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Resumo 

 
SHINZATO, P. Impacto da Vegetação nos Microclimas Urbanos em função das 

Interações Solo-Vegetação-Atmosfera. 205p. Tese (Doutorado). Faculdade de 

Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2014. 

 

 

Este trabalho tem por objetivo quantificar o impacto da vegetação nos microclimas 

urbanos abaixo do dossel, em função das interações solo-vegetação-atmosfera. Essas 

interações consideram os efeitos: 1) do dossel propriamente dito, expressos pelas 

variáveis índice de área foliar – IAF (Leaf Area Index – LAI) e distribuição geométrica 

das aberturas na copa (gap fraction); 2) da cobertura do solo, expressa pela 

composição do solo, sua temperatura e teor de umidade, e 3) das variáveis 

microclimáticas locais (temperatura do ar, umidade do ar, radiação solar, temperatura 

radiante media, temperatura superficial, direção e velocidade dos ventos). 

Considerando-se que o impacto da vegetação nos microclimas urbanos é função das 

interações solo-vegetação-atmosfera, e tendo em vista resultados de estudos anteriores, 

a hipótese deste trabalho é que, para o clima de São Paulo, em função dos processos de 

evapotranspiração e do sombreamento, a redução na temperatura do ar abaixo do 

dossel em parques urbanos será de cerca de 1o C e a redução da temperatura superficial 

será de cerca de 20oC, ambas em relação às áreas não sombreadas pela vegetação, e que 

esses efeitos limitam-se à borda do parque sob condições de baixa velocidade do vento, 

de cerca de 1 m/s. O método é 1) indutivo, por meio de medições de campo durante o 

período de dias quentes e frios no Parque Tenente Siqueira Campos (Trianon), na cidade 

de São Paulo, para o registro de dados microclimáticos e para o levantamento das 

variáveis do dossel e do solo; e 2) dedutivo, com a calibração entre dados medidos e 

simulados pelo modelo ENVI-met 3.1 Beta 5 e a simulação de diferentes cenários, 

variando-se as características do dossel. Para se estimar a densidade foliar média das 

copas foram adotados dois métodos não-destrutivos indiretos: a medição do IAF com o 

equipamento LAI-2000 (LI-COR) e a análise das fotos hemisféricas, utilizando-se o 

aplicativo Can-Eye. De acordo com os resultados das simulações, variando-se as 

caraterísticas do dossel, verificou-se uma redução máxima de 1ºC na temperatura do ar 

e de 19°C na temperatura superficial, ao se comparar os valores obtidos abaixo de uma 

copa densa (forma elíptica e IAF 5m2/m2) em relação às condições do entorno, fora do 

parque. Esse efeito se estende por, no máximo, 5m de distância a partir dos limites do 

parque, com velocidade do ar de 1m/s e umidade de 40% na camada superficial do solo 

(0-20cm). Foi feita a aplicação do TEP – Temperatura Equivalente Percebida e 

verificou-se que a redução de 1°C na temperatura do ar pode representar de 3°C a 5°C 

no conforto térmico das pessoas. Esses resultados comprovam a hipótese inicial e 

mostram não apenas a importância do tipo de vegetação escolhida (formato da copa, 

IAF e distribuição geométrica das aberturas na copa) como as características do meio 

em que ela está inserida (condições microclimáticas locais e de solo). Os resultados 

podem contribuir para a formulação de políticas públicas visando à mitigação dos 

efeitos de aquecimento urbano, particularmente diurnos, em climas tropicais.  
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Abstract 
 

SHINZATO, P. The Impact of Vegetation on Urban Microclimates as a function of 

Soil-Vegetation-Atmosphere Interactions. 205p. Thesis (Doctoral). Faculdade de 

Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2014. 

 

 

The objective of this work is to quantify the impact of vegetation on urban 

microclimates, under the canopy, due to soil-vegetation-atmosphere interactions. It 

considers the following effects: 1) the canopy itself, expressed by the variable leaf area 

index – LAI and the geometric openness distribution in the canopy (gap fraction); 2) the 

soil coverage, expressed by soil composition, soil temperature and soil humidity, and 3) 

the local microclimatic variables (air temperature, humidity, solar radiation, mean 

radiant temperature, surface temperature, wind direction and wind speed). Considering 

the impact of vegetation on urban microclimates as a function of soil-vegetation-

atmosphere, and based on the outcomes of preview studies, this work starts from the 

hypothesis that for São Paulo climate and as a result of evapotranspiration and 

shadowing process, the reduction of air temperature under the canopy will be between 

1°C to 2°C and for surface temperature, it will be around 20°C, both in relation to an 

area without tree shadowing. These effects are restricted to the borders of the park, 

especially under the conditions of low wind speed, approximately 1m/s. The methods 

are: 1) inductive, based on field measurements in summer and winter at Tenente 

Siqueira Campos Park (Trianon Park), in the city of São Paulo, registering 

microclimatic data and collecting information for canopy and soil; and 2) deductive, 

with the calibration of measured and simulated data by ENVI-met 3.1 Beta 5 and the 

simulation for different scenarios varying the canopy characteristics. To estimate the 

average leaf density for trees canopy two no-destructive indirect methods were applied: 

measurement of LAI using the equipment LAI-2000 (LI-COR) and the analysis of 

hemispheric photographs, using a software application Can-Eye. 

