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RESUMO 
 

A partir da avaliação da absorptância e da emitância efectivas de um bloco urbano, foi 
possível encontrar, para o mesmo índice de construção, os conjuntos de malhas urbanas que 
promovem o aquecimento no Inverno e o arrefecimento no Verão. Esta metodologia permitiu 
encontrar soluções óptimas, caracterizadas por uma orientação dos blocos com fachadas 
orientadas a Norte-Sul e com espaçamento maximizado por forma a não inviabilizar, no 
Inverno, a incidência na fachada Sul de radiação solar directa. Estudou-se ainda a acumulação 
de calor no interior de ruas e a sua dependência com a intensidade do vento, geometria e 
temperatura da parede a barlavento tendo-se concluído que se verificam temperaturas médias 
superiores quando se estabelece um escoamento rasante, isolando a cavidade do exterior – um 
aumento de 10 K na temperatura da parede causa um acréscimo na temperatura no interior da 
cavidade de cerca 1 K. 
 

 
INTRODUÇÃO 
 
 O desempenho térmico de um edifício depende do clima existente no exterior do 
edifício e, por sua vez, o clima numa cidade está intimamente associado às características do 
espaço urbano, pelo que, quando se referem indicadores do desempenho térmico de 
edificações urbanas ter-se-á necessariamente que abordar a relação entre clima e espaço 
urbano. 

A abordagem da climatologia nas áreas urbanas depende da escala do espaço físico a 
que se refere: (a) área metropolitana, (b) cidade, (c) bairro, (d) quarteirão, (e) rua (Figura 1). 
As primeiras (a e b) que correspondem a extensões da ordem das dezenas de kilómetros, 
encontram-se associadas ao conceito de mesoclima, para extensões da ordem de algumas 
centenas de metros (c, d, e), aplica-se o conceito de microclima (Allard e Alvarez, 1998). 
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Figura 1 – Escalas urbanas: (a) área metropolitana, (b) cidade, 
 (c) bairro, (d) quarteirão e (e) rua. 

 
 Nas áreas urbanas distingue-se ainda a atmosfera urbana superior ou camada limite 
urbana (urban boundary layer, UBL) da atmosfera urbana inferior (urban canopy layer, 
UCL). Esta distinção, introduzida por Oke (1976), é de extrema importância para a 
delimitação dos fenómenos físicos subjacentes entre a atmosfera e o espaço urbano. 

Na UCL, camada de ar do espaço que vai do solo até à linha limite fictícia formada 
pelos edifícios mais altos (Figura 2), dominam os fenómenos de transferência de energia e 
massa, ou seja, as trocas radiativas entre superfícies e os escoamento de ar. Na UBL, camada 
de ar superior à linha limite embora ainda sob influência da cidade (Figura 2), dominam os 
fenómenos de maior escala temporal e espacial e dependem do tipo de utilização da superfície 
urbana, assim o conjunto urbano da cidade influencia no seu todo o padrão geral de ventos, a 
precipitação, a humidade e a temperatura do ar. 
 

 
 

Figura 2 – Camadas da atmosfera urbana: atmosfera urbana superior (UBL) 
e atmosfera urbana inferior (UCL). 

 
Neste estudo abordam-se os fenómenos de transferência que ocorrem ao nível da UCL 

e procura-se estabelecer os parâmetros que permitem avaliar o desempenho térmico de um 
conjunto de edifícios quando influenciados pelas especificidades microclimáticas do seu 
espaço exterior circundante. Para um conjunto de soluções urbanas foi possível estudar a 
influência, em termos de necessidades de energia, da radiação directa incidente num edifício e 
do factor visual de céu (Oliveira, 2002). Esse estudo foi o suporte das principais conclusões 
tecidas no âmbito do projecto ACLURE (Gonçalves et al, 2004) limitadas, no entanto, a 
alguns casos da malha urbana e ao clima da cidade de Lisboa. 

