.54 
0.25 
0.48 

Parque das 
Nações 

Restauradores 
Campo de Ourique 

52.6 
 

36.8 
15.8 

-1.22 
 

-0.87 
-0.72 

Direcção variável  
(predomínio da 
componente E); 

Vento fraco (máximo 
2 m/s) 

 
? 

D4 Setembro – 18.7 
Fevereiro – 3.1 

 

Campo de 
Ourique 
Saldanha 
Monsanto 

50.0 
 

17.9 
14.3 

0.97 
 

0.67 
0.68 

Belém 
 

Parque das Nações 

60.7 
 

46.4 
 

-1.25 
 

-1.30 

Vento de E a NE em 
82.1 %; 

Vento inferior a 3.5 
m/s em 75 %. 

Máxima no Outono 
(29.7 %); mínima no 

Verão (16.1 %) 
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O elemento comum dos tipos D2, D3 e D4 foram as temperaturas relativamente 

baixas nos locais ribeirinhos; a localização das áreas mais frescas e mais quentes foi 

variável. Em todos os casos, o vento foi fraco em Lisboa/GC (Quadro 5.120), com 

direcção variável, mas dominando o quadrante E; contudo, verificaram-se também 

algumas situações de vento de W a SW, sobretudo durante a tarde. Estas situações 

ocorreram associadas a tipos de tempo E-W, no mês de Setembro ou E-N2, em 

Fevereiro.  

Em Setembro de 2001, o tipo D4 (figs. 5.35a e 5.35b) ocorreu quase sempre 

durante a manhã, entre as 10 h e as 12 h, num período com vento do quadrante E em 

0.14

-0.30

-1.41

0.49

0.54

0.35

0.36

0.19

8.6

9.2

8.0

8.2

9.6

8.9

8.6

10.7

8.1

10.0

Fig. 5.32.   média observada 
  no grupo D (Dia)

Ta z Fig. 5.33. Diferença média entre a 
Temperatura Fisiológica e a 
temperatura do ar diurnas, no 

grupo D

-0.10

-0.26

0.27

-1.37

-1.15

1.55

0.11

0.41

0.43

0.49

0.22

-0.96
0.0

1.5

-1.0

1.00.5

-0.5

-0.5

a.  estimada no tipo D1(Dia)Ta z b.  média observada no tipo D1(Dia)Ta z

Fig. 5. 34. Padão térmico do tipo D1(diurno)
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Lisboa/GC; os locais ribeirinhos estiveram frescos e as temperaturas mais elevadas 

ocorreram em Campo de Ourique, Monsanto e Saldanha. As temperaturas baixas no 

Parque das Nações justificam-se pela direcção do vento; o comportamento térmico de 

Belém não é facilmente explicável, sobretudo nos períodos com vento de NE; pode-se 

colocar a hipótese que nestas situações, na faixa ribeirinha Sul, o vento seja de SW. No 

modelo de regressão adoptado (Quadros 5.18 e 19) a relação entre Taz e a altitude é 

positiva, do que resultam as temperaturas mais elevadas nos interflúvios próximos do 

centro e no topo de Monsanto. 

Ao padrão térmico D4 sucedeu, quase sempre, o tipo D2 (figs. 5.35c e 5.35d). O 

vento permaneceu fraco, rodando para SW ou W (tipo de tempo E-W). A evolução 

típica do campo térmico incluiu, nesse caso, um aumento de Taz no Este da cidade (mais 

acentuado no Parque das Nações) e nos Restauradores e uma diminuição no SW 

(incluindo Campo de Ourique e Monsanto); os Restauradores passaram a ser o local 

mais quente. Os resultados da interpolação levantam algumas dúvidas sobretudo na área 

de Monsanto e no NE da cidade. A variação média de Taz em alguns locais e da 

componente zonal do vento é representada na figura 5.36. A mudança no 

comportamento térmico dos locais é anterior à rotação do vento em Lisboa/GC, o que 

poderá implicar ritmos diferenciados nas condições de advecção, em diferentes áreas da 

cidade.  

 O padrão de variação da temperatura D4-D2 e de rotação do vento, 

observado em vários dias de Setembro de 2001, parece corresponder às situações de 

brisa de SE rodando à tarde para SW, descrita em ALCOFORADO (1987). Com base na 

rede de estações meteorológicas do IM, a autora indica que as temperaturas mais 

elevadas, nas situações com vento de SW, (correspondentes ao padrão B2, em Setembro 

de 2001) ocorreram na área oriental da cidade. Nas observações efectuadas neste 

trabalho, as temperaturas do sector oriental foram também superiores às do sector 

ocidental de Lisboa; contudo, as temperaturas mais elevadas foram registadas nos 

Restauradores.  

O tipo D3 (figs. 5.37a e 5.37.b) ocorreu sobretudo em Fevereiro, associado a 

situações de brisa do quadrante E (tipo de tempo E-N2) e estabilidade atmosférica 

muito acentuada. Tal como nos tipos anteriores, as temperaturas mais baixas foram 

registadas junto ao Tejo (estendendo-se, neste caso, até aos Restauradores, mas não 

abrangendo Monsanto); contudo, os Olivais tiveram valores de Taz elevados, criando 



  206 
 

um 



  207 
 

gradiente térmico muito acentuado a Este da cidade. A reduzida frequência deste tipo, 

torna difícil a sua interpretação sem informação adicional.  

 

Quadro 5.21. Equações de regressão para estimar Taz, nos padrões térmicos do grupo D 
D1 6.31882 + 0.000245 LONG – 1.51535 LN H -0.00015 IC + 0.000487 DT -

0.0219 DT2 - 0.15608 LN DT 
D2 -1.5659 +0 .000121 LONG –0.0032 H + 2.04895 H –0.0000238 DT  + 

0.00048 DT + 0.27176 LN DT 
D3 7.94112 + 0.03267 H +0.000374 LAT –1.8204 LN LAT + 0.000416 LONG 

+ 0.0000032 IC2 + 7.0439 NDVI -32.2898 NDVI2 
D4 0.547281 + 0.003523 H + 1.08207 NDVI + 0.03374 % -0.00036 %2 -

0.0000539 DT 
 

Quadro 5.22. Coeficiente de determinação e coeficientes β  nas diferentes equações de 
regressão para o grupo B 

 Tipo D1 Tipo D2 Tipo D3 Tipo D4 
R2 0.80 0.79 0.65 0.61 

β 
H  -0.32 1.70 0.45 

LN H -0.48 - - - 
IC -0.04 0.27 0.78 - 

% CONST - - - 1.54 
%2   - -0.86 
LAT - - 1.08 - 

LN LAT - - -2.27 - 
DT 1.09 -0.10  -0.29 
DT2 -0.36 - - - 

LN DT -0.22 0.72   
NDVI - 0.51 0.91 0.34 
NDVI

2 -  -0.78  
LONG 0.80 0.75 1.35  
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Variação da temperatura do ar e Temperatura Fisiológica nos períodos com 

os diferentes padrões térmicos diurnos 

 
 Nos dias de Fevereiro de 2002 analisados, predominaram valores de 

Temperatura Fisiológica Confortáveis ou Moderadamente Frescos (Quadro III.7); os 

valores dentro desses limiares representaram entre 70.7 % das observações em Carnide 

e 47.7 % nos Restauradores.  Recorde-se que se trata de situações ao Sol; calculando a 

Temperatura Fisiológica, nos mesmos locais, para condições de sombra, os valores 

passam a ser frescos (quase toda a cidade entre 8.0º C e 13.0º C), situação de 

desconforto que pode ser compensada pelo aumento do vestuário.  

 Para o tipo C1 (com predomínio de vento de NE) calcularam-se as Temperaturas 

Fisiológicas mais baixas; as situações Confortáveis corresponderam a 74.5 % das 

observações dos Restauradores e 60.0 % em Belém, mas tiveram uma frequência muito 

baixa no Este da cidade (ausentes no Parque das Nações, onde ocorreram ainda 19.1 % 

de situações Frescas).  

No início da tarde de 18 de Fevereiro de 2002 (Tipo C1; fig. 5.38a), com vento 

de NE (velocidade mediana de 5.5 m/s) e o tipo de tempo E/N (Quadro 3.5), a 

temperatura do ar aumentou de forma acentuada de NE para SW; A Temperatura 

Fisiológica, contudo, teve um maior incremento na área central da cidade, devido ao 

abrigo do vento, com o valor mais elevado no local dos Restauradores. 

No tipo C2, com vento mais fraco, a classe mais frequente pertenceu às situações 

Confortáveis, que representaram entre 50 % e 55 % das observações em quase toda a 

cidade, excepto por um lado, em Carnide, onde tiveram maior peso as condições 

Moderadamente Frescas e, por outro lado, em Belém e Restauradores, onde as classes 

Moderadamente Quentes ou Quentes foram mais frequentes.  

No início da tarde de 26 de Fevereiro de 2002 (Tipo C2 – fig. 5.38b) o vento 

soprou de SW (velocidade mediana de 4.2 m/s) e o céu apresentou-se muito nublado em 

Lisboa/GC (tipo de tempo W1). A temperatura do ar mais elevada foi registada em 

Belém e a mais baixa em Carnide. Contudo, em Belém, local directamente exposto ao 

vento de SW, a Temperatura Fisiológica teve um incremento, em relação à temperatura 

do ar de 1.6ºC, muito inferior portanto ao dos locais do centro: 5.5º C nos Restauradores 

e 5.0º C no Saldanha. 

Nas situações de Fevereiro do tipo C3 (exemplo na fig. 5.38.c), a Temperatura 

Fisiológica foi mais elevada, do que no tipo C2, apesar das maiores velocidades do 
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vento; para isso contribuiu o maior aquecimento devido à radiação solar, já que no tipo 

C3 o céu se encontrou em geral limpo ou pouco nublado, ao contrário do tipo C2. 

Verificou-se, por outro lado, um contraste N-S muito acentuado na variação da 

Temperatura Fisiológica, com mais de 70 % das situações Moderadamente Quentes ou 

Quentes nos Restauradores e apenas 5.4 % em Carnide. Em contrapartida, as situações 

Moderadamente Frescas, nos dois locais foram, respectivamente 2.7 % e 27.0 %. 

 Nos dias de Setembro analisados as condições (ao Sol) foram de desconforto 

devido ao calor: entre 88.2 % (nos Restauradores) e 65.4 % (em Carnide) das 

observações tiveram Temperatura Fisiológica superior a 29º C; considerando o limiar 

de 35ºC, essa frequências variaram ainda entre 55.6 % nos Restauradores e 23.5 %em 

Belém. Se a Temperatura Fisiológica for calculada para a sombra, passam a predominar 

as condições Moderadamente Quentes, podendo facilmente ser tornadas Confortáveis 

por uma redução do nível de vestuário abaixo do “vestuário padrão” para cálculo da 

Temperatura Fisiológica. 

Os tipos D1 e C3 apresentaram os valores mais baixos de Temperatura 

Fisiológica. A maior parte das situações com o padrão térmico D1 foram 

Moderadamente Quentes ou Quentes; as condições Muito Quentes e Extremamente 

Quentes tiveram a sua frequência máxima no Parque das Nações e Saldanha 

(respectivamente 27.7 % e 24.2 % do total) não tendo ocorrido em Belém. Neste local, 

exposto ao vento de W a SW, dominante, teve a maior frequência de condições 

Confortáveis (33.3 %).  

No dia 20 de Setembro (fig. 5.39a) entre as 12:00 e as 14:00 UTC, o padrão 

térmico integrou-se no tipo D1. O vento soprou de SW ou SSW, com velocidade 

mediana de 3.7 m/s e o céu esteve muito nublado (tipo de tempo W3). Predominaram, 

em quase toda a cidade, condições Quentes. O local com temperatura do ar mais baixa 

foi Monsanto e o mais quente foi o Parque das Nações. Devido à exposição ao vento de 

SW Belém teve a Temperatura Fisiológica mais baixa, enquanto o valor mais elevado 

foi o dos Restauradores. 

No padrão térmico C3, o vento Norte tem um claro papel de moderador para as 

temperaturas no Norte da cidade: em Carnide, 48.4 % das situações foram confortáveis 

e apenas 9.1 % quentes ou muito quentes; nos Restauradores, pelo contrário, essas 

proporções quase se inverteram (9.1 % confortáveis, 36.4 % quentes ou muito quentes). 

No início da tarde de 14 de Setembro de 2001 o vento soprou forte de Norte (mediana 

de 6.1 m/s - tipo de tempo N2). A temperatura do ar variou entre 27.3º C nos 
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Restauradores e 24.5º C nas Olaias. Quanto à Temperatura Fisiológica, o conjunto da 

cidade foi classificado como Quente e a sua a variação espacial foi condicionada 

sobretudo pela exposição ao vento: o local mais quente (atingindo o limiar da classe 

Muito Quente), foi o dos Restauradores e o local mais fresco o de Carnide. 

 Os tipos D2 e D4 tiveram a Temperatura Fisiológica mais alta, com uma 

frequência de valores acima de 35º C superior a 60 % em quase toda a cidade, atingindo 

88.5 % nos Restauradores; os locais ribeirinhos foram claramente mais frescos, com 

uma frequência desses valores de apenas 32.8 % em Belém e 57.4 % no Parque das 

Nações. O tipo D4 apresentou valores claramente superiores ao tipo D2: nos 

Restauradores, a classe Extremamente Quente representou 67.6 % do primeiro tipo, mas 

apenas 25.0 % do segundo. 

 No dia 15 de Setembro de 2001 observou-se, a mudança, atrás descrita (fig. 

5.36), do padrão térmico do tipo D4 (de manhã - fig. 5.39b) para o tipo D2 (tarde - fig. 

5.39c). De manhã, o vento soprou de NE; Campo de Ourique teve as temperaturas (do 

ar e fisiológica), mais elevadas; os locais mais frios foram Belém, para a temperatura do 

ar e o Parque das Nações, para a Temperatura Fisiológica. Depois das 12 h o vento 

rodou para E e, em seguida para W e SW (tipo de tempo E-W); essa rotação foi 

detectada em Lisboa/Geofísico a partir das 14 h e em Lisboa /GC a partir das 15.30 h. 

No resto da cidade, desconhece-se o comportamento do vento, podendo colocar-se a 

hipótese, como já foi referido, de que essa rotação se tenha iniciado mais cedo, 

sobretudo no Sul da cidade. O comportamento dos locais mais quentes do SW 

inverteu-se em relação ao NE e aos locais do centro; entre as 16 e as 18 h, as 

temperaturas do ar mais elevadas foram registadas no Este da cidade; contudo, os 

Restauradores tiveram a Temperatura Fisiológica mais alta (Extremamente Quente – 

Quadro 5.6); em quase todo o resto da cidade os valores foram superiores a 35º C 

(Muito Quente), excepto em Belém. 
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Em resumo: 

 

É possível distinguir três grandes tipos de comportamento térmico urbano, 

comuns aos períodos nocturno e diurno. Esses comportamentos foram condicionados 

sobretudo pelas condições de advecção e tipos de tempo.  

a) Padrões térmicos condicionados pelo abrigo em relação ao vento. Sobretudo 

com vento moderado ou forte, a configuração do campo térmico foi dominada pelo 
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abrigo em relação ao vento, dependendo da sua direcção. Isto ocorreu sobretudo 

nos tipos A1, A2, A3, A4 (nocturnos) e C1, C2, C3 e D1 (diurnos). Considerando 

que, ao longo do ano, são muito frequentes os ventos com uma componente Norte 

acentuada (fig. 5.40), é de esperar que o Sul da cidade tenha em geral as 

temperaturas mais elevadas. Para além disso, verificou-se uma diminuição da 

temperatura com a altitude e um incremento no centro da cidade. Estes efeitos 

foram mais acentuados durante a noite: Monsanto foi o local mais frio em 90.3 % 

das observações nocturnas e apenas em 29,4 % das diurnas; os Restauradores ou o 

Saldanha foram os locais mais quentes 77.1 % das observações nocturnas e 33.8 % 

das diurnas. Note-se que o local de medição dos Restauradores beneficia, em 

simultâneo, de uma elevada densidade urbana e de uma posição de abrigo 

topográfico, em relação aos fluxos de várias direcções. Considerando as condições 

bioclimáticas, os valores mais baixos de Temperatura Fisiológica (entre 0º C e 4º 

C) foram registados com o tipo A1 (nocturno), no NW da cidade e em Monsanto. A 

Temperaturas fisiológica nos restantes padrões térmicos nocturnos deste grupo 

foram mais moderadas (em geral Frias ou Frescas em Fevereiro; Frescas, 

Moderadamente Frescas ou  Confortáveis em Setembro). Durante o dia, este tipo de 

situações originou sobretudo condições Confortáveis ou com desconforto moderado, 

em Fevereiro e Confortáveis, Moderadamente Quentes ou Quentes em Setembro, 

com grandes variações espaciais dependentes, sobretudo, da velocidade do vento. 

Em geral, o do vento de diminuição da Temperatura Fisiológica foi mais acentuado 

nas áreas periféricas (incluindo Belém) do que no centro da cidade, mais abrigado. 
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b) Padrões térmicos condicionados pelos sistemas de circulação locais. 

Correspondentes principalmente aos tipos B1, B2 e B3 (nocturnos) e D2, D3 e D4 

(diurnos). Foram mais frequentes em Setembro (sobretudo durante o dia). 

Observaram-se quase sempre em situações de vento regional muito fraco e forte 

estabilidade da atmosfera. Essas condições foram propícias ao desenvolvimento de 

sistemas de circulação entre o estuário do Tejo (ou o Oceano) e a cidade, afectando 

sobretudo as áreas ribeirinhas. O resultado foi sempre a advecção de ar 

relativamente fresco e húmido nessas áreas, podendo essa advecção ter uma 

extensão variável. Nestas condições, os locais ribeirinhos afectados pela advecção 

foram frescos (embora possa existir um contraste entre os sectores Sul e Este da 

faixa ribeirinha, dependendo das características da brisa). O Saldanha foi, com muita 

frequência, o local mais quente, por se encontrar fora do alcance da brisa. Em 

Setembro de 2001, foi possível identificar duas sequências típicas na evolução das 

condições térmicas:  

Durante a noite, verificou-se em algumas situações uma evolução do tipo B2 - B3, 

com progressão de ar fresco e húmido de SW para NE, ao longo da faixa ribeirinha, 

afectando também os Restauradores. O local mais fresco foi sempre, neste caso, 

Belém (sendo provável a ocorrência de temperaturas mais baixas no vale de 

Alcântara). As temperaturas mais altas foram observadas inicialmente nas Avenidas 

Novas (Saldanha), progredindo ao longo da noite para os sectores mais elevadas 

(Monsanto e Carnide); 

De dia, observou-se a mudança do padrão D4 para o D3, correspondente a uma 

rotação do vento NE-E-SW. Durante a manhã as temperaturas foram baixas em toda 

Fig. 5.40. Frequência mensal de observações de vento com 
componente Norte predominante em Lisboa/GC (1970/2000)

%
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a faixa ribeirinha e elevadas em Campo de Ourique e Monsanto; ao longo do dia, em 

relação com a rotação da brisa de E para W (não de forma correlativa com essa 

rotação em Lisboa/GC), verificou-se um aumento da temperatura nas áreas oriental e 

central da cidade e uma diminuição a SW (incluindo Monsanto e Campo de 

Ourique).  

Estes padrões térmicos corresponderam às Temperaturas Fisiológicas mais 

elevadas, quer durante a noite (em geral com valores Confortáveis), quer de dia, com 

níveis de desconforto devido ao calor muito acentuados, sobretudo no centro e Norte 

da cidade. Em geral, as temperaturas mais moderadas foram registadas na faixa 

ribeirinha, principalmente em Belém.  

c) Uma situação interessante, mas insuficientemente documentada, foi a observada em 

26 de Fevereiro de 2002, em que se verificou a advecção de ar marítimo, 

relativamente quente e húmido, de SW, associado a céu muito nublado (tipo de 

tempo W1). As temperaturas mais elevadas foram observadas no Sul da cidade e as 

mais baixas em Monsanto e no Norte da cidade. Este padrão térmico é semelhante 

aos tipos A2 nocturno e C2 diurno, embora as condições de advecção sejam muito 

diferentes. As condições bioclimáticas foram em geral Frescas, durante a noite e 

Moderadamente Frescas ou Confortáveis de dia, com valores de Temperatura 

Fisiológica claramente mais baixos em Belém do que nos Restauradores, devido à 

maior exposição aos fluxos de W e SW. 

 

3.c. A ilha de calor urbano de Lisboa; intensidade e relação com as condições 

atmosféricas  

 

A ilha de calor urbano é definida como uma área de temperaturas mais 

elevadas, no centro das cidades, em oposição às áreas periféricas, mais frescas (OKE, 

1987). Este conceito, muito geral, é de aplicação difícil em Lisboa, onde o centro 

urbano é excêntrico e tem limites pouco claros e cujo campo térmico é condicionado por 

um conjunto de factores não urbanos, como o relevo, a proximidade do estuário do Tejo 

e do oceano (ALCOFORADO, 1991, 1992). 

Embora seja habitualmente definida em função da temperatura do ar, a ilha de 

calor urbano pode ser calculada também em função das condições bioclimáticas. Além 

da temperatura do ar, o espaço urbano modifica a velocidade do vento e a temperatura 

radiativa. Essa modificação exerce-se sobre as três variáveis no sentido do incremento 



  216 
 

da Temperatura Fisiológica, com óbvias consequências sobre o conforto térmico 

(MAYER e MATZARAKIS, 1997; VDI, 1998; GIVONI, 1998; SVENSSON, 2002). 

Foi feita aqui uma análise da variação da intensidade da ilha de calor urbano em 

Lisboa, tanto de noite como de dia e da sua relação com as condições atmosféricas 

regionais. Para isso, foi necessário concretizar a aplicação do conceito de ilha de calor 

urbano a Lisboa. Simplificando muito, consideraram-se como locais do centro de 

Lisboa (fig. 5.5) os Restauradores e o Saldanha (CENTRO) e como locais da periferia 

os Olivais, Carnide, Cidade Universitária e Monsanto (PERIF). Os restantes locais não 

foram considerados, por estarem numa posição de transição entre o centro e a periferia 

(Campo de Ourique e Olaias) ou por o seu comportamento térmico ser muito afectado 

pela proximidade do estuário do Tejo (Belém, Cais do Sodré e Parque das Nações).  

Considerou-se que existia uma ilha de calor urbano (ICU Lx), quando a 

temperatura do local mais quente do centro (Tamax CENTRO) foi superior à temperatura 

do local mais quente da periferia (Tamax PERIF).  

Nesse caso, para um dado período de observação, a intensidade de ICU Lx foi 

calculada como a diferença máxima entre os valores do centro e da periferia: 

 
ICU Lx = Tamax CENTRO - Tamin PERIF     (5.3) 
 
Em que: 

ICU Lx = intensidade da Ilha de Calor Urbano de Lisboa 

Tamin PERIF = temperatura do ar mais baixa nos locais de medição da periferia 

Paralelamente, foi calculada a ilha de calor urbano para a Temperatura 

Fisiológica (ICU Lx(PET)) 

 
ICU Lx(PET) = PETmax CENTRO – PETmin PERIF   (5.4) 
 
Tendo ICU Lx(PET), PETmin PERIF e PETmax CENTRO um significado 

equivalente ao explicado anteriormente, mas para a Temperatura Fisiológica em vez da 

temperatura do ar.  

 

3c1. A ilha de calor urbano nocturna 
 

De acordo com os critérios atrás indicados (equações 5.2 e 5.3), existiu ilha de 

calor urbano nocturna em Lisboa em todas as observações de Fevereiro de 2002 e em 

77.3 % das de Setembro de 2001. As situações em que a periferia foi mais quente do 
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que o centro ocorreram, portanto, apenas em Setembro e integraram-se, na totalidade, 

no grupo B de padrões térmicos (Quadro 5.11). Nestes casos, os locais mais quentes 

foram Carnide, os Olivais (nas situações do tipo B2) ou Monsanto (tipo B3). Estas 

foram, por outro lado, as situações com contrastes espaciais mais acentuados, com uma 

diferença média de 4.6º C entre o local mais quente e o mais frio da cidade. As 

situações mais frequentes, em que a temperatura no centro da cidade foi superior à da 

periferia, integraram-se sobretudo nos padrões térmicos do grupo A, mas também em 

alguns casos, no grupo B (com a temperatura mais elevada no Saldanha). 

A ICU Lx teve uma intensidade média de 2.6º C, tendo-se situado entre 1.9º C e 

3.3º C em 90 % dos casos. Os valores da ICU Lx, no Verão, não se diferenciaram 

estatisticamente dos de Inverno (F= 1.45, para um valor crítico de 3.87, com nível de 

probabilidade de 0.95). Para a Temperatura Fisiológica (eq. 5.4), o valor médio foi de 

3.6º C, com percentis 10 e 90 de, respectivamente 2.7 e 4.3º C. A ICU Lx(PET) 

diferenciou-se significativamente entre o Verão e o Inverno (F=11.96). A intensidade de 

ICU Lx(PET) estival foi superior à do Inverno: média de 3.7ºC em Setembro, 3.4º C em 

Fevereiro. Isto pode dever-se à menor velocidade média do vento no período de 

Setembro estudado, relativamente a Fevereiro: mediana de 2.2 m/s em Setembro, 3.5 

m/s em Fevereiro. Não é, portanto, uma característica generalizável ao conjunto do 

Verão, sobretudo aos períodos com nortada. 

O local de medição dos Restauradores foi o mais quente da cidade na maior 

parte das observações, com maior frequência em Fevereiro do que em Setembro 

(Quadro 5.23.); essa posição foi ainda mais destacada para a Temperatura Fisiológica 

do que para a temperatura do ar. Seguiu-se o Saldanha, sobretudo em Setembro e para a 

temperatura do ar. Na maioria dos restantes casos, o local mais quente situou-se na área 

ribeirinha Sul (em geral com valores muito próximos aos dos Restauradores).  

Monsanto foi, na maior parte dos casos, o local mais frio, sendo Belém o único 

ponto não pertencente à PERIF que ocupou essa posição com uma frequência 

significativa (em situações com padrões térmicos do grupo B). Os locais do Norte de 

Lisboa foram com maior frequência os mais frios em relação à Temperatura Fisiológica 

do que à temperatura do ar, reflectindo a maior exposição ao vento. 

As relações entre a ICU Lx nocturna e os factores atmosféricos (sobretudo a 

nebulosidade e com a direcção e velocidade do vento) foram igualmente analisadas. Em 

relação à nebulosidade, não foi possível encontrar uma relação significativa. Note-se 

que as medições se fizeram, predominantemente, sob condições de céu limpo ou pouco 
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nublado; será necessário fazer medições sob condições de nebulosidade mais variadas, 

para se chegar a conclusões sobre a influência desta variável na configuração do campo 

térmico urbano. 

Em relação às condições de advecção, quer em Fevereiro, quer em Setembro, os 

valores mais elevados de ICU Lx ocorreram com vento de velocidade moderada (2 a 

3 m/s) do quadrante W (sobretudo padrões térmicos tipo A3, A4 ou B2, neste último 

caso com vento mais fraco). As temperaturas mais baixas ocorreram em Monsanto; a 

intensidade da ICU Lx foi determinada, sobretudo, pela temperatura neste local. As 

temperaturas mais elevadas nos Restauradores em situações com vento Norte, 

corresponderam a valores moderados de ICU Lx (sobretudo padrões térmicos A1 e A2). 

Os valores mais baixos de ICU Lx verificaram-se em condições variáveis, mas em 

geral com vento do quadrante Norte (NW a NE), com velocidades superiores a 3 

m/s. A importância da velocidade do vento na intensidade da ICU Lx foi testada, 

através da análise de variância, comparando essa velocidade em dois grupos de 

situações com valores, respectivamente, superior e inferior aos percentis 0.9 e 0.1; a 

diferenciação foi muito significativa, com um valor de F de 31.7, para um valor crítico 

de 4.0 (nível de probabilidade de 0.95).  

Estatisticamente, verificou-se também uma diminuição da intensidade de 

ICU Lx, ao longo da noite (fig. 5.41). Essa tendência foi muito mais acentuada em 

Fevereiro do que em Setembro. No período de Inverno, os valores medianos mais 

elevados de ICU Lx ocorreram entre as 20 e as 22 h; a diminuição acentuou-se a partir 

das 2 h, sofrendo uma inflexão às 6 h. Em Setembro, sobretudo para a temperatura do 

ar, apenas é possível estabelecer um contraste entre o início e o final da noite. Segundo 

OKE (1987), em geral, a ilha de calor urbano atinge o seu valor máximo 3 a 5 horas após 

o pôr do Sol, o que coincide com as observações efectuadas em Lisboa. 
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Quadro 5.23. Frequência (%) com que os diversos locais tiveram as temperaturas 
mais elevadas ou mais baixas da cidade, nas situações  

com ilha de calor urbano nocturna 
Fevereiro 

Local mais quente Local mais frio 
 Temp. 

do ar 
Temp. 

Fisiológica 

 Temp. do ar Temp. 

Fisiológica 

Restauradores 78.1 91.5 Monsanto 83.6 72.6 
Saldanha 3.7 2.8 Cidade 

Universitária 
5.6 9.4 

Belém 21.1 0.9 Carnide 8.8 13.2 
Cais do Sodré 20.1 14.2 _   

Setembro 
Local mais quente Local mais frio 

 Temp. 
do ar 

Temp. 

Fisiológica 

 Temp. do ar Temp. 

Fisiológica 

Restauradores 66.3 73.9 Monsanto 75.0 63.0 
Saldanha 35.9 28.3 Cidade 

Universitária 
16.3 25.0 

Belém 9.8 0.0 Belém 9.8 9.8 
 

3c2. A ilha de calor urbano diurna 

 

Existiu ICU Lx (equação 5.3) diurna em 74.6 % das observações de Fevereiro e 

55,1 % das de Setembro; a sua frequência foi portanto muito inferior à nocturna, o 

que se encontra de acordo com a bibliografia (LANDSBERG, 1981; OKE, 1987; 

ALCOFORADO, 1992; SANTAMOURIS, 2001c). As ocasiões com ICU Lx integraram-se 

em 74 % nos padrões térmicos do grupo C e, em 12.4 %, no tipo D2 (Quadro 5.20). As 

situações em que não existiu ilha de calor urbano integraram-se em 79.2 % no grupo D. 

Na ausência de ICU Lx, os locais mais quentes foram sobretudo Monsanto ou os 

Olivais (nos padrões térmicos do grupo D) ou Carnide (tipo C1). A média dos contrastes 

espaciais máximos nestas condições foi 2.4ºC, sendo portanto superior (tal como 

sucedeu no período nocturno), à que se observou nas situações com ICU Lx.  

A ICU Lx média diurna foi 2.4º C, valor muito próximo da média nocturna 

(contudo, de acordo com a análise de variância, a diferença entre os valores nocturnos e 

diurnos de ICU Lx é significativa, para um nível de probabilidade de 0.95; F = 5.7; 

limiar crítico 3.9); 90 % dos valores variaram entre 1.3º C e 3.7º C (portanto o percentil 

90 foi superior ao do período nocturno). Ao contrário do que ocorreu de noite, a 

intensidade média da ICU Lx de Setembro foi muito superior à de Fevereiro (média de 

3.0ºC em Setembro, 1.9ºC em Fevereiro).  Naturalmente, os valores de ICU Lx(PET)  
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foram superiores, tanto no Inverno como no Verão: média de 4.9ºC em Fevereiro, 5.5ºC 

em Setembro.  

 Nos dias de Setembro, tal como durante a noite, a Pr. Dos Restauradores foi, 

mais frequentemente, o local mais quente (Quadro 5.24), seguindo-se o Saldanha. Em 

Fevereiro, contudo, Belém ocupou com muito maior frequência essa posição, no que diz 

repeito à temperatura do ar do que à Temperatura Fisiológica, devido ao vento mais 

forte do que no centro da cidade. É interessante verifica que, em Setembro, Belém 

passou a ser o local que mais vezes teve a temperatura mais baixa. Ao contrário do que 

ocorreu durante a noite, Monsanto não se destacou acentuadamente como o local mais 

frio, tendo uma frequência próxima da dos pontos de medição do Norte e Este da 

cidade.  

 A intensidade da ICU Lx sofreu, em média, um incremento ao longo do dia, 

tanto em Fevereiro como em Setembro (fig..5.42). Esse incremento foi mais regular no 

período de Inverno. Para além disso, em Fevereiro, as situações de maior intensidade 

da ICU Lx (integradas na sua maior parte nos tipos C1 ou C3; Quadro 5.20) tiveram 

vento de N a NE (em 75 % de 4 a 5 m/s) e céu limpo ou pouco nublado. As condições 

que originaram os valores mais baixos de ICU Lx corresponderam em muitos casos ao 

padrão térmico do tipo C2; o vento apresentou, muitos vezes, uma forte componente 

W (frequentemente vento de W a SW) e, em muitos casos céu muito nublado. Em 

Setembro de 2001, a relação da intensidade de ICU Lx com as condições atmosféricas 

foi menos clara, embora se tenham verificado as mesmas relações gerais: relação 

negativa da ICU Lx com a nebulosidade; maiores contastes térmicos espaciais com 

vento de componentes E e N predominantes.  
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Quadro 5.24. Frequência (%) com que os diversos locais tiveram as temperaturas mais 
elevadas ou mais baixas da cidade, nas situações com ilha de Calor urbano diurna 

Fevereiro 
Local mais quente Local mais frio 

 Temp. 
do ar 

Temp. 

Fisiológica 

 Temp. do ar Temp. 

Fisiológica 

Belém 60.2 10.7 Monsanto 28.2 1.0 
Restauradores 36.9 66.0 Carnide 27.2 39.8 

Saldanha 3.9 21.4 Olaias 19.4 8.7 
   Cidade 

Universitária 
16.5 3.9 

   Olivais 15.5 3.9 
   Parque das 

Nações 
12.6 46.6 

Setembro 
Local mais quente Local mais frio 

 Temp. 
do ar 

Temp. 

Fisiológica 

 Temp. do ar Temp. 

Fisiológica 

Restauradores 65.3 81.3 Belém 45.3 48.0 
Saldanha 17.3 16.0 Olaias 21.3 6.7 

Parque Nações 14.7 0.0 Carnide 21.3 20.0 
Belém 9.3 0.0 Monsanto 20.0 4.0 
Campo 
Ourique 

5.3 2.7 Cidade 
Universitária 

17.3 8.0 

   Parque 
Nações 

1.3 9.3 

 

Em resumo:  

 

A existência de uma ilha de calor urbano em Lisboa foi muito mais frequente 

durante a noite do que de dia. Contudo a intensidade média da ICU Lx nos dois 

períodos foi muito próxima (respectivamente 2.6º C e 2.4º C). A ICU Lx(PET) foi, 

naturalmente, superior à da temperatura do ar, reflectindo também os contrastes 

espaciais do campo de vento.  

Ao contrário do comportamento habitualmente indicado para a ilha de calor 

urbano, esta nem sempre se desenvolveu nas situações com vento regional muito 

fraco, pois, nessas condições, tendem a formar-se sistemas de circulação locais ou de 

mesoscala (especialmente durante o dia, mas também de noite), que modificam 

profundamente o campo térmico sobre a cidade. Com advecção de ar fresco e húmido 

do estuário, o núcleo da ilha de calor tende a deslocar-se para Norte (área das 

Avenidas Novas). Estas situações foram particularmente frequentes no período de 
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observações de Setembro de 2001. Isto vem confirmar a importância das condições de 

advecção para a compreensão do campo térmico de Lisboa. 

 As situações de maior intensidade da ICU Lx foram observadas, durante a 

noite, com vento de velocidade moderada com uma componente W predominante; 

nessas situações, as temperaturas em Monsanto tendem a ser as mais baixas, acentuando 

o contraste com o centro da cidade. Com vento forte do quadrante Norte, a ICU Lx foi 

menos marcada Além disso, no Inverno, a intensidade da ICU Lx nocturna foi maior 

entre as 20 e as 22 h; no Verão, essa tendência  foi menos clara. Durante o dia, a 

intensidade de ICU Lx foi maior em situações com vento de N ou NE com 4 a 5 m/s e 

céu limpo ou pouco nublado; as situações em que a ICU Lx foi menos marcada 

corresponderam a vento moderado ou forte do quadrante W e céu muito nublado. 

 

Conclusão do capítulo 5 

 

As medições de temperatura do ar permitiram identificar vários padrões 

térmicos (sete padrões nocturnos e outros tantos diurnos), que ocorreram associados a 

diferentes tipos de tempo (sendo condicionados sobretudo pelas condições de 

advecção). A frequência dos padrões térmicos urbanos pode ser conhecida, 

aproximadamente, através da dos tipos de tempo (estudada, no capítulo 2, para o 

período 1971/2000).  

Os padrões térmicos podem ser divididos em dois grandes grupos: 

 1. Padrões que correspondem a situações com vento regional moderado ou 

forte (padrões térmicos nocturnos dos grupos A e diurnos do grupo C), 

reflectindo essencialmente as condições de abrigo em relação ao vento; a 

situação mais frequente foi aquela que correspondeu a fluxo do quadrante 

Norte, em que o Sul da cidade permaneceu mais quente (valores mais 

elevados registados no Largo dos Restauradores) e os mais baixos em 

Monsanto e na periferia Norte de Lisboa; para este tipo de padrões térmicos, 

a intensidade média da ilha de calor urbano foi de 2.5ºC durante a noite e 

2.1ºC durante o dia. 

 2. Padrões que ocorreram sobretudo em situações de vento regional fraco, 

com advecção de ar fresco e húmido do estuário ou do oceano; nestas 

situações, a faixa ribeirinha foi fresca (sobretudo a área meridional) e o 

núcleo da ilha de calor deslocou-se para Norte, sendo com muita frequência 
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o Saldanha o local mais quente (padrões térmicos dos grupos B nocturno e 

D2, D3 e D4 diurnos); a intensidade média da ICU Lx nestas condições foi 

de 2.8ºC durante a noite e 3.0ºC de dia.  

A ilha de calor urbano diferenciou-se tanto de dia como de dia, mas mais 

frequentemente durante a noite, sendo a intensidade média de 2.4ºC de dia e 2.6ºC no 

período nocturno. A maior intensidade da ilha de calor foi observada com vento de 

velocidade moderada; com vento muito fraco, nos padrões do grupo 2, a progressão 

para Norte da advecção de ar fresco e húmido, pode fazer desaparecer a ilha de calor, 

situando-se os locais mais quentes na periferia Norte ou em Monsanto. 

Considerando a frequência dos tipos de tempo associados a estes padrões 

térmicos, é previsível que o grupo 1 seja predominante ao longo de todo o ano, tanto 

de dia como de noite, situando-se por isso o núcleo da ilha de calor urbano de Lisboa, 

com a maior frequência, na área da Baixa. O segundo grupo tem a maior probabilidade 

de ocorrência no Verão e durante o dia. Embora estas situações tenham também sido 

identificadas no período de Inverno estudado, uma melhor compreensão das suas 

características nesta estação do ano exige a continuação do estudo.   

A configuração do campo térmico em Lisboa é, principalmente, condicionada 

pela posição geográfica e pela topografia, que determinam os traços gerais de variação 

da temperatura do ar. A morfologia urbana, contudo, contribui para a diferenciação 

do núcleo da ilha de calor urbano na área central da cidade, na Baixa ou nas Avenidas 

Novas.  

A variação espacial da Temperatura Fisiológica segue, nos seus traços gerais, a 

da temperatura do ar, mas o efeito do vento é mais acentuado nas áreas periféricas do 

que no centro da cidade, mais abrigado. O nível de conforto térmico geral é 

essencialmente condicionado pelas condições regionais, com variações no interior da 

cidade devidas à diferenciação da temperatura do ar e da velocidade do vento. Em 

síntese, procurou-se diferenciar o comportamento térmico das diferentes áreas (a partir 

dos pontos de medição aí colocados); foi valorizada particularmente a Temperatura 

Fisiológica, considerando, contudo, que a incerteza sobre esta variável é muito maior do 

que sobre a temperatura do ar. 

A faixa ribeirinha Sul, onde se situa Belém, é favorecida sobretudo no 

Inverno em situações de vento moderado ou forte do quadrante Norte (padrões 

térmicos nocturnos A1 e A2,  que originam as Temperaturas Fisiológicas mais baixas e 

C2 e C3 diurnos). Nos tipos A1 e A2, Belém teve em média uma Temperatura 
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Fisiológica 1.7ºC superior à dos locais periféricos. Mesmo nas noites de Verão, as 

situações de nortada podem criar condições de desconforto térmico (moderado), em 

relação às quais o Sul da cidade se encontra abrigado, tendo sido, nestas condições 

1.5ºC mais quente do que a média da periferia da cidade Nos dias de Verão, com vento 

forte de Norte, a faixa ribeirinha Sul é uma das áreas mais quentes da cidade, 

embora o arrefecimento eólico seja ainda suficiente para evitar condições de calor 

extremo. Neste caso, o recurso à sombra é desejável para manter níveis de conforto 

aceitáveis. As situações de brisa, particularmente frequentes durante o Verão (tipos 

nocturnos B2-B3; diurno D2-D4), originam as Temperaturas Fisiológicas mais 

elevadas, tanto de dia como de noite. A faixa ribeirinha Sul da cidade foi a área da 

cidade mais fresca, nestas condições, tendo Belém uma diferença média de 7ºC em 

relação ao local mais quente da cidade. 

 As dissimetrias da faixa ribeirinha oriental em relação à meridional reflectiram 

o contraste quanto à exposição: temperaturas (do ar e Fisiológica) mais baixas com 

fluxos do quadrante Norte ou Este, mais elevadas com vento de W ou SW. No Inverno, 

essa posição foi claramente desfavorável, com Temperaturas do ar e Fisiológica mais 

baixas nos períodos mais frios: Temperatura Fisiológica em média 4.9ºC e 4.3ºC mais 

baixa no Parque das Nações do que em Belém, respectivamente nos padrões térmicos 

A1 (nocturno) e C1 (diurno). No Verão, com nortada, a faixa oriental foi também mais 

fresca do que a meridional (3.2ºC de diferença média), o que se reflectiu em condições 

de maior conforto térmico diurno (embora possam surgir situações de desconforto 

mecânico), enquanto a noite foi, em muitas ocasiões, demasiado fresca. Nas situações 

(muito frequentes no período estival estudado) em que dominaram condições de brisa, a 

faixa oriental foi mais quente do que a meridional, nos períodos diurnos mais quentes 

(4.5ºC mais quente, em média, no padrão térmico D2); contudo, nas situações em que a 

advecção de ar fresco progrediu para Norte, com rotação do fluxo para o quadrante E 

(padrão térmico D4), a posição relativa das duas faixas ribeirinhas, quanto à 

Temperatura Fisiológica inverteu-se.  

 A área da Baixa foi, com muita frequência, a mais quente da cidade, 

constituindo o núcleo da ilha de calor urbano. Isto deveu-se quer às características 

urbanas da área, quer ao abrigo em relação aos fluxos de diferentes direcções. A Baixa 

destacou-se como a área mais quente com os padrões térmicos associados a vento N e 

NW: nos tipos A nocturno e C3 diurno a Temperatura Fisiológica no Largo dos 

Restauradores foi em média, respectivamente 2.7ºC e 3.2ºC mais alta do que a média da 
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periferia. Este facto pode, evidentemente, considerar-se positivo no Inverno e negativo 

no Verão, sobretudo durante o dia. Em situações de brisa, a Baixa foi relativamente 

fresca quanto à temperatura do ar; contudo, o abrigo em relação ao vento levou a que, 

mesmo em muitas destas situações, o ponto de medição dos Restauradores tivesse 

apresentado a Temperatura Fisiológica mais elevada.  

 Na área das Avenidas Novas, as características urbanas aproximam-se das da 

Baixa; contudo, a posição topográfica proporciona melhores condições de ventilação, o 

que faz com que esta área tenha registado temperaturas intermédias entre a Baixa e a 

periferia Norte. Em termos relativos, a área foi em geral mais fresca para a 

Temperatura Fisiológica do que para a temperatura do ar. Em situações de advecção de 

ar fresco do estuário, o núcleo da ilha de calor urbano para a temperatura do ar 

situou-se, com muita frequência, nesta área, contudo, sobretudo durante o dia, a 

Temperatura Fisiológica foi quase sempre inferior à da Baixa, devido ao vento mais 

forte. 