According to the simulation results, for different characteristics for canopy, it could be 

verified a maximum reduction of 1ºC in air temperature and 19°C for surface 

temperature, when comparing the obtained value under a dense canopy (elliptical form 

and LAI of 5m2/m2) to the conditions on the street. The maximum extension of these 

effects were up to 5m from the limits of the park, considering 1m/s for wind speed and 

40% for soil humidity in the upper layer (0-20cm). The thermal index TEP calculated 

and it could be seen that the reduction of 1°C for air temperature can represent from 3°C 

to 5°C in terms of thermal comfort of people. By these results, the initial hypothesis has 

proven to be correct and showed not only the importance of the type of vegetation 

selected (canopy form, LAI values and geometric distribution of canopy openness) but 

also the characteristics of the surrounding environment (microclimatic and soil 

conditions). Furthermore, it will contribute to formulate public politics aiming to 

mitigate urban warming effect, mainly during daytime, in tropical cities. 

 

 

 

Keywords: urban microclimate, vegetation, environmental impacts 
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1. INTRODUÇÃO 

O processo de urbanização mudou a relação entre a sociedade e o ambiente natural. No 

século XX, o crescimento das metrópoles reduziu os espaços de áreas com vegetação e 

o ambiente urbano criou vários obstáculos para o plantio de novas mudas como, por 

exemplo, a compactação do solo, o pouco espaço para crescimento das raízes, as 

instalações da rede elétrica e a falta do manejo adequado das árvores (KONIJNENJIJK 

et al., 2000).  

O crescimento da urbanização impacta no clima das cidades e no desempenho ambiental 

dos edifícios. O aumento do número de novas construções tem reduzido as áreas com 

vegetação e vias arborizadas nas grandes metrópoles como, por exemplo, a cidade de 

Nova Iorque que perdeu cerca de 175.000 árvores ou 20% de sua cobertura vegetal do 

ano de 1992 ao ano 2002 (SANTAMOURIS, 2001). No Brasil, o Município de São 

Paulo, entre 1990 e 1995, perdeu cerca de 668 hectares de mata atlântica, sendo que a 

velocidade da destruição quase dobrou na segunda metade da década passada quando 

foram perdidos mais 1.109 hectares de vegetação nativa (SVMA, 2000). 

A ausência da vegetação influencia no aumento da temperatura do ar devido ao 

aquecimento das superfícies (pisos e fachadas) ao longo do dia e na redução de 

superfícies evaporativas que realizam trocas térmicas úmidas. Além disso, outros fatores 

também contribuem para esse efeito: mudança na geometria do tecido urbano (relação 

altura e largura do canyon), uso de materiais que armazenam grande parte do calor 

sensível devido às suas propriedades térmicas e emissão de calor antropogênico gerado 

pela queima de combustível fóssil (OKE, 1978). Dessa forma, inserir a vegetação em 

áreas urbanas é uma das principais estratégias para mitigar o aquecimento nas cidades, 

uma vez que as plantas representam um importante papel como reguladores do clima 

urbano (YU, 2006).  

O fluxo de calor latente possibilita que a radiação solar seja absorvida na superfície 

terrestre, retornando para as camadas superiores da atmosfera sem contribuir no 

aumento da temperatura do ar. Além disso, as características do solo abaixo do dossel 

geram um conteúdo disponível de água (umidade do solo) para ocorrer o processo de 

evapotranspiração, reduzindo a temperatura das superfícies, principalmente no período 

do verão, assim como diminuir a quantidade de radiação de onda longa e o fluxo calor 

sensível emitida para atmosfera (STONE, 2012). 
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Os benefícios provenientes da vegetação já foram constatados em diversos estudos, 

dentre os quais se destacam: o controle da temperatura e umidade (DIMOUNDI, 

NIKOLOPOULOU, 2003; SAILOR, 1995; OMETO, 1981), a influência na qualidade 

ar (NOWAK, 2004; KUTTLER; STRASSBURGER, 1999), o resfriamento passivo de 

uma edificação por meio do sombreamento das árvores (HEISLER, 1986; TAHA, 1997; 

AKBARI, 2005), o manejo das águas (BORCKE, 2003), além do valor estético e da 

influência na saúde das pessoas (KUO; SULLIVAN, 1998; TAHA; AKBARI, 1992; 

SANTAMOURIS, 2001; ULRICH, 2003). 