Na Secção 2 são tratados os fluxos da radiação absorvida e emitida pelo edifício, 
através dos parâmetros adimensionais da absorptância e emitância efectivas de um bloco de 
edifícios, por forma a avaliar a capacidade natural de um edifício para aquecer ou arrefecer 
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quando esse se encontra integrado numa estrutura urbana (Oliveira Panão et al, 2006a). No 
cálculo desses fluxos é tido em conta o efeito das reflexões múltiplas entre edifícios, numa 
estrutura tridimensional, seguindo o método das matrizes urbanas (Oliveira Panão et al, 
2006c). Na Secção 3 aborda-se o efeito dos gradientes térmicos no escoamento do ar no 
interior de cavidades urbanas com diferentes geometrias, tratadas bidimensionalmente. A 
integração dos estudos resultantes das secções anteriores, permite estabelecer um conjunto de 
regras para a estrutura da morfologia urbana, por forma a promover um melhor desempenho 
térmico das edificações urbanas.  

 
 

1. MORFOLOGIA URBANA: CAPACIDADE NATURAL DE AQUECIMENTO E 
ARREFECIMENTO 
 
1.1. Absorptância e Emitância Efectivas de Um Edifício 
 

O modelo utilizado para o cálculo dos fluxos radiativos no interior da estrutura urbana 
apresenta características tridimensionais em que cada um dos cinco parâmetros indicados na 
Figura 3 varia independentemente. Define-se como absorptância de um edifício ou bloco de 
edifícios, αb, a razão entre a radiação total absorvida pelas suas superfícies (cobertura e 
paredes) e a radiação total que incide no espaço urbano que esse ocupa (Equação 1), a unidade 
urbana. 
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α = α + α  (1) 

 
em que αc e αp são, respectivamente, as absorptâncias efectivas da cobertura e das paredes; Ac 
e Ap são, respectivamente, as áreas da cobertura e das paredes e Auu a área total da unidade 
urbana (Auu = Ac + As, com As a área do solo não ocupada pelos edifícios). 
 

Por sua vez, a absorptância efectiva de uma superfície é definida pela absorptividade 
de uma superfície equivalente, com a mesma área, colocada na horizontal e sem obstruções de 
edifícios vizinhos. No caso de uma estrutura em que todos os edifícios possuem a mesma 
altura, como a que se representa na Figura 3, a absorptância efectiva da cobertura coincide 
com a sua absorptividade. 
 

 
 

Figura 3 – Geometria urbana. 
 

De uma forma análoga pode definir-se a emitância efectiva de um bloco de edifícios, 
εb, pela razão entre a radiação emitida pelas suas superfícies e a que esse emitiria se fosse 
substituído por uma superfície com área igual a Auu e uma temperatura equivalente igual a Tb. 
Assim, por analogia com a Equação (1), tem-se: 
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A emitância efectiva da cobertura, εc, é igual á sua emissividade, enquanto que a 

emitância efectiva das paredes, εp, deve ser calculada pelo método das matrizes urbanas 
exposto com maior detalhe em Oliveira Panão et al (2006c). 

O método consiste em obter para cada geometria uma matriz ΨΨΨΨ que descreva a forma 
como a radiação que incide em cada uma das sub-superfícies, no caso da radiação solar de 
onda curta, ou emitida pelas sub-superfícies, para a radiação de onda longa, se distribui por 
cada uma das sub-superfícies que compõem as superfícies da estrutura urbana. Essa matriz 
integra os factores de forma entre as sub-superfícies e as propriedades de absorção ou de 
emissão de cada sub-superfície. Uma vez que se obtenha a matriz urbana ΨΨΨΨ, o vector que 
contém o balanço radiativo de todas as sub-superfícies, ΦΦΦΦ, é obtido simplesmente por: 

 
                                                          = ⋅Φ Ψ Ω  (3) 
 
em que ΩΩΩΩ é um vector construído com base nas irradiâncias de cada sub-superfície (radiação 
solar de onda curta) ou pela radiação emitida se essa se comportasse como um corpo negro, 
segundo a lei de Stephan-Boltzman (radiação de onda longa). Para cada um dos casos, 
respectivamente, a componente de ΩΩΩΩ referente à superfície fictícia que constitui o topo da 
unidade urbana é igual a D, densidade de fluxo da radiação difusa, ou L↓, a radiação 
atmosférica em onda longa. 