 O comportamento térmico de Monsanto deve-se às suas características 

topográficas e à existência de uma extensa área verde. Este local foi o mais frio de 

Lisboa sobretudo durante a noite: o ponto de medição de Monsanto foi o mais fresco 

da cidade, em termos de Temperatura Fisiológica, em 65% das observações, atingindo 

as maiores diferenças em relação ao centro da cidade com vento de W a NW (padrões 

térmicos dos tipos A2, A3 e A4, em que a diferença média de Temperatura Fisiológica 

em relação ao local de medição do Largo dos Restauradores foi de –3.3ºC); nas 

observações diurnas, durante o dia, Monsanto só foi o local mais frio da cidade em 3.5 

% dos casos (para a temperatura do ar essa frequência atingiu os 20 %). As situações em 

que Monsanto registou Temperaturas Fisiológicas superiores às do centro da cidade 

foram menos frequentes do que aquelas em que o mesmo ocorreu com a temperatura do 

ar (20 % para esta variável, apenas metade para a Temperatura Fisiológica), o que se 

deve ao efeito do vento, mais forte em Monsanto do que no centro. Foram sempre 

situações de vento regional muito fraco, com advecção de ar fresco do estuário, que não 

atingiu Monsanto. O comportamento das áreas com altitude superiores às do local de 

medição e com diferentes exposições é um aspecto a analisar futuramente. 

 A periferia norte de Lisboa tem em geral uma densidade de construção inferior 

à do centro (com grandes variações locais) e um relevo pouco movimentado. É a área 

mais exposta aos fluxos do quadrante Norte, apresentando uma clara diferenciação entre 

os sectores Oriental (Olivais; Olaias) e Ocidental (Carnide, Cidade Universitária, Alto 
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dos Moinhos). Apresentou por isso as temperaturas mais baixas, sobretudo com vento 

de N a NE, sendo a Temperatura Fisiológica reduzida acentuadamente, em relação à 

temperatura do ar, devido ao vento. Com vento regional fraco, esta área situou-se fora 

do alcance da advecção do ar fresco do estuário, tendo por isso temperaturas 

relativamente elevadas (em certos casos, mesmo as mais elevadas da cidade). 

 A redução das condições de desconforto térmico obedece, naturalmente, a 

princípios diferentes no Verão e no Inverno. No Inverno, a redução da advecção de 

Norte e NE (que originou as situações mais frias) pode ser termicamente favorável. 

Contudo, a influência de uma intervenção desse tipo sobre as condições de dispersão 

dos poluentes deve ser igualmente ponderada. No Verão, a situação é mais complexa. A 

redução dos fluxos de Norte e NW, largamente predominantes nesta época, pode ter 

efeitos essencialmente negativos sobre as condições térmicas (e a qualidade do ar), 

embora muitas noites de Verão possam ser moderadamente desconfortáveis, devido à 

nortada. Por outro lado, no Verão, as condições de fluxo regional muito fraco 

correspondem, em muitos casos, a advecção de ar fresco no estuário, que proporciona as 

temperaturas mais baixas na faixa ribeirinha. A manutenção de vias abertas, para a 

penetração do ar proveniente do estuário na cidade (já naturalmente dificultada pela 

topografia) é outro aspecto a considerar no planeamento das áreas ribeirnhas. 
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CAPÍTULO 6 

 

A VEGETAÇÃO E O RELEVO COMO FACTORES CLIMÁTIOS LOCAIS; 

INFLUÊNCIA SOBRE A TEMPERATURA DO AR E AS CONDIÇÕES 

BIOCLIMÁTICAS 

 

No capítulo anterior foram analisados os grandes traços da variação da temperatura 

do ar e da Temperatura Fisiológica na cidade. Foram identificados os principais 

factores que condicionam o campo térmico urbano de mesoscala. 

É possível subdividir o espaço urbano em áreas mais pequenas, caracterizadas por 

padrões urbanos, tipos de ocupação do solo ou condições topográficas particulares, 

correspondentes a diferentes climas locais. Como foi visto, a dimensão característica 

dessas unidades varia entre algumas centenas de metros e 2 km (fig. I.3). Essa é a 

dimensão na qual se integram diferentes bairros de Lisboa, com uma fisionomia urbana 

diferenciada, os parques de dimensão média ou grande e os principais vales.  

Neste capítulo, pretende-se analisar a influência da vegetação e do relevo na 

diferenciação dos climas locais, em Lisboa. Apenas foi possível realizar um número 

limitado de medições com esse objectivo, nem sempre com os tipos de tempo mais 

adequados. Os resultados desta análise não permitem, por isso, chegar a conclusões com 

um nível de confiança comparável ao dos capítulos 5 e 7. Têm, contudo, um carácter 

indicativo quanto aos principais padrões de diferenciação térmica, associados aos 

aspectos analisados e permitem encontrar algumas linhas de orientação para a 

investigação futura. 

A forma como este estudo foi organizado baseou-se, evidentemente, nos 

conhecimentos prévios sobre a influência desses factores (vegetação e relevo) no clima 

urbano. A relevância da presença de vegetação para diferentes aspectos do ambiente 

urbano, nomeadamente os climáticos, levou a que se fizesse uma breve síntese da 

informação sobre esse tema. 
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1. A vegetação como factor climático urbano 

 

Um dos aspectos mais visíveis de diferenciação do espaço urbano, em relação às 

áreas rurais é a escassez de vegetação, apesar de, em muitos casos, a presença real de 

plantas, nas áreas urbanas, ser muito superior à percepção geral (EMMANUEL, 1997) e de 

poderem existir mais árvores nas cidades do que nos campos próximos (OKE, 1989). A 

superfície ocupada por vegetação nos espaços urbanos depende de vários factores, como 

o uso do solo, a idade e dimensões da cidade e as condições naturais. Em Lisboa, foi 

medida a superfície ocupada por espaços verdes a partir de uma imagem SPOT de Julho 

de 1991: considerando como espaços verdes os pixels (com dimensão de 

aproximadamente 5 m) com NDVI superior ou igual a 0.15 (ANDRADE e LOPES, 1998) 

verifica-se que estes representavam apenas 4 % da área central de Lisboa (delimitada de 

acordo com a fig.5.5) 14 % das áreas periféricas e 77 % de Monsanto; na área rural a 

Norte de Lisboa essa frequência é de 55 %.  

A vegetação urbana desempenha funções biofísicas (interacções com a atmosfera, o 

ciclo da água e a biosfera) sociais, culturais e económicas, interferindo com o 

ambiente urbano no seu todo (TELLES, 1997, GIVONI, 1998; SANTAMOURIS, 2001d; 

G.L.A., 2001; BAYCAN-LEVENT et al. 2002). Na avaliação da importância dos espaços 

verdes para o ambiente urbano, as diferentes funções associam-se: a atractividade dos 

espaços verdes por causas socioculturais valoriza a sua função climática, e vice-versa1.  

A importância climática da vegetação urbana tem sido estudada por vários autores. 

Procurou-se, neste ponto, fazer uma síntese (não exaustiva) das referências ao tema. Em 

primeiro lugar, o problema será enquadrado, através da definição e caracterização dos 

espaços verdes urbanos. Serão depois analisadas as funções climáticas dos espaços 

verdes, considerando quer os balanços de radiação e de energia da superfície, quer a 

modificação de diversos elementos climáticos individuais. É dada particular atenção à 

influência da vegetação sobre o complexo térmico humano (fig. I.1) não sendo 

abordados directamente outros aspectos como o comportamento térmico dos edifícios 

ou a qualidade do ar. 

                                                           
1 Por outro lado, num espaço verde socialmente repulsivo (como o são alguns da área de Lisboa, por 
razões – objectivas ou subjectivas – de segurança) as suas valias climáticas são, na prática, 
desvalorizadas. 
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1a. Definição, tipologia e estrutura dos espaços verdes urbanos 

 

A vegetação pode estar presente nas cidades sob diversas formas, considerando a 

área ocupada, a sua morfologia, origem, utilização, etc. Os espaços ocupados pela 

vegetação (genericamente designados por “espaços verdes”) podem ser integrados nos 

espaços abertos (open spaces). Embora seja um conceito muito utilizado, não é fácil 

encontrar uma definição de espaços abertos urbanos (CERVERA, 1999) que são 

frequentemente definidos através do seu carácter morfológico (espaços não edificados) 

outras vezes da função social (espaços de uso público). Estes espaços são classificados 

de forma muito diversa, sendo em TELLES (1997) considerados como equivalentes aos 

espaços verdes públicos em geral. 

BAYCAN-LEVENT et al. (2002) definem espaços verdes urbanos como “espaços 

abertos em áreas urbanas, públicos ou privados, principalmente cobertos com vegetação 

que são directa (através de recreação activa ou passiva) ou indirectamente (através da 

sua influência positiva no ambiente urbano) disponíveis para os utilizadores”. É uma 

definição muito abrangente e que, considerando a “utilização indirecta”, pode englobar 

praticamente qualquer local com vegetação. 

Existem várias tipologias dos espaços verdes urbanos; uma das mais detalhadas é a 

de BEER e Map21Ltd (2000) apresentada, de forma simplificada, no Quadro 6.1. Essa 

classificação assenta em critérios morfológicos, funcionais e legais, não tendo em conta 

a dimensão (aspecto de grande importância climática). Assim, em “Jardins, parques e 

campos de jogos”, são englobados espaços de extensão muito diversa, que GIVONI 

(1998) distingue. A tipologia apresentada por este autor, contudo, não inclui tipos de 

áreas verdes com certa expressão em muitas cidades (incluindo Lisboa) , como terrenos 

vagos, espaços agrícolas residuais e áreas contíguas às faixas de circulação. Um aspecto 

que condiciona o comportamento climático dos espaços verdes é a sua estrutura interna. 

SPRONKEN-SMITH e OKE (1998) apresentaram uma tipologia de acordo com este 

aspecto. Note-se que é difícil incluir muitos dos espaços verdes numa única destas 

classes, apresentando muitos deles características mistas ou de transição. 

Um conceito recente, é o de “floresta urbana”, que não designa apenas as áreas 

florestais, mas o conjunto de árvores da cidade (OKE,1989; HEISLER, 1990; 

KONIJNENDIJK, 1999; NOWAK e MCPHERSON, 1993). Segundo OKE (1989, citando 

ROWNTREE, 1984) o termo “floresta” pode ser utilizado desde que pelo menos 10 % do 

espaço seja ocupado por árvores, o que poderá englobar 60 a 80 % da área das cidades 
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das região temperadas. Esta perspectiva inscreve-se numa leitura “naturalista” dos 

espaços verdes urbanos, desvalorizando a sua componente “cultural”. 

 

Quadro 6.1. Diferentes tipologias de espaços verdes urbanos 

Bosques Grandes parques 

públicos 

Florestas – cobertura 

arbórea contínua 

Locais pavimentados 

com plantas 

Pequenos parques 

de vizinhança 

Jardins – mistura de 

relvados, árvores, arbustos 

e  flores 

Jardins, Parques e 

Campos de jogos 

Plantas em locais de 

recreio 

Multiusos  - parques com 

diferentes componentes: 

relvados, campos de jogos, 

piscinas, etc. 

Cemitérios Árvores ao longo 

das estradas 

Alternância de 

alinhamentos de relvados e 

árvores 

Margens aquáticos Relvados com bordaduras 

de árvores 

Corredores de transportes Relvados com árvores 

dispersas 

Terrenos agrícolas 

Terrenos vagos e lixeiras 

Loteamentos e terrenos 

com ocupação temporária 
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A necessidade de integrar os espaços verdes no ordenamento da cidade, 

encarando-os como um conjunto estruturado e não individualmente, levou ao conceito 

de estrutura verde (SARAIVA, 1989; MAGALHÃES, 1992; TELLES, 1997) definida pela 

C.M.L. (de acordo com a DGOTDU, 2000) como o “conjunto de áreas verdes para uso 

predominantemente público, que asseguram um conjunto de funções ecológicas em 
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meio urbano e ainda com funções de estadia, de recreio e de enquadramento do espaço 

urbano. Nesta estrutura englobam-se todos os espaços verdes, designadamente, as 

alamedas, praças, jardins públicos e parques urbanos”. Trata-se de uma definição 

restritiva, provavelmente justificada pelas necessidades e interesses da entidade em 

causa. TELLES (1997) tem uma concepção mais abrangente da estrutura verde de Lisboa, 

incluindo nela o conjunto de espaços abertos, públicos e privados, englobando os 

sistemas envolventes de infra-estruturas e equipamentos, os cemitérios e terrenos 

agrícolas que ainda subsistem no espaço urbano.  

O mesmo autor distinguiu entre Estrutura verde principal e Estrutura verde 

secundária: a primeira corresponde aos espaços mais vastos, que fazem a ligação à 

paisagem envolvente (constituindo, ou permitindo reconstituir um “contínuo natural”); a 

segunda, liga-se essencialmente à função residencial e aos equipamentos colectivos, 

constituindo a extensão da estrutura verde principal no interior do contínuo urbano 

(SARAIVA, 1989; MAGALHÃES, 1992; TELLES, 1997). MANSO (2001) classifica os 

espaços verdes nos dois tipos de estrutura, com base no nível de utilização, desde uma 

utilização máxima (Parque urbanos e espaços ligados ao equipamento escolar na 

estrutura verde principal; espaços de recreio e convívio) até uma utilização mínima (por 

exemplo, espaços de protecção de infra-estruturas diversas).  

TELLES (1997) faz ainda a distinção, em Lisboa, entre estrutura verde contínua, 

semi-contínua e descontínua; a primeira insere-se na área de edificação mais dispersa, 

permitindo a formação de um sistema interligado e contínuo de espaços abertos 

(predominantemente verdes); a última é constituída pelos espaços verdes inseridos no 

tecido edificado contínuo. São, além disso, diferenciados vários “sistemas verdes”, quer 

em função da sua localização na cidade e articulação com o tecido urbano, quer em 

termos funcionais.  

 

1b. Funções climáticas dos espaços verdes urbanos 

 

Os benefícios climáticos dos espaços verdes urbanos são citados por muitos autores. 

Contudo, o conhecimento dos mecanismos que estão na base desses benefícios é 

insuficiente (OKE, 1989). A influência da vegetação sobre o clima urbano deve-se à 

modificação dos balanços de energia e de água, do movimento do ar e, por 

intermédio destes, dos elementos climáticos que constituem o complexo térmico 

humano (fig. I.1). É, por isso natural que um dos principais benefícios dos espaços 



 234

verdes diga respeito ao conforto térmico; existem, contudo, poucos estudos dedicados 

directamente e este tema (BARRADAS, 1991; ALCOFORADO, 1996; GANHO; 1996; 

GIVONI, 1998; CA et al, 1998; ANDRADE; 2001). São também, indicados importantes 

benefícios da vegetação  sobre o consumo de energia para climatização (MCPHERSON 

et al., 1988; HOYANO, 1988; ROSENFELD et al., 1995; 1998; GIVONI, 1998; CA et al., 

1998; SANTAMOUTIS, 2001D) o conforto mecânico devido à exposição ao vento (OKE, 

1989; GIVONI, 1998) a qualidade do ar e o controlo do ruído (BERNATZKY, 1982; 

OKE, 1998; GIVONI, 1998; UPMANIS et al. 1999). É mesmo referida a influência de 

extensos parques sobre a precipitação (JAUREGUI, 1990/91).  

Poucos autores referem os possíveis efeitos negativos da vegetação nas áreas 

urbanas (OKE,1989; NOWAK e MCPHERSON, 1993; UPMANIS, 1999; ELIASSON e 

UPMANIS, 1999). Estes prendem-se sobretudo com o incremento da humidade, a 

redução da radiação solar e da velocidade do vento e a acentuação das condições de 

estabilidade atmosférica (dificultando a dispersão de poluentes). UPMANIS (1999) refere 

que, no Inverno, numa cidade de alta latitude, um efeito de arrefecimento pode ser 

considerado negativo. A investigação tem assim dado razão a OKE (1989) que referia o 

perigo de adoptar soluções “universais”, sem o conhecimento suficiente dos 

mecanismos subjacentes. 

 Os estudos sobre os processos de base (nomeadamente os balanços de radiação 

e energia de superfície) são muito menos frequentes do que os que dizem respeito à 

variação dos elementos climáticos individuais. O primeiro tipo de estudo é mais difícil 

de realizar e, segundo MILLS (1999) não responde directamente às necessidades, 

essencialmente práticas, do planeamento urbano. Contudo, o conhecimento dos 

processos de base é indispensável para a compreensão do comportamento térmico dos 

espaços verdes (e para a possibilidade de generalização dos resultados) e para o seu 

correcto planeamento (SPRONKEN-SMITH et al., 2000). 

Tal como em relação a outros aspectos do clima urbano, a noção de escala é 

importante para a compreensão do papel da vegetação na cidade, podendo distinguir-se 

desde o efeito de plantas individuais (por exemplo, árvores isoladas) até ao de extensas 

áreas verdes (grandes parques urbanos e mesmo áreas florestais urbanas e suburbanas). 

OKE (1989) classifica os espaços verdes segundo o esquema de Orlansky (fig. I.3) desde 

a escala microclimática (micro γ) abrangendo pequenos jardins e árvores individuais até 

à “floresta urbana” no seu conjunto (meso β). Enquanto os efeitos de menor escala 

climática dizem respeito a modificações ao nível da Urban Canopy Layer (fig. I.2) o 
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efeito integrado da “floresta urbana “ faz-se sentir na Urban Boundary Layer, acima da 

“superfície activa” urbana.  

Em termos práticos, os efeitos de microescala são importantes, sobretudo, para a 

modificação do balanço energético de edifícios e pessoas. Muitos dos estudos nesta 

escala situam-se no âmbito da arquitectura, climatização de edifícios e planeamento de 

espaços públicos (ruas, praças, etc.) (WILMERS, 1988; HOYANO, 1988; OKE, 1989; 

CANTON et al. 1994; GIVONI; 1998; SASHUA-BAR e HOFFMAN, 2000; BARRADAS, 2000). 

Os estudos na escala local têm em geral um carácter mais geográfico e climatológico, 

incidindo sobretudo sobre o contraste térmico entre parques urbanos e a área urbana 

envolvente, (JAUREGUI, 1990/91; ALCOFORADO; 1996; SPRONKEN-SMITH e OKE, 1998; 

ELIASSOM e UPMANIS, 1999; UPMANIS, 1999; UPMANIS et al., 1998; SPRONKEN-SMITH 

et al., 2000; BARRADAS, 2000). Tem sido dada menos atenção à influência integrada 

(local ou de mesoescala) da vegetação sobre a atmosfera urbana, recorrendo-se neste 

caso, sobretudo, à modelação empírica da relação entre a densidade da vegetação e 

parâmetros térmicos, frequentemente com recurso a dados obtidos por teledetecção 

(OKE, 1998; SAITO et al. 1990/91; KUTTLER; 1988; ANDRADE e LOPES, 1998). 

 

1b1. Balanços de radiação e de energia dos espaços verdes 

 

 Segundo OKE (1987) o balanço energético de um espaço verde, englobando as 

plantas, o solo onde estas se enraízam e o ar entre elas, pode ser descrito como: 

 
 Q* = QH + QE + ∆QS + ∆QP + ∆QA      (6.1) 
 
 Sendo: 

Q* = Balanço de radiação (W m-2);  QH = Fluxo turbulento de calor sensível  (W m-2); 

QE = Fluxo turbulento de calor latente (W m-2); ∆QS = Taxa de acumulação de calor (W 

m-3); ∆QP = Taxa de acumulação de energia bioquímica, devido à fotossíntese2 (W m-3); 

∆QA= Advecção (calor sensível ou latente) (W m-3) 

 O balanço energético nos espaços verdes é condicionado pela disposição e 

características das plantas. A posição da superfície activa é muito variável, situando-se 

em geral, num nível próximo do topo do povoamento vegetal (GEIGER, 1980; OKE, 

1987). Segundo VOEIKOV (cit. por WILMERS, 1988) a superfície activa corresponde ao 

                                                           
2 Segundo OKE (1987) o valor de ∆QP é tão pequeno que pode ser ignorado, no balanço energético. 
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terço superior das copas. Evidentemente, em formações heterogéneas, como são 

frequentemente os espaços verdes urbanos, a complexidade é muito grande.  

 Os estudos em que são medidas componentes do balanço energético dos espaços 

verdes urbanos apresentam resultados díspares e de difícil comparação. Isto deve-se à 

diversidade de métodos utilizados, de escalas de análise, às diferentes características dos 

locais, dos períodos dos ciclos anual e diário, do tipo de clima, etc., estando-se ainda 

longe do nível de generalização desejável. Passa-se em seguida a analisar a influência 

da vegetação sobre os balanços de radiação e energia e sobre os elementos constituintes 

do complexo térmico humano. 

 

- O Balanço de radiação (Q*) 

 

 Os fluxos radiativos condicionam directamente a percepção e o conforto 

térmico, através da temperatura radiativa média (Tmrt) e, indirectamente, todos os 

elementos climáticos.  

 A influência sobre a Tmrt depende sobretudo de dois factores: 

- A redução da radiação solar (K) ao nível do solo, sob cobertura arbórea ou 

arbustiva; 

- A redução da temperatura de superfície (Ts) do solo, das paredes dos 

edifícios e da própria vegetação e, consequentemente, da emissão de 

radiação em grande comprimento de onda (L); 

A radiação incidente sobre as folhas de uma planta pode ser transmitida (t) 

reflectida (r) ou absorvida (αααα). Para um dado comprimento de onda (λ) (ROSENBERG 

et al., 1983):  

 
t(λ) + r(λ) +  α(λ) = 1       (6.2) 
 
Além de depender das características da própria folha, essas proporções variam 

em função do λ; os valores médios para diferentes comprimentos de ondas são 

indicados no Quadro 6.2 (segundo ROSS, 1975, cit. por OKE, 1987). A absorção dos 

comprimentos de onda de 0.38 a 0.75 ( “radiação fotossintética activa”, OKE, 1987) é 

particularmente importante; a existência de uma banda de baixa absorção 

correspondente à cor verde (0.5 a 0.55 µm) explica a cor predominante da vegetação, 
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para os olhos humanos. A radiação de grande comprimento de onda é quase totalmente 

absorvida. 

 

Quadro 6.2. Coeficientes médios de absorção, reflexão e transmissão (eq. 6.2) para 
diferentes comprimentos de onda (λ)3 

λ (µm) α   r  t 

0.35 a 3.0 0.50 0.30 0.20 

0.38 a 0.75 0.85 0.09 0.06 

3.0 a 100 0.95 0.05 0.00 

 

 

A redução da radiação solar pelas árvores 

 

A radiação solar, num dia de céu limpo ou pouco nublado, é o principal input 

térmico do corpo humano. A temperatura das superfícies (do solo ou dos edifícios) 

expostas ao sol podem ser dezenas de graus superior à temperatura do ar. Só por si, a 

necessidade de sombra justifica a plantação de árvores nos espaços urbanos.  

A redução da quantidade de radiação solar que atinge o solo depende da reflexão 

e absorção pelas copas. A transmissividade destas pode expressar-se em percentagem, 

como: 

 
K↓(s)/K↓(0)

.100        (6.3) 
 
Sendo K↓0 e a radiação incidente no topo das e K↓(s) a que atinge o solo.  

OKE (1987) indica como valores mais comuns de transmissividade 5 % a 20 %, 

embora sejam citados valores entre 4 % e 60 % (GEIGER, 1980; ROSENBERG et al., 

1983; CANTON et al.; 1994) dependendo de múltiplos factores, como a densidade da 

folhagem, a inclinação dos raios solares e as características das folhas4. A 

                                                           
3 Estes valores médios têm, como principais excepções algumas plantas adaptadas a ambientes áridos, 
com baixas taxas de absorção e transmissão e elevada reflectividade e as coníferas, também com 
absorsividade muito baixa (OKE, 1987). 
4 A penetração dos raios solares numa formação vegetal apresenta um decréscimo logarítmico em função 
da profundidade, podendo a razão K↓(z)/K↓0, expressar-se de acordo com MONSI e SAEKI (1953, cit. por 
ROSENBERG et al., 1983) segundo a lei de Beer-Bougher: 
K↓(z)/K↓(0) = exp (-kcF)

4 
Sendo kc um coeficiente de extinção para as folhas das plantas e F a área foliar acumulada acima do nível 
z, assumindo-se que o meio acima no nível z é homogéneo e que -kc é constante. kc varia em geral entre 
0.3 e 1.0, dependendo das características da folhagem e da inclinação dos raios solares (ROSENBERG et 
al., 1983). 
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transmissividade de um conjunto de árvores é inferior à de uma árvore isolada, devido 

ao efeito das reflexões múltiplas (OKE, 1987).  

A utilização de árvores de folha caduca nos espaços verdes urbanos é 

largamente recomendada (MAGALHÃES, 1992; MANSO, 2001). Contudo, a ideia de que 

as árvores de folha caduca, no Inverno, não afectam a radiação solar é algo simplista. A 

transmissividade de K↓ nesta fase, para árvores caducifólias pode ser de 70 % a 55 % 

(HEISLER, 1986, cit. por OKE, 1989); CANTON et al., 1994 citam um valor de apenas 

41.1 % no plátano europeu5, em medições efectuadas na Argentina. Segundo 

ROSENBERG et al. (1983) no período de maior obliquidade dos raios solares, em locais 

com árvores caducifólias em povoamento denso, a quantidade de radiação que chega ao 

solo pode ser muito reduzida. OKE (1989) salienta as desvantagens da utilização de 

árvores de folha caduca, no Inverno podem ultrapassar as vantagens de Verão, pelo que 

o posicionamento das árvores deve ser cuidadosamente estudado. 

 

- A diminuição da temperatura de superfície 

 

O comportamento da vegetação em relação à radiação de grande comprimento 

de onda (L) tem sido menos estudado do que em relação à radiação solar, 

provavelmente por a sua importância ser menos óbvia. Contudo, além de contribuir 

directamente para o balanço energético de indivíduos ou edifícios, L é uma importante 

condicionante da temperatura do ar. Embora os registos deste termo do balanço 

radiativo sejam raros, muitos estudos incluem medições de temperatura de superfície 

(Ts) do solo, de paredes de edifícios ou da própria vegetação, proporcionais a L, 

segundo a lei de Stefan-Boltzmann (OKE, 1987)6. As plantas absorvem, reflectem e 

transmitem a radiação desta natureza (a absorção é dominante para λ > 2.5 µm) e são 

também emissoras, o que permite estabelecer um balanço de radiação de grande 

comprimento de onda (L*).  

                                                           
5 Segundo CANTON et al. (1994) a elevada obstrução à radiação solar encontrada para o plátano, no 
Inverno deve-se, em parte, ao condicionamento do clima regional (Mendoza - Argentina) sobre o ciclo de 
foliação desta espécie. O Inverno, muito suave, faz com que muitas das folhas mortas se mantenham nas 
árvores até à Primavera.  Isto demonstra o risco de generalizar resultados experimentais a condições 
climáticas diferentes daquelas em que foram feitas as medições.  
6 Não sendo, em geral, esclarecida a emissividade das superfícies consideradas. De acordo com 
SPRONKEN-SMITH e OKE (1998) ao assumir uma emissividade igual a 1 para a generalidade das 
superfícies naturais, os erros na estimação da temperatura radiativa não ultrapassam, em geral 0.5ºC à 
noite e 1.5ºC durante o dia.  
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Durante o dia, a Ts é condicionada pela insolação, pelo albedo da superfície e 

pela humidade do solo; de noite, são mais importantes as propriedades térmicas da 

superfície e a sua geometria (SPRONKEN-SMITH e OKE, 1998). HAL-HEMIDDI (1991, cit. 

por GIVONI, 1998) e SPRONKEN-SMITH e OKE (1998) encontraram diferenças de Ts, 

entre relvados ao Sol e superfícies sombreadas por árvores e arbustos, em dias de Verão, 

de 6.0 a 7.0ºC,. A importância da humidade é indicada por SPRONKEN-SMITH e OKE 

(1998): a Ts de um relvado irrigado foi 8.0 a 10.0ºC inferior à de um relvado seco. A 

diferença entre superfícies relvadas e asfaltadas, durante o dia, pode ser muito maior, 

atingindo valores de 16.0ºC a 21.0ºC, devido à combinação de vários factores como o 

albedo, o fluxo de calor no solo e o consumo de energia para evapotranspiração  

(HAL-HEMIDDI, 1991, cit. por GIVONI, 1998; CA et al., 1998; SPRONKEN-SMITH et al., 

2000).  

De noite, SPRONKEN-SMITH e OKE (1998) encontraram um padrão de Ts muito 

diferente do diurno. As temperaturas mais baixas foram registadas nos relvados secos 

(cerca de 2.0ºC abaixo dos relvados irrigados) devido à menor admitância térmica do 

solo. Por outro lado, a variação de Ts respondeu, de uma forma quase exponencial, à 

proximidade de objectos altos, reflectindo o controlo de L* pela geometria da superfície 

(expresso através do SVF). Esse controlo foi também observado por GEIGER (1980) em 

clareiras florestais e por WILMERS (1988) que mediu, num pátio ajardinado, diferenças 

espaciais de Ts próximas de 5.0ºC, dependentes do SVF, em poucos metros de extensão.  

 

- O balanço energético nos espaços verdes 

 

 Nos espaços verdes urbanos, a forma dominante de dissipação do excedente de 

energia diurno resultante de Q* é a transferência de calor latente (QE) devida à 

evapotranspiração; QH e, sobretudo, QG, tendem a ser menos importantes. O fluxo de 

calor latente contribui para a diminuição da temperatura da superfície e do ar em 

contacto com esta. QE aproxima-se de Q* em formações vegetais sem limitações no 

fornecimento de água (ROSENBERG et al.; 1983; OKE, 1987).  

A razão de Bowen (βω7) nos espaços verdes bem irrigados é por isso baixa. 

KUTTLER (1988, com base em NOACK et al. 1986) considera que existe, para o conjunto 

dos espaços urbanos, uma relação entre βω e a proporção de áreas verdes: quando a 
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percentagem destas é inferior a 25 %, βω excede 1 a meio do dia. O valor de βω típico 

de espaços verdes sem limitações de fornecimento de água é claramente inferior à 

unidade (0.02 a 0.48, segundo WILMERS, 1988) enquanto em espaços verdes com 

limitações hídricas esses valores são em geral próximos de 1 (1.04 a 1.25 - WILMERS). 

Num estudo sobre o balanço energético estival de vários subúrbios americanos, em que 

os espaços verdes ocupam áreas entre 40.8 % e 44.2 %, GRIMMOND e OKE (1995) 

encontraram uma forte relação entre βω e a superfície de espaços verdes irrigados, 

muito variável de cidade para cidade (em Chicago, com β ω baixo, a “irrigação” é 

natural, devendo-se à precipitação). BARRADAS (2000) comparou o βω sob uma fila de 

árvores, na cidade do México, tendo calculado um valor de 0.52 na estação húmida e 

2.94 na estação seca. Pode-se portanto concluir que a contribuição da vegetação para o 

arrefecimento devido à evapotranspiração, sempre referida, depende, em grande parte, 

do fornecimento de água aos espaços verdes; num verão seco é, limitado, se a 

vegetação não for irrigada artificialmente. 

 Dois aspectos particulares que se ligam às variações de QE nos espaços verdes 

urbanos são: 

 - O “efeito de oásis”, com incremento de QE acima do valor do Q* local, em 

espaços relativamente frescos e húmidos, rodeados por áreas quentes e secas 

(ROSENBERG et al.; 1983; OKE, 1987; SPRONKEN-SMITH et al., 2000). Isto é 

possibilitado pela advecção para o interior dos “oásis” de ar quente e seco das 

redondezas. SPRONKEN-SMITH et al. (2000) estudaram o efeito de oásis num pequeno 

parque urbano, bem irrigado. Durante a tarde, QE excede Q* devido à advecção de ar 

relativamente quente, da periferia, que cria uma inversão térmica sobre o parque, 

chegando a temperatura do ar a exceder Ts em 6.0ºC. Esta situação provoca uma 

inversão do sentido diurno habitual de QH, que se passa a fazer da atmosfera para o solo. 

- O “efeito de margem”, no contacto entre duas áreas com contraste muito 

acentuado quanto à temperatura, humidade ou propriedades aerodinâmicas. No estudo 

de SPRONKEN-SMITH et al. (2000) foi observado um valor de QE excepcionalmente 

elevado, no limite do parque (no sentido do vento dominante) devido ao contraste muito 

acentuado entre as características da superfície e do ar vindo de fora do parque. 

Verifica-se uma diminuição exponencial de QE com o incremento da distância à 

“margem”, com reduzida variação a partir, aproximadamente de 20 m de distância. 

                                                                                                                                                                          
7 βω = QH/QE. βω pode variar entre valores inferiores a 0.1, sobre os oceanos, a mais de 10, no deserto 



 241

1b2. A influência dos espaços verdes sobre o complexo térmico 

 

- A temperatura do ar  

 

 O aspecto mais estudado do comportamento climático dos espaços verdes é a 

temperatura do ar. A maior parte dos estudos consultados incidem sobre o contraste 

entre parques urbanos e a área construída envolvente. Os resultados são muito diversos, 

em função da variedade de métodos de estudo, das características dos espaços verdes e 

das diferenças climáticas entre as cidades onde estes se situam, o que torna difícil a 

comparação dos resultados.  

Segundo UPMANIS (1999) os estudos deste tipo concentram-se no período 

nocturno; de facto, foram encontrados vários trabalhos que abrangem o período diurno 

(ou mesmo que incidem  apenas sobre ele) embora com resultados em geral, menos 

claros do que os respeitantes à noite. Como refere UPMANIS (1999) deve ser dada 

particular atenção às condições diurnas, por ser nesse período que os locais de recreação 

ao ar livre apresentam maior importância.  

O efeito de arrefecimento devido aos espaços verdes é, por vezes, comparado à 

ilha de calor urbano. SPRONKEN-SMITH e OKE (1998) introduzem o conceito de Park 

Cool Island (PCI) igual à diferença térmica máxima entre o Parque e a periferia 

construída: 

 
PCI = Tu –Tp         (6.4) 
 
Sendo Tu a temperatura máxima na área urbana e Tp a temperatura mínima do 

parque. Por comodidade, esse conceito foi aqui adoptado, traduzido por “Ilha de 

Frescura de Parque” (IFP).  

Tanto de noite como de dia, todos os autores indicam a ocorrência de 

temperaturas mais baixas nos espaços verdes (ou seja, IFP positivo). De acordo com 

OKE (1989) as diferenças nocturnas típicas são de 1.0 a 2.0ºC, raramente ultrapassando 

os 3.0ºC. Esses valores podem, contudo, variar muito ao longo da noite e em função das 

características do parque. UPMANIS (1999) UPMANIS et al. (1998) e UPMANIS e CHEN 

(1999) encontraram, diferenças térmicas superiores a 5.5º C em Gotemburgo (Suécia) 

num parque de grandes dimensões (156 ha) enquanto num espaço verde de 2.4 ha a IFP 

foi apenas de 1.6ºC; os valores mais elevados foram registados 2 a 3 horas depois do 

                                                                                                                                                                          
(OKE, 1987; BARRY e CHORLEY, 1992). 
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por do Sol. JAUREGUI (1990/91) num parque de grandes dimensões, na cidade do 

México mediu o IFP máximo (4º C) ao nascer do Sol, na estação seca; na estação 

húmida, a diferença diminui para 1 a 2º C. No Japão, CA et al. Encontraram uma IFP de 

1.5º C às 0 h (não são referidos valores para um período mais próximo do nascer do 

Sol). SPRONKEN-SMITH e OKE (1998) registaram IFP médio nocturno entre 1.5ºC e 

3.3ºC, em vários parques de Sacramento e Vancouver, (cuja dimensão não é indicada). 

Segundo os autores, o arrefecimento prende-se, principalmente, com a estrutura do 

espaço verde (Quadro 6.2); os valores mais baixos foram registados em áreas abertas e 

com solos secos. Por outro lado, a maior intensidade de IFP atingiu-se nas primeiras 

horas após o pôr do Sol (de acordo também com UPMANIS, 1999) em parques do tipo 

“multiusos”, jardins ou com árvores dispersas; em relvados abertos a maior intensidade 

de IFP registou-se próximo do nascer do Sol. 

Segundo UPMANIS et al. (1998) e UPMANIS e CHEN (1999) o padrão térmico 

nocturno no interior dos Parques foi condicionado pela distância em relação ao seu 

limite, pela topografia e pela cobertura arbórea (este factor com menor importância). 

OKE (1989) considera que, num parque florestal, as variações microclimáticas de 

temperatura nocturna são muito similares às de uma floresta natural; num ambiente 

deste tipo, o padrão de temperatura do ar é, sobretudo, condicionado pelo SVF, com 

temperaturas mais elevadas sob cobertura arbórea densa do que nos espaços abertos 

(GEIGER, 1980; OKE, 1987).  

Os valores de IFP diurna encontrados por diferentes autores variaram muito, 

sendo referidas diferenças entre 0.4º C 4.0ºC (SAITO et al., 1990/91; BARRADAS, 1991; 

GIVONI, 1998; HAL-HEMIDDI, 1991, cit. por GIVONI, 1998; GANHO, 1996; 

ALCOFORADO, 1996; SPRONKEN-SMITH e OKE, 1998; UPMANIS; 1999; SASHUA-BAR e 

HOFFMAN, 2000; SANTAMOURIS, 2001d). Quase todos os exemplos referidos dizem 

respeito ao período estival; apenas GANHO (1996) para Coimbra, refere diferenças no 

Verão e no Inverno, sendo os contrastes térmicos encontrados no período frio superiores 

aos estivais (0.6º C a 0.7º C no Verão; 1.3º C a 1.4º C no Inverno).  

A intensidade da IFP diurna dependeu do tamanho dos parques, da densidade 

de arborização e da humidade do solo. Vários autores indicam a existência de uma 

relação directa entre a IFP e a extensão do parque, embora sejam registadas diferenças 

muito acentuadas em parques de pequenas dimensões, como em SAITO et al.,1990/91 e 

SASHUA-BAR e HOFFMAN (2000). As manchas arborizadas, as áreas irrigadas ou 

próximas e planos de água tiveram as temperaturas mais baixas (ALCOFORADO, 1996; 
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GANHO, 1996; SPRONKEN-SMITH e OKE, 1998, UPMANIS, 1999); de facto, as diferenças 

de temperatura no interior do parque ultrapassaram os contrastes entre o parque e a área 

periférica edificada, de acordo com UPMANIS (1999). 

Nos estudos efectuados em Gotemburg, durante a noite, a influência térmica do 

parque sobre a área construída adjacente estendeu-se até 1 km de distância do parque de 

maiores dimensões, mas não ultrapassou 20 a 30 m no parque de 3.6 ha. SPRONKEN-

SMITH e OKE (1998) indicaram como regra geral que a influência do parque tenha uma 

extensão aproximadamente igual à largura deste. Além das dimensões do espaço verde, 

a extensão da sua influência depende da direcção do vento e das características da área 

construída. A área influenciada pelos parques urbanos, no período diurno é também 

muito variável, dependendo da dimensão destes e das condições de ventilação. SAITO et 

al. (1990/91) indicaram uma influência de apenas 20 m para um pequeno parque 

estudado no Japão (0.4 ha); JAUREGUI (1990/91) referiu que a influência térmica de um 

grande parque (500 ha) na cidade do México se estendeu, para sotavento, até pelo 

menos 700 m.  Por outro lado, o contraste térmico com as áreas periféricas deve-se 

muito às suas condições quanto a exposição solar, intensidade do tráfego, admissão 

térmica das superfície e características urbanas (BARRADAS, 1991; CA et al., 1998; 

SASHUA-BAR e HOFFMAN, 2000). Segundo OKE (1989) o parque influencia a sua 

periferia por advecção ao longo das ruas orientadas no sentido do vento e também por 

mistura turbulenta, o que permite o arrefecimento de ruas alinhadas perpendicularmente 

à direcção do fluxo.  

 Os estudos dedicados a pequenos espaços verdes e a árvores isoladas ou em 

ruas, são muito menos frequentes do que os que dizem respeito a parques. OKE (1989) 

cita um cálculo de LOWRY (1988) no qual se estima que um conjunto de seis árvores, 

num espaço de 10m X 10 m provoque uma taxa de arrefecimento de 0.3ºC/hora, apenas 

em função da evapotranspiração; neste estudo não é onsiderado o efeito de sombra. 

HOYANO (1988) mediu a temperatura sob uma pérgola de Wisteria, com uma área de 

sombra bastante extensa (15 x 4 m) e num espaço contíguo, ao sol, não tendo 

encontrado diferenças significativas entre a temperatura do ar nos dois locais. OKE 

(1989) cita vários autores que chegaram a conclusões semelhantes. SASHUA-BAR e 

HOFFMAN (2000) estudaram o comportamento térmico de várias ruas arborizadas com 

orientação N-S, em Tel-Aviv; o arrefecimento médio devido à vegetação, às 15 h, 

variou entre 1.3º C e pouco mais de 3.0ºC. De acordo com os autores, a proporção de 

área à sombra em torno dos locais de medição explica 80 % do arrefecimento devido à 
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vegetação; o efeito de arrefecimento aumentou igualmente com a “temperatura de base” 

em torno do local de medição, sendo afectado por outras condições, como o tráfego, 

geometria urbana, etc. Pelo contrário, próximo do nascer do Sol , não encontraram 

qualquer efeito de arrefecimento significativo.  

 

- A temperatura radiativa média 

 

De acordo com o que foi visto em relação ao balanço de radiação, é de esperar 

que se verifique uma redução da Tmrt nos espaços verdes, em relação às áreas 

construídas. O maior arrefecimento deve verificar-se, durante o dia, sob cobertura 

arbórea e arbustiva (devido à redução de K - eq. 6.3) e em áreas irrigadas (devido à 

diminuição de Ts). De noite, as áreas abertas e secas serão as mais frescas.  

As medições globais de Tmrt em áreas verdes são poucos frequentes, dizendo 

respeito apenas ao período diurno. MAYER e HÖPPE (1987) realizaram medições em 

Munique, no Verão, em diversos ambientes urbanos: um local densamente arborizado, 

um espaço aberto e duas ruas, com orientação N-S e geometria semelhante, sendo uma 

delas arborizada e a outra não. Os valores mais baixos de Tmrt foram sempre registados 

sob cobertura arbórea densa. O contraste entre esse local e a rua sem árvores, chegou a 

ultrapassar 35.0º C, no início da tarde. A comparação entre as duas ruas demostra que a 

variação de Tmrt dependeu, sobretudo, da ocultação pontual do Sol pelos obstáculos 

(árvores e edifícios). Contudo, em média, ao longo dia, a rua sem árvores apresentou 

temperaturas radiativas superiores às da rua arborizada e, durante a tarde, ultrapassou 

também as do espaço aberto; segundo MAYER (1993) a diferença deverá dever-se à 

radiação reflectida e emitida pela parede exposta ao Sol. MATZARAKIS e MAYER (1998) 

realizaram também medições em ruas de orientação semelhante, com e sem árvores, 

tendo encontrado, sempre os valores mais baixos no primeiro caso, podendo as 

diferenças de Tmrt ultrapassar 20.0ºC.  

Foram feitas medições dos fluxos radiativos (K e L) e calculada a Tmrt no 

Jardim da Fundação Gulbenkian, em Lisboa e numa rua próxima, em cinco dias de 

Inverno de 1998/99 (ANDRADE, 2001). O Jardim, situado na área central da cidade, tem 

uma área de cerca de 4 ha, apresentando uma grande variedade de estruturas (relvados, 

áreas com arborização densa, sectores arbustivos, áreas pavimentadas, etc.). A Tmrt foi 

calculada segundo o processo recomendado em JENDRITZKY e NÜBLER (1981) HÖPPE 
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(1992) e VDI (1998); uma descrição mais detalhada do método e dos aparelhos 

utilizados na medição da Tmrt é apresentada no capítulo 7. 

As medições foram efectuadas sempre no início da tarde, em períodos com céu 

limpo e vento muito fraco (inferior a 1 m/s, no local). Apresentam-se aqui os resultados 

referentes a três locais de medição:  

- O local A, com densa cobertura de árvores e arbustos altos;  

- O local B, um relvado próximo;  

- O local C, numa rua próxima, sem árvores, com orientação E-W; 

No local A as medições foram realizadas sempre à sombra e, no local B ao Sol. 

No local C, as medições foram feitas só numa ocasião ao sol (a 16/1). Os valores dos 

fluxos radiativos descendentes e ascendentes e da Tmrt são indicados no Quadro 6.3, 

em média e para o dia 16/12.  

