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RESUMO
A organização espacial da cidade e os agentes que a modelam proporcionam condições que
favorecem melhor ambiência urbana, e consequentemente o conforto ambiental. Neste
sentido, o estudo apresenta a análise microclimática da área do Parque das Nações, em
Lisboa, em que se observa a variação de temperatura e humidade relativa do ar em duas
situações: o cenário atual e após a implantação hipotética do telhado verde em edifícios
existentes. Como método, obtém-se a tipificação do zoneamento local e em seguida,
realiza-se a simulação microclimática por meio do software ENVI-met 4.0. Os resultados
obtidos demonstram que o acréscimo do telhado verde, proporciona maior grau de conforto
térmico na área analisada tornando-a um local mais agradável, diminuindo 1,2 ºC na
temperatura do ar e aumentando a humidade relativa do ar em 4% no verão.
1 INTRODUÇÃO
Com a crescente preocupação ambiental e energética, torna-se cada vez mais necessária a
busca de alternativas que solucionem questões de conforto interno e externo dos edifícios
por meio de estratégias bioclimáticas de climatização natural e utilização de recursos que
ofereçam e proporcionem a permanência e vivência da comunidade. Entretanto, os
edifícios tendem a optar por equipamentos mecânicos consumidores de energia para
alcançarem o conforto térmico interno muitas vezes desprezando a envoltória,
desconsiderando que esta reflete diretamente no edifício e na cidade em que se insere. A
discussão a respeito da arquitetura sustentável na escala urbana reforça o papel do edifício
e de seus dispositivos bioclimáticos no impacto ocasionado ao entorno. Segundo
Gonçalves (2006), o edifício está ligado a otimização do consumo de recursos e possui
potencial para contribuir com as dinâmicas socioeconômicas do lugar. De acordo com
Fontes e Faustini (2010, apud Gehl, 2001)
A qualidade do ambiente físico influencia significativamente as atividades
externas, que são classificadas em: necessárias, opcionais e sociais. As
“atividades necessárias” independem das condições do ambiente e estão
relacionadas com o cotidiano das pessoas, que precisam usar o espaço público
como trajetória obrigatória para o trabalho, a escola, entre outras; as “atividades
opcionais” são influenciadas pelas condições de tempo e pelas características

físicas do local e dependem das escolhas dos participantes; já as “atividades
sociais”, também denominadas de “resultantes”, são consequência da presença de
pessoas no espaço público. Em espaços públicos de baixa qualidade as atividades
são reduzidas, em contrapartida, a alta qualidade espacial atrai usuários e
favorece uma maior variedade de atividades, especialmente as “opcionais”.

Uma cidade pode ser qualificada pela característica dos seus espaços urbanos. Suas formas
e intensidades são definidas a partir das condições que esse espaço proporciona para a
ocorrência de vida urbana, qualificando-o como uma potência ambiental e funcional à
estrutura da cidade. Desse modo, o urbanismo deve atender as necessidades humanas
proporcionando mecanismos, como o conforto ambiental, para que os usuários
desenvolvam atividades que sustentem a vida dos espaços livres.
Segundo Vettorazzi, et al., (2010), o conforto térmico no espaço externo foi estudado por
Olgyay por volta de 1960, quando foi criada a expressão projeto bioclimático. Olgyay
criou um diagrama bioclimático que permitia uma análise de estratégias para a arquitetura
de acordo com o clima. Esse diagrama foi melhorado por Givoni em 1969, que criou a
carta bioclimática baseando-se na temperatura encontrada no ambiente interno do edifício.
Esses estudos permitem que sejam acrescentados ao projeto arquitetônico, dispositivos
bioclimáticos que auxiliem no melhor conforto térmico do edifício e no consumo
energético.
Conforto ambiental segundo Lamberts (2014), pode ser entendido como um conjunto de
condições ambientais que proporcionam ao ser humano um bem estar térmico, visual,
acústico e antropométrico, além de garantir a qualidade do ar e o conforto olfativo. Diante
disso, é possível perceber o efeito que o conforto ambiental, bem ou mal resolvido, tem na
qualidade de vida das pessoas e dos espaços que elas habitam.
Para alcançar a qualidade do ambiente é necessário entender os mecanismos que o
auxiliam como arquitetura, vestimenta e tecnologia. Nesse artigo analisa-se a arquitetura
dos edifícios na região do Parque das Nações em Portugal e verifica-se a possibilidade de
implantação de telhados verdes aos mesmos para a análise do microclima espacial e sua
possível influência na permanência de pessoas nos espaços públicos.
Os telhados verdes possuem como benefícios a redução no volume e retardo do
escoamento superficial, aumento da vida útil do telhado, conservação de energia, aumento
da biodiversidade, mitigação da poluição do ar e valor estético (Santos, 2013). Nesse
sentido, a utilização do mesmo auxiliaria na minimização dos efeitos de impermeabilização
do solo cada vez mais crescente nos centros urbanos, que prejudicam a infiltração e
consequente redução da recarga dos aquíferos. Além disso, o telhado verde, segundo
Araújo (2007), favorece o desempenho térmico dos edifícios, interna e externamente,
proporcionando maior conforto ao usuário. Também pode-se observar benefícios no
entorno dos telhados verdes, pois essas áreas tendem a ficar mais úmidas devido à presença
de plantas no local, proporcionando uma maior área com cobertura vegetal, melhorando
assim o clima e a qualidade do ar.
Como Ferraz (2012) esclarece, as coberturas verdes não podem resolver todos os
problemas decorrentes do desenvolvimento urbano, entretanto é um grande aliado para
soluções sustentáveis ao proporcionar diversos benefícios. Minke (2004) e IGRA