Segundo esse mesmo método, a absorptância e a emitância efectivas de uma superfície 
genérica, composta por s sub-superfícies, é igual ao produto interno entre dois vectores κκκκ e ωωωω 
definidos por: 
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em que Ai é a área de uma sub-superfície e Λ toma o valor de G, a densidade de fluxo da 
radiação global ou L – σTb

4, consoante se aplique o método para o cálculo de aborptância ou 
emitância, respectivamente. 
 
1.2. Optimização da Malha Urbana 
 

Os parâmetros definidos anteriormente, absorpância e emitância efectivas de um bloco 
de edifícios, foram calculados para um conjunto de geometrias em que se fizeram variar as 
dimensões dos blocos (altura H, largura Lx e profundidade Ly) bem como o espaçamento entre 
os mesmos segundo as direcções x e y (Wx e Wy). 

Optou-se por comparar soluções urbanas com o mesmo índice de construção, Ic, 
parâmetro esse definido pela razão entre a área total de pavimentos (Apav) e a área da unidade 
urbana (Auu). Fixando o pé-direito médio de um edifício igual a 3, Ic pode ser expresso em 
função dos vários parâmetros que definem a geometria da Figura 3, por: 
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com n igual ao número de pisos de um edifício. 
As malhas analisadas encontram-se representadas esquematicamente na Figura 4 em 

que a proporção entre as dimensões dos blocos, l, é igual a 1, 3 e 15, respectivamente, para 
blocos de secção quadrangular, rectangular e uma aproximação geométrica de uma rua 
infinita. O espaçamento entre blocos é encontrado a partir da Equação (6) fixando o índice de 
construção e uma proporção fixa, w, entre Wx e Wy. Na Figura 4 os espaçamentos W1 e W2 
indicam indiferenciadamente os espaçamento Wx e Wy consoante a orientação da malha. A 
Tabela 1 sintetiza as variações paramétricas efectuadas, de que resultam um total de 315 casos 
para cada valor constante de Ic. O estudo centra-se em dois dias do ano: o solestício de Verão 
e Inverno (dias Julianos iguais a 172 e 355, respectivamente) para a latitude de 40º. Ic e L são 
iguais a 1 e 10, respectivamente. 
 

                             
 

 
 

Figura 4 – Malhas urbanas: a) blocos quadrangulares (l = 1), 
b) blocos rectangulares (l = 3) e c) rua (l = 15). 

 

Tabela 1 - Variações paramétricas 
 

número de pisos, n n = H/3 n = 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 
proporção entre as 

dimensões dos blocos, l 
Lx = lL 
Ly = L 

l = 1/15, 1/3, 1, 3, 15 

proporção entre o 
espaçamento dos blocos, w 

Wx = wW 
Wy = W 

w = 1/4, 1/3, 1/2, 1, 2, 3, 4 

 
No Verão, no que diz respeito à malha urbana, pode verificar-se que a rua com eixo 

Este-Oeste (caso c/EW) é a solução que conduz a uma menor absorptância, seguida de blocos 
com secção rectangular com orientação Este-Oeste (caso b/EW), como se pode observar na 
Figura 5a. Essas mesmas soluções, no Inverno, são caracterizadas por um valor elevado da 
absorptância efectiva comparativamente às restantes soluções (Figura 5b). No Verão, a 
solução de blocos quadrangulares (caso a) é sempre desfavorável em relação às restantes, 
mesmo se, no Inverno, é a solução que promove uma maior absorptância efectiva. As malhas 
com orientação Norte-Sul (casos b/NS e c/NS) são as soluções menos favoráveis pois 
resultam, em comparação com as restantes soluções, numa absorptância efectiva baixa no 
Inverno e elevada no Verão. 
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Para qualquer uma das malhas urbanas verifica-se que o aumento do número pisos 
diminui a aborptância efectiva, mesmo se a partir de um dado número de pisos esse 
decréscimo deixa de ser significativo. Foi possível ainda concluir que o espaçamento entre 
blocos contribui para uma redução da absorptância efectiva, através de uma redução do valor 
de w, ou seja, promovendo um maior espaçamento entre blocos no eixo Norte-Sul e 
reduzindo, por sua vez, o espaçamento no eixo Este-Oeste. Esse efeito é mais acentuado em 
malhas urbanas com blocos quadrangulares (caso a) e blocos rectangulares orientados Este-
Oeste (caso b/EW). 
 

 a) Verão b) Inverno 

 
 

Figura 5 – Variação da absorptância efectiva com a malha urbana 
e o número de pisos num dia de a) Verão e b) Inverno. 