A razão entre K↓ nos locais A e B equivale aproximadamente à transmissividade 

em A. Esta variou muito ao longo do Inverno (entre 5 % e 44 %8) o que se pode dever a 

dois factores: a diminuição da cobertura foliar durante este período (parte da cobertura 

do local A é constituída por árvores de folha caduca) e o aumento da altura do Sol, 

favorecendo uma maior penetração dos raios solares. Assim, por exemplo, a 16/12, às 

14:30, com o Sol 22º acima do horizonte, a transmissividade foi de 5 %; a 25/1, com o 

Sol a 32º e uma cobertura foliar muito menor, a transmissividade foi de 44 %. Os 

valores de K↓, K↑ e L↑9 muito mais elevados em B, justificaram a diferença de Tmrt 

(diferença média de 25.2ºC entre B e A). Os valores de L↓ mais elevados em A e C 

(sobretudo em C, devido à emissão a partir das paredes) justificaram os valores 

próximos de 0 L*. No local C, nas medição efectuada ao Sol, o input solar foi muito 

próximo do local B (o albedo nos dois locais é muito semelhante) mas a Tmrt foi mais 

elevada, sobretudo devido a à emissão e reflexão a partir da parede exposta a Sul. 

                                                           
8 Os valores referidos foram obtidos após correcção dos valores de K↓, (portanto, com valores diferentes 
do Quadro 6.3) para anular o efeito do desfasamento temporal entre as duas medições.  
9 Note-se que os fluxos ascendentes K e L correspondem a perdas para o balanço radiativo da superfície, 
mas a inputs para o balanço radiativo do corpo humano. 
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Quadro 6.3. Radiação medida durante o dia no jardim da Fundação Gulbenkian, 

 no Inverno de 1998/99 

 Valores médios (W/m2) 

Locais K↓ K↑ K* L↓ L↑ L* Tmrt (ºC) 

A 78.2 3.1 75.1 360.4 386.7 -26.3 21.3 

B 407.2 82.5 342.1 303.6 403.5 -99.9 46.5 

C 108.6a 27.2* 81.4 362.7 391.6 -28.9 24.6 

 Valores em 16 de Dezembro de 1998  

A 20.4 2.0 18.4 360.6 382.3  10.7 

B 298.1 66.0 222.1 302.1 399.5  40.0 

C  291.5 71.0 220.5 370.5 401.4  47.3 
a média apenas para as medições efectuadas à sombra 

 

- A humidade atmosférica nos espaços verdes urbanos 

 
 A humidificação da atmosfera é um dos benefícios correntemente atribuídos ao 

espaços verdes. Contudo, do ponto de vista do balanço energético do corpo humano, um 

incremento da humidade atmosférica tem efeitos limitados e, em condições de 

desconforto devido ao calor, claramente desfavoráveis. Por outro lado, a manutenção de 

um certo nível de humidade atmosférica pode ser benéfica em relação à saúde do 

aparelho respiratório (HÖPPE, 1993; GREEN, 1976).  

 A ideia corrente de que os espaços verdes são mais húmidos do que o resto da 

cidade é provavelmente correcta, mas fundamenta-se em poucas observações. Para além 

de a humidade atmosférica ser menos estudada do que os outros elementos, a maior 

parte das medições dizem respeito à humidade relativa, cuja variação depende da 

temperatura do ar. No espaço urbano em geral, as principais fontes de vapor de água são 

de carácter antrópico, enquanto a contribuição da evapotranspiração é diminuta, em 

comparação com as áreas rurais. Por outro lado, nas áreas urbanas a condensação 

nocturna é menos importante do que no campo. Como consequência, as cidades são, em 

geral, mais secas do que as áreas rurais durante o dia e mais húmidas durante a noite 

(OKE, 1987; HOLMER e ELIASSON, 1999). Os espaços verdes apresentam, quanto ao 

balanço hídrico, semelhanças com as áreas rurais, embora a extensão reduzida, a 

irrigação mais intensa (quando existe) e o efeito de oásis possam implicar 

particularidades de comportamento. SPRONKEN-SMITH et al. (2000) encontrou níveis de 
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QE num parque urbano com intensa irrigação superiores aos das áreas rurais, devido aos 

factores referidos.   

A distribuição vertical da tensão de vapor (Pa) numa floresta apresenta dois 

máximos, por um lado junto ao solo e, por outro lado, ao nível das copas10. A variação 

diária da humidade é condicionada pelo ritmo da evapotranspiração e pela dispersão do 

vapor de água, associada sobretudo à convecção; com tempo quente e seco, observa-se 

em geral um mínimo nocturno e outro durante a tarde (GEIGER, 1980; OKE, 1987). 

 No estudo de SPRONKEN-SMITH et al.(2000) a humidade atmosférica no espaço 

verde foi sempre superior à da área urbana, excepto ao nascer do Sol, em que os dois 

valores se igualaram (devido à ocorrência de orvalho nas duas superfícies). As maiores 

diferenças foram registadas no início da tarde e as menores durante a noite. BARRADAS 

(1991) mediu também valores de Pa mais elevados nos parques estudados na cidade do 

México do que na área envolvente (diferenças médias entre 0.2 e 1.6 hPa). Essas 

diferenças eram estatisticamente significativas, o mesmo não ocorrendo com as 

diferenças entre os vários parques. BARRADAS (2000) encontrou também um incremento 

significativo na Pa sob uma fila de árvores, na cidade do México, na estação húmida; na 

estação seca, não se verificou esse aumento (as árvores não eram irrigadas). 

ALCOFORADO (1996) mediu a Pa entre três parques de Lisboa, não tendo encontrado 

diferenças médias estatisticamente significativas com as áreas envolventes; contudo, 

confirmou a existência sistemática de valores mais elevados de Pa nos espaços verdes, 

sobretudo na proximidade de planos de água e nas áreas de arborização mais densa. 

 

- Efeito da vegetação sobre o vento 

 

 A presença de plantas modifica as propriedades aerodinâmicas da superfície. 

Essa modificação reflecte-se no campo de vento, o que tem importantes implicações 

para o conforto térmico e mecânico humano, o balanço energético dos edifícios e a 

dispersão de poluentes. As modificações das condições de ventilação devidas aos 

espaços verdes podem ter múltiplos efeitos, por vezes contraditórios, variando além 

disso ao longo do ano e do dia e em função do contexto socioeconómico. 

                                                           
10 Um factor importante do incremento da humidade ao nível das copas das árvores é a evaporação do 
orvalho e, sobretudo, da precipitação interceptada. Essa evaporação pode corresponder a metade do QE 
total (GEIGER, 1980; ROSENBERG et al., 1983; OKE, 1987). 
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Nomeadamente, é frequente a contradição entre as consequências para o conforto 

térmico e mecânico e para a qualidade do ar (OKE, 1988; 1989). 

Numa perspectiva bioclimática, três aspectos são particularmente significativos: 

a. O vento sob uma cobertura arbórea densa; 

b. O efeito de árvores isoladas ou alinhadas (sebes) sobre o campo de vento em 

seu redor (sobretudo a sotavento); 

c. O efeito de árvores dispersas em áreas extensas. 

a. Sob cobertura arbórea densa, a velocidade do vento é muito reduzida: 30 

m de penetração numa floresta são suficientes para reduzir a velocidade do vento para 

60 a 80 % e 120 m para 7 % (BARRY e CHORLEY, 1992). O vento, numa floresta, 

apresenta um perfil vertical típico, muito dependente da estratificação da folhagem, com 

o valor mínimo junto ao solo, um incremento na área dos fustes e uma nova diminuição 

no sector das copas (GEIGER, 1980; ROSENBERG et al., 1983; Oke, 1989; BARRY e 

CHORLEY, 1992). No caso de árvores de folha caduca, a penetração do vento apresenta 

uma óbvia variação sazonal: no período em que as árvores se encontram despidas, além 

do efeito de barreira ser diminuído, a variação vertical da velocidade do vento, no 

interior do povoamento é atenuada.  

b. As árvores (ou outras plantas altas) constituem obstáculos para o vento, 

provocando a deflexão do fluxo em seu redor. Contudo, ao contrário dos edifícios, as 

plantas têm uma certa permeabilidade. As barreiras constituídas por árvores são, 

portanto, de eficiência variável, dependente da permeabilidade, estrutura, altura e 

extensão (ROSENBERG et al., 1983). Quanto maior a permeabilidade da barreira, maior a 

extensão da sua influência para sotavento11 e menor a turbulência do fluxo (fig. 6.1). 

MOYSEY e MC PHERSON (1966, cit. por ROSENBERG et al., 1983) concluíram que as 

sebes mais eficazes têm uma permeabilidade de 15 a 30 % na metade inferior. Numa 

barreira de média densidade, segundo OKE (1987) a maior protecção não se faz sentir na 

proximidade imediata da sebe, mas entre, aproximadamente, 2 e 5 h; a redução da 

velocidade do vento a sotavento pode estender-se até 40 h. A eficácia da sebe na 

redução da velocidade do vento aumenta com a sua altura e extensão. Barreiras pouco 

extensas (caso de árvores isoladas) criam situações de aceleração do fluxo em seu redor; 

                                                           
11 A extensão pode ser avaliada em termos da altura da barreira (h); uma protecção 10h significa que a 
extensão da influência da barreira, para sotavento, é 10 vezes superior à sua altura (OKE, 1987; 
ROSENBERG et al., 1983). 
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as aberturas nas sebes podem ter o mesmo resultado (ROSENBERG et al., 1983; OKE, 

1987).  

Portanto, se o que se pretende é o efeito microclimático de abrigo contra ventos 

fortes, mas mantendo alguma permeabilidade ao fluxo e com um mínimo de 

turbulência, as barreiras de árvores de fuste alto podem ser benéficas. As barreiras 

muito densas, fechadas na base (sebes de arbustos; canas) têm maior eficácia em curtas 

distâncias. A utilidade de árvores isoladas ou muito espaçadas é mais duvidosa. Note-se, 

por outro lado, que o abrigo a esta escala, pode ter efeitos prejudiciais ao nível da 

dispersão de poluentes, sobretudo em ruas com tráfego intenso (OKE, 1989). 

Finalmente, o abrigo proporcionado por árvores de folha caduca (que têm larga 

utilização nas cidades) reduz-se no Inverno, período em que se revelaria mais benéfico; 

HEISLER (1990) comparou a redução da velocidade do vento no Verão e no Inverno, 

concluindo que no período em que as árvores se encontravam sem folhas, o seu efeito 

era 10 % a 50% menor que no período estival. 

 

b. O efeito dos espaços verdes extensos sobre o campo do vento depende da 

rugosidade da superfície e da disposição das árvores. A rugosidade aerodinâmica das 

superfícies com vegetação é, naturalmente, superior à do solo nu. Em relação às áreas 

construídas, os espaços verdes podem originar quer um incremento, quer uma 

diminuição. A rugosidade da vegetação é, em geral, inferior à dos elementos 

construídos da mesma altura, devido à sua permeabilidade ao vento (OKE, 1989). Em 

Fig.6.1. Efeito de diferentes tipos de barreiras 
sobre o campo de vento (segundo V  

 1964; extraído de   1983)
AN EIMERN

ROSENBERG
et 

al. et al.
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Barreira de baixa permeabilidade
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áreas urbanas densas, os espaços verdes correspondem em geral a uma redução da 

rugosidade: OKE (1987) indica valores típicos de rugosidade (z0) de 0.03 a 0.1 m para 

um relvado, contra 1.5 a 10 m para áreas urbanas densas. Pelo contrário, numa estrutura 

suburbana (predomínio de moradias unifamiliares, com espaços verdes intermédios – 

rugosidade típica de 0.4 a 1.8 m) árvores altas podem resultar num incremento da 

rugosidade (OKE, 1989).    

HEISLER (1990) estudou o efeito da densidade de arborização sobre a velocidade 

do vento num subúrbio americano, com casas de 4 a 5 m de altura média e árvores de 8 

a 20 m com densidade variável. Verificou-se que as árvores podem provocar uma 

diminuição da velocidade média do vento entre 28 % e 46 % no Verão e entre 12 % e 

41 % no Inverno. O coeficiente de determinação entre a densidade da cobertura arbórea 

e redução da velocidade do vento (para vento de referência superior a 1.6 m/s) foi de 

0.62; a redução da velocidade do vento acentuou-se para vento de velocidade superior a 

3.1 m/s.  

 Os aspectos referidos têm a ver, sobretudo, com o efeito mecânico da vegetação 

sobre o movimento do ar. Os contrastes térmicos criados pelos espaços verdes podem 

também originar sistemas locais (ou microclimáticos) de advecção. GEIGER (1980) e 

OKE (1989) descreveram a “brisa da floresta”, com um fluxo entre o espaço fresco sob 

as copas e as áreas abertas adjacentes, ao sol. Este fenómeno (que pode também estar 

presente nas áreas urbanas) é exclusivamente diurno, podendo contribuir para o 

arrefecimento de áreas próximas de maciços arbóreos. Durante a noite, o gradiente 

térmico entre as áreas abertas e o coberto florestal pode inverter-se (devido às 

diferenças no SVF e balanço radiativo nocturno). Contudo, o arrefecimento ao nível 

das copas (que são a superfície activa, relativamente elevada) pode originar um fluxo 

de ar frio para a periferia da floresta, sobretudo se este se fizer a favor do declive 

(GEIGER, 1980; OKE, 1987).  

 Os grandes espaços verdes urbanos, ao criar fortes contrastes térmicos com as 

áreas envolventes, podem também originar sistemas locais de advecção (brisas de 

parque – ELIASSON e UPMANIS, 1999). O fenómeno foi estudado, em Gotemburgo, por 

ELIASSON e UPMANIS (1999) que observaram, em noites calmas e com céu limpo, um 

fluxo divergente a partir dos parques, fraco (< 0.5 m/s) com extensão até 250 m e 

espessura reduzida, com maior desenvolvimento entre duas a seis horas após o pôr do 

Sol.  Estes sistemas locais de advecção podem ter interacções complexas com a “brisa 

do campo” (OKE, 1987) que se procuram representar na figura 6.2; em relação a Lisboa, 
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devem igualmente ser equacionadas as possíveis interacções com as brisas do mar ou do 

estuário. As consequências das brisas do parque sobre a qualidade do ar podem ser 

complexas: em princípio são positivas, dado ocorrerem sob condições de forte 

estabilidade, permitindo a advecção de ar fresco e limpo sob a camada de inversão; 

contudo, a interacção com outros sistemas de advecção pode criar efeitos negativos. 

 

1b3. A influência dos espaços verdes sobre o conforto térmico 

 

 O conforto térmico é uma das principais áreas de aplicação da climatologia 

urbana. Por outro lado, como foi visto, os espaços verdes podem afectar todas as 

variáveis atmosféricas que o condicionam. Seria portanto natural que esta temática fosse 

alvo de estudos sistemáticos. Isto, de facto não se verifica; poucas referências foram 

encontradas sobre a influência integrada do ambiente atmosférico dos espaços verdes 

sobre o conforto térmico humano.  

 Como foi visto, os espaços verdes provocam uma diminuição tanto da 

temperatura do ar como da temperatura radiativa, pelo que as consequências sobre o 

ambiente térmico são, previsivelmente, de arrefecimento. O incremento da humidade 

atmosférica, em situações de desconforto devido ao calor pode ter o efeito contrário. A 

influência dos espaços verdes sobre a velocidade do vento é mais complexa: as 

situações de abrigo podendo contribuir para o aquecimento; pelo contrário, quando as 

espaços verdes constituem áreas abertas na cidade têm um efeito de arrefecimento. 

Evidentemente, a avaliação desses efeitos em termos de conforto depende do contexto 

climático em que se situam. 

BARRADAS (1991) na cidade do México e GANHO (1996) em Coimbra, 

calcularam o Índice de Conforto Humano (THI – RUBINSTEIN et al., 1980; GILES et al., 

1987) em função unicamente da temperatura do ar e humidade relativa. O arrefecimento 

provocado pelos parques levou à diminuição do THI (apesar do incremento da 

humidade) nas situações estudadas por BARRADAS, verifica-se uma forte covariação 

entre os valores de THI dentro e fora dos parques, pelo que se pode concluir que as 

principais diferenças entre eles se devem, sobretudo, a factores exteriores. As condições 

encontradas por GANHO (1996) contudo, nem sempre proporcionaram um aumento do 

conforto térmico, com a diminuição da temperatura a ser compensada, em certos casos, 

pelo aumento da humidade relativa. 
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ALCOFORADO (1996) utilizou a temperatura efectiva (ET – GONZALES et al., 

1974; DEDEAR 1989, PARSONS, 1993; AULICIEMS e DE DEAR, 1997) para comparar o 

conforto térmico em três parques de Lisboa. Neste índice são consideradas a 

temperatura do ar, tensão de vapor e velocidade do vento. Em todos os casos se 

observou uma influência positiva dos espaços verdes sobre o conforto térmico, com 

diferenças médias de ET entre 0.4 e 2.3 (extremos entre 3.1 e 4.4). As maiores 

diferenças foram observadas na mata da Madre de Deus, dependendo em parte da 

posição topográfica: o parque encontra-se numa vertente exposta a NW, sendo por isso 

sombria e exposta ao vento dominante.  

 Os autores referidos utilizaram índices empíricos, que não tomam em 

consideração todas as variáveis que condicionam o balanço energético do corpo 

humano. Nomeadamente, não é considerada a Tmrt, que, sobretudo durante o dia 

(devido à sombra) pode ser fortemente reduzida nos espaços verdes arborizados.  

 CA et al. (1998) modelizaram o balanço energético do corpo humano, num 

parque e na área envolvente, através de equações de GAGGE et al. (1970; 1986) 

considerando todas as variáveis relevantes para o efeito. O conforto térmico foi 

analisado através do Predicted Mean Vote (PMV – FANGER, 1972; VDI 1998). As 

condições de maior conforto, às 12 h, foram registadas no parque e na área a sotavento 

(portanto, sob a sua influência térmica) – respectivamente PMV = 2.6 e 2.8 (Quadro 

1.3); para barlavento o desconforto térmico era mais acentuado (PMV = 3.2). 

MAYER e HÖPPE (1987) e MATZARAKIS e MAYER (1998) comparam a 

Temperatura Fisiológica (capítulo 1) nos ambientes urbanos já referidos a propósito da 

Tmrt. Encontraram uma relação muito estreita entre a Tmrt e a Temperatura Fisiológica: 

as diferenças de Temperatura Fisiológica entre locais à sombra e ao sol foram em 

ambos os casos próximas dos 20.0ºC, enquanto as diferenças de temperatura do ar 

variavam apenas entre 1.0ºC e 5.0ºC. 

 No estudo, já referido (Quadro 6.3) realizado no Jardim da Fundação 

Gulbenkian (ANDRADE, 2001) foi igualmente calculada a Temperatura Fisiológica, 

sendo também encontrada uma forte dependência em relação à Tmrt. As diferenças 

espaciais de Temperatura Fisiológica chegaram a atingir 29.0ºC, enquanto a variação 

da temperatura do ar não ultrapassou 3.0ºC. Os valores mais elevados foram sempre 

registados ao sol e os mais baixos no “local A”. No único caso em que o registo na rua 

periférica (local C) foi feito ao Sol, este local teve o valor mais elevado de Temperatura 

Fisiológica, devido à Tmrt mais alta, apesar de a temperatura do ar não ser 
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significativamente mais elevada do que no Parque. Por outro lado, apesar de as 

medições serem feitas no Inverno, com temperaturas do ar entre 14.0ºC e 20.0ºC, a 

Temperatura Fisiológica, ao Sol, foi claramente desconfortável (34.5ºC - Quadro 1.4). 

Note-se que, neste cálculo, se considerou um isolamento térmico do vestuário 

equivalente a 0.9 CLO; no Inverno, é possível que muitas pessoas usem um vestuário 

mais pesado, sofrendo, portanto, um stress térmico mais acentuado. 

 

Em resumo: 

 

Procurou sintetizar-se, na figura 6.3, as principais modificações que os espaços 

verdes podem provocar no balanço energético do corpo humano.  

- Diminuição da temperatura do ar, provocando um aumento do gradiente 

térmico entre a pele e a atmosfera e, consequentemente, um aumento de QH 

(eq. 1.1). Uma redução significativa da temperatura do ar verifica-se 

sobretudo em espaços verdes extensos (valores mais frequentes de 1.0 a 

2.0ºC). Durante o dia, podem-se verificar importantes variações no interior 

dos espaços verdes, associados sobretudo à densidade de vegetação e às 

condições de evaporação. A influência térmica dos espaços verdes pode 

fazer-se sentir para sotavento, até uma extensão equivalente à largura do 

próprio parque; em situações de forte estabilidade atmosférica, essa 

influência pode fazer-se através de brisas geradas no próprio parque, com 

extensão limitada (até cerca de 250 m). A influência de pequenos espaços 

verdes sobre a temperatura do ar é muito limitada; contudo, ruas densamente 

arborizadas podem também ter um arrefecimento significativo durante o dia.  

- Diminuição da Tmrt, devido sobretudo à sombra e ao abaixamento das 

temperaturas de superfície. Em situações diurnas com céu limpo ou pouco 

nublado, isto reflecte-se, habitualmente, numa diminuição significativa de 

Q*, portanto do input calorífico do corpo humano; o carácter positivo ou 

negativo dessa variação depende, evidentemente, do contexto climático. A 

variação da Tmrt ambiente pode ser muito mais intensa do que a da 

temperatura do ar (atingindo dezenas de graus) e tem um carácter 

essencialmente microclimático. Em função disto, os pequenos espaços 

verdes (mesmo árvores isoladas) podem ter um papel importante para o 

conforto térmico humano. As árvores de folha caduca podem provocar uma 
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redução significativa da radiação solar no Inverno, pelo que a sua colocação 

deve ser cuidadosamente planeada em função do balanço custo/benefício.  

- Aumento da humidade atmosférica, em geral limitado, com um efeito 

reduzido sobre o balanço energético. Contudo, em situações de desconforto 

devido ao calor, esse aumento pode ter um efeito negativo (diminuição de 

QSW e QL) que provavelmente não é suficiente para anular os restantes 

benefícios dos espaços verdes, nessas situações. 

- Efeito complexo sobre a velocidade do vento, mas que corresponde em 

geral a uma diminuição quando a densidade da vegetação aumenta. Uma 

diminuição do movimento do ar corresponde, naturalmente, a uma redução 

do arrefecimento por QH, QSW e QL. A vegetação tem, além disso, a 

vantagem de permitir reduzir a velocidade do vento de forma limitada 

(actuando como um filtro) eliminando os valores extremos mas mantendo 

um movimento do ar suficiente para as necessidades de ventilação. A 

variação sazonal devido às árvores de folha caduca é igualmente de 

considerar; se pretender maximizar a protecção contra o vento no Inverno, 

torna-se necessário recorrer a vegetação de folha persistente, com óbvios 

inconvenientes ao nível da temperatura radiativa.  

 

Parece evidente que uma utilização planeada da vegetação nos espaços 

urbanos permite modificar as condições bioclimáticas, a diferentes escalas. O efeito 

térmico final é, quase sempre, de arrefecimento (embora o condicionamento da 

velocidade do vento possa produzir, de forma limitada, o efeito contrário) pelo que se 

tornam particularmente úteis no Verão e, sobretudo, num contexto de possível 

aquecimento global. No planeamento dos espaços verdes não podem ser considerados 

apenas os aspectos térmicos, mas a globalidade das suas funções climáticas, biológicas, 

hidrológicas, socioeconómicas e culturais. Por outro lado, salienta-se a importância de 

evitar soluções simplistas e normalizadas, sem o conhecimento suficiente dos 

mecanismos subjacentes e que muitas vezes são desadequadas ao contexto e aos 

objectivos pretendidos.   
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2. Objectivos, métodos e técnicas de estudo dos climas locais 

 

Foi analisada a influência da vegetação e do relevo nos climas locais de Lisboa. A 

esta escala, as questões que se colocam em relação ao papel térmico dos espaços 

verdes são, fundamentalmente, as seguintes: 

a. O comportamento térmico dos espaços verdes de dimensão média e a sua influência 

sobre as áreas construídas próximas; 

b. A influência da vegetação disseminada (sob a forma de pequenos espaços verdes 

contíguos aos edifícios, logradouros com hortas e jardins, árvores nas ruas, etc.) 

sobre a temperatura do ar à escala local12; 

 
Quanto à influência do relevo, é particularmente importante o comportamento 

térmico dos principais vales de Lisboa, diferenciados na figura 5.4. Contudo, esses 

vales, além de elementos do relevo da cidade, são também sistemas urbanos 

complexos, com presença de vegetação, ocupação do solo, densidade de construção, 

funções urbanas e a inserção no tecido urbano diferenciados. TELLES (1997) classifica 

os sistemas de espaços abertos dos vales numa categoria (sistema contínuo de vales e 

corredores radiais) acentuando o carácter integrado das suas diversas componentes 

(topográfica/urbana/vegetação).  

Foram feitos uma série de “estudos caso”, visando, por um lado, compreender o 

comportamento térmico dos vales e, por outro lado, analisar a influência da vegetação 

em alguns locais; diversos condicionalismos práticos levaram a que este último ponto 

fosse tratado de forma claramente menos desenvolvida. As áreas escolhidas para esses 

estudos foram as seguintes (fig. 6.4): 

- vale da Avenida da Liberdade; 

- vale da Avenida Almirante Reis; 

- vale de Alcântara; 

- bairro de Alvalade. 

Um dos objectivos deste trabalho é conhecer a variação espacial das condições 

bioclimáticas, avaliadas através da Temperatura Fisiológica. Para o seu cálculo, tal 

como no capítulo anterior, a velocidade do vento foi , simulada através do modelo 

numérico Wasp, o qual assume condições de neutralidade térmica da atmosfera. Foram 

                                                           
12 Considerando-se que o comportamento climático dos pequenos espaços é uma questão essencialmente 
microclimática. 
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já referidas, no capítulo anterior, as dúvidas que levantam os resultados da modelização 

de mesoscala da velocidade do vento, sobretudo em situações de forte estabilidade, em 

que existem condições para o desenvolvimento de brisas e dada a inexistência de 

medições que permitam validar os resultados estimados. Nos vales em estudo, a 

complexidade da topografia faz com que esses resultados devam ser encarados com 

alguma reserva. O resultado da simulação da velocidade do vento, utilizando o modelo 

Wasp, adoptando como referência um vento em Lisboa/GC com 3 m/s e diferentes 

direcções (neste caso apenas as mais frequentes) pode ser visto na figura 6.5. 

Verifica-se em geral uma diminuição da velocidade para jusante, com os valores mais 

elevados na cabeceira e interflúvios e a mais baixa na Av. da Liberdade/Restauradores. 

É, contudo, de salientar o comportamento particular da base do Parque Eduardo VII, em 

que as condições topográficas locais induzem velocidades relativamente elevadas para 

um fluxo de N e, sobretudo, de NW.  

 
Fig. 6.4. Áreas objecto de estudos locais
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O estudo centrou-se sobre a variação da temperatura do ar (considerada como um 

elemento do “complexo térmico”). O cálculo da Temperatura Fisiológica, (utilizando 

os resultados da simulação de velocidade do vento com recurso ao modelo Wasp e da 

temperatura radiativa a partir do modelo Rayman, pelo processo descrito no capítulo 

anterior) foi apenas feito para algumas situações e locais. 

A recolha de dados (principalmente de temperatura do ar e, acessoriamente, de 

humidade relativa) foi feita através do processo, já descrito, de colocação de 

registadores fixos de temperatura do ar em candeeiros de iluminação pública (fig. III.2). 

As medições foram feitas entre 23 e 28 de Março de 2002, nos três vales referidos (fig. 

6.4) e entre 28 de Junho e 8 de Julho de 2002, apenas no vale da Av. da Liberdadel e 

agora, também, no Bairro de Alvalade.  

A estação utilizada como referência, neste trabalho, é Lisboa/GC (fig. 6.4). Note-se, 

contudo, que existe uma estação do IM (Lisboa/Geof.) no interflúvio a W do vale da 

Av. da Liberdade e também relativamente próxima do vale de Alcântara. Como já foi 

referido, a localização desta estação apresenta um maior número de condicionalismos 

locais do que a de Lisboa/GC (capítulo 2) não sendo por isso representativa do clima 

regional. Contudo, devido à proximidade em relação aos locais de medição, foi 

analisada igualmente a sua relação com os valores medidos no decurso deste trabalho. A 

caracterização geral dos períodos de medição, que a seguir se apresenta, baseou-se nos 

dados de Lisboa/GC.  
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3. Caracterização dos períodos de aquisição dos dados 

 

 Março de 2002 

 

 Neste período ocorreram temperaturas do ar extremamente elevadas para a época 

e velocidades do vento relativamente baixas (fig. 6.6). A nebulosidade foi variável, com 

predomínio de condições de céu pouco nublado e um incremento da cobertura nos dois 

últimos dias. Predominaram fluxos do quadrante E durante parte do dia.com rotação 

para os quadrantes N ou W durante a tarde e a noite e as condições de conforto térmico 

diurno variaram entre o Quente (Quadros 6.4 e 2.7) nos dias 23 e 24, com temperatura 

do ar mais elevada e vento mais fraco e o Confortável; as noites foram Moderadamente 

Frias. Este período apresentou uma frequência de tipos de tempo E-N1 e E-W  

(Quadros 6.5 e 3.5) bastante superior ao habitual para a época (Quadro 6.5) o que se 

relacionou, evidentemente, com as temperaturas elevadas e baixa velocidade do vento. 

 

Quadro 6.4. Caracterização do período de 23 a 28 de Março de 2002, em Lisboa/GC, 
quanto aos tipos de tempo (Quadro 3.5 ) e conforto térmico (Quadro 2.7) 

  Classe de conforto térmico 
Dia Tipo de tempo Dia Noite 
23 E-N1 Quente Moderadamente Frio 

24 E-N1 Quente Moderadamente Frio 

25 E-W Moderadamente Quente Moderadamente Frio 

26 E-W Moderadamente Quente Moderadamente Frio 

27 E1 Confortável Moderadamente Frio 

28 E-W Confortável Moderadamente Frio 

 
Quadro 6.5. Frequência (%) dos tipos de tempo no período estudado e frequência média 

no mês de Março (período 1971-2000) 
Tipo de tempo Frequência no 

período estudado 

Frequência média 

em Março 

E-W 50 7 

E-N1 33 6.3 

E1 17 10 

 

Junho/Julho de 2002 

 

 No período de 28 de Junho a 8 de Julho de 2002 verificou-se um forte 

predomínio de condições de vento moderado ou forte do quadrante Norte (Quadro 6.6; 
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fig. 6.7) excepto no dia 29, em que se observou a rotação do vento durante o dia do 

quadrante E para Norte; prevaleceram além disso condições de céu limpo ou pouco 

nublado e temperaturas inferiores à média do período. Como resultado das temperaturas 

moderadas e vento relativamente forte, as condições de conforto térmico diurno foram 

Confortáveis ou Moderadamente Quentes e as condições de nocturnas foram 

Moderadamente Frias. O predomínio das situações de vento do quadrante Norte, neste 

período, foi claramente superior ao normal para a época (Quadro 6.7). 

 
 

Quadro 6.6. Caracterização do período de 29 de Junho a 8 de Julho de 2002, em 
Lisboa/GC, quanto aos tipos de tempo (Quadro 3.5) e conforto térmico (Quadros 2.7) 

Data Tipo de tempo Noite Dia 

29/6 E-N2 Confortável Moderadamente Frio 

30/6 N3 Confortável Moderadamente Frio 

1/7 N2 Moderadamente Quente Moderadamente Frio 

2/7 N3 Confortável Moderadamente Frio 

3/7 N1 Confortável Moderadamente Frio 

4/7 N1 Confortável Moderadamente Frio 

5/7 N2 Confortável Moderadamente Frio 

6/7 N3 Confortável Moderadamente Frio 

7/7 N1 Confortável Moderadamente Frio 

8/7 N3 Confortável Moderadamente Frio 

 

 

Quadro 6.7. Frequência (%) dos tipos de tempo no período estudado e frequência média 
nos meses de Junho e Julho (período 1971-2000) 

 Frequência no período estudado Frequência média em Março 

N1+N2+N3 91 43 

E-N2 9 7.5 
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4. Caracterização das áreas em estudo e dos locais de medição 

 

Como foi referido, o estudo incidiu sobre três vales de Lisboa e sobre o Bairro de 

Alvalade.  

Um dos aspectos mais salientes da paisagem de Lisboa é a existência de uma série 

de vales, com traçado Norte-Sul. É possível distinguir entre os vales da área central da 

cidade (essencialmente os vales da Av. da Liberdade e da Av. Alm. Reis – Fig. 6.4) e os 
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Fig. 6.6. Condições meteorológicas em Lisboa/GC 
no período de 23 a 28 de Março de 2002

Fig. 6.7. Condições meteorológicas em Lisboa/GC 
no período de 29 de Junho a  8 de Julho de 2002
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vales periféricos (sendo os mais significativos os de Alcântara e de Chelas). Os 

primeiros têm uma edificação em geral densa, em que o “sistema contínuo” (TELLES, 

1997) de espaços abertos (nem sempre verdes) ocupa essencialmente o fundo do vale 

(avenidas, passeios e faixas ajardinadas e arborizadas associadas, muito mais 

importantes na Av. da Liberdade do que na Av. Alm. Reis). Neste contexto, o Parque 

Ed. VII destaca-se pela sua superfície e por ocupar a cabeceira do vale da Av. da 

Liberdade. Excluindo este caso, os espaços verdes ocupam uma superfície reduzida, 

integrando-se sobretudo na categoria de “sistema descontínuo da cidade tradicional” 

(TELLES, 1997).  

Nos vales periféricos, a edificação é em geral pouco densa; os espaços abertos estão 

sobretudo ocupados pelas faixas rodoviárias e áreas verdes de protecção, por terrenos 

vagos e hortas; exceptua-se a vertente W do vale de Alcântara, integrado na área 

florestal de Monsanto. Apesar de TELLES (1997) propor a manutenção dos espaços 

abertos desses vales e a sua valorização como espaços verdes, é evidente que se irá 

verificar ainda uma densificação da construção nessas áreas e a sua ocupação por 

algumas infra-estruturas, por exemplo, de transportes. 

O estudo dos vales teve em atenção os seguintes aspectos: 

- A variação de temperatura ao longo do fundo do vale (perfil longitudinal); 

- Os contrastes térmicos entre o fundo do vale e  as vertentes  (perfil 

transversal); 

- A influência térmica dos grandes espaços verdes. 

Considerando este último aspecto, o estudo efectuado na Av. da Liberdade visou 

analisar a influência combinada da topografia e da presença do Parque Ed. VII, na 

cabeceira do Vale.  

Como sempre, a escolha dos locais de medição foi fortemente condicionada pela 

disponibilidade de locais apropriados para a colocação dos registadores. Procurou 

instalar-se os aparelhos em locais abertos, de forma a minimizar a influência de factores 

microclimáticos. Passa-se a descrever sucintamente as áreas em estudo e a rede de 

medição colocada em cada uma delas 

 

4a. Vale da Av. da Liberdade 

 

O sistema Parque Ed. VII/Av. da Liberdade ocupa o eixo de um vale com 

orientação NW-SE, no centro da cidade de Lisboa (figs. 6.4 e 6.8). O extremo NW do 
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vale (Alto do Parque Eduardo VII) encontra-se a cerca de 105 m de altitude e o seu 

sector mais baixo a aproximadamente 10 m (fig. 6.9). No perfil transversal no sector do 

Marquês de Pombal, o comando da vertente E é de cerca de 25 m e o da vertente W de 

45 m. No seu extremo SE, o vale da Av. da Liberdade conflui com o da Av. Alm. Reis. 

A cabeceira do vale está ocupado pelo Parque Ed. VII (fig. 6.10) que é a área 

verde mais extensa, do centro de Lisboa. Os sectores laterais encontram-se arborizados, 

enquanto o eixo central está ocupado sobretudo por relvados e arbustos baixos. A Av. 

da Liberdade ocupa a base da vertente ocidental do vale, cujo talvegue corresponde, 

actualmente, às ruas de St Marta e S. José, paralelas à Avenida. Esta tem 90 m de 

largura e 1400 m de comprimento (contando com a Praça dos Restauradores com a 

mesma largura da Avenida, constituindo a sua continuação a SE), sendo bastante 

arborizada.  

A construção da Av. da Liberdade constituiu, segundo SALGUEIRO (2001) o 

“marco simbólico” da expansão da cidade para Norte, no último quarto do séc. XIX 

(inauguração em 1886) ultrapassando a fase em que Lisboa cresceu ligada ao Tejo, 

como cidade essencialmente portuária (BARREIROS, 1994; SALGUEIRO, 2001). 

Actualmente esta via continua a ter um papel importante como eixo de ligação entre o 

centro tradicional (a Baixa) e o “novo centro”, na área do Marquês de Pombal – 

Avenidas Novas (SALGUEIRO, 2001). A Av. da Liberdade (tal como a Av. Fontes 

Pereira de Melo) é um eixo de fixação de serviços e, mais recentemente, de comércio de 

nível elevado (SALGUEIRO, 2001). Apesar da intensidade do tráfego automóvel que esta 

situação acarreta, a Av. da Liberdade continua a ser utilizada como espaço de lazer e 

passeio, sobretudo no seu sector inferior, com espaços ajardinados aprazíveis e algumas 

esplanadas. 
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As vertentes da Av. da Liberdade têm uma densidade de construção bastante 

elevada, com padrões urbanos diversos. Os bairros periféricos da Avenida conservam 

ainda, em parte, a sua função residencial (em geral com populações envelhecidas e de 

baixo nível socio-económico) enquanto alguns eixos apresentam já níveis de 

tercearização muito elevados (SALGUEIRO, 2001). A presença de espaços verdes nestas 

áreas é relativamente reduzida, embora aí se localizem alguns dos “jardins históricos” 

mais prestigiados de Lisboa (TELLES, 1997). 

As características topográficas e urbanas do vale da Av. da Liberdade, tornam 

este espaço particularmente interessante para um estudo topoclimático. As funções que 

esta área desempenha (económicas, culturais, residenciais, de circulação e de lazer) e a 

sua posição como “eixo central” de Lisboa, faz com que ela mereça uma particular 

atenção quanto à qualidade do seu ambiente, considerando aspectos tão diversos como o 

conforto térmico, a qualidade do ar e as condições de ventilação. O estudo aqui 

apresentado constitui uma contribuição para o conhecimento do comportamento térmico 

deste sistema.  

 Com as campanhas de medição efectuadas no vale da Av. da Liberdade, 

procurou analisar-se o comportamento térmico do sistema, considerando a variação de 

temperatura nos seus perfis longitudinal e transversal (fig. 6.9). Foram colocados cinco 

Locais de medição 0 100 m

Fig.6.10. O parque Eduardo VII
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registadores ao longo do eixo longitudinal do vale, desde o Alto do Parque Ed. VII aos 

Restauradores (fig. 6.8) e quatro registadores em posição periférica (dois de cada lado 

do vale) próximo do alto das vertentes ou já no interflúvio, dependendo da 

disponibilidade de locais adequados. No período de Junho/Julho de 2002, por razoes 

logísitcas, não foram colocados os registadores nos Capuchos e S. Pedro de Alcântara e 

o do Saldanha foi roubado, pelo não foi possível analisar o comportamento térmico dos 

perfis transversais do vale.  

Uma breve caracterização dos locais de medição foi feita no Quadro 6.8. É 

evidente o contraste entre os locais do parque Ed. VII (NDVI positivo, maior altitude, 

quase total ausência de construção nas proximidades) relativamente aos pontos de 

medição da Av. da Liberdade/Restauradores e da periferia.  

 

Quadro 6.8. Caracterização dos locais de medição da temperatura do ar  
no vale da Av. da Liberdade  

Locais Altitude 
(m) 

Distância 
ao Tejo 
(m) 

% de área 
construída 

Altura 
constru
ção (m) 

NDVI SVF 

Alto do Parque 
Ed. VII 

105 3014 20 15 0.08 0.93 

Base do 
Parque Ed. VII 

60 2478 22 27 0.02 0.84 

Marquês de 
Pombal Sul 

47 2210 47 23 -0.13 0.58 

Av. Liberdade 38 1980 42 18 -0.04 0.61 
Restauradores 15 1305 46 16 -0.1 0.62 

Saldanha 82 3100 56 16 -0.14 0.66 
Capuchos 65 1928 53 10 -0.06 0.52 

Art. I 99 2431 36 15 -0.09 0.57 
S. Pedro 
Alcântara 

74 1337 60 12 -0.01 0.83 

 



 267

4b. Vale da Av. Almirante Reis 

 

 O vale da Av. Almirante Reis, com uma orientação aproximadamente N-S (figs. 

6.4 e 6.11) converge com o da Av. da Liberdade a Norte da Baixa. Tem características 

muito diferentes das deste, em termos topográficos e, sobretudo, urbanos. Os contrastes 

altimétricos e o declive são menores (fig. 6.14). Tal como na Av. da Liberdade, o 

talvegue do vale é, em grande parte, paralelo ao principal eixo viário. Este é constituído 

pela Av. Alm. Reis que se prolonga, a Sul, pela R. da Palma (apesar da mudança de 

nome, as características mantêm-se) terminando na Praça do Martim Moniz, amplo 

espaço aberto, em parte ajardinada. A Av. Alm. Reis é mais estreita do que a Av. da 

Liberdade (25 m de largura) e apresenta muito pouca vegetação (o NDVI médio é de 

-0.14, para 0.06 na Av. da Liberdade) excepto em áreas circunscritas, como a Alameda 

D. Afonso Henriques e o jardim dos Anjos. A escassez de espaços verdes nota-se 

também nas vertentes do vale; no contudo do vale, o valor médio de NDVI é de -0.11, 

para -0.05 no vale da Av. da Liberdade (se não for considerado o Parque Ed. VII, 

contudo, o valor baixa consideravelmente (-0.08) mas continua a ser superior ao da Av. 

Alm. Reis. Essa diferença entre os dois sistemas reflecte diferenças socio-económicas e 

históricas: a Av. Alm. Reis e a área envolvente foi ocupada essencialmente pela 

pequena burguesia e tem actualmente uma forte presença de minorias étnicas e de 

actividades marginais. O eixo principal tem uma circulação muito intensa, tendo 

desenvolvido uma especialização em determinados tipos de comércio 

(electrodomésticos, mobiliário, materiais de construção, etc.) (SALGUEIRO, 2001). 

As medições de temperatura efectuadas em Março de 2002 limitaram-se ao 

sector superior do vale, com três pontos de medição ao longo do eixo longitudinal e dois 

na periferia W e E (figs. 6.11 e 6.12; Quadro 6.9) com o objectivo de analisar o perfil 

térmico longitudinal entre o Areeiro e a Praça do Chile e o perfil transversal neste 

sector.  
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Quadro 6.9. Caracterização dos locais de medição da temperatura do ar  

no vale da Av. Almirante Reis 
Locais Altitude 

(m) 
Distância 
ao Tejo 
(m) 

% de área 
construída 

Altura 
constru
ção (m) 

NDVI SVF 

Areeiro 81 2922 32 20 -0.12 0.55 
Alameda 62 2576 40 15 -0.02 -0.02 
P. do Chile 56 2365 60 16 -0.17 -0.17 
P. Paiva 
Couceiro 

75 1749 32 9 -0.11 0.63 

Largo do Leão 74 2623 47 14 -0.11 0.56 
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 269

 

4c. Vale de Alcântara 

 

O vale de Alcântara, com traçado aproximadamente N-S, limita a E a Serra de 

Monsanto (fig. 6.4). É mais extenso e encaixado do que os vales anteriormente 

estudados, embora com menor declive longitudinal (fig. 6.16). A vertente W, integrada 

na área florestal de Monsanto (NDVI médio de 0.22) diferencia-se fortemente da 

vertente E (NDVI médio –0.04) parcialmente ocupada por construção, mas em que a 

recente demolição de grande parte do bairro degradado do Casal Ventoso abriu extensas 

áreas. O fundo do vale e a vertente W são importantes eixos de circulação, enquanto no 

sector inferior do vale a função residencial tem crescente expressão. A intensa 

circulação automóvel ao longo do vale torna particularmente importante o 

conhecimento do seu comportamento térmico, na medida em que este é um factor que 

pode condicionar a dispersão de poluentes. 