Em relação ao microclima, a vegetação tem um importante papel devido às suas 

propriedades no balanço de energia. Dependendo do processo de evapotranspiração e 

das condições climáticas locais, a cobertura vegetal e a superfície com água diminuem 

os picos de temperatura durante o dia. O processo de evapotranspiração compreende a 

perda associada de água, que ocorre pela evaporação da superfície do solo e pela 

transpiração estomática e cuticular da planta.  

O efeito da evapotranspiração está diretamente relacionado com a resistência estomática 

que relaciona a quantidade dos estômatos nas folhas com uma adequada condição no 

solo (disponibilidade de água) e na atmosfera (disponibilidade de luz). Assim quando 

maior a área de exposição das folhas, maior o efeito. Neste sentido o índice de área 

foliar - IAF têm uma relação direta com a quantidade de luz, energia e consumo de CO2. 

Segundo Chen e Black (1992) o conceito do IAF é dado por: “half the total intercepting 

(non-projected) area per unit ground surface area”. 

Sob a influência da vegetação, as diferenças na temperatura de superfície são maiores 

do que na temperatura do ar. Dessa forma, percebe-se que o efeito da vegetação na 

temperatura do ar é local e está relacionado ao balanço de energia que considera a 

condutividade térmica entre a superfície e a camada de ar entorno dela.  

A taxa de calor físico armazenado muda os valores de absorção e emissão de calor pelo 

ar, solo e planta (folhas, galhos, tronco). A taxa de calor bioquímico armazenado ocorre 

pelo processo de fotossíntese das plantas, mudando os valores de acordo com a taxa de 

CO2 assimilado pela vegetação. Dependendo da natureza do ambiente de entorno pode-

se adicionar o termo ΔQA sobre a ação dos ventos que considera a energia de ganhos e 

perdas pelo transporte horizontal do calor sensível e latente. 
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Além do balanço de energia é importante considerar o balanço hídrico que contabiliza 

toda a água envolvida entre os sistemas solo, planta e atmosfera, podendo oferecer a 

qualquer instante a quantidade de água disponível contida em um perfil de solo pré-

determinado (OMETO, 1981). 

Em termos de distribuição da vegetação, Ong (2002) desenvolveu o conceito do Green 

Plot Ratio - GPR (Relação Área Verde/ Área do terreno), definido como uma média do 

IAF em uma determinada área arborizada. Também equivale à relação da área total de 

folhas existentes pela área total. O GPR é um indicador do efeito da vegetação, mais 

efetivo do que o cálculo da cobertura vegetal, pois está diretamente relacionado com a 

área foliar que realiza fotossíntese no local (ONG, 2002).  

Existem outros indicadores propostos para a distribuição da vegetação nos centros 

urbanos como o Biotope Area Factor1- BAF, adotado em 1994 pela cidade de Berlim, 

na Alemanha. Tem como objetivo estabelecer uma infra-estrutura verde em um tecido 

urbano de alta densidade, definindo uma pontuação de 0 a 1, de acordo com o tipo de 

superfície e vegetação. 

A cidade de Seattle, a fim de atingir todos os requisitos de qualidade do ar, água e 

melhoria da temperatura do ar, criou o Green Factor2 como forma de auxiliar a inserção 

da vegetação pelos arquitetos e planejadores, oferecendo diversas possibilidades de 

estratégias de projeto incluindo: plantio de árvores, pavimento permeável, jardim de 

chuva, tetos e fachadas verdes (CITY OF SEATTLE, 2009). 

Tanto o BAF como o Green Factor baseiam-se em aspectos ecológicos tais como a 

permeabilidade do solo para definir a distribuição da vegetação. Assim, a inclusão dos 

aspectos microclimáticos nesses indicadores poderia reforçar as estratégias de 

distribuição das áreas verdes e mostrar os reais efeitos da vegetação (MÜLLER, 

WERNER, KELCEY, 2010)  

A quantidade de área verde por número de habitantes de uma região ou de um local 

dessa região é um indicador de qualidade de vida. Em 1997, a Organização Mundial de 

                                                 
1 Disponível em: < http://www.stadtentwicklung.berlin.de/umwelt/landschaftsplanung/bff/index_en.shtml  

>. Acesso em abril de 2013. 

2 Disponível em: < 

http://www.seattle.gov/dpd/cms/groups/pan/@pan/@permits/documents/web_informational/dpdp016505.

pdf >. Acesso em abril de 2013. 

http://www.stadtentwicklung.berlin.de/umwelt/landschaftsplanung/bff/index_en.shtml
http://www.seattle.gov/dpd/cms/groups/pan/@pan/@permits/documents/web_informational/dpdp016505.pdf
http://www.seattle.gov/dpd/cms/groups/pan/@pan/@permits/documents/web_informational/dpdp016505.pdf
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Saúde OMS sugeriu o valor de 9m²/hab para ser adotado como base para o 

desenvolvimento urbano na América Latina e no Caribe. No Brasil, a Sociedade 

Brasileira de Arborização Urbana SBAU recomenda o índice mínimo 15m2 de áreas 

verdes por habitante (SBAU, 1996).  