 
Em termos da emitância efectiva de uma malha urbana essa é superior na malha 

urbana com blocos quadrangulares (caso a) e inferior na rua (caso c). Para qualquer uma das 
malhas essa diminui com o aumento do número de pisos. 
 

 
 

Figura 6 – Variação da emitância efectiva com a malha urbana e o número de pisos. 
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Por forma a encontrar as situações mais favoráveis no conjunto de soluções testadas 
aplica-se, independentemente aos resultados de Verão e Inverno, a optimização de Pareto 
(Man et al, 1999), procurando assim: 
 

� No Verão: maximizar a emitância efectiva e minimizar a absorptância efectiva (Figura 
7a); 

� No Inverno: minimizar a emitância efectiva e maximizar a absorptância efectiva 
(Figura 7b). 

 
 a) Verão b) Inverno 

 
 

Figura 7 – Aplicação da optimização de Pareto às soluções de malha urbana testadas 
num dia de a) Verão e b) Inverno. 

 
Dentro do conjunto de soluções óptimas, que se designa por “frente de Pareto”, 

procuram-se as soluções comuns, ou seja, que as que satisfazem simultaneamente os 
requisitos de Verão e Inverno. Alguns dos exemplos encontram-se esquematizados na 
Figura 8. Uma característica comum a todos os casos é que, à excepção dos blocos 
quadrangulares, os blocos orientam-se na direcção Este-Oeste (Figura 8b-d) e o espaçamento 
entre blocos na direcção Norte-Sul é sempre maximizada (w = 1/4). A razão entre a altura e o 
espaçamento entre blocos nessa direcção (H/Wy) varia entre 0,4 e 0,9. 

Em conclusão, este estudo apresenta uma técnica simples para, a partir de um dado 
índice de construção, encontrar as formas urbanas mais favoráveis ao desempenho térmico de 
edifícios, com base em dois indicadores físicos: a absorptância e a emitância efectiva do 
bloco. Esses parâmetros são indicativos, respectivamente, da capacidade natural de um bloco 
inserido numa malha urbana para “aquecer”, através da exposição solar do mesmo, e para 
“arrefecer” através das perdas por trocas de radiação de onda longa. 

A aplicação da metodologia de optimização a diversas formas urbanas com índice de 
construção igual a 1 permitiu concluir que: 

� As malhas urbanas mais favoráveis são os blocos rectangulares, dispostos segundo um 
eixo Este-Oeste por forma a possuirem uma maior fachada exposta a Sul e Norte, ou 
blocos quadrangulares; 

� O espaçamento entre blocos é sempre maximizado na direcção Sul-Norte por forma a 
permitir, no Inverno, uma maior exposição solar da fachada Sul. Por outro lado, 
minimizando o espaçamento entre blocos na direcção Este-Oeste previnem-se os 
excessivos ganhos solares na estação de Verão. 
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� O número de pisos não é uma condicionante a optimizar a malha urbana, no entanto, 
as soluções com maior número de pisos requerem um maior espaçamento entre os 
edifícios. 

 

     
 

 
 

 
 

Figura 8 – Exemplos de malhas urbanas óptimas com 
a) 2 pisos, b) 3 pisos,c) 5 pisos e d) 7 pisos. 

 
 
2. ESCOAMENTOS EM CAVIDADES URBANAS 
 

Ao longo de um ciclo diário as superfícies que constituem a rua, designada por 
cavidade urbana, experimentam diferenças espaciais e temporais de temperatura, devido aos 
diferentes níveis de exposição solar. Procurou-se, assim, quantificar a acumulação de calor no 
interior da cavidade urbana em função da intensidade do vento na UBL, U0, da geometria e 
das diferenças térmicas espaciais no interior da rua. 