Dada a extensão e características do vale, julgou-se particularmente interessante a 

análise do seu perfil transversal (fig. 6.13) tendo sido por isso colocado um registador 

de temperatura do ar no fundo e um em cada vertente (na vertente E, praticamente no 

topo, na vertente W aproximadamente a 45 m de altura). O “desaparecimento” do 

registador colocado na vertente de Monsanto impediu a concretização desse objectivo, 

permitindo apenas o estudo do perfil da vertente E. A caracterização dos locais é feita 

no Quadro 6.10. 
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Quadro 6.10. Caracterização dos locais de medição da temperatura do ar  
no vale de Alcântara 

Locais Altitude 
(m) 

Distância 
ao Tejo 
(m) 

% 
construção 

Altura 
constru
ção (m) 

NDVI SVF 

Campo de 
Ourique 

83 1690 27 12 -0.06 0.77 

Av. de Ceuta 7 1200 17 8 -0.00 0.74 
 

4d. Bairro de Alvalade 

 

Com o objectivo de analisar a influência climática da vegetação disseminada na 

malha urbana, foi comparado o comportamento térmico de dois sectores do bairro de 

Alvalade (figs. 6.4 e 6.14). São áreas próximas (para evitar que as diferenças fossem 

determinadas por factores de mesoscala) com características topográficas e padrões 

urbanos semelhantes. No sector W do Bairro, a vegetação é muito mais abundante, sob 

a forma de pequenos jardins e hortas, árvores nas ruas e canteiros junto aos edifícios 

(fig. 6.15). No sector NE, predominam as superfícies impermeabilizadas e, numa série 

de ruas, a vegetação encontra-se quase totalmente ausente (fig. 6.16). Considerando o 

NDVI como parâmetro indicador da presença e pujança da vegetação, verifica-se que o 

valor médio do sector W (0.014) é superior ao do sector NE (-0.12).  

O estudo do bairro de Alvalade não evidenciou diferenças térmicas significativas 

entre os dois sectores estudados, pelo que os resultados não são aqui objecto de 

qualquer tratamento. Esse resultado pode, provavelmente, ser atribuído às condições de 

vento forte, que prevaleceram durante todo o período de medições de Junho/Julho de 

2002 (fig. 6.7). Outros factores (como a selecção dos locais de medição e a dimensão 

das áreas estudadas) podem ter afectado o resultado, pelo que se considera que o estudo 
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não permitiu chegar a qualquer conclusão sobre a questão em análise, devendo, para 

isso, ser repetido, sob condições meteorológicas mais favoráveis e, provavelmente, com 

a sua organização revista.  
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5. Temperatura do ar e condições bioclimáticas nos vales de Lisboa 

 

 São aqui apresentados, separadamente, os resultados respeitantes aos períodos 

nocturno e diurno. Com o objectivo de evitar os períodos próximos do nascer e pôr do 

Sol, em que os contrastes térmicos são demasiado dependentes das dissimetrias de 

exposição à radiação solar, a análise foi limitada às horas indicadas no Quadro 6.11. 

 

Quadro 6.11. Delimitação dos períodos nocturno e diurno 
 Março Junho/Julho 

Noite 21:00 às 6:00 22:00 às 5:00 
Dia 11:00 às 15:00 

 

5a. Período nocturno 

 

5a1. Vale da Avenida da Liberdade 

 

A temperatura do ar no vale da Av. da Liberdade apresentou um aumento geral 

para jusante (fig. 6.17). Considerando os perfis transversais do vale (apenas em Março 

de 2002) verifica-se que, junto à cabeceira (perfil 1) os interflúvios se encontravam mais 

quentes do que o fundo do vale, enquanto no perfil 2 se passava o contrário. A diferença 

de temperatura entre os dois interflúvios não foi significativa.  

As temperaturas do ar mais baixas, foram observadas no Parque Ed. VII em 

99 % das observações de Março e em 95 % das de Junho/Julho de 2002. O local mais 

quente foi mais variável, tendo sido o dos Restauradores em 71 % de das observações 

de Março e 90 % das observações estivais (recorde-se que, no Verão, não funcionou o 

local de observação do Saldanha). Em Março, a Av. Artilharia 1 ou o Saldanha foram os 

outros locais mais quentes; em Junho/Julho, essa posição pertenceu ao Alto do Parque 

Ed. VII ou ao Marquês de Pombal Sul.  

Com o objectivo de analisar estatisticamente o contraste térmico devido à 

presença do Parque Ed. VII, foram calculadas, para cada observação: 

- A média da temperatura nos dois locais de medição do Parque (Ta med p); 

- A média da temperatura nos locais fora do Parque (Ta med u).  

Tendo sido obtida a diferença entre as duas médias: 

 
∆  Ta med(u-p) = Ta med u - Ta med p      (6.5) 
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O valor médio de Ta no Parque foi naturalmente inferior ao da área construída, 

com diferença superior em Março (Quadro 6.12). A diferença entre as duas séries de 

médias foi analisada através do teste U de Mann-Whitney, tendo-se revelado muito 

significativas13 nos dois períodos (Quadro 12). 

 

Quadro 6.12. Temperatura média dentro e fora do Parque Ed. VII e teste da diferença 

 ∆  Ta med(u-p) média P associado a U 
Março 1.0º C 0.001 

Junho/Julho 0.7º C 0.000 
 

Foi igualmente calculada a diferença entre o local mais quente fora do Parque e 

o local mais frio do Parque Ed. VII, equivalente à IFP (eq. 6.4). Como para as 

diferenças médias, as diferenças extremas foram superiores em Março (Quadro 6.13). 

 

Quadro 6.13. IFP no período nocturno (ºC) 

 Média Percentil 10 Percentil 90 
Março 2.1 1.5 3.1 

Junho/Julho 1.3 0.9 1.8 
 

A variância de IFP apresenta uma relação significativa, embora não muito 

forte, com a velocidade do vento, sendo o coeficiente de determinação mais elevado 

obtido numa relação polinomial com a velocidade do vento em Lisboa/Geofísico (fig. 

6.18).  

O comportamento dos dois locais de medição do Parque não foi homogéneo. 

Enquanto em Junho/Julho, o Alto do Parque foi, em média, 0.5ºC mais frio do que a 

Base, em Março a relação entre os dois locais foi a inversa. A diferença entre o Alto e 

a Base do Parque Ed. VII (∆ TaP ED VII) surge assim como um indicador do 

comportamento térmico do sistema Parque Ed. VII/Av. da Liberdade. A relação da 

∆ TaP ED VII com a velocidade do vento em Lisboa/GC e em Lisboa/Geof. é negativa, 

tendo sido obtido o R2 mais alto (0.58) numa relação polinomial de segunda ordem 

entre o logaritmo natural de ∆ TaP ED VII e a velocidade do vento em Lisboa/GC: 

LN (∆ TaP ED VII+1) = 0.0383v
2 - 0.5613v + 1.2336 

Sendo v a velocidade do vento em Lisboa/GC, em m/s. 

                                                           
13 Essa diferença é significativa, para um limiar de probabilidade de 0.95, quando o p-value associado à 
estatística U for inferior a 0.05 (WILKS, 1995; STORCH e ZWIERS, 1999). 
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De acordo com esta equação, a transição entre os valores negativos e positivos de 

∆ Ta P ED VII é feita, aproximadamente, com v = 3 m/s em Lisboa/GC. 

Procurou-se distinguir diferentes padrões de variação da temperatura nocturna 

no vale da Av. da Liberdade. Essa análise baseou-se, tal como no capítulo 5, nas 

diferenças de temperatura em relação à média das observações de um dado momento, 

ponderadas pelo desvio padrão (Taz – eq. 5.1). A reduzida dimensão da amostra e a 

irregularidade da cobertura espacial nos dois períodos de medição não permitiram fazer 

uma análise multivariada consistente (à semelhança do que foi feito no capítulo 5). 

Contudo, a simplicidade dos dados permitiu, através de uma análise essencialmente 

gráfica, distinguir os principais padrões espaciais de variação da temperatura. Uma 

pequena proporção (9 %) dos períodos de medição não se integra em nenhum desses 

padrões.  

 Na análise desses padrões, foi considerada a sua frequência e a relação com os 

tipos de tempo (sobretudo com as condições de advecção) que os condicionaram. 

 Foram distinguidos dois padrões térmicos: 
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Tipo A - Em 33.3 % das observações de Março e 90 % das de Junho/Julho, verificou-se 

um aumento geral da temperatura para jusante (fig. 6.19a), com o valor mais baixo 

no alto do Parque e o mais elevado nos Restauradores; a diferença média entre esses 

dois locais foi de 1.5ºC. As temperaturas ao longo do fundo do vale foram superiores às 

dos interflúvios. Os contrastes térmicos dependeram muito da direcção do vento e das 

condições locais de exposição: por exemplo, com vento de NE, a temperatura da rua 

Art.1 foi mais elevada do que a do Saldanha; com vento de NW (mais frequente) 

ocorreu o contrário, do que resulta a média mais baixa na rua Art. I. Este tipo integrou-

se no grupo de padrões térmicos de mesoscala do grupo A (fig. 5.20; Quadro 5.11) 

ocorrendo em situações de vento mais forte, do quadrante Norte (velocidade média de 

4.8 m/s e 4.9 m/s, respectivamente em Lisboa/GC e Lisboa/Geof., percentil 10 de 3.3 e 

3.5, nos mesmos locais). 

 No período de Junho/Julho de 2002, foram feitos, simultaneamente com as 

medições no Vale da Av. da Liberdade, registos noutros locais da cidade (em Monsanto, 

Belém e Carnide – fig. 5.1). É interessante verificar que as temperaturas no local mais 

fresco do sistema Parque Ed.VII/Av. da Liberdade (o Alto do Parque) foram muito 

próximas (com uma diferença média de apenas 0.1ºC) das de Carnide, na periferia NW 

da cidade: as duas séries de valores nocturnos não se distinguem estatisticamente, de 

acordo com o teste F (para um limiar de probabilidade de 0.95); em média, o Alto do 

Parque Ed. VII foi mais fresco 1.0º C do que Belém e mais quente 0.6º C do que 

Monsanto, sendo, neste caso, as diferenças significativas. Um espaço verde amplo, 

próximo do centro da cidade pode portanto proporcionar um arrefecimento comparável 

ao das áreas abertas da periferia, em condições topográficas semelhantes. ELIASSON 

(1996) refere o mesmo facto, em relação aos espaços verdes urbanos de Gotemburgo.  

Na madrugada de 2 de Julho de 2002 o vento relativamente forte (4 a 6 m/s de NW e 

céu muito nublado) e o balanço radiativo nocturno fortemente negativo, justificam que a 

Temperatura Fisiológica tenha sido Fresca (Quadro 1.4), aproximando-se mesmo do 

Frio no Parque Eduardo VII. O padrão de variação da Temperatura Fisiológica, foi 

muito próximo do da temperatura do ar (fig. 6.19d). No Alto do Parque o vento foi mais 

forte do que nos Restauradores (valores estimados de 4.9 m/s e 3.7 m/s, 

respectivamente) e a Tmrt mais baixa (devido à diferença de SVF – Quadro 6.8) pelo que 

a diferença de Temperatura Fisiológica entre os dois locais foi superior à da 

temperatura do ar (respectivamente 2.1º C e 1.4º C).  



 276

 



 277

 

Tipos B1 e B2 - Com vento fraco (velocidade inferior a 3 m/s em Lisboa/GC, um pouco 

superior em Lisboa/Geof.) o local mais frio do vale da Av. da Liberdade foi quase 

sempre a base do Parque Ed. VII (Padrão térmico tipo B). A ocorrência de 

temperaturas de superfície nocturnas relativamente baixas ao longo do talvegue do vale 

no sector do Parque Ed. VII foi já referida por ALCOFORADO (1985, 1986), a propósito 

de uma termografia de avião efectuada no início da noite de Fevereiro de 1984 (cerca 

das 20 h), com céu pouco nublado e vento fraco do quadrante Norte. O local de medição 

da Base do Parque Ed. VII situa-se na extremidade SE desta faixa fria; na mesma 

termografia, o Sul da  praça do Marquês de Pombal apresentava temperaturas de 

superfície relativamente elevadas, assim como a Avenida da Liberdade. Na análise dos 

resultados da termografia deve ser considerada a hora da medição, em que o tráfego 

automóvel se fazia ainda sentir com bastante intensidade. Note-se que o período aqui 

analisado se inicia apenas às 21 h. Foi possível distinguir duas variantes (tipos B1 e 

B2): 

Os tipos B1 e B2 corresponderam a, respectivamente, 58.6 % e 25.3 % das 

observações nocturnas de Março. A temperatura ao longo do fundo do vale aumentou 

para jusante. O local mais quente no tipo B1 foi o largo dos Restauradores (fig. 6.19b); 

excepto em relação a esse ponto, contudo, as temperaturas nos interflúvios e sectores 

superiores das vertentes foram superiores às do fundo do vale. No tipo B2 (fig. 6.19c) 

os locais mais elevados (com excepção dos Capuchos) foram mais quentes do que os 

Restauradores; a temperatura mais alta foi registada quer no Saldanha, quer na rua Art. 

1, neste último caso nas situações em que a componente dominante do vento regional 
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foi de E. A diferença média de temperatura entre os Restauradores e a base do Parque 

foi de 2.2ºC no tipo B1 e 1.7ºC no tipo B2. Não se observaram diferenças significativas 

quanto às condições de advecção nos dois tipos, tendo a velocidade do vento em 

Lisboa/Portela sido inferior a 2.9 m/s em 90 % dos casos. Os dois tipos diferenciaram-

se pela hora de maior frequência de ocorrência: só 40 % das observações do tipo B1 

foram posteriores às 0 h, enquanto para o tipo B2 essa frequência atingiu os 80 %. 

Quase sempre, o tipo B2 sucedeu ao tipo B1, mas, em certos casos, verificou-se uma 

“regressão” para o tipo B1.  

Pelas suas características gerais, pode considerar-se que estes padrões locais se 

integram no grupo de padrões térmicos de mesoscala do Grupo B (Quadro 5.11; fig. 

5.23). As baixas temperaturas da base do Parque Ed.VII devem-se, muito 

provavelmente, à concentração de ar frio, favorecida pela topografia local (forma em 

“anfiteatro”, diminuição de declive imediatamente a jusante - fig. 6.8) e, por outro lado, 

pela existência de uma área extensa de alimentação em ar frio a montante. As 

temperaturas relativamente baixas para jusante, ao longo da Av. da Liberdade, podem 

assim ser interpretadas como uma “brisa de parque” (ELIASSON e UPMANIS, 1999) 

favorecida pela topografia local, gerando um fluxo catabático de pequena escala, no 

sentido longitudinal (GOLDREICH, 1984; OKE, 1987); GANHO (1996) assinalou um fluxo 

com características semelhantes a partir do Parque de Santa Cruz, em Coimbra. No caso 

em estudo, esse fluxo faz-se sentir, claramente até ao ponto da medição da Av. da 

Liberdade. A hipotética contribuição de fluxos transversais ao vale é bastante duvidosa, 

considerando a densa ocupação urbana dessas vertentes e a escassez de áreas de 

alimentação de ar frio. 

 Note-se que, no tipo B2, mesmo o largo dos Restauradores apresentou uma 

temperatura relativamente baixa. Esse facto pode ser interpretado como uma extensão 

para jusante da drenagem de ar frio, originada no Parque Ed. VII. Contudo, na análise 

da variação de temperatura de mesoscala, as situações com temperatura relativamente 

baixa no largo dos Restauradores (inferior à do Saldanha) foram interpretadas como 

resultado da advecção de ar fresco e húmido do estuário do Tejo. A importância relativa 

dos dois tipos de fluxo (de montante e do estuário) não pode ser facilmente esclarecida 

sem informação adicional sobre a circulação local. Mas foi visto, no capítulo anterior, 

que a advecção de ar do estuário era acompanhada por um incremento acentuado da 

humidade atmosférica (Quadro 5.16). Em Março de 2002, nas situações do tipo B2 

(com os Restauradores relativamente frescos) os valores de tensão de vapor diferenciam 
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muito claramente os Restauradores dos outros locais (Quadro 6.17). O mesmo não 

aconteceu nos outros tipos de variação térmica, em que se verificou uma grande 

homogeneidade nos valores de tensão de vapor, em todo o vale da Av. da Liberdade. 

Isto pode indicar que a advecção de ar do estuário foi o factor responsável pelas 

temperaturas relativamente baixas nos Restauradores no padrão térmico B2. O vale da 

Avenida da Liberdade (e o vale da Baixa) surgem assim como “um corredor” de 

circulação de dois fluxos de ar fresco: de NW, proveniente do Parque Ed. VII e de Sul, 

do estuário do Tejo. O alcance e importância relativa desses fluxos é, evidentemente, 

um aspecto a explorar futuramente. 

 

Quadro 6.17. Tensão de vapor média nocturna por tipos de padrões térmicos,  
em Março de 2002 

Tipos Saldanha Alto Parque 
Ed. VII 

Base Parque 
Ed. VII 

Marquês 
Pombal Sul 

Restaura 
Dores 

A 10.7 11 10.5 10.4 10.8 
B1 12.1 12.4 11.9 11.6 12.9 
B2 11.7 11.7 11.7 11.4 14.1 
 

Na noite de 23 para 24 de Março, o vento soprou fraco do quadrante Norte: mediana 

de 2 m/s em Lisboa/GC, 1.6 m/s em Lisboa/Geof., com diminuição entre o início da 

noite e a madrugada; direcção variável entre NE e NW, apresentando em Lisboa/Geof. 

uma componente E mais acentuada que em Lisboa/GC. O céu esteve limpo ou pouco 

nublado. A variação espacial da temperatura integrou-se nos tipos B1 (até às 23 h) 

passando depois para o tipo B2. Nestas condições, como foi referido antes, a estimação 

da velocidade do vento levanta maiores dúvidas do que com fluxo mais forte e direcção 

constante. Aceitando, contudo, os valores obtidos por esse processo, verificou-se que, 

no início da noite, o local mais quente, para as temperaturas do ar e Fisiológica (figs. 

6.20 e 6.21) foi o Largo dos Restauradores e o mais frio a Base do Parque Ed. VII. A 

Temperatura Fisiológica foi, neste período, Ligeiramente Fresca em todos os locais 

(Quadro 1.4). Ao longo da noite, a base do Parque Ed. VII permaneceu o local mais 

fresco, atingindo valores próximos dos 8.0º C de madrugada (Fresco, segundo o quadro 

1.4); os Restauradores deixaram, contudo, de ser o local mais quente, sendo 

“ultrapassados” pela Art. 1 (representativa dos locais periféricos, nas figs. 6.20 e 6.21) 

às 23:30 e pelo Alto do Parque à 1:30 (em relação à Temperatura Fisiológica, o vento 

mais fraco nos Restauradores permitiu que este local continuasse mais quente até às 

3:30). Este comportamento dos Restauradores pode associar-se, como foi visto, à 
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advecção de ar fresco e húmido do estuário, invadindo o sector inferior do vale, o que 

pode ser detectado pelos valores de tensão de vapor neste local (fig. 6.22). 

 

Fig. 6. 20. Temperatura do ar na noite de 23/24 de Março de 
2002, no Vale da Av. da Liberdade
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5a2. Vale da Av. Almirante Reis 

 

Os contrastes térmicos no Vale da Av. Alm. Reis foram muito inferiores aos 

registados no Vale da Av. da Liberdade. A diferença máxima entre dois locais, num 

dado momento de observação, foi, em média, de 0.9ºC, contra 2.2ºC na Av. da 

Liberdade, no mesmo período. A temperatura média aumentou para jusante (fig. 6.23) e 

do alto das vertentes para o fundo do vale, padrão que reflecte, essencialmente, o abrigo 

do vento. Na Praça do Chile foi registada a temperatura mais elevada da área em 87 % 

das observações e os locais mais elevados (Areeiro e Praça Paiva Couceiro) foram os 

mais frios em 92 % dos casos, não se tendo observado episódios de inversão térmica 

comparáveis aos que ocorreram na Av. da Liberdade.  

Fig. 6.21.  na noite de 23/24 de 
Março de 2002, no Vale da Av. da Liberdade
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Fig. 6.22. Tensão de vapor na noite de 23/24 de Março de 
2002, no Vale da Av. da Liberdade
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 É possível, evidentemente, que o comportamento térmico do sector inferior do 

vale seja diferente e, nomeadamente, que se possam verificar fenómenos de advecção de 

ar fresco do estuário, comparáveis aos que parecem ocorrer nos Restauradores. 

 

5a3. Vale de Alcântara 

 

 Em anteriores medições de temperatura (itinerantes), foram registadas inversões 

térmicas entre o fundo do vale de Alcântara e as duas vertentes (ALCOFORADO, 1992; 

ALCOFORADO e ANDRADE, 2003). Estes valores, assim como as características do local, 

indicam a ocorrência de fenómenos de drenagem e acumulação de ar frio, tal como, 

aliás, é sugerido pela interpolação de temperatura nas figuras 5.29 e 5.31. O incremento 

da ocupação no fundo do vale (nomeadamente para fins habitacionais) associado à 

intensa circulação automóvel, levam a que este fenómeno mereça uma particular 

atenção.  

 Foi calculada para cada observação a diferença entre a temperatura do ar em 

Campo de Ourique e na Av. de Ceuta. O valor médio desta foi de 1.9ºC (temperaturas 

médias de 15.0ºC e 16.9ºC, respectivamente na Av. de Ceuta e Campo de Ourique); a 

0 500 m

Fig. 6.23. Temperatura do ar média nocturna
 no vale da Av. Alm. Reis, em Março de 2002 
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maior diferença foi de –4.6ºC e a temperatura de Campo de Ourique nunca foi mais de 

0.3º C inferior à da Av. de Ceuta. Este local foi o mais frio em 92.9 % das observações. 

Só na madrugada de 28 de Março se verificaram algumas situações (pontuais) sem 

inversão térmica.  

Observou-se uma relação significativa, próxima da que foi encontrada no Parque 

Ed. VII, entre, por um lado, a diferença entre a temperatura do ar em Campo de Ourique 

e na Av. de Ceuta e, por outro lado, a velocidade do vento em Lisboa /GC (a relação 

com o vento em Lisboa/Geof. foi mais fraca). A diferença entre os dois locais diminuiu 

de forma acentuada com vento de velocidade superior a, aproximadamente, 2.5 m/s; 

velocidades do vento inferiores não correspondem a um aumento significativo dos 

desvios térmicos (fig. 6.24). 

 Além da velocidade do vento, também a sua direcção condicionou a diferença de 

temperatura entre os dois locais (figs. 6.25 e 6.26): as maiores diferenças de temperatura 

verificam-se com as componentes, quer zonal, quer meridiana, próximas de 0. O vento 

de componente W predominante (negativa na figura 6.25) corresponde a diferenças de 

temperatura claramente superiores ao vento de componente E predominante. Isto poderá 

dever-se, pelo menos em parte, ao facto de um vento com componente meridiana W 

facilitar o transporte de ar frio da serra de Monsanto para o vale de Alcântara. Da 

mesma forma, um incremento da componente meridiana (quase sempre de N, dado que 

quase não ocorreram situações com vento com componente S significativa, durante o 

período de medições) levou a uma diminuição da dissimetria térmica analisada.  



 284

 

Fig. 6.25. Relação entre a componente zonal do vento em 
Lisboa/GC e a diferença de temperatura Campo de 

Ourique/Av. de Ceuta

Fig. 6.26. Relação entre a componente meridiana do vento 
em Lisboa/GC e a diferença de temperatura Campo de 

Ourique/Av. de Ceuta

Fig. 6.24. Relação entre a velocidade do vento e a 
diferença de temperatura Campo de Ourique/Av. de 

Ceuta
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 A relação entre as condições de advecção e o logaritmo natural da diferença 

entre Campo de Ourique e Av. de Ceuta (∆TaValc) pode ser modelizada, com R2 = 0.64, 

através da função: 

 
 LN (∆TaValc) = 1.34233 – 0.0792 v

2 – 0.0455 w + 0.0513 n2 
 
Sendo v a velocidade do vento, w a componente zonal e n a componente 

meridiana do vento em Lisboa/GC, sempre em m/s. 

 Contudo, a explicação de ∆TaValc pode ser melhorada (para R2 = 0.71) 

acrescentando, como variável independente (H) a hora de observação (através de um 

número de ordem em que as 21:00 = 1, com incremento de uma unidade para cada 30 

minutos até 6:00 = 19). Desta forma, para condições de ventilação semelhantes, a 

diferença entre Campo de Ourique e Av. Ceuta aumenta ao longo da noite, atingindo-se 

os valores mais elevados de madrugada. A equação passa assim a ser: 

 
 LN (∆TaV alc) = 1.1167 – 0.08565 v

2 – 0.0685 W + 0.06558 N2 + 0.00221 H 
 
De acordo com a equação acima indicada, às 21 h, com vento de Norte, Campo 

de Ourique só passou a ser mais quente do que a Av. de Ceuta com vento forte (> 7.5 

m/s); esse limiar aumenta ao longo da noite, (atingindo 10 m/s às 6 h) e com o reforço 

da componente zonal do vento, atingindo os valores mais baixos com vento de E.  

A diferença de temperatura entre os dois locais não se pode atribuir 

exclusivamente à posição topográfica. Note-se que o local de observação de Campo de 

Ourique se encontra no limite da área central da cidade, enquanto o local da Avenida de 

Ceuta se encontra numa área de densidade de construção muito mais baixa. Contudo, o 

ritmo temporal da diferença térmica Campo de Ourique-Av de Ceuta é o oposto do que 

foi observado para a ilha de calor urbano de Lisboa (fig. 5.41) cuja intensidade máxima 

foi registada no início da noite. Pode-se portanto considerar que o escoamento de ar frio 

tem, um papel importante no comportamento térmico do vale de Alcântara.  

A possibilidade de a advecção de ar fresco e húmido do estuário afectar o fundo 

do vale de Alcântara não se deverá afastar, embora ainda não existam dados que a 

apoiem, a não ser o facto de existir, uma forte relação linear entre a Taz nos 

Restauradores e a diferença térmica Campo de Ourique-Av de Ceuta (fig. 6.27). 

Sabendo-se que a Taz no Largo dos Restauradores foi, muito provavelmente, 
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condicionada pela advecção de ar fresco do estuário, há razões para supor que, em 

Alcântara, o mesmo aconteça. 

 

5b. Período diurno  

 

Os contrastes espaciais observados durante no período diurno (Quadro 6.18) 

foram, em geral, menores do que os nocturnos. Isto foi verificado nos três vales 

estudados, sendo particularmente saliente nas áreas da Av. Alm. Reis e Alcântara, onde 

as diferenças entre os vários locais de medição nunca foram estatisticamente 

significativas. Por isso, a análise restringiu-se ao vale da Av. da Liberdade.  

A variação da temperatura média diurna neste vale foi muito diferente nos dois 

períodos de medição (fig. 6.28):  

- em Março a variação espacial foi muito irregular: ao longo do fundo do vale 

(fig. 6.28a)  a Av. da Liberdade registou os valores médios mais baixos e a 

Base do Parque Ed. VII os mais elevados. Neste período, o fundo do vale foi 

mais fresco do que os locais periféricos (fig. 6.28b). Deve contudo notar-se 

que as diferenças entre as séries de valores observadas em Março não foram, 

de uma maneira geral significativas: de acordo com o teste U de 

Mann-Whitney, a única diferença significativa entre dois locais registou-se 

entre os Capuchos e a Av. da Liberdade. Esta diferença particularmente 

acentuada pode dever-se à posição topográfica do local dos Capuchos, no 

topo de uma vertente exposta a W, o que permitiu que as temperaturas deste 

local fossem, sistematicamente, as mais elevadas a partir das 13 h.  

- No Verão verificou-se (como de noite) um aumento geral da temperatura 

para jusante (excepto na área do Parque Ed. VII). As diferenças observadas 

foram em geral significativas, excepto entre os locais mais próximos: os dois 

pontos de medição do Parque Ed. VII; e a Av. da Liberdade em relação, por 

um lado, ao Marquês de Pombal Sul e, por outro lado, aos Restauradores. 

Em média, o local mais quente foi o Largo dos Restauradores (que teve 

também a temperatura mais elevada em 44.2 % das observações, contra 28. 4 

% da Av. da Liberdade e 16. 8 % da Rua Art. 1 ), o local mais fresco foi a 

Base do Parque em 70.5 % dos casos e o Alto do Parque em 9.7 % Alto 

Parque.  
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Ao contrário do período nocturno, o valor de ∆Tamed(u-p) (eq. 6.5) foi muito mais 

elevado (e significativa) no Verão, enquanto em Março as duas médias não se 

diferenciaram significativamente (Quadros 6.18 e 6.19).  

 

Quadro 6.18. Temperatura média diurna dentro e fora do Parque Ed. VII  
e teste da diferença 

 Média de 
∆Tamed(u-p) 

P associado a U 

Março 0.2 0.77 
Junho/Julho 1.4 0.00 
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Fig. 6.28. Temperatura do ar média diurna  no Vale da Avenida da Liberdade
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Quadro 6.19. Diferenças térmicas entre o interior e o exterior do Parque Ed. VII 
(∆Ta u-p) no período diurno, em ºC 

 Média Percentil 10 Percentil 90 

Março 1.0 0.1 1.7 

Junho/Julho 2.1 0.7 2.6 

 

O valor de IFP (eq. 6.4) foi também máximo em Junho/Julho, apresentando, uma 

relação significativa com a velocidade do vento em Lisboa/GC. A relação observada 

entre IFP e o vento durante o dia foi positiva (fig. 6.29); a comparação com a fig. 6.18 

permite diferenciar os comportamentos nocturno e diurno deste espaço verde; enquanto 

durante a noite, com baixa velocidade do vento, o arrefecimento é favorecido pela 

concentração de ar frio no sector inferior do parque, durante o dia, o arrefecimento é 

acentuado pela exposição ao vento. 

 

 

- Padrões térmicos de variação diurna de Taz no Parque Ed. VII z 

 

 A identificação de padrões térmicos (considerando os valores de Taz – eq. 5.1) 

foi mais difícil do que no período nocturno, devido à reduzida expressão das diferenças 

e à irregularidade espacial dos valores. Assim, 51 % das observações de Março e 18 % 

de Junho/Julho não se integraram em nenhum dos padrões adiante descritos. 

 Tipo C - Em 10 % das observações de Março e 82 % de Junho/Julho verificou-

se uma diminuição geral da temperatura para jusante sobretudo para Sul da Base do 

y = -0.0232x2 + 0.3543x - 0.0923

R2 = 0.4388
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Parque Ed. VII (fig. 6.30a); o Alto do Parque teve um valor ligeiramente superior ao da 

Base (diferença média de 0.3ºC, que não chega a ser estatisticamente significativa). Este 

facto pode associar-se à direcção do vento predominante neste tipo de situações: em 91 

% de NW a N em Lisboa/GC; como foi visto (fig. 6.5) de acordo com o modelo Wasp, 

com esses rumos do vento, a velocidade local é superior na base do que no Alto do 

Parque Ed. VII. O facto de, com os rumos N a NW, o local de medição da Base do 

Parque se situar a sotavento da área verde pode contribuir para que registem aí 

temperaturas mais baixas. 

O largo dos Restauradores foi, em média, o local mais quente, mas apenas 

ocupou essa posição em 57 % das observações; nos restantes casos, a temperatura mais 

elevada foi registada na Av. da Liberdade (quase sempre com valores muito próximos 

dos Restauradores). Este padrão térmico ocorreu em situações de vento relativamente 

forte (90 % superior a 3.2 m/s; mediana 5.3 m/s em Lisboa/GC) do quadrante N e 

encontra-se tanto melhor definido quanto maior a velocidade do vento: o valor de Taz 

dos Restauradores teve uma relação positiva com a velocidade do vento em Lisboa/GC 

(r = 0.75).  

 Como exemplo, veja-se a situação do dia 2 de Julho de 2002, às 14 h; o vento 

soprava com 6 m/s de NNW em Lisboa/GC e de N em Lisboa/Geof. e o céu estava 

pouco nublado. As temperaturas do ar e Fisiológica seguiram o padrão geral descrito 

para o tipo C (fig. 6.31). Com todos os locais de medição ao Sol, o ponto mais frio foi a 

base do Parque Eduardo VII e o mais quente o dos Restauradores; essa variação 

acompanhou, sobretudo, a variação local da velocidade do vento: a base do Parque teve 

a maior velocidade do vento estimada: 4.9 m/s, contra apenas 3.6 m/s nos 

Restauradores. Os valores de Temperatura Fisiológica podem ser considerados Quentes 

ou Muito Quentes (Quadro 1.4).  

Com vento muito fraco, em Março (39 % das observações desse mês, 5 % do 

período estival) o campo térmico apresentou uma configuração oposta à do tipo anterior 

(Tipo D – fig. 6.30b): o valor mais baixo ocorreu quase sempre nos Restauradores (em 

68 %) ou na Av. da Liberdade (em 28 %). A temperatura aumentou até ao Parque Ed. 

VII, podendo o local mais quente ser o “Alto” (em 56 % dos casos) ou a “Base” (em 44 

%). Contudo, as temperaturas mais elevadas foram sempre registadas nos locais 

periféricos (em média, o Saldanha foi o local mais quente). Este padrão térmico 

associou-se a vento fraco em Lisboa/GC (mediana de 1.8 m/s, tendo sido em 90 % 

inferior a 2.6 m/s) com direcção muito variável (vento do quadrante E em 55 % dos 
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casos, N a NNW em 30 %); em Lisboa/Geof, a componente S e W do vento foi muito 

mais acentuada (75 % entre S e WSW). Ao contrário do que se observou com as 

observações nocturnas, o valores de tensão de vapor não permitiram estabelecer 

diferenças no interior da área estudada. Estes factos podem indicar que a variação da 

temperatura, no vale da Av. da Liberdade, foi condicionada pela advecção de ar 

relativamente fresco, associada a um fluxo de S a SW, com aumento de temperatura 

para Norte e nos locais mais elevados.  

 

 No dia 25 de Março de 2002, escolhido como exemplo de uma situação do tipo 

D, a velocidade do vento foi baixa (mediana de 1.7 m/s em Lisboa/GC e Lisboa/Geof.) 

e a direcção foi muito variável em Lisboa/GC, enquanto em Lisboa/Geof. predominou 

um fluxo do quadrante Sul (SSW a SSE). O céu esteve parcialmente nublado (NB de 5 a 

6 oitavos em Lisboa/GC). A temperaturas no vale da Av. da Liberdade apresentaram um 

incremento geral para montante (fig. 6.32 e 6.33) embora se observem variações 

pontuais, relacionadas com as condições de insolação, sobretudo a partir das 14 h. A 

temperatura do ar mais elevada foi quase sempre registada no Saldanha embora, durante 
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a manhã, a base do Parque Ed. VII tenha apresentado uma Temperatura Fisiológica 

mais alta, devido à menor velocidade do vento (aceitando como válidos os valores 

estimados, neste caso adoptando como local de referência a estação de Lisboa/Geof.). 

Os valores mais elevados de Temperatura Fisiológica foram sempre Quentes (Quadro 

1.4) aproximando-se do limiar Muito Quente às 14:30. Os valores mais baixos foram 

registados nos Restauradores e, a partir das 14:00, na Av. da Liberdade, pelos motivos 

já referidos, variando a Temperatura Fisiológica entre Ligeiramente Quente e o Quente.  

  

Conclusão do capítulo 6  

 

 A diferenciação térmica dos vales estudados, no contexto do mesoclima urbano 

de Lisboa, é muito variável, dependendo das suas características (topografia, tipo de 

ocupação urbana, vegetação, etc.) do período do dia e das condições meteorológicas 

gerais. As conclusões mais completas foram obtidas para o vale da Av. da Liberdade, 

por aí terem sido feitas medições tanto em Março como em Junho/Julho de 2002; o 

Fig. 6.32. Temperatura do ar no 
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comportamento térmico estival dos vales de Alcântara e da Av. Alm. Reis não foi 

estudado. Os mecanismos que condicionam o comportamento térmico dos vales foram, 

essencialmente três: 

- O abrigo em relação ao vento, tanto de dia como de noite, condicionando 

um aumento de temperatura para jusante  e em direcção ao fundo do vale. 

Predominou na Av. Alm. Reis, enquanto na Av. da Liberdade se verificou 

com vento de velocidade superior a 3 m/s em Lisboa/GC. No vale de 

Alcântara só foram observadas condições deste tipo muito pontualmente; 

- A drenagem e acumulação de ar frio em áreas deprimidas, durante a noite, 

ocorreu com muita frequência no vale de Alcântara e no sector superior do 

vale da Av. da Liberdade, com velocidade do vento inferior a 3 m/s em 

Lisboa/GC. Não se observou na Av. Alm. Reis. A diferença entre o 

comportamento dos dois vales centrais pode dever-se às características das 

respectivas cabeceiras: no primeiro caso, esta está ocupada por uma extensa 

área verde (o Parque Ed. VII) que funciona como fonte de alimentação de ar 

frio; a cabeceira do vale da Av. Alm. Reis está, pelo contrário, densamente 

urbanizada. O fluxo de drenagem predominante, no vale da Av. da Liberdade 

foi longitudinal. No caso do vale de Alcântara, onde este fenómeno teve uma 

importância maior, os fluxos transversais ao vale (ao longo das vertentes) 

foram provavelmente mais importantes, devido às características daquelas 

(mais extensas, com maior declive e, sobretudo, com reduzida densidade de 

construção); note-se que o período em que este fenómeno foi registado não 

corresponde às condições habitualmente consideradas mais propícias para a 

drenagem de ar frio (tempo frio de Inverno); é de esperar que, em condições 

desse tipo, o fenómeno possa ter uma maior intensidade e extensão;  

- Também com vento fraco, tanto de dia como de noite, ocorreu advecção de 

ar fresco do estuário, que, durante a noite, afectou essencialmente o sector 

inferior do vale da Av. da Liberdade e, provavelmente também, do vale de 

Alcântara. De dia, esse fenómeno apresentou uma maior amplitude na Av. da 

Liberdade, não tendo sido identificado no vale de Alcântara. É um fenómeno 

de mesoscala mas que as condições topográficas locais podem modificar, 

provavelmente através da sua canalização. 

Em relação ao papel térmico dos espaços verdes, salienta-se a diferenciação 

térmica do Parque Ed. VII, que foi o local mais frio do vale da Av. da Liberdade, 
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durante a noite, tanto em Março como em Junho/Julho; a diferenciação térmica, no 

período nocturno, foi maior em Março, tendo para isso contribuído as condições 

favoráveis à drenagem e acumulação de ar frio na base do Parque. Durante o dia o 

Parque só se diferenciou de forma significativa em Junho/Julho, tendo sido 

consideravelmente mais frio; neste período, a exposição ao vento contribuíu muito para 

o contraste térmico. O comportamento térmico do espaço verde surge assim como 

indissociável das suas características topográficas. Em relação a espaços verdes de 

menores dimensões (como a Alameda D. Afonso Henriques, transversal à Av. Alm. 

Reis) ou aos espaços verdes de Alvalade, não foi detectada qualquer influência 

significativa sobre o campo térmico local, nas condições meteorológicas estudadas.  

Os resultados obtidos apontam para a necessidade de continuação do estudo 

sobre o comportamento térmico dos vales e dos espaços verdes, eventualmente com 

novos métodos.  

 

 



 294

 



 

 
 

 

295

 

 

 

CAPÍTULO 7 

 

A TEMPERATURA DO AR E AS CONDIÇÕES BIOCLIMÁTICAS EM TELHEIRAS;  

ESTUDO MICROCLIMÁTICO 

 

1. Introdução e objectivos 

 

Procedeu-se ao estudo bioclimático do bairro de Telheiras, no Norte de Lisboa 

(figs. III.1 e 7.1), com os seguintes objectivos: 

- Análise da variação da Temperatura Fisiológica e das principais variáveis de 

base (temperatura do ar, Tmrt (eq. 2.3 e 2.4) e velocidade do vento), em 

alguns micro-ambientes característicos (ruas com diferentes orientações e 

perfis, pracetas com ocupações e aberturas diversas), do ponto de vista do 

conforto térmico humano e, se possível, extrair desta análise algumas 

conclusões sobre a forma de melhorar as condições de conforto no exterior. 

- Modelização dessa variação e representação cartográfica (com base num 

SIG) do campo de Temperatura Fisiológica, em determinadas situações. 

Este estudo foi organizado da seguinte forma (fig. 7.2): 

1. Aquisição dos dados das variáveis atmosféricas que constituem o complexo 

térmico; 

2. Cálculo da Temperatura Fisiológica, assumindo níveis de actividade física e 

vestuário constantes, de acordo com os padrões já descritos; 

3. Análise da variação da Temperatura Fisiológica e das variáveis de base e da 

sua relação com as variáveis urbanas e os tipos de tempo; 

4. Modelização dessas relações, de forma a permitir a sua interpolação e 

representação cartográfica contínua. 
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2. Caracterização da área  

 

A investigação foi feita na área do plano de pormenor de Telheiras Sul 

(ALMEIDA, 1994). Trata-se de uma área de expansão recente da cidade, urbanizada a 

partir do início da década de 80 do século XX. Considerando a classificação das áreas 

homogéneas (fig. 5.6), este bairro integra-se na classe 6 (área interior com baixa 

densidade de construção). Tem funções essencialmente residenciais, tendo sido 

desenvolvida (segundo os planos originais) de acordo com padrões de qualidade 

relativamente exigentes. No plano inicial previam-se 14400 habitantes (227 habitantes 

por hectare); relativamente à área total, pretendia-se que 37.3 % fosse ocupada por 

espaços verdes e espaços de recreio equipado e 13.5 % (16.5 m2 por habitante) por 

edifícios de habitação e serviços (ALMEIDA, 1994).  

A selecção deste bairro (para além do interesse em conhecer o comportamento 

climático desta área, considerada um “exemplo” positivo do ponto de vista urbanístico) 

deveu-se às suas características urbanas relativamente uniformes e à reduzida variação 
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da altitude, o que permite generalizar as conclusões a outras áreas de expansão recente 

da cidade.  

A área que foi objecto de estudo detalhado tem uma superfície de, 

aproximadamente, 14 hectares. É quase plana, com uma ligeira inclinação para Sul, com 

altitudes entre os 100 e os 110 m. Para norte, a altitude aumenta até aos 130 m e a 

construção apresenta uma maior volumetria, formando uma barreira aerodinâmica em 

relação à área em estudo. Os edifícios são sobretudo prédios de apartamentos; contudo, 

existem também alguns edifícios unifamiliares e outros dedicados a equipamentos 

sociais (estabelecimentos de ensino, centro social). Os edifícios encontram-se 

predominantemente alinhados com as ruas, formando quarteirões mais ou menos 

fechados. As ruas principais cruzam-se perpendicularmente, sendo as orientações 

predominantes N-S e E-W. Observa-se alguma variação na altura dos edifícios, com os 

mais elevados a atingirem cerca de 25 m; as ruas têm uma largura entre 18 m e 25 m. A 

razão entre a altura dos edifícios e largura das ruas (H/W1), varia entre 65 e 1.1 (os 

valores mais baixos indicados no Quadro 7.3 dizem respeito a pracetas, não a ruas). As 

pracetas têm em geral o seu eixo maior com orientação N-S, sendo ocupadas por 

estacionamento, equipamentos sociais e pequenos espaços verdes.  

Embora predomine o tipo de implantação referido, existe, a W da área em 

estudo, uma faixa de edifícios com implantação pontual (PEDRO, 1999 – fig. 7.1). Os 

edifícios (que serão designados como “torres”), têm uma altura máxima de 32 m. A Sul 

da área de estudo de maior pormenor, a altitude diminui sensivelmente, até aos 90 m. 

Nesta vertente, exposta a Sul, situa-se um núcleo de construção antiga, correspondente à 

aldeia de Telheiras (fig. 7.1), com edifícios mais baixos do que na área de construção 

recente (não ultrapassando os 8 m), com construção muito compacta e ruas de traçado 

irregular. Foram efectuadas também algumas observações nesta área.  

 

3. Aquisição dos dados 

 

O cálculo da Temperatura Fisiológica foi feito a partir de dados obtidos por três 

processos diferentes, já descritos, em termos gerais, na introdução da parte III: 

                                                           
1 A razão entre a altura dos edifiícios (H) e a largura da rua (W), pode ser utilizado como um parâmetro 
descritor da geometria urbana (OKE, 1981; 1987; GOH e CHANG, 1999). 
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- Dados das medições itinerantes de radiação, que foram utilizados, quer para 

compreender melhor o ambiente radiativo (nocturno e diurno) do bairro, quer 

para validar e ajustar o modelo de simulação da temperatura radiativa média; 

- Dados das medições fixas de temperatura do ar, obtidos pelo processo já 

descrito, que serviram de base ao cálculo da Temperatura Fisiológica; 

- Dados obtidos por simulação utilizando modelos numéricos, nomeadamente 

a velocidade do vento e a temperatura radiativa média.  

A tensão de vapor, necessária para o cálculo da Temperatura Fisiológica, não 

foi objecto de medição nem de análise, tal como nos capítulos anteriores, assumiu-se, 

para Telheiras, um valor igual ao da estação meteorológica de Lisboa /GC (fig. III.1). 