No entanto, OKE (1973) estima que um índice de área verde aproximado de 30% seja o 

recomendável para proporcionar um adequado balanço térmico em áreas urbanas, sendo 

que áreas com índice inferior a 5% determinam características semelhantes às de um 

deserto. 

Segundo os estudos de Stone (2012), três principais estratégias precisam ser 

consideradas para mitigar o aquecimento nos grandes centros urbanos: (1) plantio de 

árvores ou planejar novas configurações com o uso da vegetação (teto verde, parede 

verde); (2) estratégia para aumento do albedo, incorporando técnicas para resfriamento 

das coberturas ou substituição do revestimento por materiais mais reflexivos; (3) 

programas de eficiência energética com o compromisso de reduzir as emissões de gases 

do efeito estufa. 

No levantamento feito para 50 cidades americanas, todas apresentaram estratégias para 

melhoria da eficiência energética e redução do consumo de energia. Mas apenas 10 

cidades (20%) possuem estratégia prática voltada para aumento dos espaços com 

vegetação ou melhoria do albedo das superfícies (STONE, 2012).  

Apesar da cidade de São Paulo apresentar mais espaços livres para implantação das 

áreas verdes em comparação com os centros asiáticos, percebe-se que as estruturas das 

calçadas não estão adequadas para o plantio de árvores.  A cidade tem um dos índices 

mais baixos de vegetação por habitante do Brasil, apenas 4m2 de área verde para cada 

habitante do município3 quando comparado com os números de outras cidades como 

Maringá4 (31,5m2/hab) e Curitiba5 (64,5 m2/ hab). 

Porém, quando se fala em área verde por habitante, não só em São Paulo como nas 

outras cidades brasileiras, dependendo da fonte, esses dados podem ser muito diversos. 

Segundo Nucci (2008), para se chegar a esse valor a Prefeitura Municipal de São Paulo 

- PMSP dividiu área da cobertura verde pública do município (42,3km2) pelo número de 

                                                 
3 Dados do Atlas Ambiental da Secretaria do Verde e Meio Ambiente do Município de São Paulo 

4 Dados SAMPAIO, A.; ANGELIS, B. Rev. SBAU, Piracicaba, v.3, n.1, mar. 2008, p. 37-57 

5 Dados Prefeitura de Curitiba – medição por fotografia aérea concluída em dezembro de 2012. 
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habitantes (9.626.898 - IBGE, 1991). Porém, esse valor diz respeito à totalidade do 

município e, para se calcular o índice de área verde dever-se considerar somente as 

áreas com vegetação localizadas na zona urbana. Sendo assim, nos 900km2 de zona 

urbana, apenas 26,9km2 são de áreas verdes públicas (praças e parques públicos), ou 

seja, apenas 3%. Então, na verdade, o índice de área verde pública, utilizando-se os 

mesmos dados coletados pela PMSP seria de 2,9m2/hab (26,9km2 ÷ 9.386.225,6 hab, 

pois 97,5% da população está na zona urbana) e não 4,4m2/hab. 

Além disso, a distribuição de cobertura vegetal também é desigual. Na Sé, a taxa é de 

apenas 0,22 m2. O Distrito de Santa Cecília e do Brás chegam a zero. As maiores 

concentrações de áreas verdes estão no extremo sul, sendo Marsilac a que apresenta a 

maior taxa: 25.797 m2, pouco populoso e de natureza rural, o bairro fica dentro do 

perímetro da Área de Proteção Ambiental Capivari-Monos, que preserva uma faixa de 

mata atlântica (SVMA, 2000). 

Givoni (1991) já havia verificado que a influência dos parques urbanos e espaços 

abertos no clima urbano se estendem somente a uma curta distância nos arredores 

densamente construídos. Santamouris (2001) avançou no sentido de realizar medições 

da temperatura do ar nas áreas internas e externas a um parque na cidade de Atenas, 

Grécia. O resultado indicou que a variação das temperaturas do ar no interior do parque 

foi de no máximo 1.5ºC e a diferença entre o parque e o entorno durante o dia foi de 

aproximadamente 3ºC. Bruse (2004) estudou o efeito de um parque em Melbourne, 

Austrália, utilizando o modelo ENVI-met e demonstrou que as diferenças de 

temperaturas do ar entre o parque e o entorno foi de no máximo 2ºC.  