(Internacional Green Roof Association) citam diversas vantagens que as coberturas verdes
possibilitam, assim como a diminuição dos efeitos das ilhas de calor urbanas e a regulação
térmica dos ambientes através da evapotranspiração das plantas.
As vantagens do telhado verde têm sido características importantes que incentivam estudos
de pesquisadores sobre os impactos térmicos que esse dispositivo pode ocasionar. Segundo
Romero (2000), a vegetação é uma ferramenta capaz de contribuir para o estabelecimento
de microclimas. O processo de fotossíntese das plantas contribuem na umidificação do ar
com a evaporação da água. Essa umidificação proporciona o “resfriamento evaporativo”,
provocando assim a diminuição da temperatura e o aumento da umidade do ar da mesma.
Esse estudo faz parte de uma pesquisa mais ampla sobre o conforto térmico proporcionado
por dispositivos bioclimáticos, como o telhado verde, bem como sua influência nas
diferenças térmicas dos espaços públicos de áreas urbanas do Parque das Nações em
Lisboa, Portugal (Santos, et al., 2017).
2 O PARQUE DAS NAÇÕES
O Parque das Nações está localizado na cidade de Lisboa, Portugal. A área era
anteriormente composta por infraestruturas industriais que não possuíam uma ordenação
no terreno. Encontrava-se em estado degradado até sofrer uma intervenção para a Expo
‘98, exposição internacional que ocorreu em 1998, sendo assim o pioneiro em gestão de
espaço integrado do espaço urbano português.
Figura 1 Localização do bairro Parque das Nações e área de análise

Com uma área de 340 hectares, o projeto do parque pretendia acrescentar uma nova
qualidade a frente ribeirinha do Rio Tejo, ao redor da Doca dos Olivais, com a intenção de
agregar valor à cidade, integrar a área ao entorno e recuperar o ambiente e a paisagem. Um
dos objetivos do projeto era proporcionar infraestrutura a nível de serviços de apoio
técnico, que visava minimizar os impactos ambientais.
O parque é um espaço público aberto e sua localização se dá no encontro de eixos
rodoviários que representam forte integração a essa zona da cidade. O novo centro de

Lisboa, apresenta um desenho urbano direcionado para que o espaço público seja
apropriado ao uso e vida urbana.
3 MÉTODO
Este trabalho teve como base a pesquisa desenvolvida por Santos (2011) em que
destacam-se superfícies de cobertura com potencial para receber telhado verde. Num
segundo momento, desenvolveram-se simulações computacionais, de dois cenários do
Parque das Nações, onde o primeiro cenário é o que chamamos de cenário real,
representando a situação atual da área estudada e o segundo cenário apresenta edifícios pré
determinados da área estudada modificados pelo acréscimo do telhado verde, em condição
hipotética. As simulações foram realizadas com o intuito de observar como a instalação
desse dispositivo bioclimático modifica a temperatura e umidade relativa do ar nos espaços
urbanos de Lisboa. Para facilitar o entendimento deste procedimento metodológico,
define-se três momentos: estudos anteriores; tipificação e modelagem; simulação
computacional.
3.1 Estudos anteriores
Para iniciar essa pesquisa foram utilizados estudos anteriores realizados por Santos,
Tenedório e Gonçalves (2015), que fizeram a verificação do potencial de áreas disponíveis
à viabilidade de aplicação de coberturas verdes nos edifícios da cidade de Lisboa, por meio
de mapeamentos realizados com o auxílio de imagens Worldview-2 e dados LiDAR. Esse
estudo cataloga cerca de 2772 edifícios que podem receber esse dispositivo bioclimático, o
que representaria, segundo a autora, um ganho de 1721041 m² de área verde, se aplicado
em toda a cidade.
Nesse artigo a pesquisadora exemplifica os critérios que foram utilizados para o telhado ser
considerado apto a receber as coberturas verdes. De acordo com Santos, Tenedório e
Gonçalves (2015), para a instalação de jardins em coberturas, consideraram-se os seguintes
critérios: livres de telha, área disponível superior a 100 m², máximo de 11º de inclinação
para evitar deslocamento de solo, e pelo menos 3 a 4 horas de sol por dia. As análises
realizadas pela pesquisadora sobre os telhados existentes no Parque das Nações que
poderiam receber a cobertura verde foram utilizados neste trabalho.
3.2 Tipificação e modelagem
Em um primeiro momento realiza-se a setorização da área por meio do software AutoCAD
2018, ferramenta para desenvolvimento de desenhos técnicos, e através de imagens aéreas
obtidas no Google Earth, classificam-se os espaços do Parque das Nações como ruas,
calçadas, edifícios e espaços verdes, representados pelas cores cinza escuro, cinza claro,
marrom e verde escuro respectivamente. Selecionam-se, então, os edifícios que apresentam
condições para implantação de telhado verde, representado pela cor verde claro,
estabelecendo-se a setorização do cenário modificado.
Tabela 1 Setorização do cenário real e do cenário com telhado verde implantado
Cenário atual