Passa-se em seguida a uma breve descrição dos principais aspectos relativos à 

recolha dos dados. 

 O cálculo da Temperatura Fisiológica baseou-se essencialmente na temperatura 

do ar medida com registadores fixos e na temperatura radiativa e velocidade do vento 

obtidos por simulação numérica. Os dados de temperatura radiativa recolhidos através 

das medições itinerantes foram, contudo, importantes por permitirem validar e ajustar os 

resultados da simulação de Tmrt. O mesmo não foi possível fazer com a velocidade do 

vento, o que leva a encarar os resultados da simulação desta variávels com maiores 

reservas. 

 Além dos aspectos relacionados com a recolha dos dados, merecem também 

uma referência os que se prendem com o cálculo da Tmrt e dos diagramas polares, os 

quais foram objecto de larga utilização na análise dos dados. 

 

3a. Medições itinerantes  

 

 Embora as medições com registadores fixos tenham sido o principal processo de 

recolha de dados, também foram feitas medições itinerantes de temperatura do ar, 

velocidade do vento e radiação (de grande e pequeno comprimento de onda), de acordo 

com o método “clássico” em climatologia urbana. O percurso principal é indicado na 

figura 7.1.  

Na medição da temperatura do ar foi utilizado um termohigrómetro digital A1 

Rotronic, com uma exactidão de 0.3°C a 23°C. A radiação solar foi medida utilizando 

um piranómetro CM 21 Kipp & Zonen, com 95 % de precisão para um campo espectral 

entre 0.335 e 2.2 µm, que mede a radiação de um campo com abertura de 180°. A 
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radiação de grande comprimento de onda (5 a 25 µm) foi medida com um pirgeómetro 

CG1 Kipp & Zonen, com um campo de medição de 150°C. Os valores medidos pelos 

piranómetro e pirgeómetro são lidos num multímetro digital, sob a forma de microvolts, 

sendo convertidos em W/m2. Este aparelho tem resolução de 4 W/m2, o que é 

considerado suficiente, para os objectivos pretendidos; esta margem de erro corresponde 

a um erro na temperatura radiativa que varia entre 2.0°C com 100 W/m2 e 0.4°C com 

1000 W/m2.  

 Foram realizados cinco percursos de medição durante o dia, sempre no início da 

tarde e, à noite, antes do nascer do Sol (Quadro 7.1). Em todos os casos, as medições 

foram efectuadas em situações de céu limpo, mas com velocidade do vento muito 

variáveis. Procurou-se que os percursos de medição (fig. 7.1) não ultrapassassem a 

duração de 1 h, para minimizar a influência do ciclo diário dos elementos climáticos 

sobre os resultados. As medições foram feitas junto a alguns dos pontos de medição fixa 

de temperatura do ar, sobretudo para conhecer o comportamento desses locais quanto 

aos parâmetros radiativos e noutros locais, com o objectivo de complementar a 

informação microclimática da área. A localização exacta dos pontos de medição variou 

um pouco; nomeadamente, quando o local habitual se encontrava à sombra, procedeu-se 

por vezes aos registos de radiação do lado oposto da rua.    

Na medição dos fluxos radiativos, com o objectivo de calcular a temperatura 

radiativa média, foi utilizado o processo de medição integral descrito em JENDRITZKY e 

NÜBLER (1981), HÖPPE (1992) e VDI (1998). Os aparelhos (piranómetro e 

pirgeómetro)2 foram montado sobre um tripé portátil e rotativo (fig. 7.3), podendo ser 

orientados em todas as direcções. São feitas dessa forma, para cada intervalo de 

comprimentos de onda (K e L), seis medições em cada local: com os aparelhos virados 

para cima, para baixo e, horizontalmente, na direcção dos quatro pontos cardeais. Os 

fluxos medidos de pequeno (K) e grande comprimento de onda (L), serão designados 

pelos símbolos indicadas no quadro 7. 2. 

                                                           
2 Estes aparelhos foram adquiridos com um subsídio da Fundação Calouste Calouste Gulbenkien,  
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Fig 7.3. Piranómetro e pirgeómetro utilizados nas medições de radiação em Telheiras 

 

Quadro 7.1. Percursos de medição itinerante em Telheiras 

Data Período do dia Tipo de tempo (Quadro 3.5) 
Medições diurnas 

12 de Julho de 2001 13:26 – 14:24 N2 

19 de Setembro de 2001 12:43 – 13:32 E-W 

23 de Novembro de 2001 13:20 – 14:15 E/N 

19 de Dezembro de 2001 14:13 – 15:17 E/N 

8 de Março de 2002 13:08 – 14:05  
Medições nocturnas 

12 de Julho de 2001 4:14 – 5:09 N2 

18 de Setembro de 2001 4:47 – 5:09 E-W 

23 de Novembro de 2001 22:35 – 22:25 E/N 

24 de Novembro de 2001 5:33 – 6:10 E/N 

20 de Dezembro de 2001 5:10 – 5:56 E/N 

19 de Fevereiro de 2002 22:13 – 22:57 E1 

20 de Fevereiro de 2002 5:23 – 6:05 N1 

 

Quadro 7.2. Símbolos que designam os diferentes fluxos radiativos  

Fluxos medidos Pequeno comprimento 
de onda (K) 

Grande comprimento 
de onda (L) 

Descendente K↓ L↓ 
Ascendente K↑ L↑ 

Lateral de Norte KN LN 

Lateral de Este KE LE 
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Lateral de Sul KS LS 

Lateral de Oeste KW LW 

Média dos  fluxos laterais Kmed Lmed 

 

3b. Medições de temperatura do ar com registadores fixos  

 

Foi colocada, na área em estudo, uma rede de aparelhos registadores de 

temperatura e humidade do ar do tipo Tiny Talk, segundo o processo já descrito (fig. 

III.2). A escolha dos pontos de colocação dos aparelhos de registo obedeceu a dois 

critérios: 

- Serem representativos de diferentes micro-ambientes do Bairro; 

- Existirem condições para a colocação dos registadores de temperatura. 

 Os locais foram caracterizados em termos físicos e funcionais no Quadro 7.3, 

podendo essa caracterização ser completada através da observação da figura 7.4. Na 

caracterização física, foi utilizada a terminologia de acordo com o núcleo de 

arquitectura do LNEC; foram calculados o Sky View Factor (SVF) e a razão H/W, 

relativa ao perfil no qual se encontrava o registador de temperatura; alguns aspectos 

relacionados com o cálculo do SVF serão analisados mais adiante.  

Em espaços com formas irregulares e edifícios de alturas diferentes, o calculo da 

razão H/W, coloca problemas, que se solucionaram caso a caso: quando existiam 

prédios de alturas diferentes, H foi considerado a média dessas alturas; nos casos de 

pracetas com forma aproximadamente quadrada (caso da praceta Prof. José Conde, onde 

se situavam os locais de medição 4 e 5), foram calculadas as razões H/W em duas 

direcções perpendiculares e considerada a média entre as duas. Evidentemente, a razão 

H/W diz respeito ao espaço físico no seu conjunto (rua ou praceta) e não ao ponto de 

medição, pelo que, quando existiam vários pontos num mesmo espaço, foi considerado 

um único valor de H/W. No caso do local 10, considerou-se que, pelas suas 

características (espaço aberto, com edifícios dispersos, de formas e a alturas muito 

irregulares), não tinha sentido o cálculo de H/W. 
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Quadro 7.3. Caracterização dos locais de colocação de registadores automáticos 
 de temperatura do ar 

Nº aproximado de 
horas com radiação 
solar directa 

 

 

 

Locais 

 
 
 

Caracterização 

 

 

 

SVF 

 

 

 

H/W 

15 de 
Junho 

20 de 
Fevereiro 

1 Rua comercial – residencial com 

orientação N-S 
0.35 0.78 5 3 

2 Rua comercial – residencial com 

orientação N-S 
0.50 0.54 7.5 4.5 

3 Rua Residencial com orientação 

E-W 
0.29 1.1 10.5 0 

4 Praceta fechada ajardinada com 

parque de estacionamento 
0.65 11.5 7 

5 Praceta fechada ajardinada com 

parque de estacionamento 
0.25 

 

 

0.2 

 

8.5 0 

6 Praceta semi-aberta de 

estacionamento com áreas 

ajardinadas 

 

0.46 

8.5 5 

7 Praceta semi-aberta de 

estacionamento com áreas 

ajardinadas 

 

0.38 

 

 

0.39 

 

6 3.5 

8 Rua comercial – residencial com 

orientação N-S 
0.31 1.1 5 2.5 

9 Praceta aberta  ajardinada 0.73 0.14 13 7.5 

10 Área aberta de circulação 0.74 - 13.5 9 
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- Caracterização dos períodos de observação 

 

Os principais períodos de medição da temperatura do ar, com registadores fixos 

foram 10 a 22 de Junho de 2001 (10 registadores – fig. 7.1) e 16 a 26 de Fevereiro de 

2002 (8 registadores, não tendo sido colocados nos pontos 4 e 5), sendo o primeiro 

período utilizado como representativo das condições estivais e o segundo do Inverno. 

Além disso, foram feitas medições em Julho e Novembro de 2001, tendo os dados sido 

utilizados de forma complementar aos dos períodos principais. São aqui analisadas as 

condições meteorológicas gerais em Lisboa/GC (situada a apenas cerca de 1500 m de 

Telheiras, num contexto topográfico muito semelhante), em Junho de 2001; o período 

de Fevereiro de 2002 já foi objecto de análise, no capítulo 5.  

 De 10 a 22 de  Junho de 200 predominaram as situações de céu limpo ou pouco 

nublado (82.4 % das observações horárias de nebulosidade inferiores a 4/8). Os fluxos 

de N a NW representaram 65.0 % das observações, em Lisboa/GC. Os fluxos do 

quadrante E (12 % do total) e de SW (4.5 %), estiveram representados sobretudo no 

período diurno, associados a situações de brisa.  

Podem-se distinguir dois períodos diferenciados, quanto à temperatura do ar (fig. 

7.5): as temperaturas aumentaram consideravelmente a partir do dia 17, com um valor 

máximo instantâneo de 35.3°C no dia 19, às 15.50 h, em Lisboa/GC; a temperatura 

mínima não desceu abaixo dos 16°C. A velocidade do vento reduziu-se também, 

sobretudo nos dias 20 e 21. 

Considerando a classificação bioclimática dos dias e das noites (Quadros 2.7) e a 

classificação de tipos de tempo (Quadro 3.5), verificou-se que, até dia 17, 

predominaram os tipos de tempo com vento do quadrante Norte (Quadro 7.4), com 

temperaturas moderadas e céu limpo; os dias foram Confortáveis ou Moderadamente 

Quentes e as noites Moderadamente Frias; exceptuaram-se os dias 11 e 12; no primeiro 

o vento rodou, durante o dia para o quadrante E (tipo E-N1) e as condições 

bioclimáticas diurnas foram quentes; no dia 12, a componente W predominou até às 

17 h (tipo W-N).  

A partir da madrugada de dia 18, a situação meteorológica modificou-se. No dia 

18 o tipo de tempo foi E1, com vento persistente do quadrante E (tipo pouco frequente 

no Verão), nos dias 19 a 21, verificaram-se situações de brisa ao longo do dia, 

associadas a condições bioclimáticas muito mais quentes (dias Quentes ou Muito 



 

 
 

 

307

Quentes – valor máximo de Temperatura Fisiológica 48.2°C; noites Confortáveis ou 

Moderadamente Quentes). No dia 22 restabelece-se o fluxo de Norte, com vento fraco.  

Considerando a frequência dos tipos de tempo, no período analisado, verifica-se 

que os tipos com fluxo de Norte (N1 e N2), assim como os tipos associados a rotação do 

vento ao longo do dia (E-N1; E-W; W-N) se encontraram sobre representados, 

relativamente à frequência habitual no período (Quadro 7.5). 

 

Quadro 7.4. Caracterização do período de 10 a 22 de Junho de 2001, em Lisboa/GC, 
quanto aos tipos de tempo (Quadro 3.5 ) e classes de conforto térmico (Quadro 2.7). 

Dias Tipos de 
tempo 

Dia NOITE 

10 N2 Confortável Moderadamente Frio 

11 E-N1 Quente Moderadamente Frio 

12 W-N Moderadamente Quente Moderadamente Frio 

13 N1 Moderadamente Quente Moderadamente Frio 

14 N1 Moderadamente Quente Moderadamente Frio 

15 N1 Confortável Moderadamente Frio 

16 N1 Confortável Moderadamente Frio 

17 N2 Confortável Moderadamente Frio 

18 E1 Muito Quente Moderadamente Quente 

19 E-N1 Muito Quente Moderadamente Quente 

20 W-N Quente Confortável 

21 E-W Muito Quente Confortável 

22 N1 Quente  

 

Quadro 7.5. Frequência dos tipos de tempo (Quadro 3.5) no período de 10 a 22 de Junho 
de 2001 e a sua frequência média em Junho de 1971 a 2000 

Tipo de tempo % no período % média no mês 
N1 + N2 53.8 28.6 
E1 7.7 1.0 

E-N1 + E-W + W-N 38.5 26.9 

Fig. 7.5 Condições meteorológicas em Lisboa/GC 
no período de 10 a 22 de Junho de 2001
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3c. Modelização da temperatura radiativa 

 

As medições itinerantes de radiação apenas fornecem uma informação pontual, 

em termos espaciais e temporais. Para o cálculo contínuo dos valores da Tmrt foi 

utilizado o modelo Rayman (MATZARAKIS, RUTZ e MAYER, 1999; MATZARAKIS, 2002), 

desenvolvido no Instituto de Meteorologia da Universidade de Freiburg (Alemanha), 

baseando-se na modelização do balanço energético, de acordo com VDI (1994; 1998). 

Este modelo tem como principal objectivo a estimação da Tmrt em áreas urbanas, sendo 

para isso necessário conhecer as propriedades e dimensões das superfícies, o SVF e a 

postura do corpo humano. Os dados de Tmrt obtidos a partir das medições itinerantes de 

radiação permitiram analisar o ajustamento entre valores medidos e estimados e 

melhorar esse ajustamento  

 

3d. Modelização da velocidade do vento 

 

O conhecimento da variação da velocidade do vento, na área em estudo, colocou 

maiores problemas do que o das temperaturas do ar radiativa, devido à impossibilidade 

de realizar medições úteis, no local. Recorreu-se, por isso, à simulação da velocidade 

média do vento, utilizando o modelo numérico não hidrostático, de simulação 

microclimática Envi-Met (BRUSE e FLEER, 1998; BRUSE, 1999), desenvolvido na 

universidade de Bochum.  

 Neste modelo a simulação tridimensional do fluxo turbulento baseia-se nas 

equações de Navier-Stokes e na equação de continuidade (PATERSON e APELT, 1999; 

FERREIRA, 1999). A simulação é feita numa grelha tridimensional, criada no interface 

do programa, em que são desenhados directamente os edifícios e a vegetação. Foi 

escolhida, para a simulação em causa, uma malha com 5 m de lado, o que se considerou 

suficiente para a representação dos principais aspectos da morfologia urbana da área, 

implicando, evidentemente, alguma perda de informação.  

 A simulação da direcção e velocidade média do vento foi feita considerando 

como condições iniciais um valor de velocidade e direcção do vento num ponto de 

origem (a 10 m do solo). O cálculo da velocidade do vento, para os períodos de medição 

foi feita em três fases: 

1. Simulação da direcção e velocidade do vento para 16 direcções (com intervalos de 

22.5º, partindo de N = 0º) e 3 velocidades (1 m/s, 3 m/s e 7 m/s). Foi assim obtido, 
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para cada unidade espacial da grelha, uma velocidade média do vento (V(est)), para 

cada uma das direcções e velocidades iniciais. 

2. Cálculo da razão entre a velocidade média estimada, em cada simulação e a 

velocidade no ponto de origem (V(orig)): 

 
 RV = V(est)/ V(orig)        (7.1) 
 
 Verificou-se que os valores de RV variam muito pouco em função da velocidade 

do vento de origem. Pode portanto considerar-se que RV constitui um indicador 

adimensional da variação da velocidade média do vento, na área em estudo. Como 

exemplo, é representada a variação de RV para duas direcções na origem (fig.7.6) . 

3. Cálculo da velocidade do vento nos períodos de medição, em cada local da área 

estudada (v(t)), através de: 

 
 v(t) = V(Lx/GC) x RV       (7.2) 

 
Considerando-se a velocidade do vento em Lisboaz/GC (V(Lx/GC)), no mesmo 

momento, como valor de origem (valores médios de 30 min.) e o valor de RV para a 

respectiva direcção do vento, adoptando o valor de referência para 3 m/s.  

 Ao adoptar a velocidade média do vento estimada pelo processo descrito, não 

foram, evidentemente, consideradas as flutuações devidas à turbulência, importantes 

numa área com características urbanas. Nomeadamente nos sectores a barlavento e a 

sotavento dos edifícios perpendiculares à direcção do vento, a velocidade média do 

vento é baixa, mas observa-se uma forte turbulência associada à formação de turbilhões 

nestas áreas (OKE, 1987). Uma comparação entre os resultados das simulações 

numéricas e os obtidos num túnel de vento (no decurso de uma experiência efectuada no 

LNEC, integrada no projecto CLIMLIS), através da técnica das formas de erosão (WU e 

STATHOPOULUS, 1993), mostra diferenças acentuadas entre os padrões de erosão obtidos 

com o modelo à escala e as velocidades médias. De acordo com WU e STATHOPOULUS 

(1993) e YAMADA, UEMATSU e RASAKI (1996), não existe uma relação clara entre os 

padrões de erosão e a velocidade média do vento. WU e STATHOPOULUS (1993) 

consideram que a remoção das partículas de areia é fortemente afectada pelas flutuações 

da velocidade e direcção do vento. YAMADA, UEMATSU e RASAKI (1996), descrevendo 

outra técnica de estimação da velocidade do vento em túnel aerodinâmico (através de 

uma termografia de infravermelho), referem que, nos sectores a montante e jusante dos 
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edifícios, são sobrestimados os valores de velocidade média do vento em relação aos 

valores reais, devido às flutuações da velocidade nestes sectores. 

 

3e. O diagrama polar  

  

 A modificação da geometria das superfícies devido à construção de edifícios é 

habitualmente apontada como uma das principais causas das particularidades climáticas 

urbanas. Essas modificações provocam um aumento da rugosidade aerodinâmica, 

redução do Sky View Factor3 e modificação das condições de penetração e absorção da 

radiação solar ao nível das ruas (OKE, 1970, 1981, 1987; ARNFIELD, 1990; SWAID, 

1993; ELIASSOM, 1994, 1996; GOH e CHANG, 1999; SVENSSON, 2002b).  

Num ponto da superfície da terra (ou, mais propriamente do oceano), do qual 

seja visível a totalidade do hemisfério celeste, o SVF é igual a 1 (a ocultação visual do 

céu é nula) e a exposição à radiação solar directa (na ausência de nuvens) tem a duração 

máxima possível. Caso existam obstáculos que obstruam visualmente parte do céu, o 

valor do SVF diminui e, dependendo da posição desses obstáculos, pode também 

verificar-se o ocultação do Sol numa parte da sua trajectória. Nas áreas urbanas, a 

ocultação do céu é em geral elevada (portanto, o valor do SVF tende a ser baixo). 

                                                           
3 O Sky View Factor (SVF) é um número adimensional que expressa a fracção do hemisfério celeste visto 
a partir de um ponto da superfície da terra. 

Fig. 7.6. Razão entre a velocidade do vento estimada com o modelo 
Envi-Met  e a velocidade medida em Lisboa/GC, para diferentes 

direcções

Vento Norte em Lisboa/GC Vento Nordeste em Lisboa/GC
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As consequências da diminuição do SVF são importantes para o balanço de 

radiação, sobretudo durante a noite. O balanço de radiação nocturno de uma dada 

superfície (L*) é igual à diferença entre a radiação emitida por essa superfície (L↑) e a 

recebida (L↓): 

 
L* = L↑ - L↓         (7.3) 
 
A L↓ tem duas componentes, uma emitida pelas paredes e outra proveniente do 

céu (OKE, 1981, 1987). Com a diminuição do SVF, parte da superfície de céu emissor 

(mais frio) é substituída pela das pelas paredes (mais quentes), portanto com um 

incremento de L↓ (fig. 7.7). Devido ao aumento da temperatura das superfícies, L↑ 

também aumenta; contudo, como diminui a proporção da superfície celeste, que 

funciona como “sumidouro” (traduz-se assim o termo Sink, muito utilizado na literatura 

anglo-saxónica para designar a propriedade do céu nocturno de absorver muito mais 

radiação do que aquela que é emitida) da radiação de grande comprimento de onda, 

parte da transferência de L↑ passa a fazer-se entre as superfícies da rua, sem perda para 

o exterior 

 A forma mais correcta de calcular o SVF é a utilização de fotografias com lentes 

do tipo “olho de peixe” (com uma abertura de aproximadamente 180º) – Fig. 7.8. Essas 

fotografias podem ainda ser projectadas sobre um diagrama solar (OLGYAY, 1963), o 

que permite conhecer a trajectória visível do Sol (menor, naturalmente, do que a 

trajectória teórica), no local em causa, em qualquer dia do ano. Este tipo de diagrama, 

embora pouco utilizado em climatologia urbana, revela-se um instrumento fundamental 

em estudos sobre as condições térmicas diurnas (muito menos frequentes em 

climatologia urbana do que os estudos sobre as condições nocturnas).  

Estas lentes são dispendiosas e a obtenção de um grande número de fotografias 

deste tipo nem sempre é possível. Como alternativa, o programa Rayman, já 

apresentado, possibilita a representação gráfica do hemisfério celeste e dos obstáculos, 

através de um sistema vectorial, em que são desenhados os obstáculos (edifícios e 

árvores) em torno de um determinado ponto. Os obstáculos são projectados num 

diagrama representando o hemisfério celeste. Este processo permite quer o cálculo do 

SVF, quer a representação da trajectória do Sol, num determinado dia.  
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Para avaliar a correcção do cálculo do SVF através do modelo Rayman, os 

valores assim obtidos foram comparados com o SVF medido em 23 fotografias, obtidas 

com uma lente “olho de peixe” Canon4 em diversos locais de Lisboa. As fotografias 

foram digitalizadas e a fracção visível do céu foi calculada através de um processo de 

contagem de pixels (no programa IDRISI); o resultado em dois locais pode ser 

comparado na figura 7.9.  

 Verificou-se que o ajustamento entre o SVF obtido pelos dois processos é muito 

elevado, com um coeficiente de correlação de 0.999. Os valores das duas séries não se 

distinguem estatisticamente, quando comparados através da análise de variância 

(F = 0.006, com um valor crítico de 4.05 para um limiar de probabilidade de 0.99). A 

diferença máxima entre os valores medidos a partir das fotografias e estimados pelo 

modelo é de 0.03 (a diferença média é de 0.016). Note-se que estas diferenças resultam, 

em parte, de algumas deficiências na representação das árvores, no modelo Rayman. Em 

locais em que a presença de árvores seja muito importante, o erro na estimação do SVF 

através deste modelo deverá ser maior. Salvo nesses casos, contudo, considera-se que a 

sua utilização é muito satisfatória. 

 

                                                           
4 Agradece-se o empréstimo dessa lente, ao Prof. Michel Erpicum, do Laboratório de topoclimatologia da 
Universidade de Liège.  
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4. Temperatura Fisiológica, temperatura do ar e Tmrt em Telheiras 

 

 São apresentados separadamente dois tipos de resultados: 

- das medições itinerantes de radiação (que permitiram calcular a Tmrt); 

- da variação da Temperatura Fisiológica e temperatura do ar, obtida a partir 

dos dados medidos (de temperatura do ar) ou simulados (de velocidade do 

vento e Tmrt); 

 

4a. Resultados das medições itinerantes de radiação 

 

 Apenas foram analisados os resultados das medições itinerantes referentes à 

radiação e à temperatura radiativa. Procurou-se, por um lado, contribuir para o 

conhecimento da variação microclimática dos parâmetros da radiação e, por outro lado, 

validar o modelo de estimação da Tmrt, para cálculo posterior da Temperatura 

Fisiológica. Foram analisados separadamente os resultados das medições itinerantes nos 

períodos nocturno e diurno.  

  

4a1. Período nocturno 

 

Foram feitas cinco campanhas nocturnas de medição de radiação de grande 

comprimento de onda (Quadro 7.6). A Tmrt foi, em média, 10.0ºC inferior à temperatura 

do ar. A diferença média foi maior no Verão (16.0°C em Setembro de 2001; apenas 

6.6°C em Dezembro de 2001 e Fevereiro de 2002).   

Para conhecer o comportamento de cada local, relativamente a cada um dos 

fluxos de radiação de grande comprimento de onda (Quadro 7.2) ou à Tmrt, 

independentemente dos valores absolutos (os quais dependem da estação do ano e das 

condições sinópticas gerais), foi calculada a diferença (Dif-R) entre os valores medidos 

em cada local (Ri), num dado percurso e a média da totalidade das observações desse 

percurso , em cada campanha de medição (R med): 

 

Dif-R = Ri – R med    (W/m2)   (7.4) 



 

 
 

 

317

Como os valores assim obtidos, em cada local, apresentaram um comportamento 

bastante homogéneo, foi calculada a mediana da Dif-R para cada ponto de medição, na 

totalidade dos percursos nocturnos (fig. 7.10). 

É evidente o contraste entre os pontos de medição situados em ruas (pontos A, 

B, C e F – fig. 7.1) e os que localizam em espaços mais abertos (D, E, E1 e G). Os 

valores de Dif-R nas ruas foram positivos em todos os parâmetros; os valores mais altos 

verificam-se com L↓ e Lmed (Quadro 7.2), indicando a importância da ocultação do 

céu, sobretudo nos pontos A, B e C.  

Em E, E1 e G, todos os valores de Dif-R foram francamente negativos, 

principalmente L↓, devido à reduzida ocultação do céu nestes locais. O ponto D 

apresentou características de transição, com valor de L↑ próximo do das ruas, mas Dif-R 

para a Tmrt e os restantes fluxos negativos (L↓ próxima dos restantes locais abertos, 

Lmed mais elevada).  

Merecem uma referência as medições efectuadas em alguns microambientes 

particulares:  

- No ponto D1, debaixo de uma árvore (Ficus macrophyla), de copa 

particularmente larga e densa, na mesma praceta onde se localiza o ponto D; 

- no ponto E2 numa passagem interior, com orientação E-W, entre a praceta 

Prof. José Conde (onde se localizam os pontos E e E1) e a R. Prof. Mário 

Chicó (ponto F). Neste caso, estamos já num ambiente parcialmente de 

interior (embora seja um espaço público), coberto, embora aberto nas duas 

extremidades; este tipo de passagem é frequente no bairro, tendo-se por isso 

feito aí algumas medições.  

- no ponto I, na área antiga de Telheiras (fig. 7.1), numa rua muito estreita 

(com largura inferior a 1 m), com orientação N-S. 

Os valores de radiação e a Tmrt medidos nestes locais confinados foram, 

naturalmente, muito mais elevados do que nos anteriores: o ponto E2 teve os valores 

mais elevados (com diferenças positivas de cerca de 50 W/m2 relativamente à média dos 

outros locais, para o fluxo descendente), aproximando-se da isotermia em termos 

radiativos, com valores muito próximos em todas as direcções; estas condições 

reflectem a sua situação de espaço parcialmente fechado. O ponto I apresentou um 

comportamento muito semelhante ao E2, apesar de ser um local aberto.  
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No ponto D1 os valores foram também superiores à média das restantes, sendo 

particularmente elevado L↓ (a partir da copa da árvore), com uma diferença mediana em 

relação à média das outras observações de 48.7 W/m2; os restantes fluxos não tiveram 

valores tão elevados, em parte porque, devido à amplitude do campo de medição do 

pirgeómetro (150°), os valores registados foram influenciados pela emissão 

infravermelha da área exterior à copa da árvore.  

 

- Factores condicionantes da Tmrt nocturna  

 

O comportamento espacial dos parâmetros radiativos descrito indica uma forte 

relação com a geometria dos espaços estudados. Foi analisada a relação entre o SFV e os 

valores de Dif-R, em cada observação. Os valores de SVF variam entre 0.73, no ponto G 

e 0.29, em C. A Sul desta área de estudo mais pormenorizado, na parte antiga de 

Telheiras, foram feitas algumas medições numa rua com SVF ainda mais baixo (ponto I, 

com SVF de 0.11). 

A relação entre o SVF e os parâmetros radiativos foi analisada através da 

regressão. Essa relação foi, naturalmente, sempre negativa. A relação mais forte com a 

ocultação do céu  foi a apresentada por L↓ (eq. 7.5), devido à substituição de parte do 

fluxo atmosférico pela radiação proveniente das paredes, mais quentes. A relação entre 

L↑e o SVF é melhor descrita através de uma função polinomial de 4ª ordem (Quadro 7.6 

– eq. 7.6). A correlação é muito mais fraca porque a ocultação do céu só se reflecte de 

forma indirecta nas temperaturas das superfícies emissoras (solo e sector inferior das 

paredes), através da modificação do balanço radiativo. A relação da Tmrt (síntese dos 

diversos fluxos radiativos) com o SVF reflecte em parte a importância no cálculo dos 

fluxos laterais, de acordo com os coeficientes de ponderação indicados no Quadro 2.4.  

 

Quadro 7.6. Resultados da regressão entre SVF (x) e os fluxos radiativos ou a Tmrt 
(todos os valores são significativos para um nível de probabilidade de 0.95) 

Variável 
dependente (y) 

R2 Equação de regressão  

L↓ 0.78 y = -109.93x + 49.225 (7.5) 
L↑ 0.52 y = 3342.3x4 - 5537x3 + 3037.7x2 – 634.81x + 42.312 (7.6) 
Lmed 0.63 y = -51.387x + 23.595 (7.7) 
Tmrt 0.67 y = -10.927x + 4.9993 (7.8) 
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Os resíduos das regressões com o SVF (Quadro 7.7) reflectem a influência de 

outros factores condicionantes da temperatura radiativa. Os resíduos positivos mais 

fortes foram sempre registados na R. Prof. João Barreira (locais A e B – fig. 7.1), com 

destaque para L↑ e Lmed, o que indica que estes fluxos radiativos foram sempre 

superiores ao previsto pelo modelo de regressão, em função do SVF. Esta rua 

diferencia-se pela função comercial do seu lado W, que apresenta valores médios de 

Dif-R, muito superiores aos do lado oposto: 15.5 para 8.5 no ponto A; 16.8 para 1.9 no 

ponto B. Considera-se portanto que as temperaturas de superfície mais elevadas se 

devem, provavelmente, ao incremento do consumo de energia para climatização, 

aquecimento, iluminação, etc.. O resíduo negativo muito forte em D não pode ser 

explicado com os dados existentes. 

 

Quadro 7.7. Média dos resíduos da regressão (W/m2) com o SVF, para os diferentes 
pontos de medição itinerante 

Pontos L↑ Lmed L↑ Tmrt 
A 9.3 6.8 3.2 1.4 
B 11.98 11.6 5.2 2.4 
C 1.5 -1.9 1.8 -0.3 
D -13.2 -1.6 0.8 -0.39 
E 0.3 -2.8 -0.8 -0.6 
F -4.4 -3.4 -0.6 -0.7 
G 2.0 -1.2 0.5 0.3 

 

4a2. Período diurno 

 

Nas medições diurnas, cada local apresentou uma grande diversidade de 

comportamentos nos vários percursos (ao contrário do que se verificou nas medições 

nocturnas), devido a diferentes causas: 

- À complexidade dos fluxos radiativos diurnos, que englobam L e K, tendo K 

diferentes componentes: directa, difundida pela atmosfera e reflectida pelas 

superfícies; 

- Ao facto de os percursos terem sido feitos em alturas do ano diferentes 

(Quadro 7.1), portanto com o Sol em posições (altura e azimute) variáveis, 

pelo que as condições radiativas em cada ponto de medição mudaram muito, 

em função da relação entre a direcção de incidência dos raios solares e os 

diversos obstáculos. A maior diferença verificou-se, naturalmente, entre as 
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situações em que os locais recebiam radiação solar directa e aquelas em que 

estavam à sombra: nos locais ao sol, o incremento médio da Tmrt devido à 

radiação solar foi de 33.5°C; à sombra, foi apenas de 4.9°C;  

- Outro factor que interferiu com os resultados foi o desfasamento temporal 

entre as medições, num mesmo percurso. Todos os percursos foram feitas 

após o meio dia solar, durando perto de 1 h; neste período, o fluxo de 

radiação solar incidente numa superfície horizontal pode diminuir em cerca 

de 100 W/m2. A influência dessa variação é complexa, porque o aumento da 

inclinação dos raios solares provoca, por um lado, uma redução da radiação 

incidente na superfície horizontal, mas, por outro lado, um incremento da 

radiação que incide nas superfícies verticais. 

Nas medições não foram distinguidas as componentes directa e difusa da 

radiação solar; contudo, os fluxos K↓, KS e KW (Quadro 7.2) englobaram as duas 

componentes (incluindo-se na radiação difusa uma fracção difundida pela atmosfera e 

outra reflectida pelas superfícies); os fluxos K↑, KN e KE apenas dependeram da 

radiação difusa, tendo K↑ um forte predomínio da fracção reflectida. A proporção das 

várias componentes nos outros fluxos dependeu da posição dos obstáculos em relação 

ao Sol e do seu albedo.  

A análise dos diferentes percursos de medição foi feita separadamente, 

procurando extrair-se indicações sobre o comportamento dos parâmetros radiativos, em 

função da posição do Sol e da geometria urbana, generalizáveis a situações semelhantes. 

Durante as medições de 12 de Julho de 2001, o Sol situou-se 71° a 63° acima 

do horizonte. Apenas um dos pontos de medição se encontrava à sombra (o ponto C, no 

lado Sul da Rua Prof. Henrique Vilhena, com orientação E-W – Fig. 7.1). Este local 

registou por isso valores muito inferiores aos outros, para todos os fluxos, excepto L↓ 

(figs. 7.11 e 7.12). No ponto C, os fluxos mais importantes provieram de Norte, devido 

à emissão e reflexão a partir da parede a Norte da rua, que se encontrava exposta ao Sol. 

Este local registou a Tmrt mais baixa. 

Nos restantes locais, o fluxo mais importante foi K↓ (fig. 7.11). A maior 

contribuição de K para a Tmrt (eq. 2.3) verificou-se nos locais mais abertos (pontos E, 

E1 e G – Figuras 3 e 4), devido à menor redução da radiação difusa: de acordo com o 

modelo Rayman, no local A, a redução da radiação difusa em relação ao máximo teórico 

sem ocultação do horizonte, foi de 44 %; no local G, essa redução foi apenas de 15 %.  
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O fluxo K↑ dependeu da radiação global incidente na superfície da rua e do seu 

albedo: a menor proporção de radiação reflectida (0.09 e 0.15) verificou-se nas 

superfícies asfaltadas (locais D e E1) e a maior (0.31 e 0.33) nos locais E e G, sobre 

empedrado calcário; os restantes pontos têm superfícies mistas (com sectores de asfalto 

e empedrado), tendo por isso valores intermédios de reflexão.  

O fluxo de grande comprimento de onda mais importante foi L↑ (fig. 7.12). Os 

valores de L↑ tiveram, naturalmente, uma relação inversa com K↑. Os fluxos laterais 

foram muito semelhante entre si, dado não existirem, próximo de qualquer dos pontos 

de medição, paredes de direcção aproximadamente perpendicular à do azimute solar.  

Em consequência do que foi referido, a Tmrt (fig. 7.13) apresentou os valores 

mais altos nos locais mais abertos, com maior irradiação solar (sobretudo fluxos de S e 

W) e com maior albedo (locais E e G), portanto também com K↑ mais intensa. Note-se 

que a radiação ascendente, que é um imput energético para o corpo humano, 

corresponde à energia que não é absorvida pela superfície, levando portanto a uma 

redução da temperatura da superfície e de L↑; essa redução não foi, contudo, suficiente 

para compensar o incremento no fluxo solar ascendente.  

Durante as medições 17 de Setembro de 2001, com uma altura do Sol de 55° a 

52°, o padrão geral de variação da Tmrt foi semelhante ao de Julho, excepto para a Rua 

Prof. Henrique Vilhena (ponto C1); as medições, nesse dia, foram feitas do lado Norte 

da rua, sob radiação solar directa, com o objectivo de avaliar a importância da reflexão e 

emissão pela parede Norte (quase perpendicular ao azimute do Sol). Verificaram-se 

nesta rua valores muito elevados de K↓, KN e KW e de L↑ e LN (figs. 7.14 e 7.15). 

Como consequência, este local conheceu, neste percurso, a Tmrt mais elevada entre os 

diversos pontos de medição (fig. 7.13). O segundo local mais quente foi o G, aberto e 

com um albedo elevado, que teve valores elevados de K↑, KS e KW.  
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Fig. 17 . Radiação solar no percurso do dia 12 de Julho de 2001
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Fig. 7.13. T  mediana nos percursos de 
medição diurnos
mrt

Fig. 20. Radiação solar no dia 17 de Setembro de 2001

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

A B C D E E1 G

K
(w

/m
2
)

K desc

K asc

K N

K E

K S

K W

Fig.7.14. Radiação solar no percurso do dia 17 de 
Setembro de 2001

Fig. . Radiação de grande comprimento de onda em 17 de Setembro de 2001
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Fig. 19. Tmrt nos percursos de medição diurna, em Telheiras
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Durante as medições de 23 de Novembro de 2001, o Sol situou-se a SSW, com 

uma elevação de 29° a 25°. Mais uma vez, o registo no ponto C foi feito à sombra 

(neste caso, ambos os lados da rua Prof. Henrique Vilhena se encontravam nas mesmas 

condições), apresentando por isso os valores mais baixos de radiação e Tmrt (figs. 7.16 e 

7.17). O fluxo lateral mais importante neste local foi ainda o de Norte, devido à reflexão 

a partir da parede desse lado, que recebia radiação solar directa acima, 

aproximadamente, dos 11 m de altura. Nos restantes pontos, o fluxo mais importante foi 

KS. A rua Prof. João Barreiro Dias, com orientação N-S (pontos A e B) teve, neste caso, 

uma clara vantagem em relação aos outros locais, devido à menor ocultação do céu a 

Sul. Note-se que, apesar da estação do ano, a temperatura radiativa nesta rua foi 

superior ou igual à registada no Verão (fig. 19).  

Fig. 22. Radiação Solar no dia 23 de Novembro de 2001
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Fig. 7.16. Radiação solar no percurso do dia 23 de 
Novembro de 2001

Fig. 23. Radiação de grande comprimento de onda no dia 23 de Novembro de 2001
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Na campanha de 19 de Dezembro de 2001 (Figs.7.18 e 7.19), o percurso de 

medições foi ampliado para englobar a área das 2 “torres”, a W (Fig. 2) e a área antiga 

de Telheiras, a Sul. Além disso, a medição no ponto B (Fig. 2), à sombra, foi repetida 

do lado oposto da rua (ponto B1), ao sol e, no Jardim da Rua Prof. Mário Chico foram 

realizadas duas medições, uma ao Sol (ponto G) outra à sombra (ponto G1). Durante o 

período de medições, a altura do Sol variou entre os 24° e os 17°. Os pontos à sombra 

tiveram, naturalmente a Tmrt mais baixa, nomeadamente, o ponto I onde a penetração de 

Fig. 24. Radiação Solar no dia 19 de Dezembro de 2001
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Fig. 7.18. Radiação solar no percurso do dia 19 de Dezembro 
de 2001

Fig. 25 . Radiação de grande comprimento de onda no dia 19 de Dezembro de 2001
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radiação solar é muito reduzida, o que não é compensado pelo facto de este ponto 

registar os valores mais elevados de L em quase todos os fluxos (excepto em L↑ - figs 

18 e 19). Entre os locais à sombra, o mais quente em termos radiativos foi o local D (na 

Praceta António José Saraiva), que apresentou níveis relativamente elevados de K↓, KE 

e LE. Os fluxos de Este foram emitidos a partir da parede desse lado da praceta, que se 

encontrava ao Sol acima, aproximadamente, dos 3 m de altura, portanto com valores de 

reflexão e emissão relativamente elevados. Embora a parede E da Rua Prof. João 

Barreira (pontos A e B – fig. 7.1) tenha uma posição semelhante, a radiação reflectida é 

muito inferior à da Praceta António José Saraiva, o que se poderá dever às diferenças 

quanto à cor e textura das paredes. 

Os pontos com Tmrt mais elevada foram, naturalmente, os que receberam 

radiação solar directa, com um forte predomínio dos fluxos KS e KW. A temperatura 

mais elevada do ponto E deveu-se a KW, por ser o local que apresenta uma menor 

obstrução nesta direcção. Mais uma vez, o ponto com fluxo K↑ mais intenso apresentou 

a Tmrt mais elevada.  

No dia 8 de Março de 2002, entre as 13 h e as 14 h, o Sol encontrava-se já mais 

alto: 45° a 42°. Nos locais ao Sol, os valores de K↓ e KS foram muito próximos (fig. 

7.20). Os pontos E1, B1 e G tiveram os valores mais elevados de Tmrt (58.3°C a 

58.8°C), muito próximos entre si. O localG deveu o incremento da Tmrt sobretudo aos 

fluxos KW e K↑ e o local B1 a KN, KS e KE. A temperatura radiativa muito elevada em 

E1 (superfície asfaltada) resultou principalmente de L↑ (fig. 7.21). Neste caso, o 

aumento da temperatura de superfície devido ao baixo albedo compensou a diminuição 

de K↑. 

Em suma, durante o dia, a Tmrt dependeu sobretudo da exposição à radiação 

solar directa. Considerando apenas os locais ao Sol, no início da tarde, com o Sol 

bastante alto, uma reduzida ocultação do céu favoreceu o aumento de Tmrt, por 

permitir fortes fluxos de K↓, KS e KW. Com o Sol mais baixo, com azimutes próximos 

de SSW ou SW, a existência de obstáculos nesta direcção foi o factor principal de 

redução da temperatura radiativa. 

A proximidade de paredes expostas à radiação solar directa foi um importante 

factor de incremento da temperatura radiativa, por reflexão e emissão. Essa influência 

foi tanto maior quanto mais próximas da perpendicularidade estão as paredes em relação 

ao azimute solar. Mesmo quando o local de medição se encontra à sombra, as paredes 
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próximas podem estar total ou parcialmente ao Sol, contribuindo para o incremento da 

temperatura radiativa. 

 

A influência do albedo sobre a Tmrt é complexa: por um lado, o incremento da 

radiação solar reflectida provoca o incremento da temperatura radiativa; por outro lado, 

a redução da radiação absorvida diminui a temperatura de superfície e a radiação de 

grande comprimento de onda. O balanço entre estes dois aspectos é variável em função 

das condições do balanço energético local. Nas maior parte das observações feitas, os 

locais com albedo elevado (superior ou igual a 0.3) a Tmrt foi alta. Contudo, um valor 

muito baixo de radiação reflectida teve também, em certas circunstâncias, um efeito 

Fig. . Radiação Solar no dia 8 de Março de 2002
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Fig. 7.20. Radiação solar no percurso do dia 8 de Março de 2002

Fig.27. Radiação de grande comprimento de onda no dia 8 de Março de 2002
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semelhante. Trata-se de um aspecto que exige sem dúvida uma abordagem mais 

aprofundada, tanto empírica como através da modelização. 

 

4b. Validação e melhoria do ajustamento das simulações de Tmrt 

 

Para melhorar o ajustamento entre os valores de Tmrt estimados e os valores 

medidos, foi feita uma análise de regressão entre os resultados dos dois processos. 

Procurou-se encontrar a função que melhor permite aproximar os valores estimados dos 

medidos. A análise foi feita separadamente para os períodos nocturno e diurno. 

 

4b1. Período nocturno 

 

 O coeficiente de correlação linear entre valores medidos e estimados é de 0.96 

(fig. 7.22). A análise dos resíduos permitiu concluir que os valores estimados para os 

dois pontos de observação da R. Prof. João Barreira (Principal eixo comercial do bairro, 

com orientação N-S – Fig. 7.1), se encontram sistematicamente abaixo dos valores 

medidos, sendo os únicos locais com resíduos médios positivos (Quadro 7.8). As razões 

foram já anteriormente analisadas (características funcionais da rua).   