No estudo de Shinzato (2009), foram realizadas medições de campo no Parque da Luz, 

em São Paulo, e outras áreas próximas considerando-se os seguintes parâmetros: 

temperatura do ar, umidade do ar, velocidade dos ventos e radiação solar. Esses valores 

foram colocados nos dados de entrada do modelo ENVI-met e os resultados mostraram a 

influência da vegetação na diminuição da temperatura superficial em 23º C, medidos 

embaixo da copa das árvores, em relação a uma área descoberta com superfície em 

asfalto. Isso acontece pelo efeito do sombreamento das árvores com copa densa que 

evitam a chegada da radiação direta no solo, pelo efeito do dossel propriamente dito e 

pela cobertura do solo. Em relação à temperatura do ar, os resultados indicaram que 

houve uma redução de até 1.5º C nas áreas verdes, se comparadas às áreas sem 
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vegetação. Esse valor está de acordo com os estudos anteriores, e os resultados não 

mostram uma influência muito além dos limites das áreas verdes. 

Os resultados dessas simulações paramétricas indicaram que o efeito de uma área verde 

na temperatura do ar não ocorre principalmente devido à diferença na distribuição 

espacial da vegetação (parque linear, grande massa de vegetação, pequenos 

agrupamentos espaçados, etc.), mas sim pela densidade foliar do dossel que contribui 

nos processos de evapotranspiração e sombreamento e pela cobertura do solo. O dossel 

pode ser caracterizado por variáveis como o IAF – índice de área foliar e a distribuição 

geométrica das aberturas na copa, o gap fraction.  

O IAF é um índice que influencia diretamente na interceptação e absorção da luz na 

copa, assim como no balanço das trocas de calor e taxas de evaporação com a 

atmosfera. À medida que a cultura vai crescendo aumenta o número de folhas e, dessa 

maneira, com o aumento da superfície foliar e do número de folhas utilizadas na 

fotossíntese, cresce a absorção de CO2, estimulando cada vez mais a evapotranspiração, 

resultando em acréscimo de matéria seca, que sintetiza todas as relações planta-meio 

(OMETO, 1981). 

Desta forma, o IAF é um parâmetro-chave para se determinar uma série de processos 

ecológicos e fisiológicos como fotossíntese e evapotranspiração, possibilitando a 

previsão das taxas de trocas de energia entre vegetação e atmosfera, a curva da taxa de 

crescimento futuro e as diferenças na estrutura da copa devido à poluição do ar e 

mudança climática (ONG, 2002).  

Se os valores de IAF oferecem um parâmetro médio da densidade foliar de uma copa, a 

informação sobre a estrutura da copa é dada pela medida da distribuição geométrica das 

aberturas (gap fraction). Assim gap fraction é definido como: “the fraction of view in 

some direction from beneath a canopy that is not blocked by foliage”. Dessa forma, 

representa a porcentagem de vazios existentes na copa, considerando que os raios 

solares atravessam a copa sem serem bloqueados ou tocados pelas folhas. (ROSS, 

1981). 

Entre as formas de se estimar o gap fraction tem-se que: uso de sensores lineares que 

medem uma direção por vez (equipamento DEMON); ou pela análise de fotos 

hemisféricas (ANDERSON, 1971; BONHOME e CHARTIER, 1982), usos de 
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equipamentos que medem a transmissão da radiação pela copa (ROSS, 1981; LANG, 

McMURTRIE ,1986). 

Assim uma das principais motivações da pesquisa foi investigar efeito da vegetação a 

partir da parametrização de tipologias arbóreas que pudessem se aproximar das espécies 

brasileiras existentes em parques urbanos na cidade de São Paulo, prevendo mudanças 

nas características das copas tanto na densidade foliar como na sua distribuição ao longo 

do dossel.  

1.1. OBJETIVO E HIPÓTESE 

Este trabalho tem por objetivo quantificar o impacto da vegetação nos microclimas 

urbanos abaixo do dossel, em função das interações solo-vegetação-atmosfera. Essas 

interações consideram os efeitos:  

1) do dossel propriamente dito, expressos pelas variáveis índice de área foliar – IAF 

(Leaf Area Index – LAI) e distribuição geométrica das aberturas na copa (gap fraction); 

2) da cobertura do solo, expressa pela composição do solo, sua temperatura e teor de 

umidade; 

3) das variáveis microclimáticas locais (temperatura do ar, umidade do ar, radiação 

solar, temperatura radiante media, temperatura superficial, direção e velocidade dos 

ventos).  

Considerando-se que o impacto da vegetação nos microclimas urbanos é função das 

interações solo-vegetação-atmosfera, e tendo em vista resultados de estudos anteriores, 

a hipótese deste trabalho é que, para o clima de São Paulo, em função dos processos de 

evapotranspiração e do sombreamento, a redução na temperatura do ar abaixo do 

dossel em parques urbanos será de cerca de 1o C e a redução da temperatura superficial 

será de cerca de 20oC, ambas em relação às áreas não sombreadas pela vegetação, e que 

esses efeitos limitam-se à borda do parque sob condições de baixa velocidade do vento, 

de cerca de 1 m/s. 