Cenário com telhado verde implantado

Após a setorização, realiza-se a tipificação das áreas a partir da obtenção das porcentagens
dos espaços classificados anteriormente para simplificação do cenário, deixando o recorte
do terreno com traçados ortogonais, facilitando a modelagem no software de simulação
computacional: ENVI-met 4.0.
Tabela 2 Tipificação do cenário real e do cenário com telhado verde implantado
Cenário atual

Cenário com telhado verde implantado

A tabela abaixo apresenta os gráficos criados com o auxílio do software de gerenciamento
de dados Excel, das porcentagens das áreas de cada setor nos dois cenários apresentados,
antes e depois da tipificação, demonstrando a aproximação dos valores da quantificação
realizada.
Tabela 3 Porcentagem das áreas no cenário atual não tipificado e tipificado
Cenário atual não tipificado

Cenário atual tipificado

Tabela 4 Porcentagem das áreas no cenário com telhado verde implantado não
tipificado e tipificado
Cenário atual

Cenário tipificado

3.3 Simulação computacional
Após a tipificação dos cenários inicia-se a fase de modelagem e configuração de arquivo
climático para simulação microclimática. No estudo de caso, define-se dias arbitrários que
representam duas estações do ano, sendo elas o verão, com as temperaturas mais altas do
ano, e o inverno, que apresenta as temperaturas mais amenas.
Para realização da modelagem e da simulação microclimática utiliza-se o software
ENVI-met 4.0, que gera uma forma tridimensional da área estudada e considera os
parâmetros climáticos, vegetação, superfícies e estruturas para compreensão e
quantificação de suas interações, baseando-se na dinâmica dos fluidos e termodinâmica.
Segundo Bruse et al. (2003, p. 403)
As principais variáveis prognósticas do programa são a velocidade e direção do
vento, temperatura e umidade do ar, turbulência, fluxos radiativos,
bioclimatologia e dispersão de gás e partículas.1

Os cenários tipificados, atual e com telhado verde implantado, foram inseridos na malha de
modelagem do software, denominada grid, com norte a 0º de rotação. O grid apresenta três
dimensões, sendo x, y e z, representando, respectivamente, largura, comprimento e altura
1

Tradução feita pelos autores.

do espaço simulado. As dimensões utilizadas na configuração dos eixos foram 98x98x30
(x; y; z) e para maior verossimilhança foram adotados os graus de latitude e longitude da
cidade de Lisboa, Portugal (38°43′00″ N e 9°07′59″ O).
Tabela 5 Modelagem do Parque das Nações no software ENVI-me 4.0
Modelagem - Soil and surfaces

Modelagem - Buildings

Diante disso, configuram-se os dados climáticos para simulação do modelo, que são
apresentados na tabela abaixo.
Tabela 6 Dados utilizados para configuração do arquivo climático dos cenários
Data
Hora do início da simulação
Horas totais simuladas
Velocidade do vento (10m)
Direção do vento (orientação)
Humidade atmosférica (2.500m)
Humidade relativa (2m)