Fig. 29. Relação entre a Tmrt estimada e medida, durante a noite, em Telheiras
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Quadro 7.8. Resíduos da regressão ente valores de Tmrt medidos e estimados através do 
modelo Rayman (ºC) 

Local Resíduo médio 
R. Prof. João Barreira Sul 0.7 
R. Prof. João Barreira Norte 1.9 
R. Prof Henrique Vilhena -0.3 

Prac. Prof. António José Saraiva -0.3 
R. Prof. Mário Chico -0.7 

Jardim R. Prof. Mário Chico -0.3 
Jardim praceta Prof. José Conde -1.2 

 

 Foi por isso introduzido na regressão um termo de diferenciação entre a R. Prof. 

João Barreira e os restantes locais, sob a forma de uma variável binária (CLARK e 

HOSKING, 1986; WILKS, 1995), sendo as observações na referida rua identificadas com 

1 e as restantes com 0. Isto permitiu melhorar o ajustamento entre os valores medidos e 

estimados (agora através de um modelo de regressão múltipla), com R = 0.98. A melhor 

estimação da Tmrt nocturna (Tmrt(noite)) pode portanto ser obtida através de: 

 
 Tmrt(noite) = 2.16+(1.768*X1)+(0.914*X2)     (7.9) 
 
Sendo: 

 X1 = Variável binária de diferenciação da R. Prof. João Barreira; 

 X2 = Tmrt estimada pelo modelo Rayman 

 

4b2. Período diurno 

 

Para as observações diurnas com radiação solar directa, o coeficiente de 

correlação entre valores estimados pelo modelo Rayman e medidos é mais fraco do que 

para a noite (r = 0.80), sendo ainda significativo (t = 6.6 para um valor crítico de 2.8, 

com um nível de 0.99). A Tmrt foi calculada, com base no valor de radiação global 

estimada através do modelo desenvolvido no capítulo .2 (com K calculada directamente 

pelo modelo Rayman, os resultados são muito piores).  

 O melhor ajustamento entre os valores estimados e medidos de Tmrt (R = 0.89; 

erro padrão = 4.77) foi obtido através de:   

 
Tmrt (dia) = 19.361 LN x – 15.649      (7.10) 
 
Sendo LN x o logaritmo natural da Tmrt estimada com o modelo Rayman. 
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4c. Temperatura Fisiológica a temperatura da ar e a Tmrt 

 

 Neste ponto, é abordada a variação da Temperatura Fisiológica (cuja análise é o 

aspecto principal) e das variáveis de base, das quais foi dada especial atenção à 

temperatura do ar, cuja medição constitui igualmente um contributo para o 

conhecimento microclimático da área; a Tmrt e o vento foram obtidos através de 

simulação, dependendo a sua variação, essencialmente, do modelo utilizado.  

A análise foi feita, separadamente, para os períodos nocturno e diurno.  

 Para cada um desses períodos, o tema foi abordado na seguinte sequência: 

1. Comparação das séries de Temperatura Fisiológica nos vários locais, 

através do teste U de Mann-Whitney (escolhido devido ao carácter não 

Gaussiano da distribuição dos valores de Temperatura Fisiológica, no 

período de medição WILKS, 1995). Comparando as estações duas a duas, 

verificou-se se era possível rejeitar a hipótese nula de não diferença (para um 

limiar de 0.95). A análise desses resultados permitiu formar grupos de locais 

de medição, agregando os que não se diferenciam significativamente. Esses 

grupos servem de base para a caracterização estatística dos locais de 

medição; 

2. Determinação dos padrões de variação espacial da Temperatura 

Fisiológica e da temperatura do ar, considerando sobretudo os locais mais 

quentes e mais frios. Um aspecto a que foi dada uma atenção particular foi a 

diferença máxima de temperatura (Temperatura Fisiológica, temperatura do 

ar ou Tmrt), em cada momento, na área de estudo, que se designou por 

Amplitude Espacial: 

 
Amplitude Espacial = T max – T min     (7.11) 
 
Sendo T max a temperatura mais elevada e T min  a temperatura mais baixa, 

num dado momento. Note-se que, para uma escala de análise semelhante à 

deste trabalho, em Singapura, GOH e CHANG (1999) designaram essa 

diferença como “ilha de calor urbano”, sendo considerada como equivalente a 

∆ Tu – r (max) = T max – T min, de acordo com a expressão divulgada por OKE 

(1973, 1981, 1987). Não se pretende discutir a utilização dessa expressão para 

Singapura, cuja realidade se desconhece; contudo, considera-se que não tem 

sentido designar como “ilhas de calor urbano” as diferença térmicas 
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encontradas no interior do bairro de Telheiras. O termo “ilha de calor urbano” 

implica uma diferença de mesoscala (ou, quanto muito, de carácter local), 

entre áreas com ocupação do solo diferente; os contrastes térmicos 

encontrados em Telheiras diferenciam microclimas no interior de uma mesma 

unidade topoclimática urbana.  

3. Análise da relação entre os padrões de variação da temperatura do ar e 

diversos parâmetros locais, dando particular atenção à geometria urbana. 

Procurou quantificar-se essa relação, através da regressão linear (com 

eventuais transformações não lineares prévias das variáveis). Uma análise 

desse tipo foi já feita para a Tmrt calculada a partir das medições itinerantes. A 

relação da Temperatura Fisiológica com os parâmetros locais é intermédia 

entre a das duas variáveis de base; optou-se por isso a analisar separadamente. 

 

 4c1. A Temperatura Fisiológica, temperatura do ar e Tmrt noctunas 

  

- Análise estatística nas noites de Verão 

 

A comparação das séries de Temperatura Fisiológica dos diferentes locais, 

através do teste U de Mann-Whitney (Quadro 7.9) permitiu dividir os locais de medição 

em quatro grupos, a seguir caracterizados quanto aos valores de Temperatura 

Fisiológica e das variáveis de base  (Quadro 7.10). 

- Grupo A – Constituído pelos locais 3, 5 e 7 (Figs. 7.1 e 7.4; Quadro 7.3), 

todos com valores baixos de SVF (máximo 0.38, no local 7). Este grupo foi 

o mais quente, quer para a Temperatura Fisiológica, quer para a 

temperatura do ar (embora neste caso com um destaque muito reduzido) e a 

velocidade do vento foi a mais baixa;  

- Grupo B – Locais 1 e 2, na Rua Prof. João Barreira (orientação N-S); o SVF 

é, respectivamente, de 0.35 e 0.50. Este grupo diferenciou-se sobretudo do 

anterior pela Tmrt mais elevada e maior velocidade do vento. A frequência 

dos valores de Temperatura Fisiológica mais elevados foi muito 

semelhantes à do grupo A; a mediana foi claramente mais baixa, e a 

frequência de condições “frescas” (< 13°C) foi já superior a 40 %;  

- Grupo C – Locais 6 e 8; o primeiro local (SVF = 0.46) situa-se numa 

praceta, o segundo numa Rua de orientação N-S (SVF = 0.31), mas muito 
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aberta para Norte (fig. 7.4); estes locais apresentaram medianas de 

Temperatura Fisiológica pelo menos 0.5°C inferiores aos grupos A e B e 

frequência elevada de valores inferiores a 13.0º C; Quanto às variáveis de 

base, os dois locais tiveram temperaturas do ar muito próximas dos grupos 

anteriores; A Tmrt mediana local 6 foi 1.5°C mais baixa do que a do local 8 e 

a velocidade do vento maior. 

- Grupo D – Constituído por locais em áreas abertas (locais 4, 9 e 10; com 

SVF entre 0.65 e 0.74); foi o grupo mais fresco, sendo muito raras as 

situações de desconforto térmico devido ao calor; pelo contrário, a 

frequência de registos com valor inferior a 13.0°C aproximou-se dos 60 %. 

Estes locais tiveram também os valores mais baixos de temperatura do ar e 

de Tmrt e velocidade do vento relativamente elevada. Os locais 9 e 10, com 

maior SVF, foram também os mais frios e o local 9 o mais ventoso. 
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Quadro 7.9 . Valores de p associados ao teste U de Mann-Whitney para avaliar o significado da diferença entre as séries de Temperatura 
Fisiológica nos diferentes locais de medição, nas noites de Verão;  

os valores de p inferiores a 0.05, para um nível de 0.95 indicam uma diferença significativa 

Locais 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 1 0.4 0.03 0.0000 0.08 0.0009 0.4 0.02 0.0000 0.0000 
2  1 0.004 0 0.01 0.009 0.1 0.1 0.0000 0.0000 
3   1 0.0000 0.8 0.0000 0.24 0.0000 0.0000 0.0000 
4    1 0.0000 0.03 0.0000 0.002 0.03 0.24 
5     1 0.0000 0.4 0.001 0.0000 0.0000 
6      1 0.0000 0.3 0.0000 0.002 
7       1 0.002 0.0000 0.0000 
8        1 0.0000 0.0000 
9         1 0.4 
10          1 
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Quadro 7.10. Caracterização dos locais de medição nas noites de Verão 

  Frequências (%) de valores de Temperatura 
Fisiológica 

Mediana 

 Locais >=23°C >=20°C >=18°C <13°C <10°C Temp. 

Fisioló-

gica (°C) 

Ta (°C) Tmrt (°C) v (m/s) 

3 6.5 21.5 30.1 34.6 0.8 14.1 17.1 15.5 1.1 
5 6.1 24.4 30.1 36.2 3.3 14.0 17.1 15.6 1.0 

Grupo A 

7 5.3 22.4 30.5 37.0 4.5 14.0 17.3 15.0 1.2 
1 5.7 21.5 30.5 41.1 4.9 13.6 17.1 16.7 1.8 Grupo B 
2 5.3 19.1 29.7 43.9 5.3 13.4 17.0 15.5 1.6 
6 4.5 13.0 27.6 54.5 6.5 12.5 16.9 14.0 1.9 Grupo C 
8 5.3 16.3 28.5 50.4 6.1 12.9 17.0 15.1 2.1 
4 3.3 8.1 22.0 57.7 11.4 11.9 16.8 12.6 1.8 
9 3.3 6.9 20.3 59.8 21.5 11.5 16.7 11.9 2.3 

Grupo D 

10 1.6 6.1 19.1 59.8 16.7 11.7 16.5 11.7 1.7 
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- Variação espacial nas noites de Verão 

  

 Nas medições nocturnas de Verão, os locais mais quentes (quanto à 

Temperatura Fisiológica) foram o 3 (em 50.4 % dos casos), o 5 (30.6 %) e o 7 (19.1 

%); Os locais 1 e 7 ocuparam, frequentemente a 3ª posição. Os locais 3, 5 e 7 registaram 

uma Tmrt mais baixa do que a do local 1, mas isso foi compensado pela menor 

velocidade do vento (Quadro 7.10). Os locais 3 e 7 tiveram a temperatura do ar mais 

elevada, respectivamente, em 72.0 % e 55.3 % das ocasiões (a soma é superior a 100 % 

porque os dois locais registaram, em muitas ocasiões, temperaturas iguais) embora com 

diferenças muito fracas em relação aos outros locais (a mediana dos pontos 7 e 10 – 

respectivamente o mais quente e o mais frio – diferenciou-se apenas 0.8°C). O local 5 

só muito raramente teve a temperatura do ar mais elevada e os valores elevados de 

Temperatura Fisiológica deveram-se sobretudo à fraca velocidade do vento.  

 Foram analisadas as características dos períodos em que cada um dos locais 3, 5 

e 7 foram os mais quentes (direcção e velocidade do vento no local e em Lisboa/GC, 

nebulosidade em Lisboa/GC). Quanto ao local 5, não foi encontrada uma relação 

significativa com os factores referidos; Os outros locais destacaram-se nas situações em 

que se encontravam abrigado do vento: o local 3, com vento com uma componente 

Norte forte e uma menor componente zonal e o local 7 em situações de forte 

componente W (Quadro 7.11). 

 

Quadro 7.11. Caracterização quanto às componentes do vento regional dos períodos em 
que os locais 3, 5 e 7 tiveram os valores mais altos de Temperatura Fisiológica, nas 

observações nocturnas de Junho de 2001 

Local mais quente Componente meridiana média Componente  zonal média 

3 3.1 -0.78 

5 2.9 -0.92 

7 1.9 -1.6 

Componente meridiana positiva – Norte; Componente zonal positiva - W 

 

 O local 9 foi o mais frio em 63.0 % dos casos e o 10 em 31.0 %, com os valores 

médios das diferentes temperaturas muito próximos entre si e velocidade do vento 

relativamente elevadas (ambos os registadores estavam em espaços abertos). A Tmrt foi 

o factor determinante dos valores de Temperatura Fisiológica, porque, como já se viu, 
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as diferenças de temperatura do ar foram muito reduzidas; a diferença média da 

velocidade do vento (1.1 m/s) entre os locais 3 e 9 também só justifica uma variação de 

Temperatura Fisiológica de 0.9°C. O local 8 teve valores de velocidade do vento 

semelhantes ao local 9; contudo os valores de Temperatura Fisiológica foram 

claramente mais elevados em 8, por se situar numa rua, com Tmrt muito mais elevada.  

 

- Análise estatística das noites de Inverno 

 
A análise das séries de valores de Temperatura Fisiológica, recorrendo ao teste 

U de Mann-Whitney (Quadro 7.12) e à sua caracterização estatística (Quadro 7.13), 

permitiu detectar algumas diferenças em relação ao período estival. O local 3 

destacou-se de uma forma muito mais clara, quanto à Temperatura Fisiológica (mas 

não em relação à temperatura do ar), tendo tido pouco mais de 50 % de valores de 

Temperatura Fisiológica inferiores a 8°C (note-se que os locais 9 e 10 tiveram perto de 

95 %) e o local 7 aproximou-se dos locais 1 e 2.  

 

- Variação espacial nas noites de Inverno 

  

 Tal como no Verão, o local 3 foi o mais quente na maior parte das observações 

(71.8 %), seguindo-se o local 7 (16.3 %). Os locais 1 e 2 foram igualmente os mais 

quentes num número considerável de registos (respectivamente em 11.1 e 8.5 %), o que 

não ocorreu em Junho. Note-se que, neste período, o local 5 não funcionou; este local 

foi um dos mais quentes no Verão, contudo, no Inverno, é de esperar um 

comportamento diferente, dado que o local se manteve sempre à sombra (fig. 7.4e). 

Também como no Verão, o local 3 destacou-se sobretudo em situações de fluxo do 

quadrante N (Quadro7.14) e o local 7 com vento com componente predominante de W; 

os locais 1 e 2 foram os mais quentes principalmente em condições de fluxo de NE, nas 

quais o vento sopra relativamente forte no local 3. 
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Quadro 7.12. Valores de p associados ao teste U de Mann-Whitney para avaliar o significado da diferença entre as séries de Temperatura 
Fisiológica nos diferentes locais de medição, nas noites de Inverno;  

os valores de p inferiores a 0.05 para um nível de 0.95 indicam uma diferença significativa 

Locais 1 2 3 6 7 8 9 10 
1 1 0.26 0.000 0.000 0.74 0.000 0.000 0.000 
2  1 0.000 0.000 0.72 0.000 0.000 0.000 
3   1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
6    1 0.000 0.67 0.000 0.001 
7     1 0.000 0.000 0.000 
8      1 0.000 0.000 
9       1 0.30 
10        1 

 
Quadro 7.13. Caracterização dos locais de medição nas noites de Inverno 

  Frequências (%) de valores de 
Temperatura Fisiológica 

Perc. 5 Mediana 

 Locais <10°C < 8°C < 4°C Temp. 
Fisiológi-

ca 

Temp.Fi-
siológica 

Ta (°C) Tmrt (°C) v (m/s) 

Grupo A 3 3.7 51.5 5.6 3.8 7.9 11.3 9.8 1.0 
Grupo B 7 8.1 79.3 7 3.5 6.4 11.0 9.0 1.7 

 1 7 80.4 6.3 3.9 6.5 11.3 11.2 2.2 
 2 5.9 82.2 7 3.6 6.4 11.3 10.1 2.0 

Grupo C 6 3.3 89.3 13 2.8 5.5 11.0 8.4 2.4 
 8 1.5 92.2 11.1 2.7 5.7 11.1 9.7 3.2 

 9 0 94.8 24.8 1.9 5.0 10.9 6.2 2.6 

Grupo D 10 0 97.8 23.7 1.5 5.1 10.8 6.0 1.9 
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Quadro 7.14. Caracterização quanto às componentes do vento regional dos períodos em 
que os locais 3, 7 e 1 tiveram os valores mais altos de Temperatura Fisiológica, 

 em Fevereiro de 2001 

Local mais quente Componente meridiana média Componente zonal média 
3 3.1 -0.41 
7 -0.04 -1.05 
1 3.0 1.82 

 

 Os locais mais frios foram, de novo, quase sempre, o 9 e o 10. O local 8, 

contudo, teve essa posição em 5.2 % dos casos, sempre com vento do quadrante Norte.  

 

- As amplitudes espaciais nocturnas 

 

As amplitudes espaciais nocturnas de temperatura do ar foram relativamente 

pequenas, com valores muito semelhantes no Verão e no Inverno (Quadro 7.15). O 

valor máximo foi atingido na madrugada de 20 de Fevereiro, com céu limpo e vento 

fraco do quadrante Norte; nesta situação, a temperatura mais elevada foi registada no 

local 3 (9.9º C) e a mais baixa no local 10 (7.8º C). Note-se contudo que, nos restantes 

parâmetros da amplitude espacial (média e percentis), os valores estivais foram um 

pouco superiores aos de Inverno. 

  

Quadro 7.15. Amplitudes espaciais nocturnas (ºC) 

 Junho Fevereiro 
 Ta Temp. 

Fisiológica 
Tmrt Ta Temp. 

Fisiológica 
Tmrt 

Máxima 1.7 5.3 6.1 2.1 5.7 7.1 
Mínima 0.3 2.0 3.4 0.2 1.7 2.1 
Média 0.8 3.1 5.0 0.6 3.3 5.0 

Percentil 25 0.6 2.5 4.9 0.4 2.6 5.0 
Percentil 75 0.9 3.5 5.2 0.8 3.9 5.5 

   

 As amplitudes espaciais de Tmrt foram, naturalmente, superiores às da 

temperatura do ar e as da Temperatura Fisiológica apresentaram valores intermédios 

em relação aos dos parâmetros de base. As maiores amplitudes destas variáveis foram 

também atingidas na madrugada do dia 20 de Fevereiro.  
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A amplitude espacial dos valores de Temperatura Fisiológica variou ao longo da 

noite, de forma diferente, no Verão e no Inverno. No Verão, em média, o valor mais 

baixo ocorreu no início da noite e o mais alto de madrugada (fig. 7.23); a temperatura 

do ar e a temperatura radiativa não tiveram o mesmo comportamento. A diminuição da 

amplitude espacial da Temperatura Fisiológica ao longo da noite deveu-se à velocidade 

do vento e, particularmente, à componente Norte do vento em Lisboa/GC: O coeficiente 

de correlação entre a amplitude média de Temperatura Fisiológica e essa componente é 

–0.79 (valor significativo, para um limiar de probabilidade de 0.99). Assim, a evolução 

média da amplitude espacial de Temperatura Fisiológica, no Verão, caracterizou-se 

por valores baixos no início da noite, com vento ainda forte do quadrante Norte, 

aumentando até à madrugada, correlativamente à diminuição da velocidade do vento. A 

amplitude espacial da temperatura do ar teve igualmente uma relação linear significativa 

com a componente Norte do vento regional, embora muito mais fraca do que a da 

Temperatura Fisiológica (r = -0.40).  

 

 Nas noites de Inverno, a amplitude espacial média da Temperatura Fisiológica 

aumentou até às 22 h; a partir daí os valores não variaram de forma substancial, ao 

contrário do que se passou no Verão. O coeficiente de correlação entre a amplitude 

espacial de Temperatura Fisiológica e a velocidade do vento (não com a componente 

norte da velocidade do vento, como no Verão) é, contudo, significativo (r = -0.65), 

assim como  relação da temperatura do ar com o vento, embora seja, neste caso, muito 

mais fraca (r = -0.34). A nebulosidade contribuiu, de forma significativa, para a 

explicação da variância da amplitude espacial da temperatura do ar (mas não da 

Fig. 7.23. Amplitude espacial média da temperatura fisiológca 
e valor médio da componente meridiana do vento, em 

Lisboa/GC, em Junho de 2001
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Temperatura Fisiológica); conjuntamente, a velocidade do vento e a nebulosidade 

explicaram 31 % da variância da amplitude da temperatura do ar. 

 

- Factores condicionantes da temperatura do ar nocturna 

 

A relação entre a temperatura do ar e o SVF foi objecto de diferentes estudos, 

com resultados nem sempre comparáveis (SVENSSON, 2002b). A escala a que os estudos 

foram efectuados parece ser um factor importante. Segundo OKE (1981), estudos 

experimentais e empíricos, efectuados em cidades europeias, norte americanas e 

australianas permitem concluir que a geometria urbana é a condicionante física básica 

da ilha de calor urbano nocturna, na Urban Canopy Layer, sob condições de céu 

limpo e vento fraco e em situações em que a emissão de calor urbano tenha uma 

importância reduzida no balanço energético. Este autor encontrou a seguinte relação 

entre a intensidade máxima da Ilha de calor urbano (∆ T u-r(max)) e o SVF no centro da 

cidade, com R2 = 0.88: 

 
 ∆ T u-r(max) = 15.27 – 13.88 SVF      (7.12) 

 
ELIASSON (1996) não encontrou uma relação significativa entre a temperatura do 

ar e o SVF, em Gotemburgo. Salienta contudo que estas conclusões (confirmadas 

também por PARK, 1987, para as cidades japonesas e coreanas), dizem respeito à 

diferenciação entre os centros urbanos e as áreas rurais, ou entre diferentes cidades, não 

permitindo tirar conclusões sobre a variação microclimática da temperatura no interior 

de um mesmo espaço urbano. Pelo contrário SVENSSON (2002b), na mesma cidade, 

encontrou uma relação forte entre a temperatura e o SVF, dentro de diferentes categorias 

de utilização do solo (que não tinham sido distinguidas em ELIASSON, 1996). EZPELETA 

e VERAS (1998) estudaram a relação entre a geometria urbana e a temperatura do ar 

nocturna, em Santiago de Compostela; em 14 locais; o coeficiente de correlação linear 

entre o SVF e Ta, calculado neste estudo, é de -0.80 e -0.82, para condições de céu 

limpo, respectivamente no Verão e no Inverno. 

GOH e CHANG (1999) analisaram a relação entre a intensidade de ∆ T u-r(max) 

às 22 h e  a geometria urbana, representada pela razão H/W, em Singapura. Estes autores 

encontraram uma relação estatisticamente significativa (embora não muito forte: 

r2 = 0.28) entre a intensidade máxima de ∆ T u-r(max) (correspondente de facto à maior 
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diferença de temperatura encontrada num percurso de medições, num dado bairro) e o 

valor mediano de H/W, em cada bairro.  

 Verificou-se, no ponto 4a que, durante a noite, a Tmrt foi fortemente 

condicionada pelo SVF. Neste ponto, a relação entre a temperatura do ar, o SVF e outros 

factores explicativos é analisada através da regressão linear, recorrendo-se ao processo 

“passo a passo” (Stepwise) para seleccionar o conjunto de variáveis que melhor explica 

a variância da variável dependente.  

 O coeficiente de correlação linear entre o SVF e a temperatura do ar mediana dos 

pontos de medição, indica uma relação estatisticamente significativa, mais forte no 

Verão (r2 = 0.89) do que no Inverno (r2 = 0.72).   

Evidentemente, nem em todos os períodos de medição se verificou a mesma 

dependência do SVF. No Verão, o coeficiente de correlação da temperatura do ar com o 

SVF foi significativo em 91 % dos casos e, no Inverno, só em 36 % (para um limiar de 

0.95). No Verão, as observações em que se verificou uma correlação mais forte com o 

SVF corresponderam às situações de temperaturas mais elevadas, vento mais fraco 

(sobretudo a componente Norte) e menor humidade relativa. A relação com a 

nebulosidade ainda não foi estabelecida dado que, neste período, foram feitas poucas 

observações com céu nublado; contudo, estas associaram-se sobretudo às situações de 

fraca relação de Ta com o SVF. No Inverno, puderam ser estabelecidas as mesmas 

relações, embora de forma menos clara.  

O pequeno número de pontos de observação levou a procurar uma forma de 

estender a análise a uma população de maiores dimensões. Dado que os valores 

absolutos de temperatura do ar dependem, em primeiro lugar, de factores de escala 

sinóptica e regional, optou-se por normalizar esses valores em relação à média e desvio 

padrão de cada período de observação, calculando o valor de Taz de acordo com a 

equação 5.1. 

 O coeficiente de regressão entre a totalidade dos valores de temperatura do ar 

normalizada e o SVF indica uma relação estatisticamente significativa, mais forte no 

Verão do que no Inverno: r2 = 0.63 em Junho de 2001 (para n = 2460); r2 = 0.48 em 

Fevereiro de 2002 (n = 2160).  

 Para aprofundar a explicação da variação espacial da temperatura do ar, 

utilizaram-se outras variáveis independentes: a velocidade do vento no local e as 

características funcionais das ruas (função comercial/residencial), de acordo com o 

processo descrito para as medições itinerantes de Tmrt.  
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 O melhor modelo obtido através da regressão passo a passo (stepwise) permite 

explicar entre 60 % (no Inverno) e 63 % (no Verão) da variância (Quadro 7.16). É um 

resultado muito significativo, considerando a dimensão da amostra. O facor com maior 

peso é sempre, indiscutivelmente, o SVF, sobretudo no Verão. No Inverno (e 

considerando o conjunto dos valores), a distinção rua comercial/rua não comercial 

contribui igualmente de forma muito significativa para a explicação da variância 

espacial da temperatura do ar. A velocidade do vento é mais importante no Verão. Em 

suma, os desvios da temperatura em relação à média do bairro são claramente superiores 

nos locais com baixo SVF e também (aspecto menos importante), com menor 

velocidade do vento; no Inverno as temperaturas tendem também a ser mais elevadas na 

rua Prof. João Barreira, com função comercial. 

 

Quadro 7.16. Resultados da regressão entre a temperatura nocturna 
 e as variáveis explicativas 

 Verão Inverno Total 
N 2460 2160 4620 
R2 0.63 0.60 0.59 
β para as Variáveis independentes 
SVF -0.79 -0.62 -0.71 
Função 

comercial/residencial 
_ 0.33 0.16 

LN v(t) -0.15 -0.10 -0.06 
 

 Os resultados obtidos em Telheiras parecem assim consistentes com os referidos 

na bibliografia citada: relação negativa significativa, embora não muito forte, entre a 

temperatura do ar e o SVF, através da influência da geometria urbana sobre o balanço 

radiativo de grande comprimento de onda. Essa relação é reduzida pela influência da 

velocidade do vento, verificando-se também a interferência de factores funcionais, 

provavelmente devido à emissão de calor de origem antrópica associada às funções 

terciárias.  

 Por outro lado, dado que o SVF condiciona fortemente, quer a temperatura 

radiativa, quer a temperatura do ar (e apresenta igualmente uma relação estatisticamente 

significativa com a velocidade do vento), é natural que a Temperatura Fisiológica 

nocturna seja também fortemente condicionada pela geometria urbana. A utilização 

dessa relação na modelização da variação espacial das condições bioclimáticas será feita 

no ponto 5. 
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4c2. A Temperatura Fisiológica, temperatura do ar e Tmrt diurnas 

 

- Análise estatística nos dias de Verão 

 

 A comparação entre os valores de Temperatura Fisiológica nos diferentes locais, 

através do teste U de Mann-Whitney (Quadro 7.17),  permitiu formar dois grupos de 

locais (Quadro 7.18), com um comportamento relativamente homogéneo:  

- O grupo A, integra os locais com temperaturas mais elevadas: mediana de 

Temperatura Fisiológica superior a 30.0°C e frequência muito baixa de 

valores inferiores a 13°C. As suas características são muito diversas: nos 

locais 9, 10 e 4, abertos, com reduzida ocultação do céu (fig. 7.4); os valores 

de  Tmrt foram os mais elevados (associando-se a um elevado número de 

horas de Sol), o que foi em parte compensado, na Temperatura Fisiológica, 

pela velocidade do vento elevada. O local 3 (numa rua de orientação E-W), 

com um ritmo de insolação particular, situou-se à sombra entre as 11.30 h e 

as 14 h. O local 5, junto ao limite W de uma praceta, destacou-se, sobretudo 

pelos valores extremos (veja-se o valor do percentil 95); neste local, a 

temperatura do ar foi elevada e velocidade mediana do vento reduzida; a Tmrt 

mediana, foi relativamente baixa, de acordo com a curta duração da 

insolação. 

- O grupo B compreende os locais 7, 2 e 6, também com características muito 

variadas e com um valor mediano de Temperatura Fisiológica entre os 28°C 

e os 30°C; o local 7 teve a temperatura mediana do ar mais elevada e a Tmrt 

mais baixa de Telheiras (o local apenas teve 6 horas diárias de insolação, até 

às 13 h); a frequência de situações de desconforto térmico muito acentuado 

(> 41°C), foi elevada e a de condições Frescas (< 13.0°C), relativamente 

baixa (Quadro 7.18).   

- Nos locais 1 e 8 a Temperatura Fisiológica foi a mais baixa; estes locais  não 

se assemelharam, pelo seu comportamento, a nenhum outro (nem tão pouco 

entre si). Estão ambos em ruas N-S, com 5 horas de insolação diária (embora 

em períodos do dia diferentes – Fig. 7.4a e 7.4h). O local 8 destacou-se por 

velocidades do vento elevadas e pela frequência muito baixa de situações de 

desconforto térmico extremo e o local 1, por valores de Tmrt relativamente 

baixos (apenas recebe radiação solar directa durante a manhã).  
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- Variação espacial nos dias de Verão 

 

 Na análise da variação dos dados diurnos foi seguido um método diferente do 

utilizado para o período nocturno: no essencial, o padrão espacial de variação das 

temperaturas, entre as diferentes noites e ao longo de cada noite mantém-se constante, o 

que simplificou bastante a análise. De dia, a complexidade do campo térmico é muito 

maior e este está em constante modificação, devido à variação da posição do Sol e 

consequente modificação da distribuição das áreas de sombra. A Temperatura 

Fisiológica depende também da velocidade do vento, muito irregular, mas que em 

termos médios, aumentou ao longo do dia (fig. 7.24), com os valores mais baixos 

durante a manhã (às 9:30 h e 10:00 h5) e os mais elevados às 18:30 h.  

 

 

  

                                                           
5 No período estudado (10 a 22 de Junho de 2001), observou-se uma diminuição da velocidade do vento 
por volta das 10 h, quer em termos médios, quer na maior parte dos dias; o mesmo não se verifica, 
contudo, no comportamento médio do vento de Lisboa/Portela, no período 1971/2000 (analisado no 
capítulo 2), em que existe um aumento contínuo da velocidade do vento ao longo da manhã. 

Fig. 7.24. Velocidade média do vento em Lisboa/GC, de 
10 a 22 de Junho de 2001
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Quadro 7.17. Valores de p associados ao teste U de Mann-Whitney para avaliar o significado da diferença entre as séries dos valor de 
Temperatura Fisiológica nos diferentes locais de medição;  

os valores de p inferiores a 0.05 (a negrito) para um nível de 0.95 indicam uma diferença significativa 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 1 0.03 0.0000 0.0000 0.0000 0.05 0.0003 0.034 0.0000 0.0000 
2  1 0.0005 0.0007 0.0000 0.8 0.15 0.0000 0.01 0.006 
3   1 0.71 0.24 0.0002 0.03 0.0000 0.3 0.9 
4    1 0.3 0.0003 0.03 0.0000 0.18 0.63 
5     1 0.0000 0.004 0.0000 0.05 0.19 
6      1 0.12 0.0000 0.009 0.0003 
7       1 0.0000 0.18 0.03 
8        1 0.0000 0.0000 
9         1 0.37 
10          1 
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Quadro 7.18. Caracterização dos locais de medição nos dias de Verão 

Frequências (%) de valores de 
Temperatura Fisiológica 

Percentil 95 
 

Mediana  Locais 

>=50 >=41 >=35 <18 <13 Temp. 

Fisiológica 

Temp. 

Fisiológica 

Ta (°C) Tmrt 
(°C) 

v (m/s) 

5 3.1 21.8 38.5 11.9 0.8 48.8 32.5 24.3 52.5 1.3 
3 0 9.7 36.2 7.1 0.9 43.3 31.8 23.3 52.6 1.7 
4 0 15.7 36.5 11.7 2.8 45.0 31.3 24.0 58.3 2.3 
10 0.0 8.3 32.5 6.0 1.7 42.1 31.2 23.7 58.7 2.7 

Grupo A 
 

9 0.0 13.4 33.0 8.3 4.3 43.2 30.2 24.0 58.7 3.1 

7 1.7 13.4 34.5 15.1 1.1 46.0 29.4 24.4 37.6 1.5 
2 0.3 15.6 30.1 20.7 3.4 46.4 28.4 23.0 47.6 2.1 

Grupo B 

6 0 14.6 28.1 20.8 4.4 45.7 28.4 23.0 54.3 2.5 

 1 0.6 11.1 24.5 24.2 4.0 43.6 25.9 23.0 37.7 2.2 
 8 0 4.8 17.6 26.9 4.8 40.5 24.2 23.0 54.3 3.1 
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A situação sinóptica geral é um factor importante do ritmo de variação do 

conforto térmico, nos vários locais. Para a análise dos valores de Temperatura 

Fisiológica foram seleccionados dois dias com tipos de tempo diferenciados e 

representativos do Verão (fig. 7.5): o dia 17 de Junho, com vento relativamente forte 

do quadrante N (tipo N2 – Quadro 3.5) e o dia 19 de Junho, em que o vento soprou 

moderado de NE a ENE ao longo do dia, tendo rodado para NW a partir das 17 h (tipo 

E-N1). Nos dois dias as condições foram de céu limpo ou pouco nublado (nebulosidade 

máxima de 2/8). As temperaturas do dia 19 foram superiores às normais, para a época e 

as do dia 17 inferiores. No período 1971/2000, os tipos de tempo com rumo do vento do 

N ou NW representaram 50.2 % do mês de Junho e os tipos de tempo com predomínio 

dos fluxos do quadrante E ao longo do dia representaram 22.9 %. 

Na figura 7.25, além do valor absoluto de Temperatura Fisiológica 

(naturalmente mais elevado no dia 19 do que no dia 17) e da direcção do vento em 

Lisboa/GC, é indicada a classificação dos valores normalizados, em relação à média e 

desvio padrão de cada período de observação. 

Apesar das diferenças entre os dois dias, o ritmo geral de variação dos valores de 

Temperatura Fisiológica foi semelhante, sendo determinado, sobretudo, pelas 

condições de insolação (o facto de se considerarem períodos de 30 min. introduz uma 

margem de erro nesta análise). O exemplo do local 3 é elucidativo neste aspecto (fig. 

7.25), com dois máximos de Temperatura Fisiológica, um de manhã, outro, mais 

importante, à tarde, separados por um período de sombra. Durante a manhã, após um 

curto período em que os locais 9 e 10 foram os mais quentes, por serem os primeiros a 

receber radiação solar directa, as Temperaturas Fisiológicas mais elevadas foram 

registadas nos locais 3 ou 7 (dependendo das condições de ventilação). Estes pontos 

foram os mais quentes devido ao abrigo em relação ao vento e, no caso do local 7, à 

proximidade de uma parede exposta a E, portanto fortemente irradiada durante a manhã 

(com o valor máximo de irradiação solar por volta das 8.30 h). O local 1 tem condições 

geométricas semelhantes, registando igualmente temperaturas elevadas desde que 

começou a receber radiação solar directa.  

Na generalidade dos pontos de medição, registaram-se os valores mais elevados 

de Temperatura Fisiológica entre as 14 h e as 14.30 h, no dia 17 e, entre 15.30 h e as 16 

h, no dia 19. A excepção foram os locais 1 e 7, em que as temperaturas fisiológicas mais 

elevadas se verificaram durante a manhã, pelas razões já apontadas.  
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Durante a tarde, os locais  3 e 5 foram os mais quentes. Este último local, além 

de se encontrar muito abrigado do vento, tem uma posição de certa forma simétrica em 

relação à do ponto 7: situa-se junto a uma parede exposta a W, com irradiação solar 

máxima às 16.30 h; teve por isso Temperatura Fisiológica elevada até ao final da tarde. 

A influência da direcção do vento manifestou-se sobretudo nos locais com 

maior abrigo em relação ao fluxo de uma dada direcção. Assim, o local 3 (abrigado 

de Norte) destacou-se muito mais no dia 17 do que no dia 19: no primeiro dia (com 

nortada), o valor de z situou-se acima de 1.2 em 12 observações e acima de 1.8 em 3; no 

dia 19, o valor de z = 1.2 só foi ultrapassado em 3 observações e z = 1.8 em 1 caso. Pelo 

contrário, os locais situados em ruas com orientação N-S (locais 1, 2 e 8), tiveram 

valores relativos de Temperatura Fisiológica mais elevados no dia 19. No dia 17 entre 

as 12.0 h as 13.30 h, com vento forte de Norte, o local 8, mesmo ao Sol, permaneceu 

mais frio do que o local 3, à sombra.  

 

- Análise estatística dos dias de Inverno  

 
 O padrão espacial de variação da Temperatura Fisiológica diurna de Inverno 

(Quadros 7.19 e 7.20) diferiu do de Verão: 

- Os valores medianos de Temperatura Fisiológica e Tmrt mais elevados 

ocorreram nos locais 9 e 10 (Quadro 7.20), devido ao elevado número de 

horas de Sol;  

- O local 7, com radiação solar directa apenas durante a manhã (fig. 7.4m), 

destacou-se sobretudo pelos valores extremos de Temperatura Fisiológica; 

o seu comportamento justificou-se pelo reduzido número de horas de Sol, 

durante as quais a Tmrt foi muito elevada e o vento fraco;  

-  Os locais 1, 2, 3 e 6 formaram um grupo relativamente homogéneo, 

sobretudo quanto aos valores medianos de Temperatura Fisiológica. Em 

relação aos valores extremos, os pontos 1 e 2 destacaram-se positivamente e 

o 3 apresentou um dos valores mais baixos; 

- Tal como no Verão, o local 8 não se assemelhou a nenhum dos outros, tendo 

os valores medianos mais baixos (e também os valores extremos, com 

excepção do local 3). Registou também a temperatura do ar mais baixa e a 

maior velocidade mediana do vento. 
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Quadro 7.19. Valores de p associados ao teste U de Mann-Whitney para avaliar o significado da diferença entre as séries dos valor de 
Temperatura Fisiológica nos diferentes locais de medição;  

os valores de p inferiores a 0.05 (a negrito) para um nível de 0.95 indicam uma diferença significativa 

 1 2 3 6 7 8 9 10 
1 1 0.57 0.52 0.24 0.01 0.0003 0.0003 0.0000 
2  1 0.75 0.71 0.11 0.0000 0.015 0.0001 
3   1 0.21 0.05 0.0000 0.0000 0.0000 
6    1 0.0000 0.0000 0.09 0.001 
7     1 0.0000 0.12 0.006 
8      1 0.0000 0.0000 
9       1 0.15 
10        1 

 
Quadro 7.20. Caracterização dos locais de medição nos dias de Inverno 

Frequências (%) de valores de Temperatura 
Fisiológica 

Percentil 
95 

Mediana  Locais 

>=35 <18 <13 < 8 < 4 Temp. 

Fisioló-

gica 

Temp. 

Fisioló-

gica 

Ta (°C) Tmrt (°C) V (m/s) 

10 0.0 55.9 32.7 5.2 2.4 29.4 16.6 16.1 49.8 2.6 Grupo A 
9 0.0 60.2 34.6 7.1 1.9 29.9 16.2 15.4 48.2 2.9 

 7 7.1 73.5 39.8 5.7 0.5 37.0 14.2 14.9 26.7 1.8 
6 0.0 60.7 48.3 10.0 1.4 30.6 13.7 15.2 27.3 2.8 
3 0.0 81.5 48.8 6.2 0.5 20.4 13.0 14.8 25.9 1.4 
1 3.8 77.7 51.7 8.5 0.5 33.3 12.8 15.3 25.9 2.5 

Grupo B 

2 2.4 66.8 50.2 11.4 1.9 33.1 12.8 15.4 24.3 2.3 
 8 0.0 82.9 64.5 16.1 2.8 21.7 10.8 14.6 24.8 4.0 
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- Variação espacial nos dias de Inverno 

 

 O ritmo diurno de variação da Temperatura Fisiológica, no Inverno, foi também 

estudado a partir de dois dias com tipos de tempo diferenciados (fig. 7.26; Quadro 3.5). 

O dia 17 de Fevereiro de 2002 integrou-se no tipo E/N, tendo tido céu limpo, 

temperatura do ar próxima dos valores normais para a época e vento de NE a ENE. No 

dia 24, com tipo de tempo N1, as condições foram também de céu limpo, temperatura 

do ar pouco superior à normal e vento do quadrante Norte. Os tipos de tempo com 

fluxos do quadrante E durante o dia corresponderam a 43.9 % dos dias de Fevereiro e 

aqueles em que o vento dominante foi de N ou NW a 24.3 %.  

 O ritmo de variação das condições térmicas em Fevereiro foi, nos seus traços 

gerais, semelhantes ao do Verão; os períodos de insolação foram naturalmente mais 

curtos (Quadro 7.3) e a intensidade da radiação recebida menor.  

Durante a manhã, todos os locais situados em ruas estavam à sombra; os pontos 

9 e 10 (em áreas abertas) foram por isso claramente beneficiados. Contudo, os locais 3 e 

7, mesmo à sombra, conheceram Temperaturas Fisiológicas mais elevadas; O local 7 

por se situar junto a uma parede exposta a W. O ponto 3 esteve sempre à sombra, 

contudo, a parede exposta a Sul, do lado oposto da rua, recebeu radiação solar durante 

todo o dia, acima aproximadamente dos 8 m de altura. Este facto contribuiu para que, no 

dia 24 de Fevereiro, a Temperatura Fisiológica fosse aí superior à de alguns dos locais 

que se encontravam ao Sol (locais 1, 2, 6 e 8). O factor determinante dessa diferença foi, 

contudo, o abrigo em relação ao vento de Norte no local 3, enquanto os locais 1, 2, 6 e 8 

se encontravam fortemente expostos ao vento.  

 Durante a tarde, as temperaturas mais elevadas ocorreram nos pontos mais 

abertos (6, 9 ou 10), ao Sol, dependendo sobretudo das condições de ventilação: o local 

10, relativamente abrigado em relação ao vento de Norte, destacou-se no dia 24; o local 

6 foi mais o quente no dia 24, por estar abrigado do fluxo de E.  
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- As amplitudes espaciais diurnas  

 

 As amplitudes espaciais diurnas foram muito superiores às nocturnas, 

(Quadro 7.21) reflectindo as diferenças entre locais à sombra e ao Sol. As amplitudes 

mais elevadas foram por isso, naturalmente, as da Tmrt (cuja média atingiu os 22.0º C 

em Junho, com um máximo de 28.5º C) e as menores as da temperatura do ar (média de 

3.3º C em Junho, não ultrapassando os 6.8º C). Os valores estivais foram, além disso, 

superiores aos de Inverno, excepto para a amplitude máxima da Temperatura 

Fisiológica e Tmrt. A amplitude espacial de Tmrt e Temperatura Fisiológica mais 

elevada registou-se às 10 h do dia 20 de Fevereiro de 2002, com os locais 9 e 10 já ao 

Sol e os restantes à sombra (a temperatura mais elevada foi registada no local 10, a mais 

baixa no local 2) e vento moderado de Norte. 

 

Quadro 7.21. Amplitudes espaciais diurnas (ºC) 

Junho Fevereiro  
Ta Temp. 

Fisiológica 

Tmrt Ta Temp. 

Fisiológica 

Tmrt 

Máxima 6.8 22.6 28.5 4.5 23.4 29.9 
Mínima 0.4 2.0 2.5 0.2 1.5 1.3 
Média 3.2 13.1 22.0 1.9 8.9 18.9 

Percentil 25 2.3 11.6 20.3 1.0 4.6 6.3 
Percentil 75 3.9 15.5 25.0 2.6 11.7 26.4 

 

 O ritmo de variação da amplitude espacial diurna foi complexo (fig. 7.27), sendo 

condicionado pelas condições de insolação nos vários locais. No Verão (tanto para a 

Temperatura Fisiológica como para a temperatura do ar), a maior diferenciação espacial 

ocorreu de manhã (com o local 7 ao Sol e os restantes à sombra); as amplitudes 

espaciais diminuíram próximo das 12 h (com todos os locais ao Sol excepto o 3, o qual, 

contudo, se encontrava relativamente quente) e um novo aumento da amplitude, com 

outros locais à sombra. No Inverno, a curva de variação foi mais simples, com um único 

máximo às 11.30 h.  