1.2. MÉTODO 

O método utilizado foi indutivo por meio de medições de campo durante o período de 

dias quentes e frios no Parque Tenente Siqueira Campos (Trianon), na cidade de São 

Paulo, para o registro de dados microclimáticos e para o levantamento das variáveis do 

dossel e do solo; e dedutivo, com a calibração entre dados medidos e simulados pelo 



 28 

 

modelo ENVI-met 3.1 Beta 5 e a simulação de diferentes cenários, variando-se as 

características do dossel. 

As fases iniciais de pesquisa bibliográfica e levantamento de dados secundários foram 

complementados com os fundamentos teóricos básicos levantados durante o mestrado. 

Essa fase incluiu o estudo dos seguintes temas: 

1. Entendimentos dos fenômenos envolvidos no balanço de energia e nas alterações no 

clima provocadas pela urbanização.  

2. Estudo do conceito do índice de área foliar e levantamento das metodologias de 

medição direta e indireta do IAF. Entendimento do conceito de gap fraction para 

realizar as estimativas do IAF usando metodologias com fotos hemisféricas. 

3. Estudo de fisiologia vegetal e processos que influenciam na evapotranspiração das 

plantas, tais como a quantidade de luz, o tipo de clima e a presença de água. A diferença 

na forma de fixação do carbono entre plantas C3 (arbóreas) e C4 (gramíneas), sua 

influencia na taxa de transpiração das folhas e consequentemente no efeito 

microclimático da vegetação.  

4. Domínio do modelo ENVI-met, proposto por Bruse (1999), bem como das alterações 

que se fizerem necessárias para as simulações sob condições tropicais. 

5. Levantamento do Parque Trianon e principais espécies existentes, com a SVMA, bem 

como dos edifícios no entorno imediato  

Em seguida, foram realizados os seguintes levantamentos de campo, a fim de verificar 

as condições climáticas e das características da vegetação (IAF das copas) no Parque 

Trianon: 

6. Medição do índice de área foliar – nesta pesquisa o IAF foi medido de duas formas, 

utilizando-se o equipamento LAI – 2000 (empresa LI-COR, Lincoln, Nebraska) e por 

meio da metodologia de fotos hemisféricas (WEISS et al., 2004). As imagens foram 

registradas no Parque Trianon no dia 8 de fevereiro de 2014 das 7h às 10h, utilizando a 

câmera digital Nikon COOLPIX 4500 com uma lente angular Nikon FC-E8 acoplada. 

Os resultados foram comparados com as medições de IAF feitas em agosto de 2012. 

7. Medição das variáveis microclimáticas no Parque Trianon: foram realizadas 

medições de campo com duas estações meteorológicas Campbell Scientific no Parque 

Tenente Siqueira Campos (Trianon) em duas etapas: no período entre os dias 28 de 
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setembro e 01 de outubro de 2012, com duração de três dias e duas noites; e nos dias 13 

e 16 de novembro de 2013, com duração de quatro dias e três noites. Foram levantados 

os dados climáticos de temperatura do ar, umidade do ar, radiação, temperatura de 

globo, temperatura de solo, velocidade e direção dos ventos.  

Posteriormente, e tendo em mãos os dados medidos em campo e o levantamento da 

vegetação existente, foram feitas simulações computacionais no modelo ENVI-met para 

os diferentes cenários paramétricos propostos. 

8. Simulações no ENVI-met Beta v.3.1: foram feitas as simulações para calibrar o 

modelo ENVI-met para as condições microclimáticas do parque Trianon. Em seguida 

foram feitas as simulações paramétricas com a variação nas características da vegetação 

(tipo e valores de IAF), condições microclimáticas (diferentes velocidades dos ventos) e 

das características do solo (variação da umidade relativa do solo). Uma vez concluídas 

as simulações, partiu-se para a análise dos resultados, comparando-se as medições com 

as simulações realizadas, na busca do estabelecimento de um parâmetro definindo os 

valores de intensidade e extensão/configuração espacial dos efeitos microclimáticos da 

vegetação.  

 

  Figura 1: Etapas de trabalho do desenvolvimento da pesquisa 
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1.3. ESTRUTURA DO TRABALHO 

A tese está organizada em oito capítulos. 

CAPÍTULO 1: traz a introdução e a justificativa do tema de pesquisa, bem como e 

descreve objeto, objetivos, hipótese, método e a estrutura da tese propriamente dita. 