Com base num modelo k-ε bidimensional estimou-se numericamente o escoamento no 
interior da cavidade urbana com H/W igual a 1,5 e 2,0; variando U0, entre 1 e 6 ms

-1; e a 
temperatura da parede a barlavento por incrementos, ∆Tp, de 2 a 16 K. Uma descrição mais 
detalhada do modelo e dos parâmetros de simulação pode encontrar-se em Oliveira Panão et 
al (2006b). 

Os resultados decorrentes da simulação (Figura 9) mostram que o acréscimo médio de 
temperatura no interior da cavidade, ∆Tc, possui dois comportamentos distintos em função de 
um dado valor de velocidade do vento, definida como velocidade de transição Ut. Para U0 
superior a Ut as variações de ∆Tc com U0 são muito pequenas e aumentam linearmente com 
∆Tp (Equação 7). Para U0 inferior a Ut, ∆Tc aumenta linearmente com U0, sendo a influência 
de ∆Tp reduzida (Equação 8). 

 
                                                    c 1 p 0 t∆T c ∆T , U U≈ >  (7) 
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                                                c 2 0 3 0 t∆T c U c , U U≈ + <  (8) 
 
onde os valores das constantes c1, c2 e c3 se encontram sintetizados na Tabela 2. 
 

Tabela 2 – Valores das constantes de regressão das Equações 7 e 8. 
 

 c1 c2 c3 

H/W 1,5 0,09 0,35 0,22 
H/W 2,0 0,11 0,43 0,28 

 
Da comparação entre as duas geometrias (Figura 9) pode observar-se que o acréscimo 

médio de temperatura é superior no interior da cavidade com H/W igual a 2,0. Para esse caso 
a velocidade de transição é também superior (Tabela 3). 
 

Tabela 3 – Velocidade de transição, Ut (ms
-1) 

 

 Incremento de temperatura da parede a barlavento, ∆∆∆∆Tc (K) 

 2 4 6 8 10 12 14 16 

H/W 1,5 1,2 1,5 2,0 2,2 2,5 2,5 2,8 3,0 
H/W 2,0 1,5 2,0 2,2 3,0 3,0 3,5 3,5 3,8 

 
 a) H/W = 1,5 b) H/W = 2,0 

  
 

Figura 9 – Acréscimos médios de temperatura no interior da cavidade urbana (∆Tc) 
em função da velocidade do vento na atmosfera urbana superior (U0) 

e do incremento de temperatura na parede a barlavento (∆Tp) 
para duas geometrias da cavidade urbana com H/W igual a: a) 1,5 e b) 2,0. 

 
A velocidade de transição demarca a separação entre dois regimes de escoamento 

distintos ilustrados pelo esquema da Figura 10. No primeiro, em que U0 < Ut, formam-se dois 
vórtices: o vórtice I é induzido pela intensidade do vento na UBL e o vórtice II deve-se às 
correntes convectivas induzidas pelo gradiente térmico entre o ar e a parede aquecida 
(Figura 10a). Quando U0 > Ut, o vórtice II desaparece e apenas o vórtice presiste no interior 
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da cavidade (Figura 10b). Nos casos em que U0 = Ut, existem geralmente dois vórtices 
embora o II se encontre limitado à zona inferior da cavidade. 
 

 a) b) 

    
 
Figura 10 – Regimes de escoamento do ar no interior da cavidade urbana que se estabelecem 

em função da velocidade do vento na atmosfera urbana superior: 
a) U0 < Ut; b) U0 > Ut. 

 
As Figuras 11 e 12 ilustram a distribuição da temperatura do ar no interior das 

cavidades urbanas com H/W igual a 1,5 e 2,0, respectivamente, e em que a diferença de 
temperatura entre o ar e a parede a barlavento é de 10 K. Pode verificar-se que para U0 
inferior à velocidade de transição (Figuras 11a-b, 12a-b) a temperatura do ar é apenas algumas 
décimas superior à temperatura do ar na UBL. Para U0 superior à velocidade de transição 
(Figuras 11c-f, 12d-f), esse aumento é de cerca de 1 K (≈ 0,1 ∆Tp). Em alguns casos, embora 
U0 seja superior à velocidade de transição, forma-se um segundo vórtice na zona inferior da 
cavidade onde se verificam temperaturas do ar mais elevadas (Figura 12d-e). Essas regiões 
são propensas à acumulação de calor. 
 