 A amplitude espacial nos dias de Verão foi modelizada (R2 = 0.61), através de 

uma regressão polinomial de 4ª ordem (fig. 7.28), tendo como variável independente o 

número de ordem da hora do dia (a partir das 6 h). O R2 aumentou para 0.72 adoptando 
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como variável dependente o logaritmo natural da amplitude espacial e introduzindo, 

como variável explicativa suplementar, a velocidade do vento em Lisboa/GC.  

 Para o Inverno, a relação entre a amplitude espacial de Temperatura Fisiológica 

diurna e a hora do dia pode ser modelizada através de uma função polinomial de 2ª 

ordem (com R2 = 0.43 – fig. 7.29). O R2 aumenta, de forma muito substancial (0.68), 

introduzindo como variáveis explicativas a velocidade do vento e a nebulosidade em 

Lisboa/GC. 
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Fig. 7.27. Amplitude espacial média da Temperatura Fisiológica, 
em Telheiras 
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Fig. 7.28. Amplitude espacial da Temperatura Fisiológica no 
Verão,  em Telheiras, em função da hora do dia
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Inverno, em Telheiras, em função da hora do dia
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- Factores condicionantes da variação da temperatura do ar diurna  

 

 O campo térmico diurno urbano é muito mais complexo do que o nocturno, 

devido à  diversidade de condições de exposição às várias componentes da radiação 

solar, determinada pela disposição dos edifícios. Talvez devido a esta complexidade (o 

papel desempenhado por cada edifício varia continuamente em função da posição do 

Sol), não se conhecem exemplos de quantificação das relações entre a temperatura do ar 

diurna e o ambiente urbano. 

 Procurou-se quantificar a relação entre a temperatura do ar diurna e diferentes 

variáveis locais (como foi feito para as temperaturas nocturnas), dando particular 

atenção à geometria urbana. O método escolhido foi a regressão linear múltipla (através 

do processo “passo a passo” Stepwise). Foram testadas diferentes transformações não 

lineares prévias das variáveis independentes. 

Dado que o papel desempenhado por cada parâmetro do local varia com a 

posição do Sol, a análise foi feita separadamente para o Verão e o Inverno, apenas para 

algumas horas: 9 h e 15 h no Verão (período de 10 a 22 de Junho); 10 h e 15 h no 

Inverno (16 a 26 de Fevereiro). 

Tal como para o período nocturno, foi calculado o valor normalizado de 

temperatura do ar (Taz – eq. 5.1), sendo esta a variável dependente. Contudo, deve ser 

considerado que, no período diurno, são “misturadas” duas populações diferentes: locais 

à sombra, por um lado e locais ao Sol, por outro. Em princípio, os locais à sombra têm 

um valor de Taz inferior ao dos locais ao Sol, num mesmo período de observação; o 

mesmo não se passa necessariamente quando se comparam valores de períodos 

diferentes. Por isso, procurou-se só comparar os valores de Taz para um período 

relativamente homogéneo quanto às condições de radiação (altura e azimute solares).  

 Como variáveis independentes, foram considerados diversos factores que 

podem condicionar o balanço energético da área, como a exposição à radiação solar 

directa (através de uma variável binária, em que 1 corresponde à situação de exposição 

à radiação solar directa e 0 corresponde à situação de sombra), o número de horas com 

radiação solar directa no período anterior à medição, a velocidade do vento e o albedo 

médio da superfície da rua, no perfil onde se localiza o registador. Foi além disso 

desenvolvido um método para quantificar a geometria urbana em torno dos locais de 
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medição, considerando a posição dos edifícios, factor fundamental para analisar a sua 

influência sobre o balanço de radiação e a temperatura do ar. 

 

a. Quantificação da geometria urbana 

 

 Para descrever de forma quantitativa a geometria da superfície envolvente de 

cada local de registo, esta foi dividida em 8 sectores, centrados sobre o ponto de 

medição, com uma amplitude de 45º (fig. 7.30). A ocultação do céu em relação a cada 

um desses sectores (em percentagem) foi calculada, recorrendo ao modelo Rayman (fig. 

7.31). As ruas com orientação N-S (locais 1, 2 e 8), têm ocultação mais elevada a E e 

W; o local 3, numa rua com orientação E-W, apresenta maior ocultação a N e a S. O 

local 10, num local aberto, mas com um edifício relativamente alto a Norte, tem uma 

ocultação elevada nessa direcção e reduzida em todas as outras. 

Os edifícios obstruem parcialmente os fluxos de radiação solar directa e difusa, 

sobretudo quando se encontram numa posição próxima do azimute solar. Por outro lado, 

a superfície dos edifícios reflecte a radiação solar directa, em função do seu albedo e 

posição em relação ao azimute solar. 

Uma elevada ocultação numa direcção oposta à do azimute solar indica que 

existe uma superfície reflectora extensa, que reenvia parte da radiação solar para a local 

em estudo (fig. 7.32); além disso, as superfícies nessa direcção, estando ao Sol, são 

fortemente aquecidas e constituem fontes de radiação de grande comprimento de onda. 

Fig.  7.30. Divisão da área em torno de um local de medição da 
temperatura do ar em oito sectores de 45º, para cálculo da 

ocultação do céu por sector
      

.
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Árvores
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Esta análise seria melhorada considerando igualmente o albedo das paredes dos 

edifícios, o que nesta fase não foi possível fazer. A ocultação na direcção do azimute 

solar pode, por outro lado, ter um efeito de redução da radiação solar, directa ou difusa 

(em condições de céu limpo, a maior parte da radiação difusa provém da área em redor 

do disco solar – OKE, 1987). Por outro lado, a existência de obstáculos elevados nesta 

posição pode criar situações de reflexão múltipla, contribuindo para a retenção da 

radiação solar no espaço da rua (da mesma forma que retém a radiação de grande 

comprimento de onda). O balanço entre os dois fenómenos (redução da radiação solar 

por intercepção; retenção da radiação por “reflexão dupla” e absorção), poderá ser 

analisado com maior precisão através de modelos de outro tipo (modelos numéricos, 

que permitam simular os fluxos radiativos); contudo, um modelo empírico, como o que 

é aqui utilizado permite, pelo menos, avaliar a influência da posição dos obstáculos 

sobre a temperatura do ar.  

Considerando que a temperatura do ar (sobretudo numa situação com algum 

vento, o que sempre sucedeu) não responde apenas ao balanço energético no local 

exacto de medição, mas no volume de ar tridimensional entre os edifícios, foi calculada 

também a ocultação por sectores, pelo mesmo processo, para o centro da rua onde se 

situam os pontos de medição ou, no caso das pracetas, para um ponto médio entre o 

local de medição e o centro da praceta. Este segundo cálculo da ocultação do ceu foi 

integrado na equação de regressão, como uma nova variável independente.  
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Resultado do aumento da altura do 
obstáculo do lado contrário
ao Sol:
     - Aumento da superfície reflectora;
     - Aumento da retenção total de
        radiação reflectida(por reflexão
        Múltipla)

Resultado do aumento da altura do 
obstáculo do lado
do Sol:
     - Redução da radiação
       difusa;
     - Aumento da área à sombra.
     - Aumento da retenção total de radiação
       reflectida (por reflexão múltipla)

Fig. 7.32. Efeito da variação da dimensão dos obstáculos urbanos sobre 
o balanço de radiação solar

Radiação solar directa

Radiação solar difusa  atmosférica

Radiação reflectida pelas superfícies

Área de Sombra
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b. Resultados da análise de regressão  

 

 Os resultados apresentados dizem apenas respeito à relação entre a temperatura 

do ar e a ocultação do horizonte por sectores. Embora outras variáveis (insolação, 

velocidade do vento, albedo, etc), tenham, em alguns casos, relação significativa com a 

temperatura do ar, a sua inclusão num modelo de regressão múltipla, juntamente com a 

ocultação do horizonte, não levou a um incremento significativo na variância explicada 

pelo modelo.  

 Os melhores resultados foram obtidos com o logaritmo dos valores de ocultação 

do horizonte. A explicação da variância da temperatura pela geometria do espaço 

envolvente é maior no Inverno do que no Verão (fig. 7.33) e de manhã do que à tarde, 

tendo portanto uma clara relação negativa com a altura do Sol (é natural que a 

obliquidade dos raios solares aumente a importância dos obstáculos sobre o balanço 

radiativo local).  

 A influência de cada variável independente foi avaliada através do coeficiente de 

regressão normalizado (β - fig. 7.33), tendo-se em atenção que os resultados 

apresentados (A a D) dizem respeito a quatro equações diferentes e que os coeficientes 

não podem ser comparados entre as diferentes equações.  

 A influência dos obstáculos no sentido do azimute solar e no sentido oposto a ele 

é evidente no Verão, tanto de manhã como de tarde. A altura dos obstáculos do lado do 

Sol influencia negativamente a temperatura do ar, de forma muito significativa e a dos 

obstáculos do lado oposto tem o efeito contrário. Isto reflecte-se, durante a manhã, nas 

temperaturas mais elevadas registadas no local 7 (forte ocultação a W, reduzida a E – 

fig. 7.31) e, à tarde, no local 5.  

 No Inverno, as relações que se estabelecem entre a temperatura do ar e a 

ocultação do horizonte em direcções determinadas são menos claras. Quer de manhã, 

quer de tarde, a ocultação no sentido do azimute solar apresenta uma relação negativa e 

significativa (embora não muito forte de manhã), com a temperatura. Os locais mais 

quentes (7 e 10 durante a manhã, 6 e 10 de tarde), têm reduzida ocultação nesse sentido 

e, de tarde, também a Sul (favorecendo a penetração da radiação e aquecimento desde o 

final da manhã).  
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Fig.  7.33. Resultados da análise de regressão múltipla entre a 
temperatura do ar normalizada e a geometria urbana (logaritmo 
natural da percentagem de ocultação do horizonte em cada sector)
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 A dificuldade em quantificar as relações entre a ocultação em determinados 

sectores e a temperatura do ar, no Inverno, deve-se a que, nesta estação, o local 10 foi 

um dos mais quentes. Este local tem uma reduzida ocultação em todos os sentidos 

excepto a N (fig.7.31), o que favorece a exposição à radiação directa e difusa. Durante 

as manhãs de Inverno, as temperaturas mais elevadas ocorreram quer neste local, quer 

no local 7, com obstáculos elevados a W e NW. A mistura destas duas situações tira 

significado à relação linear entre a ocultação a W e a temperatura. O local 1 tem uma 

ocultação a W igual ao 7, mas encontra-se à sombra, devido aos obstáculos a E (fig. 

7.31). O local 9 tem condições semelhantes às do 10, mas temperaturas também mais 

baixas; um aspecto que diferencia os dois locais é o elevado albedo da maior parte da 

praceta onde se situa o local 9, o que poderá condicionar o balanço radiativo local  

 De tarde, as temperaturas mais elevadas ocorreram nos locais 10 e 6, tendo este 

último obstáculos elevados a E e NE. Contudo, a maior ocultação nesta direcção 

verificou-se no local 8, local que se encontrava à sombra e com temperaturas baixas. A 

relação entre as temperaturas das tardes de Inverno e a ocultação a E e NE é assim 

pouco clara, embora no único local ao Sol com elevada ocultação nestes quadrantes (o 

local 6) a temperatura tenha sido elevada.  

 
Em resumo: 
 

Durante a noite, a área em estudo diferenciou-se sobretudo pelos valores de 

Tmrt e Temperatura Fisiológica; a variação nocturna da temperatura do ar foi 

muito menor: no Verão, 25 % dos valores de amplitude espacial foram superiores a 

5.2º C para a temperatura radiativa, 3.5º C para a Temperatura Fisiológica e apenas 0.9º 

C para a temperatura do ar (no Inverno, esses valores foram, respectivamente 5.5º C; 

3.9º C e 0.8º C). A amplitude espacial da Temperatura Fisiológica (e, em menor grau, 

da temperatura do ar) diminui com o incremento da velocidade do vento (no Verão, 

sobretudo com a componente Norte da velocidade do vento) e da nebulosidade. 

 O padrão de variação espacial de qualquer das temperaturas consideradas é 

fortemente condicionado pela geometria urbana, quantificada através do SVF: os 

valores de temperatura aumentam com a diminuição da fracção do céu visível, sendo as 

relações sempre estatisticamente significativas. A Tmrt e, no Inverno, a temperatura do 

ar são também afectadas pela produção de calor antrópica, o que se reflecte em 

temperaturas radiativas mais elevadas associadas à ocupação terciária, do piso inferior 
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de parte dos edifícios da R. Prof. João Barreira.  No Verão a variação da velocidade do 

vento afecta também a variação espacial da temperatura do ar.  

Como resultado disto, as temperaturas mais elevadas (considerando tanto a 

temperatura do ar como a Temperatura Fisiológica), foram registadas, com muita 

regularidade, nos locais com menor SVF e maior abrigo do vento: locais 3, 7 e 5. O 

destaque destes locais dependeu, naturalmente, da direcção do vento; com muita 

frequência, o local mais quente foi o 3, devido ao abrigo em relação ao vento Norte. As 

temperaturas mais baixas foram registadas, na maior parte das observações, nos locais 

9 e 10, abertos e expostos ao vento em quase todas as direcções. Note-se que, 

enquanto nos locais com SVF inferior a 0.40 (3, 5, 7 e 1), no Verão, mais de 21 % de 

valores nocturnos de Temperatura Fisiológica foram superiores a 20º C, nos locais mais 

abertos (9 e 10, com SVF superior a 0.70) menos de 3.5 % de valores de observações 

ultrapassaram aquele valor. Nas noites mais quentes de Verão, portanto, os locais mais 

abertos são fortemente favorecidos em termos de conforto térmico. No Inverno, por 

outro lado, as Temperaturas Fisiológicas muito baixas (inferiores a 4º C), representaram 

mais de 20 % nos locais abertos, mas menos de 8 % nos locais com SVF inferior ou 

igual a 0.5 (englobando neste caso o local 2).  

 

A variação diurna dos parâmetros analisados é mais complexa e a amplitude 

espacial dos valores é maior, devido ao facto de uns locais de medição se encontrarem à 

sombra e outros ao Sol. As maiores amplitudes observaram-se na Tmrt (25 % superiores 

a 25 º C no Verão e a 26.4º C no Inverno) e as menores na temperatura do ar (percentil 

75 de 3.9º C no Verão e 2.6º C no Inverno); as da Temperatura Fisiológica foram, 

naturalmente, intermédias (percentil 75 de 15.5º C no Verão e 11.7º C no Inverno). 

A relação com os factores urbanos condicionantes é também complexa, dado 

depender da altura e azimute solares, que variam continuamente. A Tmrt foi 

condicionada pela ocultação do céu (limitativa da radiação solar directa e difusa 

atmosférica) e, sobretudo com o Sol baixo, pela presença de obstáculos no sentido do 

azimute solar. A proximidade de paredes expostas à radiação solar directa aumentou 

a Tmrt, por reflexão e emissão, sobretudo quando essas paredes são aproximadamente 

perpendiculares em relação à direcção dos raios solares; esse fenómeno favoreceu o 

aumento da Tmrt, mesmo quando o local de medição se encontrava à sombra.  

 Foi desenvolvido um método para análise da relação entre a temperatura do ar e 

a geometria urbana, que permitiu chegar a algumas conclusões. A posição dos edifícios 
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em torno do local de medição apresentou uma relação significativa com a temperatura 

do ar, dependendo, evidentemente, da posição do sol. A contribuição da geometria 

urbana para a explicação da variância da temperatura do ar diminui com o aumento 

da altura do Sol. As relações encontradas são, no essencial, semelhantes às observadas 

para a Tmrt: a presença de obstáculos no sentido do azimute solar tem uma relação 

negativa com a temperatura e as superfícies na posição contrária têm uma relação 

positiva. Estas relações são mais nítidas no Verão; no Inverno, existe também uma 

tendência para que os locais mais abertos apresentem temperaturas elevadas (devido 

a condições mais favoráveis à insolação), o que reduz o significado estatístico da 

relação da temperatura com a ocultação do horizonte em determinadas direcções.  

 O padrão espacial das temperaturas variou, muito, ao longo do dia, em função 

das condições de exposição à radiação e ao vento. Os valores mais elevados de 

Temperatura Fisiológica ocorreram em locais ao Sol, abrigados do vento e próximos de 

paredes expostas à radiação solar – como o local 5 (no Verão), próximo de uma parede 

exposta a W e num local abrigado do vento em que, no Verão, mais de 20 % das 

observações com Temperatura Fisiológica foram superiores a 41º C. A periferia das 

pracetas, junto às paredes expostas à radiação solar directa, tendem por isso a ser os 

locais mais quentes (nas ruas, as condições de exposição solar são menos favoráveis). 

Os locais mais frescos têm naturalmente as condições contrárias: locais à sombra, 

expostos ao vento e que não se situem na proximidade de superfícies irradiadas 

directamente pelo Sol. À hora de ocorrência habitual das temperaturas máximas, os 

valores mais baixos de Inverno verificaram-se com muita frequência nos locais 3 e 7 

(respectivamente em 39 % e 56 % das observações entre as 13 h e as 15.30 h), os quais 

se encontravam à sombra. Durante a manhã e no final da tarde, quando a maior parte 

dos locais se encontrava à sombra, os locais mais frescos foram, sobretudo, os mais 

ventosos (locais 8 e 9).  

 

5. Modelização da Temperatura Fisiológica em Telheiras 

 

Procurou desenvolver-se um modelo empírico que permitisse, por um lado, 

estimar a Temperatura Fisiológica em Telheiras, na ausência de dados medidos no local 

e, por outro lado, fazer a representação cartográfica contínua da temperatura, através da 

sua interpolação espacial. As variáveis em que se baseou este modelo foram os valores 
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dos elementos climáticos, medidos em Lisboa/GC e os parâmetros da morfologia urbana 

no bairro.  

Foi seguido um método semelhante ao utilizado no capítulo 5, para a 

modelização do campo de Taz, em duas fases distintas: 

1. Obtenção de um modelo de regressão múltipla, para estimar o valor da 

Temperatura Fisiológica, nos locais de medição de Telheiras (PET(t)) e num 

dado momento, a partir de variáveis independente de dois tipos: 

- dados meteorológicos registados no mesmo momento em Lisboa/GC; 

- parâmetros das características do local; 

A velocidade do vento em cada local de Telheiras  (v(t)) foi introduzida 

como uma das variáveis explicativas, sendo, como já foi referido, um valor 

obtido por simulação do modelo Envi-Met a partir da velocidade e direcção 

do vento em Lisboa/GC e das características geométricas do local. 

2. Interpolação espacial da Temperatura Fisiológica, para outros locais de 

Telheiras e noutros períodos, utilizando a equação de regressão obtida na 

fase anterior. Neste processo recorreu-se a um Sistema de Informação 

Geográfica, sendo a interpolação feita numa quadrícula com 5 m de lado. As 

diferentes variáveis explicativas constituíram Layers independentes, que é 

possível cruzar entre si e multiplicar pelos coeficientes do modelo, de forma 

a obter o resultado cartográfico desejado.  

A modelização dos valores de Temperatura Fisiológica foi feita, 

separadamente, para os períodos nocturno e diurno. Neste último, foram obtidas 

equações distintas para as situações à sombra e ao Sol, de Verão e de Inverno 

(Quadro 7.22); a selecção do grupo de variáveis explicativas em cada equação foi 

feita através de um processo “passo a passo”, sendo retidas apenas as variáveis com 

uma contribuição significativa para a explicação da variável dependente. A 

qualidade do ajustamento obtido em cada equação é dada pelo coeficiente de 

determinação (R2) e pela análise dos resíduos. O coeficiente β (Quadro 7.23) 

permite comparar a importância relativa das diferentes variáveis independentes na 

explicação da variável dependente.  
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Quadro 7.22. Equações de regressão múltipla para estimar a Temperatura Fisiológica em Telheiras 

Noite PET(t) = -1.46184 + (1.07735 Ta Lx/GC) – (3. 07473 SVF) – (2.77031 ln v(t)+1) 
 

Verão PET(t) = -0.65126 + 1.125909 (Ta(Lx/GC)) + 0.00652 (K(Lx/GC)) – 4.9440 (ln v(t)+1) – 0.1157 (NB (Lx/GC)) 
 

Som-
bra 

Inverno PET (t) = 3.33588 + 0.84634 (Ta(Lx/GC)) + 0.00944 (K(Lx/GC)) – 5.20128 (ln v(t)+1) – 0.90877 (SVF) 
 

Verão PET (t) = 16.435 + 1.0464 (Ta (Lx/GC)) – 0.313 (NB (Lx/GC)) + 0.00443 (K (Lx/GC)) - 9.17 (ln V(t)) 
+ 1.718 (SVF) 

Dia 

Sol 

Inverno PET (t) = 12.2394 + 0.799 (Ta (Lx/GC)) – 0.433 (NB (Lx/GC)) + 0.01718 (K (Lx/GC)) - 10.857 (ln V(t)) 
+ 5.8417 (SVF) 

Sendo: 

- PET (t): Temperatura Fisiológica num determinado local de Telheiras (°C); 

- Ta(Lx/GC): temperatura do ar em Lisboa/GC (°C); 

- NB (Lx/GC): nebulosidade em Lisboa/GC (oitavos); 

- K (Lx/GC): radiação solar global estimada segundo o modelo desenvolvido no capítulo 2, em função dos parâmetros astronómicos e 

da nebulosidade (W/m2); 

- V(t): velocidade do vento, simulada para o dado local de Telheiras, através do modelo Envi-Met; LN o logaritmo natural;  

- SVF: Sky View Factor no local. 
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Quadro 7.23. Resultados das equações de regressão para estimação dos valores 
de Temperatura Fisiológica em Telheiras 

 Dia 
 Sombra Sol 
 

Noite 

Verão Inverno Verão Inverno 
N 6262     
R2 0.98 0.97 0.93 0.95 0.93 

% resíduos < 1.0 º C 90.0 65.7 68.5 48.8 45.6 
% resíduos < 2.0 º C 99.1 93.5 95.2 79.6 74.5 

β para as Variáveis independentes 
Ta(Lx/GC) 0.94 0.78 0.5 0.68 0.22 
Ln v(t) -0.22 -0.27 -0.51 -0.50 -0.69 

K (Lx/GC) - 0.25 0.42 0.14 0.35 
NB (Lx/GC) - -0.04 - -0.097 0.16 

SVF -0.096 - -0.027 0.047 0.14 
 

Com excepção das situações diurnas de Inverno, a temperatura do ar em 

Lisboa/GC é a principal variável para estimar PET(t). Nos dias de Inverno, o principal 

papel é desempenhado pelo vento (estimado para Telheiras) e pela radiação solar global.  

O SVF teve uma relação significativa com a PET(t) tanto de noite, como de dia, 

excepto nas situações de Verão, à sombra. A relação é complexa: negativa de noite e 

nos dias de Inverno, à sombra; positiva de dia, com radiação solar directa. Um 

incremento do SVF de 0.5 tem o seguinte efeito sobre a Temperatura Fisiológica: 

- de noite, provoca uma diminuição de 1.5º C na Temperatura Fisiológica;  

- nos dias de Inverno, à sombra, uma diminuição de 0.5; 

- de dia, ao Sol, um aumento a Temperatura Fisiológica em 0.85º C no Verão 

e em 2.5º C no Inverno.  

De noite, a relação negativa da temperatura com o SVF depende, como já foi 

visto, da influência da geometria urbana sobre o balanço de radiação de grande 

comprimento de onda. A relação positiva da Temperatura Fisiológica diurna com o 

SVF, nas situações com radiação solar directa, deve-se à menor redução da radiação 

solar difusa nos locais com menor ocultação do céu (como já foi visto a propósito das 

medições itinerantes de radiação) e ao facto de esses locais receberem radiação solar 

directa durante mais tempo. O incremento de Temperatura Fisiológica no Inverno, à 

sombra, quando o SVF diminui, relaciona-se com a radiação de grande comprimento de 

onda e a menor velocidade do vento nos espaços mais confinados.  
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- Representação cartográfica da variação nocturna  da Temperatura 

Fisiológica em Telheiras  

 

Os modelos descritos permitem estimar o valor de Temperatura Fisiológica 

para qualquer local de Telheiras, desde que sejam conhecidas as suas características 

geométricas e se disponha dos dados de direcção e velocidade do vento e de 

temperatura do ar em Lisboa/GC. Essa estimação foi feita para várias situações 

nocturnas e diurnas, típicas de Verão e de Inverno. A cada uma dessas situações 

correspondeu um valor de temperatura do ar, direcção e velocidade do vento em 

Lisboa/GC. Pode considerar-se que a temperatura do ar (Ta Lx/GC) corresponde às 

condições regionais, sendo a variação microclimática da Temperatura Fisiológica 

determinada pelo vento local e pelo SVF.  

 Na selecção das condições de base para as simulações (quatro diurnas e quatro 

nocturnas) foram escolhidos tipos de tempo (Quadro 3.5 ) característicos do Verão e no 

Inverno, seleccionados pela sua elevada frequência ou pela ocorrência de condições 

extremas de frio ou de calor. Estes tipos de tempo foram escolhidos como exemplos, 

contudo, este método permite fazer o mesmo tipo de simulação para outras condições 

meteorológicas. As simulações de Verão foram feitas para os tipos de tempo E-N1 e N2 

(Quadro 3.5) que representaram, respectivamente, 10.7 % e 16.9 % dos dias desta 

estação do ano; O tipo E-N1 correspondeu às condições de Temperatura Fisiológica 

mais elevada; o N2 associou-se às condições típicas de Nortada, sendo o tipo de tempo 

mais frequente no Verão. Para as simulações de Inverno foi escolhido o tipo E/N (15.4 

% dos dias de Inverno) e o conjunto dos tipos de tempo N3 e N4 (11.6 %), tipos muito 

semelhantes, que se diferenciam sobretudo pela anomalia térmica, mais baixa no tipo 

N4. Estes tipos de tempo correspondem aos valores mais baixos de temperatura, 

sobretudo nocturna no caso do tipo E/N, diurna para os tipos N3 e N4. 

Para cada um destes tipos de tempo foram feitas duas simulações, uma para o 

período nocturno (0 h para o Verão, 6 h para o Inverno) outra para o dia (15 h no Verão, 

16 h no Inverno). As condições de base utilizadas na simulação correspondem aos 

valores médios das diferentes variáveis, para o tipo de tempo respectivo, à hora indicada 

(considerando os meses de Julho e Agosto no Verão, Dezembro, Janeiro e Fevereiro no 

Inverno). Essas condições são caracterizadas no Quadro 7.24 . 
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Quadro 7.24. Condições de base para as simulações de variação espacial da Temperatura Fisiológica 

 Simulação Período 
do dia 

Temperatura 
do ar (º C) 

Velocidade 
do  vento 
(m/s) 

Dir. vento Nebulosidade 
(oitavos) 

Rad. Global 
(W/m2) 

Tipo de 
tempo 

Xn Noite 23.0 2.1 N 0 _ 
Xd Dia 34.6 3.2 E 0 877.5 

E-N1 

Yn Noite 17.6 5.4 N 0 _ 

Verão 

Yd Dia 27.3 5.1 N 0 877.5 
N2 

Wn Noite 5.8 1.5 NE 0 _ 
Wd Dia 13.0 1.9 E 0 241.7 

E/N 

Zn Noite 9.3 2.4 NW 7 _ 

Inverno 

Zd Dia 13.8 3.8 NW 7 84.6 
N3/N4 

 



 

 
 

 

371

5a. Período nocturno 

 

Em todos os casos (fig. 7.34), os valores de Temperatura Fisiológica mais 

elevados situaram-se nas áreas abrigadas do vento (variáveis conforme a sua direcção) e 

com maior ocultação do céu. Os valores mais baixos foram observados nos espaços 

abertos, mais expostos ao vento e com menor ocultação do céu.  

O comportamento das ruas variou em função da sua orientação e da direcção do 

vento: nas simulações Xn e Yn (com vento de Norte), as ruas com orientação N-S 

foram mais frescas (sobretudo no centro da rua) do que a R. Prof. Henrique Vilhena 

(E-W); nesta última, os valores mais elevados foram registados próximo da extremidade 

W, único sector da rua com abrigo contínuo a N e a S. Nas simulações Cn e Zn a 

Temperatura Fisiológica variou nas duas ruas, em função das aberturas laterais que 

permitam a circulação do vento dos quadrantes NE e NW. 

O comportamento das pracetas fechadas ou semi abertas foi mais homogéneo, 

independentemente da direcção do vento: as temperaturas foram mais baixas na área 

central e mais elevadas na periferia. Face às aberturas, os valores de Temperatura 

Fisiológica foi mais baixa, por aquelas constituírem áreas de aceleração, mesmo quando 

a orientação da abertura não coincidia com a do vento.  

Na área das Torres, a W, observou-se um mosaico de valores de Temperatura 

Fisiológica, os sectores mais quentes situaram-se ao abrigo dos edifícios; as condições 

térmicas foram em geral mais moderadas do que nas ruas e pracetas, porque não se 

encontram situações de abrigo e ocultação do céu tão acentuadas e, por outro lado, 

porque o afastamento entre as Torres não é suficiente para permitir um arrefecimento 

comparável ao das áreas abertas. 

Nas simulações das situações de Verão, com vento do quadrante Norte, as 

condições de conforto térmico diferenciara-se muito entre os exemplos Xn e Yn. A 

noite Xn (fig. 7.34a) foi muito mais quente, com Temperatura Fisiológica superior a 

18.0º C em grande parte da área. Nos locais com maior abrigo e ocultação do céu (como 

o sector W da Rua Prof. Henrique Vilhena - fig. 7.1) os valores foram superiores a 

22.0  C. Nas ruas de orientação N-S e no sector central das pracetas, os valores 

situaram-se entre 18.0º C e 19.0º C e só nas periferias W e NE da área em estudo a 

Temperatura Fisiológica foi inferior a 18.0º C (com um mínimo de 17.5 º C). zzzz 
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Observaram-se portanto, predominantemente, condições de Conforto (Quadro 2.7). 

Recorde-se que a modelização da Temperatura Fisiológica foi feita para um vestuário 

correspondente a 0.9 Clo; em condições estivais, o vestuário pode ser substancialmente 

reduzido: a 20º C, um isolamento térmico do vestuário para 0.5 Clo provoca uma 

diminuição da Temperatura Fisiológica de cerca de 3.3º C, o que poderá equivaler já a 

uma maior extensão das condições de desconforto moderado devido ao frio. Parece 

evidente que uma noite com estas características é convidativa para a permanência ao ar 

livre, podendo as situações de ligeiro desconforto térmico ser facilmente compensadas 

por pequenos ajustamentos do vestuário. 

O que foi referido tem exclusivamente a ver com as condições térmicas de 

exterior. Contudo, a avaliação das condições bioclimáticas nocturnas correspondentes a 

um determinado tipo de tempo, deve também ter em consideração a relação com as 

condições de interior. É importante, do ponto de vista do conforto e saúde humanos, que  

a noite proporcione condições adequadas ao repouso (GIVONI, 1984, citado por HÖPPE, 

1991). A temperatura adequada ao conforto nocturno varia com diferentes condições, 

não existindo unanimidade dos autores sobre este assunto: são frequentemente 

indicados valores máximos de 18.0º C a 21.0º C (HÖPPE, 1991); em todo o caso, 

MÜLLER-LIMMROTH (1977, citado por HÖPPE, 1991), verificou uma forte redução da 

qualidade do repouso nocturno com temperaturas entre os 18.0º C e os 28.0º C.  

O arrefecimento nocturno dos edifícios (na ausência de climatização) depende 

das transferências de calor para o exterior (sobretudo por condução através das paredes 

e ventilação pelas aberturas- TAESLER, 1990/91), sendo portanto fortemente afectadas 

pelas condições térmicas do exterior. Trata-se de um tema complexo e que transcende o 

âmbito deste trabalho, que se debruça essencialmente sobre as condições de exterior. 

Em todo o caso, chama-se a atenção para o facto de uma noite, relativamente quente 

(com temperaturas próximas dos 20.0º C) poder proporcionar condições confortáveis 

nos espaços exteriores, mas não no interior das habitações. 

Na noite Yn (fig. 7.34b), com nortada de velocidade moderada, as condições 

térmicas variaram entre o Fresco e o Moderadamente Fresco (10.0º C a 17.5º C). No 

interior das pracetas, ruas de orientação N-S e nas áreas abertas observaram-se valores 

de Temperatura Fisiológica inferiores a 12.0º C, o que exige já um aumento 

considerável do isolamento térmico do vestuário (até valores próximos dos 1.8 CLO), 

para criar uma situação de equilíbrio térmico. Estas áreas não são evidentemente 

propícias à permanência em repouso, sem uma protecção adequada contra o vento. 
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No caso de esta existir, a Temperatura Fisiológica aumenta para valores apenas 

Ligeiramente Frescos, facilmente compensáveis com um ligeiro aumento do vestuário.    

Nos exemplos correspondentes a noites de Inverno verificou-se, naturalmente, 

um forte predomínio de condições de desconforto devido ao frio. No exemplo Zn (fig. 

7.34d), com vento de velocidade moderada de NW, atingiram-se valores de 

Temperatura Fisiológica inferiores a 4.0º C (mínimo 3.1º C) nas áreas mais abertas da 

periferia e, no interior do bairro, nos corredores que proporcionam uma aceleração NW-

SE. Os valores de Temperatura Fisiológica mais elevados, nos espaços mais confinados 

e abrigados, foram pouco superiores a 8.0º C. Em todo o caso, trata-se ainda de 

condições de frio, que exigem um incremento do isolamento térmico do vestuário para 

cerca de 1.8 CLO, para atingir condições de equilíbrio térmico.  

 No exemplo Wn (fig. 7.34c) as temperaturas foram consideravelmente mais 

baixas e o vento mais fraco. Como resultado, a Temperatura Fisiológica foi inferior a 

1.0º C em extensas áreas (mínimo de -0.8º C), não ultrapassando 4.8º C. Houve portanto 

um forte predomínio de condições Muito Frias. Embora o incremento do vestuário 

permita reduzir o desconforto devido ao frio, nas áreas mais frias (com temperaturas 

próximas de 2.0º C ou inferiores) é necessário um isolamento de 2.7 Clo para se atingir 

o conforto térmico. É verdade que estas áreas abertas são sobretudo locais de passagem 

e não de permanência (sobretudo de madrugada); nesse caso, a produção metabólica de 

calor (eq. 1.1) pode ser superior àquela em que se baseou o calculo da Temperatura 

Fisiológica neste trabalho (90 W/m2): com 115 W/m2 (correspondente a uma caminhada 

a 3.2 km/h – VDI, 1998), o vestuário necessário para manter o conforto térmico a 2.0º C 

(com temperatura radiativa igual à temperatura do ar e vento de 0.1 m/s) diminui para 

2.1 Clo. No entanto, em certos casos, é necessária a permanência na rua e há também 

que contar com a maior vulnerabilidade de certos grupos (por exemplo crianças e 

idosos).  

Nas simulações de Inverno, a possibilidade de modificar a geometria urbana, de 

forma a atingir condições de desconforto moderado são limitadas. Em todo o caso, é 

possível reduzir o desconforto devido ao frio através do abrigo do vento, 

nomeadamente com uma boa protecção de alguns locais de permanência (por exemplo 

as paragens de autocarro) e evitando a criação de áreas abertas extensas e de 

sectores de canalização (que não são necessariamente ruas; a existência de várias 

aberturas e espaços abertos alinhados pode ter esse efeito). 
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5b. Período diurno 

 

Durante o dia, a variação espacial da Temperatura Fisiológica deve-se 

fundamentalmente a dois factores: 

- a exposição à radiação solar directa; 

- a exposição ao vento. 

Nos exemplos diurnos de Verão, a radiação solar foi estimada para as 15 h do 

dia 15 de Julho de 2002 (exemplos Xd e Yd – Quadro 7.24) e, no Inverno, para as 16 h 

do dia 15 de Janeiro (exemplos Wd e Zd). A área de exposição radiação à solar directa 

nos dois períodos está representada na figura 7.35. Existe uma diferença muito 

significativa na extensão das áreas de sombra, entre o Verão e o Inverno: estas 

abrangem apenas 19.5 % da área em estudo no dia 15 de Julho, às 15 h, mas 64.5 % a 

15 de Janeiro às 16 h; por isso, no Inverno, na generalidade das ruas e pracetas (que se 

encontravam quase totalmente à sombra) os valores de Temperatura Fisiológica foram 

muito homogéneos, apenas com pequenas variações devidas ao abrigo do vento. No 

Verão, verifica-se uma diferenciação muito maior no interior destes espaços, devido aos 

contrastes entre áreas à sombra e ao Sol. 

A diversidade de situações criada pela combinação dos factores referidos é 

muito grande, em função da direcção do vento e da altura e azimute solar. Para ajudar a 

sistematizar a análise, foram distinguidas, na área em estudo, quatro situações 

principais: 

1. sectores ao Sol, abrigados do vento; 

2. sectores ao Sol, expostos ao vento; 

3. sectores à sombra, abrigados do vento; 

4. sectores à sombra, expostos ao vento. 

Na realidade, existe uma transição contínua entre as condições de maior 

exposição ao vento (em que a velocidade deste ultrapassa o valor de referência em 

Lisboa/GC) e as de maior abrigo, em que a velocidade se aproxima de 0. Por isso, a 

classificação referida deve ser considerada apenas como um recurso para facilitar a 

análise, devendo ter-se em consideração que grande parte da área apresenta condições 

de transição.  

As temperaturas mais elevadas foram observadas nos locais ao Sol e abrigados 

do vento e as mais baixas, naturalmente, nas condições opostas. O significado 

bioclimático destas condições pode, contudo, variar  muito entre o Verão e o Inverno. 
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Na simulação Xd (fig 7.36a), correspondente a um dia quente de Verão, com 

vento fraco de E em Lisboa/GC, os locais ao Sol abrigados do vento (sobretudo em 

pracetas e ruas N-S e, na área W, sectores ao abrigo das torres), registaram as 

Temperaturas Fisiológicas mais elevadas (55.0º C a 58.0º C); nas áreas ao Sol, abertas e 

expostas ao vento (sobretudo espaços abertos e sectores das pracetas mais próximos das 

aberturas) as temperaturas estiveram entre 46.0º C e 49.0º C e, nas áreas à sombra, entre 

30.0º C e 39.0º C, dependendo das condições de abrigo. Ao Sol, a Temperatura 

Fisiológica ultrapassou sempre o limiar de Desconforto Extremo de 41.0º C e, à sombra, 

situou-se nas classes Quente ou Muito Quente. A redução do desconforto térmico passa 

portanto, em dias deste tipo, por proporcionar o máximo de condições de sombra com 

uma boa ventilação (à sombra e com abrigo do vento, a Temperatura Fisiológica 

atinge ainda 36.0º C a 37.0º C); note-se que estas temperaturas são ainda muito 

elevadas, pelo que devem ser tomadas medidas adicionais de arrefecimento (por 

exemplo, através do incremento da evaporação). 

 Na simulação Xd (fig. 7.36b), com condições de nortada de velocidade 

moderada, o padrão de distribuição da Temperatura Fisiológica diferenciou-se do 

exemplo anterior sobretudo por causa das condições de ventilação. Nos sectores 

soalheiros e abrigados (a Sul dos edifícios), a Temperatura Fisiológica situou-se perto 

dos 49.0º C (Extremamente Quente – Quadro 1.4); nas áreas expostas ao Sol mas com 

menor abrigo do vento, o arrefecimento eólico permitiu a descida da Temperatura 

Fisiológica até cerca de 32.0º C e, à sombra, os valores de Temperatura Fisiológica 

situaram-se entre 26.0º C e 29.0º C; nestas últimas condições, é facilmente atingida uma 

situação de conforto térmico através da redução de vestuário. Num dia com estas 

características, o abrigo do Sol e a manutenção de condições de ventilação 

moderadas parecem ser as principais condições para se atingir o conforto térmico. 

As situações de Inverno diferenciaram-se muito entre si, sobretudo pela diferente 

importância d a radiação solar. No exemplo Wd (fig. 7.36c), com vento do quadrante E 

e céu limpo, a exposição à radiação solar directa foi ainda um factor de diferenciação: 

nas áreas à sombra, os sectores abrigados do vento tiveram temperaturas entre 13.0 e 

16.0º C, portanto Ligeiramente Frescos, mas facilmente compensáveis através de um 

acréscimo de vestuário (para 1.3 CLO); nos sectores mais expostos ao vento (sobretudo 

eixos E-W), os valores de Temperatura Fisiológica foram mais baixos (próximos dos 

10.0º C), exigindo já um acréscimo do isolamento térmico para 1.6 CLO. Nas áreas ao 

Sol com vento, os valores de Temperatura Fisiológica situaram-se entre os 16.0 e os 20º 
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C, valores que se podem considerar Confortáveis ou Ligeiramente Frescos; nas áreas ao 

Sol abrigadas do vento, a Temperatura Fisiológica situou-se entre os 24.0 e os 29.0º C, 

o que corresponde já a uma situação de desconforto térmico, sobretudo se forem 

considerados níveis de actividade física e de vestuário superiores aos utilizados como 

padrão (note-se que, no Inverno, é comum o vestuário ser superior a 0.9 CLO). 

Verifica-se portanto que, em dias deste tipo, é possível encontrar, numa pequena área, 

níveis de desconforto que vão do Fresco ao Ligeiramente Quente (no limite superior 

desta classe), embora a maior parte da área tenha condições que se aproximam do 

Conforto térmico.  

 No exemplo Zd (fig. 36d), com céu muito nublado e vento moderado de NW, o 

cálculo dos valores de Temperatura Fisiológica foi feito considerando condições de 

sombra em toda a área, o que resultou numa homogeneidade de valores de Temperatura 

Fisiológica muito superior à das outras situações analisadas. Nestas condições, a 

variação da Temperatura Fisiológica devem-se apenas às diferenças quanto ao abrigo 

em relação ao vento e ao SVF (este último factor muito menos importante – Quadro 

7.23). Naturalmente, nos curtos períodos em que o Sol se encontrar descoberto, a 

amplitude dos valores de Temperatura Fisiológica será muito maior, podendo atingir-se 

nos sectores ao Sol e mais abrigados do vento temperaturas entre os 25.0 e os 27.0º C.  

 Nos períodos (predominantes) com Sol encoberto, a Temperatura Fisiológica 

variou entre os 7.0º e os 16.0º C, valores que nas áreas mais frescas se podem considerar 

como de desconforto moderado e nas mais abrigadas de desconforto ligeiro (com 

necessidade de incremento do vestuário de para 1 a 2 CLO). Nestas condições, dado que 

a radiação solar tem um caracter episódico, o controlo das condições de conforto deve 

ser feito, exclusivamente, através do abrigo em relação ao vento.   
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Conclusão do capítulo 7 

 

Os diferentes métodos utilizados no estudo microclimático do bairro de 

Telheiras revelaram-se complementares. As medições de elementos climáticos, com 

registadores fixos ou itinerantes foram a base para o conhecimento da variação 

microclimática das condições térmicas. Contudo, apresentam limitações quando se 

pretende a generalização dos resultados. Neste aspecto, a modelização, utilizando um 

SIG demonstrou ser uma forma adequada de estimação contínua das condições 

microclimáticas, sob diversos tipos de tempo. O modelo desenvolvido permite fazer 

essa estimação com um número reduzido de parâmetros, dispensando as medições 

locais. A possibilidade de generalizar o modelo a outras áreas da cidade (num contexto 

mesoclimático semelhante), é um futuro passo na investigação.  

 A variação espacial da temperatura do ar, dentro do bairro, é relativamente 

pequena, sobretudo durante a noite. É possível concluir, quer das medições, quer das 

simulações, que as condições bioclimáticas têm uma maior amplitude de variação. 

Isto vem salientar a importância de estender o estudo a outros elementos climáticos, 

nomeadamente o vento e a radiação, que afectam consideravelmente a percepção e 

conforto térmicos.   

A diversidade microclimática do bairro deveu-se, principalmente, à geometria 

urbana, dado que este espaço é relativamente homogénea quanto aos materiais de 

construção, cores e presença de vegetação, pelo que não é possível tirar conclusões 

sobre a importância bioclimática desses factores.  

 Com base no estudo efectuado, podem chegar-se a algumas conclusões sobre os 

aspectos da morfologia urbana que permitem condicionar as condições térmicas.  