CAPÍTULO 2: apresenta a interação solo-vegetação-atmosfera e a influência da 

vegetação na atmosfera em duas escalas: na planta e na folha. Estão descritas as 

características e o comportamento das plantas em relação à condutância estomática, 

fotossíntese, taxa de evapotranspiração e balanço de energia. 

CAPÍTULO 3: apresenta os conceitos, aplicações, métodos de medição e cálculo do 

índice de área foliar – IAF, indicando como esse índice influencia diretamente na 

interceptação radiação solar na copa, assim como no balanço das trocas de calor e taxas 

de evaporação com a atmosfera. Foram apresentadas as principais metodologias para 

medição do IAF, utilizados método diretos e indiretos, considerando o conceito de gap 

fraction. 

CAPÍTULO 4: descreve o modelo ENVI-met 3.1 Beta 5, apresentando a base de 

cálculo para os modelos atmosféricos de fluxo de ar, fluxo radiativo, temperatura e 

umidade. Descreve as variáveis que compõem o banco de dados de solo, vegetação e da 

configuração dos dados de entrada.  

CAPÍTULO 5: apresenta os objetivos e os procedimentos das medições 

microclimáticas durante o período de dias quentes e frios para dois pontos localizados 

no interior Parque Trianon e os principais resultados.  

CAPÍTULO 6: apresenta o processo de medição e resultados para a estimativa dos 

valores de IAF realizados no Parque Trianon, utilizando-se o equipamento LAI-2000 e a 

metodologia por fotos hemisféricas. 

CAPÍTULO 7: Mostra o processo de calibração do modelo de acordo com as medições 

de campo para São Paulo. Apresenta os cenários para as simulações paramétricas que 

prevê a mudança nos dados relativos às condições atmosféricas, vegetação e solo. 

Descreve a modelagem de duas tipologias de vegetação com copas que variam no 

formato (elíptica e esférica), e nos valores da densidade de folhas (IAF). 

CAPÍTULO 8: apresenta a análise dos resultados, usando principalmente os dados de 

saída de temperatura do ar, temperatura de superfície e umidade específica, para as 
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simulações realizadas, a fim de se verificar o impacto da vegetação no microclima 

urbano com diferentes valores de IAF.  

CAPÍTULO 9: Apresenta as considerações finais, comprovação da tese e conclusões 

da pesquisa para o impacto da vegetação no microclima urbano bem como 

recomendações para a arborização urbana, visando à melhoria das condições 

microclimáticas locais. 
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2. INTERAÇÃO SOLO-VEGETAÇÃO-ATMOSFERA   

2.1. INTRODUÇÃO 

Em uma escala global, a vegetação tem um papel relevante no ciclo do carbono (Figura 

2). Nos fluxos de ciclo lento (importantes em longas escalas de tempo), as plantas 

removem 0,4 PgC/ano6
 de CO2 atmosférico, que é balanceado pelo transporte de 

carbono orgânico dissolvido através dos rios para os oceanos.  

Esse ciclo é fundamental para equilibrar as trocas entre atmosfera, oceanos e superfície 

terrestre. Nos ciclos rápidos, as plantas absorvem a energia solar e CO2 da atmosfera por 

meio do processo da fotossíntese, produzindo oxigênio e açúcares, como a glicose, que 

servem de base para o crescimento das plantas. Em todo o planeta, aproximadamente 

560 x 1015gC estão estocados na vegetação e cerca de 75% deste total se encontram 

estocados em florestas e, mais especificamente, 50% encontram-se em florestas 

tropicais. Nos solos estão estocados 1500 x 1015gC, sendo que a metade desse total 

encontra-se em solos cobertos por florestas. O Brasil tem estocados cerca de 100 x 

1015gC em suas florestas, revelando, portanto, a sua importância no ciclo global do 

carbono (MOORE, 2007). 

 

Figura 2: Ciclo do Carbono Rápido 

Fonte: NASA. Disponível em: < 

http://earthobservatory.nasa.gov/Features/CarbonCycle/>. Acesso em setembro de 2011. 

 

                                                 
6  1 PgC/ano = 1 Peta grama de carbono por ano = 1 bilhão de toneladas de carbono por ano. 

http://earthobservatory.nasa.gov/Features/CarbonCycle/
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Smith (2005) indica que desde a revolução industrial a queima de combustíveis fósseis e 

a devastação das florestas têm resultado em um crescimento de 26% nas concentrações 

de dióxido de carbono na atmosfera. Além disso, o metano é um gás muito mais 

poderoso do que o dióxido de carbono no efeito estufa e sua emissão dobrou desde 

então devido à queima de biomassa. 

A partir do quarto relatório do Intergovernmental Panel on Climate Change - IPCC 

(AR4), foi possível afirmar que o sistema climático está em processo de aquecimento, e 

que este é inequívoco. Como elemento ilustrativo desta realidade, o AR4 faz referência 

às observações dos aumentos das temperaturas médias globais do ar e dos oceanos, 

derretimento generalizado da neve e do gelo e da elevação do nível global médio do 

mar.  