  

  
 

Figura 11 – Distribuição da temperatura do ar na cavidade urbana 
com H/W = 1,5; ∆Tp = 10 K; Tar = 293 K e U0: 

a) 1 ms-1, b) 2 ms-1, c) 3 ms-1, d) 4 ms-1, e) 5 ms-1 e f) 6 ms-1. 
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Figura 12 -  Distribuição da temperatura do ar na cavidade urbana 
com H/W = 2,0; ∆Tp = 10 K, Tar = 293 K e U0: 

a) 1 ms-1, b) 2 ms-1, c) 3 ms-1, d) 4 ms-1, e) 5 ms-1 e f) 6 ms-1. 
 

Através deste estudo foi possível verificar numericamente que os casos que conduzem 
a valores mais elevados da temperatura no interior da cavidade, comparativamente à 
temperatura do ar na UBL e no caso em que se verifica a incidência de radiação solar na 
parede a barlavento, são aqueles em que se estabelece um escoamento rasante que isola a 
cavidade do exterior (Figura 11c-f e Figura 12d-f). Esses casos correspondem a valores da 
intensidade do vento na UBL superiores a uma dada velocidade de transição, função da 
temperatura da parede e a partir da qual as forças de impulsão do ar aquecido são vencidas 
pelas forças induzidas pelo vento. Foi possível estabelecer uma correlação linear entre o 
aumento de temperatura no interior da cavidade e o incremento de temperatura da parede cuja 
constante é 0,09 para H/W igual a 1,5 e 0,11 para H/W igual a 2,0. Pelo que, em geometrias 
mais compactas, em que a razão entre a altura e o espaçamento entre edifícios é superior, 
verificam-se temperaturas no interior da cavidade superiores. A situação caracterizada pela 
existência de dois vórtices tal como se encontra esquematizado na Figura 10a (Figura 11a-b e 
Figura 12a-b) é a mais favorável à extracção de calor do interior da cavidade, estando o 
aumento de temperatura correlacionado linearmente com a velocidade do ar na UBL. 
 
 
3. CONCLUSÕES 
 

A absorptância e emitância efectivas de um edifício inserido numa malha urbana são 
parâmetros indicadores da capacidade natural de aquecimento e arrefecimento de um edifício 
urbano. A avaliação conjunta desses parâmetros permitiu encontrar as formas de organização 
dos edifícios na malha urbana que promovem o aquecimento no Inverno e o arrefecimento no 
Verão, para uma latitude de 40º e em que se fixou como constante e igual a 1 o índice de 
construção. De um conjunto de 315 casos, identificaram-se como óptimas as malhas urbanas 
em que os blocos são rectangulares, dispostos segundo um eixo Este-Oeste por forma a 
possuirem uma maior fachada exposta a Sul e Norte, ou as malhas urbanas com blocos 
quadrangulares. Para esses casos o espaçamento entre blocos é sempre maximizado na 
direcção Sul-Norte por forma a permitir, no Inverno, uma maior exposição solar da fachada 
Sul; a razão entre a altura e o espaçamento entre blocos varia entre 0,4 e 0,9. O espaçamento 
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entre blocos na direcção Este-Oeste é minimizado por forma a prevenir os excessivos ganhos 
solares na estação de Verão. O espaçamento entre blocos necessário aumento com o número 
de pisos. A metodologia proposta poderá ser extensível a outras latitudes, índices de 
contrução e outras malhas urbanas para além dos casos analisados neste trabalho. 

Estudaram-se ainda as condições que promovem a acumulação de calor no interior das 
ruas. Foram identificadas duas situações distintas: a) intensidade do vento na UBL inferior a 
uma velocidade de transição e b) superior. Em a) a temperatura no interior da cavidade é 
proporcional à intensidade do vento e é pequena comparativamente ao gradiente térmico entre 
o ar e a parede aquecida. Em b) a temperatura no interior da cavidade é cerca de 10% do 
gradiente térmico entre o ar e a parede aquecida. 
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