O SVF dependente da geometria urbana, condiciona fortemente as condições 

térmicas nocturnas. Por isso, a manutenção de áreas abertas (com SVF elevado), é 

particularmente importante para moderar as condições térmicas em noites muito 

quentes; por outro lado, um SVF baixo pode ser favorável em noites muito frias de 

Inverno. Em face da perigosidade relativa dos dois tipos de situação (no clima de 

Lisboa), assim como das tendências geralmente apontadas para a variação climática 

futura, a “balança” inclina-se, claramente, para o favorecimento das condições de 

arrefecimento. Note-se que a existência de áreas com um SVF elevado não implica a 
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inexistência de construção em altura, mas a manutenção de uma relação adequada entre 

essa altura e a densidade da construção.  

O abrigo do vento condiciona as condições bioclimáticas, tanto de dia como de 

noite. Além das suas funções térmicas, o vento também determina o conforto mecânico 

e tem um importante papel na dispersão de poluentes (que se sobrepõe à função 

térmica). O abrigo do vento é um aspecto complexo, na medida em que depende da 

direcção do fluxo. Embora sejam conhecidas as direcções dominantes do vento, deve ser 

considerado que as situações que colocam os maiores problemas não são, 

necessariamente as mais frequentes. Como foi visto, uma variação da velocidade do 

vento pode ter efeitos contraditórios, segundo o tipo de tempo; mesmo no Verão, as 

situações de nortada podem criar condições de desconforto (moderado) e, no Inverno, 

em períodos muito frios, a manutenção de um mínimo de ventilação é necessária, por 

motivos de qualidade do ar. Uma orientação “razoável” pode ser a de manter condições 

de ventilação moderadas, sem obstruir excessivamente a circulação do ar mas 

evitando as velocidades demasiado elevadas. A utilização de barreiras permeáveis ou 

móveis, eventualmente recorrendo à vegetação (como foi visto no capítulo 6, ponto 1), 

pode ser uma solução adequada. 

Durante o dia, a exposição à radiação solar directa é um factor fundamental para 

as condições térmicas no exterior. Tal como o vento, a sombra tem um papel 

contraditório no Verão e Inverno; em geral, pode-se considerar que é favorável no 

período mais quente do ano e desfavorável no período frio. Esta norma não tem um 

carácter absoluto; como foi visto, mesmo no Verão, em condições de nortada, as 

condições à sombra podem ser demasiado frescas e, no Inverno, em situações 

soalheiros, situações com abrigo do vento podem originar desconforto devido ao calor. 

A utilização de vegetação caducifólia, para proporcionar sombra pode resolver, em 

parte, a contradição entre a necessidade de sombra no Verão/Sol no Inverno, embora, 

este tipo de plantas tenha, mesmo assim, um papel considerável na redução da radiação 

solar directa no Inverno (capítulo 6, ponto 1).  

A dificuldade em conciliar as necessidades térmicas, em diferentes estações do 

ano e sob diferentes tipos de tempo, leva a considerar adequada a recomendação da 

Sociedade de Meteorologia Alemã (referida na introdução desta tese): proporcionar a 

diversidade microclimática e evitar as condições extremas. Por outro lado, salienta-se a 

importância de considerar, no planeamento dos espaços exteriores os períodos e tipos de 

utilização (e de utilizador), evitando soluções estereotipadas e simplistas.  
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CONCLUSÃO DA PARTE III 

 

O estudo do clima urbano de Lisboa foi abordado, nesta parte da dissertação, 

segundo um esquema conceptual, considerando escalas de análise, sucessivamente, de 

maior pormenor: 

- No capítulo 5, foi abordado o comportamento térmico da cidade no seu 

conjunto (mesoscala), com base numa rede de 12 registadores de 

temperatura do ar, distribuídos pela cidade ; 

- No capítulo 6, foram analisados aspectos dos climas locais de três vales de 

Lisboa (Av. da Liberdade, Av. Almirante Reis e Alcântara), também através 

da colocação de registadores fixos de temperatura d o ar; 

- No capítulo 7, foi analisada a diferenciação microclimática no interior de 

uma bairro (Telheiras), com base em 10 registadores fixos, colocados em 

locais representativos de diferentes micro ambientes do bairro e de medições 

itinerantes.  

Procurou-se, desta forma, distinguir os fenómenos significativos em cada nível 

de análise e os factores que os condicionam. Os fenómenos nas diferentes escalas, 

embora distintos, não são independentes. Procurou-se igualmente analisar a 

diferenciação do comportamento térmico de cada uma das áreas estudadas em função 

dos tipos de tempo (utilizando a tipologia descrita no capítulo 3), tendo-se revelado 

particularmente importantes as condições de advecção. A influência dos tipos de tempo 

exerce-se, fundamentalmente, de duas formas: 

- Determinando as condições térmicas gerais (devidas aos ritmos astronómicos 

e à situação sinóptica), que as estruturas urbanas vão diferenciar; 

- Condicionando a configuração do campo térmico urbano, fundamentalmente 

através das condições de advecção. 

Evidentemente, a correspondência entre os padrões térmicos e os tipos de tempo 

tem algumas limitações: 

- A classificação de tipos de tempo foi feita unicamente a partir dos dados de 

Lisboa/Portela; em situações de vento regional fraco e brisa do estuário ou do 

oceano, a tipologia mostrou ser insuficiente para discriminar as condições de 

advecção em toda a cidade.  

- A tipologia foi definida à escala diária, não permitindo diferenciar algumas 

situações de variação das condições atmosféricas ao longo do dia. 
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Foram utilizados diferentes métodos para a obtenção dos dados, sendo os 

principais as medições com registadores fixos, que foi considerado preferível às 

medições itinerantes, mais correntes em climatologia urbana. Este método permitiu 

obter resultados com uma fiabilidade e consistência estatística que não seriam possíveis 

com medições itinerantes; a obtenção de valores simultâneos de temperatura em vários 

locais, dispensando correcções, constitui outra vantagem importante.  

Os registos itinerantes foram apenas utilizadas no estudo microclimático de 

Telheiras, para medição dos fluxos radiativos e cálculo da Tmrt, segundo o processo de 

medição integral descrito em JENDRITZKY e NÜBLER (1981), HÖPPE (1992) e VDI 

(1998). Os valores medidos foram utilizados para aferir os valores estimados de Tmrt 

com o modelo Rayman, tendo-se concluído que existe uma boa relação entre valores 

obtidos com os dois métodos, sendo possível melhorar esse ajustamento, através de 

funções de regressão entre os valores medidos e estimados. Esse processo de validação 

possibilitou a utilização do modelo Rayman (com os referidos factores de correcção), 

para a estimação contínua, no tempo e no espaço, da Tmrt, processo que foi também 

utilizado no resto da cidade. As medições itinerantes continuarão a ser necessárias, quer 

para obtenção de dados de radiação, quer de para o estudo de áreas onde não seja 

possível fazer medições com registadores fixos.  

A simulação de Tmrt e de velocidade do vento com modelos foi um recurso 

importante, embora com limitações. No caso da Tmrt, a possibilidade de validação e 

ajustamento dos resultados conferiu a esta uma fiabilidade particularmente elevada. No 

caso das simulações da velocidade do vento, a fiabilidade é menor: 

- Impossibilidade de validar os resultados; 

- insuficiências desses modelos na simulação do campo de vento em condições de 

estabilidade muito acentuada, com formação de sistemas de circulação locais ou de 

mesoscala. 

O desenvolvimento de métodos mais fiáveis de medição da velocidade do vento, 

tanto na Urban Boundary Layer como na Urban Canopy Layer, será um passo 

importante para o prosseguimento do estudo do clima urbano de Lisboa. O mesmo se 

pode dizer da utilização de modelos que permitam simular as condições de brisa, cujo 

conhecimento se considera fundamental para a compreensão da dinâmica climática de 

Lisboa.  
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A análise feita nos capítulos 5 a 7 permitiu identificar os factores que 

condicionam o clima urbano, a diferentes escalas. No capítulo 5, a relação entre a 

temperatura (normalizada) e os diferentes factores do clima foi quantificada, através de 

análises de regressão. O campo térmico de mesoscala depende sobretudo da topografia 

e da distância ao Tejo e, secundariamente, da ocupação do solo; a configuração da ilha 

de calor urbano, que se identifica a esta escala, é portanto, só em parte, condicionada 

por factores de carácter antrópico. Dado que o vento mais frequente é do quadrante 

Norte, o Sul da cidade foi, na maior parte das situações, a área mais quente. Contudo, é 

a densidade da construção que justifica a localização do núcleo da ilha de calor urbano 

na Baixa e a sua extensão para Norte, em direcção às Av. Novas. 

Na escala local (capítulo 6) os principais factores que condicionam a 

temperatura do ar são também a topografia e a ocupação do solo. Os mecanismos que 

condicionaram o comportamento térmico dos vales foram, essencialmente três: 

- O abrigo em relação ao vento, condicionando um aumento de temperatura 

para jusante e em direcção ao fundo do vale. Predominou na Av. Alm. Reis, 

enquanto na Av. da Liberdade se verificou com vento de velocidade superior 

a 3 m/s em Lisboa/GC. No vale de Alcântara só foram observadas condições 

deste tipo muito pontualmente; 

- A drenagem e acumulação de ar frio, durante a noite, ocorreu com muita 

frequência no fundo do vale de Alcântara e no sector superior do vale da Av. 

da Liberdade, com velocidade do vento inferior a 3 m/s em Lisboa/GC. Não 

se verificou na Av. Alm. Reis. A diferença entre o comportamento das 

Avenidas da Liberdade e Alm. Reis deve-se ao facto de a cabeceira do vale 

da Av. da Liberdade estar ocupada pelo Parque Ed. VII, que funciona como 

fonte de alimentação de ar frio, enquanto a cabeceira do vale da Av. Alm. 

Reis está densamente urbanizada. O fluxo de drenagem predominante, no 

vale da Av. da Liberdade foi longitudinal. No caso do vale de Alcântara, 

onde a drenagem de ar frio teve uma importância maior, os fluxos 

transversais ao vale (ao longo das vertentes) foram mais importantes;  

- Também com vento fraco, tanto de dia como de noite, ocorreu advecção de 

ar fresco do estuário, o qual, durante a noite, afectou essencialmente o 

sector inferior do vale da Av. da Liberdade e, provavelmente também, do 

vale de Alcântara. De dia, esse fenómeno foi identificado no vale da Av. da 
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Liberdade. É um processo de mesoscala mas que as condições topográficas 

locais podem modificar, através da sua canalização. 

Os padrões térmicos de microescala (capítulo 7) foram sobretudo condicionados 

pela geometria urbana, através da sua acção sobre o balanço de radiação e o campo de 

vento. Durante a noite foram encontradas relações significativas entre o SVF, a Tmrt e a 

temperatura do ar semelhantes às descritas por vários autores: essencialmente, uma 

relação negativa entre SVF e temperatura, máxima para a Tmrt, mais fraca (mas ainda 

significativa) para a temperatura do ar. De dia, o principal factor que condiciona a 

temperatura de cada local é, evidentemente, a exposição à radiação solar directa. 

Contudo, mesmo em situações de igual exposição, observam-se relações complexas da 

temperatura de cada local com a posição dos obstáculos em relação ao azimute solar: os 

obstáculos em posição fronteira ao Sol contribuem para o aquecimento dos locais 

(concentrando a radiação, por reflexão e emissão de grande comprimento de onda); os 

obstáculos posicionados no sentido do azimute solar contribuem sobretudo para o 

arrefecimento, sobretudo por redução da radiação difusa e de grande comprimento de. 

Note-se que a área estudada é relativamente homogénea quanto a aspectos como a 

presença de vegetação, as cores e materiais de cobertura e construção, não permitindo 

tirar conclusões sobre a influência desses aspectos na diferenciação térmica 

microclimática. 

Nos capítulos 5 e 6, foi possível identificar diferentes padrões de variação 

espacial da temperatura. Observou-se uma forte relação entre esses padrões e os tipos 

de tempo (considerando sobretudo as condições de advecção mas também, 

secundariamente, a nebulosidade e as condições térmicas gerais). Isto permite conhecer 

aproximadamente a probabilidade de ocorrência desses padrões térmicos, através da dos 

tipos de tempo que lhes correspondem. Os padrões térmicos (de mesoscala e locais) 

foram divididos em dois grandes grupos, englobando tanto situações nocturnas como 

diurnas: 

 1. Com vento regional moderado ou forte, o campo térmico reflectiu o 

abrigo em relação ao vento. No capítulo 5 (padrões térmicos nocturnos de 

mesoscala dos grupos A e diurnos do grupo C), na maior parte das situações 

o Sul da cidade (área da Baixa) permaneceu mais quente e as áreas mais frias 

foram Monsanto e a periferia Norte de Lisboa; nestas condições, a 

intensidade média da ilha de calor urbano foi de 2.5ºC durante a noite e 

2.1ºC durante o dia. Nos vales estudados, este padrão apresentou 
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temperaturas mais elevadas ao longo do talvegue e para sotavento. Em 

função da frequência dos tipos de tempo associados a estes padrões é 

previsível que sejam os mais frequentes ao longo de todo o ano.  

 2. Com vento regional fraco e advecção de ar fresco e húmido do 

estuário ou do oceano, a faixa ribeirinha de Lisboa foi fresca (sobretudo a 

área meridional) e o núcleo da ilha de calor deslocou-se para Norte (padrões 

térmicos dos grupos B nocturno e D2, D3 e D4 diurnos); a intensidade média 

da ilha de calor urbano nestas condições foi de 2.8ºC durante a noite e 3.0ºC 

de dia. Com a progressão para Norte da advecção de ar fresco e húmido, a 

ilha de calor pode desaparecer, situando-se os locais mais quentes na 

periferia Norte ou em Monsanto. Em situações deste tipo, o comportamento 

térmico nocturno dos vales da Av. da Liberdade e de Alcântara (capítulo 6) 

foi condicionado pela drenagem de ar fresco a partir do Parque Ed. VII (na 

cabeceira do vale da Av. da Liberdade) e das vertentes (no vale de 

Alcântara); este comportamento não foi observado no vale da Av. Almirante 

Reis, devido à inexistência de áreas que possam servir de fontes de ar fresco. 

Nestas condições, os vales funcionam igualmente como “corredores” de 

advecção do ar fresco e húmido do estuário. Estas situações têm a maior 

probabilidade de ocorrência no Verão e durante o dia, embora tenha também 

sido encontrado nos períodos de Inverno e Primavera estudados. No Verão, 

este tipo de situação originou as temperaturas (do ar e fisiológicas) mais 

elevadas, embora atenuadas na faixa ribeirinha pela advecção de ar fresco.  

Portanto, ao contrário do comportamento mais frequente da ilha de calor urbano, 

em muitas cidades, a maior intensidade da ilha de calor urbano observa-se em 

situações com vento regional moderado. Com vento regional muito fraco o campo 

térmico da cidade é essencialmente condicionado pela brisa do estuário ou do oceano, 

podendo fazer desaparecer a ilha de calor urbano. 

A variação espacial da Temperatura Fisiológica segue, nos seus traços gerais, a 

da temperatura do ar, mas o efeito de arrefecimento do vento é mais acentuado nas áreas 

periféricas do que no centro da cidade, mais abrigado. As condições bioclimáticas de 

mesoscala são essencialmente condicionadas pelas condições térmicas regionais, com 

variações ligadas à diferenciação da temperatura do ar e da velocidade do vento. 

Note-se que, a esta escala, se pretende que o ambiente radiativo seja, fundamentalmente, 

uniforme. A variação espacial das condições bioclimáticas de microescala depende 
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muito menos da temperatura do ar (que apresenta, a esta escala, uma maior 

homogeneidade), sendo mais condicionada pelas condições radiativas, quer de noite 

(relação já referida com o SVF), quer de dia (neste caso, o aspecto principal é 

claramente a exposição à radiação solar directa). 

A utilização de um sistema de informação geográfico na modelização do 

campo de temperatura do ar (no capítulo 5) ou de Temperatura Fisiológica (no capítulo 

7), mostrou ser de grande utilidade, permitindo fazer a simulação da variação contínua 

dessas variáveis no espaço e a interpolação temporal. Esse aspecto é importante no caso 

de se pretender fazer uma futura aplicação. No bairro de Telheiras, foi possível, por esse 

processo, desenvolver um modelo para estimação da Temperatura Fisiológica, na 

ausência de dados medidos no local. Embora no essencial as condições bioclimáticas 

sejam determinadas pelas condições regionais (representadas, neste caso, pela 

temperatura do ar em Lisboa/GC), verifica-se uma diferenciação espacial muito superior 

à da temperatura do ar. O carácter positivo ou negativo dessas variações depende, 

evidentemente, da estação do ano e do tipo de tempo.  
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CONCLUSÃO GERAL 
 

 

Os principais objectivos a atingir neste tese eram aumentar os conhecimentos 

sobre o clima urbano de Lisboa e iniciar a investigação bioclimática, a diferentes escalas 

espaciais na cidade. As conclusões estão sintetizadas no final de alguns dos capítulos e 

das partes II e III.  Acrescentam-se aqui algumas reflexões, orientadas para a aplicação 

dos conhecimentos adquiridos ao planeamento do espaço urbano de Lisboa. 

O objectivo do planeamento urbano, do ponto de vista bioclimático, é contribuir 

para a criação de um ambiente saudável e aprazível, diversificado, em que se evitem as 

condições extremas e que permita reduzir o consumo de energia. As intervenções com 

o objectivo de modificar as condições bioclimáticas têm, contudo, com muita 

frequência, resultados indesejados, nem sempre previstos (OKE, 1988). Por outro lado, 

é necessário ponderar a frequência de ocorrência dos diferentes fenómenos e as suas 

implicações para a qualidade do ambiente urbano.  

Um exemplo óbvio é o da ilha de calor urbano: a generalidade dos autores 

salienta o carácter negativo deste fenómeno e aponta, como imperativa, a adopção de 

medidas para a sua mitigação. Contudo, como salientam OKE (1988) e MAYER e 

MATZARAKIS (1997), a ilha de calor urbano tem um inegável carácter positivo no 

Inverno, em cidades de médias e altas latitudes. Em Lisboa, em tardes com tempo 

quente e vento fraco, sobretudo do quadrante E (tipos D2 e D4) a Temperatura 

Fisiológica média foi 41.4ºC no local de medição dos Restauradores e 38.5ºC em 

Carnide; a ilha de calor urbano é, claramente desfavorável. Pelo contrário, em noites 

frias com fluxo de NE (padrão térmico A1) a Temperatura Fisiológica média foi 5.5ºC 

na Baixa e 2.5ºC na periferia Norte da cidade, diferença inegavelmente favorável ao 

centro urbano. Conclui-se portanto que a ilha de calor urbana é negativa no período 

estival e positiva no Inverno. 

Considerando as condições térmicas extremas, verificou-se que, no período 

1971-2000 em Lisboa/Portela, a frequência de dias Muito Quentes foi superior à de dias 

Muito Frios (4.6 % e 1.8 %, respectivamente). Durante a noite, a frequência de noites 

Muito Frias foi bastante superior à de noites Muito Quentes; contudo, o significado das 
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condições térmicas nocturnas é diverso das diurnas; as noites Confortáveis, que 

representaram 8.4 % do total (e 36 % da terceira década de Agosto) podem colocar 

problemas de arrefecimento do interior dos edifícios. Por outro lado, considerando os 

valores extremos de Temperatura Fisiológica em Lisboa, verificou-se que o 5º percentil 

nocturno é de 0ºC, enquanto o percentil 95 dos valores diurnos é de 39.5ºC; ou seja, os 

valores mais elevados estão muito mais próximos dos limites extremos da resistência 

humana do que os valores mais baixos. Há que considerar o incremento da mortalidade 

em situações de vagas de calor (FALCÃO, 1988; GARCIA et al. 1999; DESSAI, 2001), que 

as condições no Verão de 2003 (já não estudado nesta tese) vieram relembrar de forma 

dramática. Apesar de os valores mais elevados de mortalidade ocorrerem no Inverno, as 

vagas de frio não têm consequências semelhantes às das vagas de calor (KALKSTEIN, 

1997). 

 Acrescente-se ainda que as condições térmicas, em Lisboa/Portela não são 

estacionárias. Ao longo do período 1970-2000, ocorreu um incremento da duração 

do Verão bioclimático (com mais de 20 % de dias Quentes e Muito Quentes, em 

média), da frequência de períodos com desconforto devido ao calor (e de noites 

Confortáveis) e dos valores médios de Temperatura Fisiológica. Verificou-se, por outro 

lado, uma diminuição da duração do Inverno bioclimático e da frequência de períodos 

Frios e Muito Frios. Isto aponta para um agravamento do efeito nocivo das condições 

associadas ao calor e uma diminuição dos efeitos associados ao Frio.  

 Estas conclusões podem, portanto, auxiliar nas selecção das opções a tomar no 

planeamento urbano, em Lisboa. Essas opções devem orientar-se para a mitigação da 

ilha de calor urbano, através da manipulação das condições de ventilação e do balanço 

radiativo. Note-se que, embora nesta tese tenha sido abordado, quase exclusivamente, a 

componente térmica do clima urbano, não se pode esquecer a importância da qualidade 

do ar para a saúde humana. A dispersão dos poluentes é, em termos gerais, facilitada 

por boas condições de ventilação (ANDRADE, 1994). É evidente que, sempre que a 

manutenção da qualidade do ar entrar em contradição com o conforto térmico, o 

primeiro aspecto deverá ter prioridade.  

Naturalmente, essas opções têm de ser tomadas tendo em consideração a 

especificidade de cada caso e ponderando os custos e benefícios, salientando a 

necessidade de evitar soluções estereotipadas. Em alguns casos, a solução de aparentes 

contradições pode estar na adopção da escala adequada à abordagem do problema. 
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Uma opção geral pela mitigação da ilha de calor urbano não exclui a possibilidade de 

reduzir o arrefecimento em condições microclimáticas específicas.  

Considerando o conjunto da cidade (Mesoscala), a configuração do campo 

térmico depende das condições de advecção. Como foi visto, os principais factores que 

condicionam o bioclima térmico, a esta escala, são o relevo e proximidade do Tejo, 

através sobretudo, da sua influência sobre o campo de vento e, em segundo lugar, a 

ocupação do solo. Os primeiros factores referidos não podem, evidentemente, ser 

modificados; contudo, a penetração dos fluxos de mesoscala é também ser condicionada 

pela disposição e características das áreas edificadas, a barlavento da cidade. Adoptando 

como prioridade do “planeamento bioclimático”, a esta escala, a redução da intensidade 

e extensão da ilha de calor urbano, dever-se-á procurar manter abertas as vias de 

penetração dos fluxos de escala regional na cidade. Devem ser consideradas quer as 

direcções dominantes de N e NW, quer os fluxos de E e NE, muito frequentes no 

Inverno (xx % das observações no período 1971/2000). Estes últimos associam-se 

frequentemente a situações de frio, nas quais contribuem para o incremento do 

desconforto térmico; por outro lado, estes fluxos encontram-se frequentemente 

associados a situações de forte estabilidade atmosférica, propícia à concentração dos 

poluentes na atmosfera urbana (ANDRADE, 1994); a prioridade a dar à qualidade do ar 

aconselha que se facilitem as condições de ventilação com estes tipos de tempo, 

podendo a redução da velocidade do vento, quando necessário, ser feita a escalas de 

maior pormenor.  

Devem também ser consideradas as brisas do estuário e do oceano, que podem 

ter um efeito importante de mitigação da ilha de calor urbano, sobretudo no Verão 

(cerca de 26 % dos dias de Verão). A sua penetração na cidade (em direcções 

aproximadamente perpendiculares às da faixa ribeirinha) deve, por isso, ser favorecida. 

O estudo pormenorizado da trajectória do fluxo das brisa na cidade afigura-se uma 

importante contribuição futura para o planeamento bioclimático urbano.  

 Outra medida que pode minimizar o incremento da intensidade da ilha de calor 

urbana é a de evitar a densificação e o aumento da volumetria das áreas com ocupação 

consolidada; nas áreas ainda em fase de edificação, deve garantir-se a manutenção de 

uma relação razoável entre a área construída e os espaços abertos. A ocupação dos 

espaços abertos por vegetação é evidentemente aconselhável, pelas funções (climáticas 
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e não só) exercidas pela vegetação. Contudo, as características dessa vegetação deve ser 

cuidadosamente planeada segundo as funções previstas para os espaços verdes.  

 O estudo efectuado nos vales de Lisboa (capítulo 6) permitiu concluir que a sua 

especificidade se liga sobretudo à drenagem do ar frio nocturno e ao seu 

funcionamento como eixo de circulação dos fluxos de carácter regional ou de 

mesoscala. Esse comportamento depende, evidentemente, da topografia, mas também 

da ocupação do solo. A manutenção de eixos livres para a drenagem de ar fresco é 

assim importante. Embora, com tempo frio, essa drenagem aumente o desconforto 

térmico, salienta-se que ela foi observada também em situações de tempo relativamente 

quente. A sua importância para a qualidade do ar deve também ser considerada. Note-se 

contudo, que a dinâmica do transporte, transformação e acumulação dos poluentes, em 

situações topográficas complexas, é um aspecto a ser estudado localmente. Por outro 

lado, conforme foi verificado, através da comparação entre o comportamento térmicos 

dos vales das Av. da Liberdade e Alm. Reis, a existência de vias de drenagem de ar 

fresco não tem grande significado, se não existirem áreas de produção desse ar fresco. 

Nessa perspectiva, a densificação da construção dos interflúvios deve ser evitada, 

nomeadamente nos vales que se encontram em fase de ocupação.  

 Muitos estudos apontam para a importância de factores como o albedo e a 

vegetação, no controlo das condições microclimáticas. A utilização da vegetação, a 

esta escala, deve ser ponderada considerando as características das espécies utilizadas, a 

função do espaço em causa e o efeito pretendido. A influência microclimática da 

vegetação sobre a temperatura do ar é limitado (neste aspecto, as superfícies com água 

podem ser mais eficazes), sendo mais importante a sua influência sobre a radiação e o 

vento. Contudo, a adopção de soluções simplistas deve ser evitada. O arrefecimento 

radiativo nocturno pode ser reduzido por uma cobertura arbórea densa, o que se 

verificou nas medições nocturnas de radiação em Telheiras, sob uma árvore de copa 

densa. A vegetação apresenta potencialidades na criação de barreiras “permeáveis” em 

relação ao vento. Contudo, como salienta OKE (1989), a redução da ventilação daí 

decorrente pode, em certos casos, ser negativa.  

Outra estratégia frequentemente apontada para a minimização do aquecimento 

urbano, é o aumento do albedo. Salienta-se que o albedo é apenas um dos factores 

que condicionam o balanço energético da superfície, pelo que um efeito significativo 

sobre a temperatura do ar não pode ser “automaticamente” esperado. Em condições de 
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microescala, deve considerar-se que superfícies com albedo muito elevado podem ter 

efeitos térmicos ou radiativos negativos (como foi medido em Telheiras), o que pode ser 

particularmente desfavorável em locais de permanência. 

 Em Telheiras concluiu-se que o principal factor condicionante do bioclima 

térmico é, claramente, a geometria urbana, pela sua influência sobre o balanço 

radiativo e as condições de ventilação. Durante a noite, de acordo com o modelo 

desenvolvido para Telheiras, um incremento do Sky View Factor (SVF) de 0.5 provoca 

uma diminuição de 1.5º C na Temperatura Fisiológica. A manutenção de áreas com 

SVF elevado é particularmente importante em noites muito quentes, embora um SVF 

baixo seja favorável em noites de Inverno. Note-se que a existência de áreas com um 

SVF elevado não implica a inexistência de construção em altura, mas a manutenção de 

uma relação adequada entre essa altura e a densidade da construção.  

O abrigo do vento é um aspecto complexo, pois depende da direcção do fluxo. 

Embora sejam conhecidas as direcções dominantes do vento, deve ser considerado que 

as situações que colocam os maiores problemas não são, necessariamente as mais 

frequentes. Uma variação da velocidade do vento pode ter efeitos contraditórios, 

segundo o tipo de tempo; mesmo no Verão, as situações de nortada podem criar 

condições de desconforto (moderado) e, no Inverno, em períodos muito frios, a 

manutenção de um mínimo de ventilação é necessária, por motivos de qualidade do ar. 

Uma orientação “razoável” pode ser a de manter condições de ventilação moderadas, 

sem obstruir excessivamente a circulação do ar mas evitando as velocidades demasiado 

elevadas. A utilização de barreiras permeáveis ou móveis, eventualmente recorrendo à 

vegetação pode ser uma solução adequada. 

Durante o dia, as condições térmicas no exterior dependem sobretudo da 

exposição à radiação solar directa. Tal como o vento, a sombra tem consequências 

bioclimáticas opostas no Verão e Inverno, sendo essencialmente favorável no período 

estival e desfavorável na época fria. Esta norma não tem um carácter absoluto: mesmo 

no Verão, em condições de nortada, os locais à sombra podem ser demasiado frescos e, 

no Inverno, em situações soalheiros, o abrigo do vento pode originar desconforto devido 

ao calor. A utilização de vegetação caducifólia para proporcionar sombra pode resolver, 

em parte, a contradição entre a necessidade de sombra no Verão e de Sol no Inverno, 

embora, este tipo de plantas tenha, mesmo assim, um papel considerável na redução da 

radiação solar directa no Inverno.  
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A dificuldade em conciliar as necessidades térmicas, em diferentes estações do 

ano e sob diferentes tipos de tempo leva a considerar adequada a recomendação da 

Sociedade de Meteorologia Alemã (referida na introdução desta tese) de proporcionar 

um ambiente urbano coma maior diversidade microclimática possível. Por outro lado, 

salienta-se a importância de considerar, no planeamento dos espaços exteriores, os 

períodos e tipos de utilização (e de utilizador), evitando soluções estereotipadas e 

simplistas. 

No âmbito do projecto CLIMLIS, em que esta tese se integra, conseguiu-se 

progredir no conhecimento do clima urbano de Lisboa. Apontam-se aqui alguns 

possíveis temas para o prosseguimento da investigação, no sentido do aprofundamento 

desse conhecimento: 

- A continuação do estudo dos padrões espaciais de mesoscala, de 

temperatura do ar na Urban Canopy Layer, e da sua relações com os tipos de 

tempo, sobretudo em termos frequênciais; para esse efeito, a instalação de 

uma rede de registadores fixos com características técnicas mais 

aperfeiçoadas e (portanto mais dispendiosos do que os utilizados até aqui) e 

o acesso aos dados das estações urbanas do IM seriam necessários para a 

concretização destes objectivos. 

- A extensão desse estudo à Urban Boundary Layer, através da colocação de 

aparelhos de registo acima do nível dos telhados, o que será particularmente 

importante para o estudo das condições de advecção e da radiação solar; 

- O aprofundamento do conhecimento do campo térmico, de humidade e, 

sobretudo, de vento, em situações de brisa, quer através de medições; quer 

da modelização; este aspecto é, na opinião do autor, uma das “chaves” para o 

aprofundamento dos conhecimentos sobre o clima urbano de Lisboa; 

- O prosseguimento do estudo sobre o clima local dos vales de Lisboa, sobre 

os quais os resultados obtidos neste trabalho são ainda, quantitativamente, 

muito insuficientes; 

- O desenvolvimento de trabalhos sobre o clima dos espaços verdes de 

Lisboa, de diferentes dimensões, considerando o balanço energético 

(essencialmente em estudos de microescala), a diferenciação térmica à escala 

local (e relação com os espaços urbanos envolventes) e a relação das 

condições climáticas com a utilização dos espaços verdes; 
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- A influência da vegetação disseminada no espaço urbano sobre o clima da 

cidade, nas escalas local e mesoclimática; existe uma evidente falta de 

conhecimento nesta área, no estudo da qual se afiguram indispensáveis a 

modelização e o recurso à teledetecção; 

- A generalização e validação (e eventual aperfeiçoamento), dos modelos 

desenvolvidos para a área de Telheiras a outras áreas da cidade, num 

contexto mesoclimático semelhante;  

- O desenvolvimento de estudos de microescala em áreas com contextos 

mesoclimáticos diferentes, nomeadamente procurando analisar o 

comportamento microclimático em áreas afectadas pelas brisas; esses 

estudos estavam previstos no âmbito do projecto CLIMLIS, mas não foram 

executados devido à redução orçamental; 

- O desenvolvimento de estudos microclimáticos no âmbito da medição e 

modelização dos balanços de energia e radiação; parece particularmente 

interessante a análise desses aspectos em ambientes característicos da cidade 

de Lisboa;  

- O realização de investigações sobre os temas indicados (e outros), a 

diferentes escalas, orientados para a aplicação, no âmbito da bioclimatologia 

humana (para a qual se pretende que esta tese seja uma contribuição), da 

relação com a qualidade do ar e o consumo de energia; 

A continuação do trabalho em qualquer das direcções referidas deve ser 

acompanhada por uma mudança quantitativa, mas sobretudo qualitativa, nos métodos e 

técnicas utilizados. Considerando as exigências técnicas da climatologia urbana, isso 

exigirá um acréscimo significativo dos meios ao dispor da investigação, o que só poderá 

ser obtido através de uma divulgação adequada dos resultados e da sua importância para 

a melhoria da qualidade de vida nas cidades. 
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RESUMO 
 

Nesta tese, que tem como título “Bioclima humano e temperatura do ar em 

Lisboa”, o principal objectivo é aumentar os conhecimento sobre o clima urbano de 

Lisboa, sobretudo numa perspectiva bioclimática, com particular incidência sobre a 

sensação e o conforto térmicos de exterior. No estudo dos aspectos bioclimáticos foi 

utilizado um índice termofisiológico: a Physiological Equivalent Temperature 

(Temperatura Fisiológica), calculada através da modelização do balanço energético do 

corpo humano, a partir da temperatura do ar, tensão de vapor, velocidade do vento e 

temperatura radiativa média. Os dados foram obtidos através de medições com 

registadores fixos e itinerantes e também da modelização dos fluxos radiativos e da 

velocidade do vento. Na parte I são discutidos os principais aspectos teóricos da 

bioclimatologia humana. O estudo do bioclima humano de Lisboa foi estruturado 

segundo diferentes escalas. O enquadramento regional (Parte II) foi levado a cabo a 

partir da série de dados das estações Lisboa/Portela – Lisboa/Gago Coutinho, no 

período 1971-2000. Os dias e as noites desse período foram classificados em função das 

condições bioclimáticas e dos tipos de tempo; foi analisada a frequência das diferentes 

classes, a sua variação sazonal, persistência e estacionaridade, tendo-se verificado um 

incremento das condições de calor ao longo do período estudado. Na parte III foram 

abordados os aspectos especificamente urbanos do clima de Lisboa. Analisou-se a 

variação da temperatura do ar e da Temperatura Fisiológica no conjunto da cidade 

(estudo de mesoscala - capítulo 5), tendo sido distinguidos diferentes padrões de 

variação espacial da temperatura do ar e analisada a sua relação com os tipos de tempo. 

Na escala local (capítulo 6) foram estudados os climas de três vales de Lisboa, 

procurando conhecer-se a sua influência sobre a circulação do ar e as condições 

bioclimáticas, foi também analisado o comportamento térmico do Parque Eduardo VII e 

da área envolvente. O bairro de Telheiras foi alvo de um estudo microclimático 

(capítulo 7), tendo sido possível estabelecer e quantificar a relação da temperatura do ar 

e da temperatura fisiológica com a geometria urbana e modelizar a variação espacial das 

condições bioclimáticas, com diferentes tipos de tempo, recorrendo a um Sistema de 

Informação Geográfico. Procurou-se, nesta tese, chegar a conclusões que contribuam 
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para que o planeamento urbano, através de medidas adequadas, a diferentes escalas de 

intervenção, possa criar um ambiente mais aprazível e saudável, reduzindo as condições 

de desconforto térmico de exterior.  
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ABSTRACT   

   

The main aim of this thesis, which is entitled " Human Bioclimate and Air 

Temperature in Lisbon", is to improve knowledge about the urban climate of Lisbon, 

principally from a bioclimatic standpoint and especially focussed on outdoor thermal 

comfort and sensation. For this bioclimatic study a thermophysiological index was used: 

the Physiological Equivalent Temperature, calculated through the modelling of the 

energy balance of the human body, starting from the air temperature, vapour pressure, 

wind speed and mean radiant temperature. Data were obtained through fixed and 

itinerant measurements and also by the modelling of radiative flows and wind speed. In  

part I, the main theoretical aspects of human bioclimatology are discussed. The study of 

the human bioclimate of Lisbon was structured into different scales. The regional 

framing (Part II) was based on data from the stations Lisboa/Portela - Lisboa/Gago 

Coutinho during the period 1971-2000. Days and nights in that period were classified 

according to bioclimatic conditions and weather types; the frequency of the different 

classes, seasonal variation, persistence and stationarity were analysed and an increment 

of the hot conditions during the studied period was observed. In part III, the specifically 

urban features of the climate of Lisbon were addressed. Variation of air temperature and 

Physiologic Temperature in the whole city (mesoscale study - chapter 5) were 

examined,  and different patterns of air temperature determined and its relationship with 

weather types analysed. On a local scale (chapter 6), the climates of three valleys in 

Lisbon were studied in an attempt to find out how they influenced the circulation of air 

and bioclimatic conditions. Thermal behaviour at the Parque Eduardo VII and 

neighbouring area was also analysed. The Lisbon area of Telheiras was the object of a 

microclimatic study (chapter 7), and it was possible to determine and quantify the 

relationship of the air temperature and physiologic temperature with the urban geometry 

and modelling the space variation of the bioclimatic conditions and different weather 

types, using a Geographical Information System. We have sought to reach conclusions 

in this thesis that will be of assistance in urban planning, by means of suitable measures 

at different scales of intervention in order that a more pleasant and healthy environment 

may be created, thus reducing the conditions of thermal discomfort in outdoor spaces. 
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LISTA DE SÍMBOLOS, SIGLAS E ABREVIATURAS 

 

A Radiação térmica da atmosfera  (W m-2) 

acl Absorsividade do vestuário    (adimensional) 

ask Absorsividade da pele humana    (adimensional) 

Ata Desvio da Ta em relação à média mensal  (ºC) 

Cp Factor de correcção da massa de ar óptica (m) em função 

da altitude do lugar    

 

(adimensional) 

D Radiação solar difusa  (W m-2) 

E Radiação térmica das superfícies envolventes (W m-2) 

Ekm Radiação térmica do corpo humano   (W m-2) 

Emax Capacidade evaporativa máxima   (W m-2) 

Ereq Evaporação requerida   (W m-2) 

Esk Taxa de evaporação real a partir da pele (W m-2) 

facl fracção da superfície corporal coberta de vestuário (adimensional) 

Fpcl Factor de permeabilidade do vestuário (adimensional) 

H Altura dos edifícios  (m) 

H Produção interna de calor     (W m-2) 

Hc Coeficiente de transferência por convecção   (W m-2 K-1) 

he Coeficiente de transferência evaporativa   (W m-2 kPa-1) 

hfg Calor latente de vaporização da água    (kJ kg) 

HR Humidade relativa      (%) 

hr Coeficiente de transferência radiativa (W m-2 K-1) 

I Radiação solar directa    (W m-2) 

I0 Radiação extraterrestre (W m-2) 

Icl  Intrinsic clothing insulation    (m2 °C W-1)
 

ICU Lx Ilha de calor urbano de Lisboa para a temperatura do ar (ºC) 

ICU Lx(PET) Ilha de calor urbano de Lisboa para a Temperatura 
Fisiológica 

 
(ºC) 

Iecl Intrinsic evaporative resistence  m-2 kPa w-1 

IREQ Isolamento requerido do vestuário Clo m-2 C W 

K   radiação solar     (W m-2) 

k Fracção de radiação (adimensional) 

K↑ Radiação solar ascendente (W m-2) 
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K↓ Radiação descendente de pequeno comprimento de onda (W m-2) 

K* Balanço de radiação de pequeno comprimento de onda (W m-2) 

Khdif Radiação difusa numa superfície horizontal (W m-2) 

Khdir Radiação directa numa superfície horizontal (W m-2) 

Khglob Radiação global numa superfície horizontal (W m-2) 

Kvdif Radiação difusa numa superfícies vertical  (W m-2) 

Kvdir Radiação directa numa superfícies vertical  (W m-2) 

L Radiação em grande comprimento de onda    (W m-2) 

L↑ Radiação ascendente de grande comprimento de onda (W m-2) 

L↓ Radiação descendente de grande comprimento de onda (W m-2) 

L* Balanço de radiação de grande comprimento de onda (W m-2) 

LR Relação de Lewis  K kPa-1 

M Taxa metabólica    (W m-2) 

M Massa de ar óptica (adimensional) 

Mrsw Taxa de secreção do suor (Kg s-1 m-2) 

N Componente meridiana do vento (m/s) 

NB Nebulosidade       (oitavos) 

Pa Tensão de vapor    (hPa) 

Pssk pressão de vapor de saturação à temperatura da pele (hPa) 

Q*  Balanço de radiação     (W m-2) 

QA  Advecção (calor sensível ou latente) (W m-2) 

QE  Fluxo turbulento de calor latente  (W m-2) 

QH   Fluxo turbulento de calor sensível (W m-2) 

QL  Fluxo turbulento de calor latente (difusão do vapor de 

água) 

 

(W m-2) 

QRe Fluxo respiratório de calor sensível e latente  (W m-2) 

Qsw Fluxo turbulento de calor latente  (evaporação do suor) (W m-2) 

R Radiação reflectida em ondas curtas (W m-2) 

RV Razão entre a velocidade do vento estimada para um 

dado local e o vento na origem 

 

(adimensional) 

Swreq Required Sweat Rate (W m-2) 

Ta Temperatura do ar (ºC) 

Ta dp Desvio padrão espacial da Ta numa dada observação (ºC) 
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Ta med Média espacial da Ta numa dada observação (ºC) 

Ta z Ta normalizada numa dada observação   (ºC) 

Tc Temperatura corporal média (ºC) 

Tcl Temperatura média da superfície do vestuário (ºC) 

TL Factor de turvação de Linke (adimensional) 

Tmrt Temperatura radiativa média (ºC) 

Ts Temperatura de superfície (ºC) 

Tsk Temperatura média da pele (ºC) 

v velocidade do vento (m/s) 

W Energia mecânica  (W m-2) 

W Largura das ruas (m) 

v(t) Velocidade do vento estimada em Telheiras (m/s) 

w Proporção do corpo humedecido pela transpiração (adimensional) 

W Componente zonal do vento (m/s) 

Z Ângulo zenital (º) 

z0 Rugosidade  (m) 

∆QP Taxa de acumulação de energia bioquímica, devido à 

fotossíntese  

 

(W m-3) 

∆QS  Taxa de acumulação de calor   (W m-3) 

λ Comprimento de onda   (m) 

γ Altura do Sol  (º) 

β Declive das vertente  (º) 

τ Transmissividade da atmosfera para a radiação solar 

directa 

 

(adimensional) 

α Albedo da superfície (adimensional) 

η Ângulo de incidência dos raios solares (º) 

Ω Azimute solar (º) 

Ω’ Azimute de uma vertente. (º) 

(0) Radiação numa situação de céu limpo  

ƒcl Factor de incremento da área corporal devido ao 

vestuário 

adimensional 
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∆∆∆∆n Variação meridiana da direcção do vento, dado pela 

diferença do co-seno da direcção angular do vento, entre 

as 12 h e as 18 h; 

 

adimensional 

∆∆∆∆w Variação zonal da direcção do vento, expressa pela 

diferença do seno da direcção angular do vento, entre as 

12 h e as 18 h; 

 

 

adimensional 

βw Razão de Bowen adimessional 

∆  Ta med(u-p) Diferença entre as temperaturas médias do interior e do 
exterior do Parque Eduardo VII 

(ºC) 

∆ TaP ED VII Diferença entre as temperaturas do alto e da base do 
Parque Eduardo VII 

(ºC) 

IFP Ilha de Frescura de Parque  (ºC) 

  

CWT Circulation Weather Types (R. TRIGO e C. DACAMARA, 2000). 

ET* New Effective Temperature  

IREQ Isolamento requerido do vestuário  

ISO  International Standard Organization  

HSI Heat Stress Index   

  

ISO  International Standard Organization  

MEMI  Munich Energy Balance Model for Individuals  

IM Instituto de Meteorologia  

NDVI Normalized Difference Vegetation Index 

PET Physiological Equivalent Temperature/Temperatura Fisiológica 

PET(t)) Temperatura Fisiológica estimada para Teleheiras 

PMV Predicted Mean Vote  

PT Perceived Temperature   

SET  Standard Effective Temperature   

SNHT Standart Normal Homogeneity Test  

SVF Sky View Factor  

TA Temperatura Aparente 

WCT New Wind-Chill 

WGBT Wet Bulb Globe Termometer Temperature 
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