23 de agosto/janeiro de 2015
8h
24 h
4,27 m/s
315º
3,28 g/Kg
62%

4 RESULTADOS
Os dados referentes à simulação são apresentados nos parâmetros temperatura do ar e
humidade relativa do ar em quatro horários diferentes durante o dia simulado, sendo estes:
9, 12, 15 e 18 horas. Comparam-se os resultados obtidos na simulação do cenário atual e
dos telhados verdes implantados. Para compreensão dos resultados utilizam-se as escalas
gráficas apresentadas na Tabela 7.
Tabela 7 Escalas gráficas de temperatura e umidade relativa do ar
Temperatura do ar no
verão

Temperatura do ar no inverno

Humidade relativa do ar no
verão e no inverno

4.1 Temperatura do ar
A Tabela 8 apresenta a variação de temperatura do ar do Parque das Nações no verão e no
inverno. Observam-se menores temperaturas nos modelo com telhado verde implantado em
comparação ao cenário atual.
No verão, a maior queda de temperatura é observada às 15 horas, momento em que o
telhado verde implantado proporciona 1,2º C a menos em sua temperatura média do ar
quando comparada ao cenário atual. Às 9 horas vê-se a menor variação de temperatura,
com 0,3º C de diferença, nesse momento o cenário atual apresenta 24,7º C enquanto no
telhado verde implantado têm-se 25,0º C.
Assim como no verão, a simulação no inverno apresenta comportamento de temperaturas
médias do ar mais altas no modelo do cenário atual em comparação aos modelos com
telhados verdes, com exceção das 9 horas, mesmo que esta apresente temperaturas mais
baixas em algumas áreas. Essa diferença de temperatura chega a aproximadamente 1º C às
15 horas, sendo mais baixa no modelo com telhado verde.
Tabela 8 Variação de temperatura do ar no verão e no inverno

Horário

09:00

VERÃO
Telhado verde
Cenário atual
implantado

INVERNO
Telhado verde
Cenário atual
implantado

12:00

15:00

21:00

Os Gráficos 1 e 2 apresentam as variações das temperatura médias do ar no verão e no
inverno respectivamente. Percebe-se o aumento gradativo de valores até às 15 horas,
quando volta a cair. Às 9 horas a temperatura do ar média no cenário com telhado verde é
maior que no cenário atual, único horário analisado em que isso ocorre, fazendo com que a
variação térmica do modelo com telhado verde seja menor.
Gráfico 1 Variação da temperatura do ar média no verão

Gráfico 2 Variação da temperatura do ar média no inverno

4.2 Humidade relativa do ar
Quanto à humidade relativa do ar, no verão o cenário com telhado verde implantado
proporciona melhoria à área, alcançando valores mais altos em comparação com o cenário
atual. Os valores chegam a 65,1%, 4% de humidade a mais quando comparado ao cenário
atual, sem o telhado verde implantado, como vê-se no Gráfico 3.
Gráfico 3 Variação de humidade relativa do ar no verão

No inverno, os valores obtidos na simulação computacional foram incoerentes com a
realidade de Lisboa, apresentando valores de humidade relativa do ar baixos durante a
manhã e à noite, e altas durante a tarde, quando deveria ser o oposto. Sendo assim, não
existem dados conclusivos quanto ao desempenho do telhado verde no inverno para o
Parque das Nações.
5 CONCLUSÃO
Sendo o Parque das Nações uma área com presença de vida urbana, destaca-se a
importância de proporcionar conforto térmico aos seus usuários, sejam eles de passagem
ou permanência temporária.
O estudo realizado mostra as alterações que a implantação de dispositivos bioclimáticos
passivos geram no microclima da área. O dado mais expressivo foi encontrado nos
resultados referentes à humidade relativa do ar média, onde alcança-se um valor 4% maior
no cenário com telhado verde implantado em comparação ao cenário atual no verão. Além
disso, a média da diminuição de temperatura do ar foi igual a 1,2 ºC, também no cenário
com o telhado verde, proporcionando maior conforto ambiental aos usuários do parque.
Ainda sim, sugere-se que sejam verificados os resultados referentes à humidade relativa do
ar durante o inverno, considerando que as simulações para esse período não condizem com
a realidade de Lisboa.
Diante disso, pode-se discutir a contribuição do telhado verde como dispositivo que
contribui de forma positiva com o meio externo quando implantado no edifício,
proporcionando um ambiente mais agradável que favorece a sustentabilidade no espaço
urbano. As melhorias verificadas neste estudo demonstram que o espaço público em
questão, de grande importância para a capital portuguesa, poderia ser mais agradável aos
seus visitantes, de modo que lhes atribuíssem a possibilidade de utilizar o espaço não

apenas para fluxo, mas também como ambiente de permanência, como para lazer por
exemplo.
Os resultados obtidos incentivam a adequação do espaço público e possíveis melhorias na
arquitetura do Parque das Nações, visando o conforto ambiental e, consequentemente, a
qualidade de vida dos usuários do parque.
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