A concentração de dióxido de carbono (CO2) na atmosfera cresceu 40% desde 1750, e 

esse aumento deveu-se principalmente à queima de combustíveis fósseis (petróleo, 

carvão e gás natural) e ao desmatamento de florestas tropicais. A concentração de 

metano (CH4), que é outro gás de efeito estufa emitido pela exploração de gás natural e 

por emissões da agropecuária, subiu mais de 150% desde o início da Revolução 

Industrial (IPCC, 2007). 

Outro ponto importante é que o AR4 demonstrou claramente que a maior parte do 

aquecimento observado nas temperaturas globais médias desde meados do século XX 

está relacionada às emissões antrópicas de gases de efeito estufa (IPCC, 2007).  

No quinto relatório (AR5), os cenários de forçantes radiativas foram introduzidos nos 

modelos climáticos, que fizeram projeções de aumento de temperatura para o final o 

século a partir de 2005 de 1,0°C a 3,7°C, dependendo do cenário de aumento de 

concentrações. Importante salientar que o planeta já aqueceu 0,89°C entre os anos de 

1901 a 2012. O aumento do nível do mar foi projetado entre 40 e 62 cm para o período 

de 2005 a 2100 (IPCC, 2013). 

Estudos mostram que essa elevação será desigual para as várias regiões do globo, onde 

áreas de altas latitudes sofrerão aquecimento mais pronunciado, e as regiões 

continentais sofrerão aquecimento maior do que as oceânicas. A região ártica em 

particular poderá se aquecer em torno de 7 °C ao longo deste século. Regiões da África 

também podem sofrer alterações expressivas, com aumentos de temperatura de 4 a 5 °C 

ao longo deste século. Na América do Sul, a temperatura pode aumentar em 5 °C, 
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significando provavelmente uma quebra da estabilidade climática para o ecossistema 

amazônico em particular (ARTAXO, 2008). 

2.2. INTERAÇÃO VEGETAÇÃO-ATMOSFERA - NA ESCALA DA FOLHA 

A biosfera recebe a radiação solar variando entre 29nm e 105nm. Nos limites da alta 

atmosfera a influência da radiação solar é de 1.36kJm-2s-1 (1360Wm-2) e, em média, 

apenas 47% da radiação solar chega na superfície terrestre. Mais da metade da radiação 

solar é refletida de volta para o espaço como resultado da refração e da difração na alta 

atmosfera, além de ser difundida e absorvida pelas nuvens e outras partículas suspensas 

no ar (BONAN, 2002). 

A radiação total de entrada que chega na superfície horizontal é chamada de radiação 

global que é composta pela radiação direta (feixes de raios solares paralelos) e difusa 

(proveniente de cada ponto do céu) (ROSS, 1981). 

Em média, 45% da entrada de energia solar está entre 380-710nm, sendo a principal 

faixa do comprimento de onda utilizado pelas plantas para a fotossíntese (radiação 

fotossinteticamente ativa – PAR, entre 400-700nm).  

Segundo Ross (1981), o papel da radiação solar como fonte de energia não se restringe 

aos processos físicos na atmosfera e superfície terrestre, mas são também uma fonte 

primária de energia para vários processos biológicos que acontecem nas plantas. De 

acordo com a Figura 3 a interação da radiação com as plantas pode acontecer de três 

formas distintas: 

 Efeito térmico da radiação: mais de 70% da radiação solar absorvida pelas 

plantas é convertida em calor e utilizada como energia para a transpiração, 

manutenção da temperatura da planta, etc.  

 Efeito fotossintético da radiação: aproximadamente 28% da energia absorvida 

está na região espectral entre 380-710nm (radiação PAR-por extenso também 

na primeira menção), usada para o processo de fotossíntese e armazenamento 

químico de compostos orgânicos de alta energia  

 Efeito fotomorfogênico: efeito da radiação no crescimento e desenvolvimento 

da planta. A região da radiação fotomorfogênica ativa inicia-se no ultravioleta, 

estendendo-se por toda a região do visível até o infravermelho próximo de 

750nm.  
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Figura 3: Efeito da Radiação nas plantas, sendo (+) significativo; (x) pouco; (o) 

insignificante. 

Fonte: Ross (1981) 

No espectro visível, as folhas refletem de 6% a 10% da radiação incidente e a 

refletância depende da natureza de sua superfície. Em determinadas árvores de clima 

tropical as folhas apresentam um brilho na superfície que chega a refletir de 12% a 15% 

da radiação visível. Apenas uma pequena parte da radiação ultravioleta é refletida (3%), 

enquanto, aproximadamente, 70% da radiação infravermelha incidente é refletida pela 

folha (ROSS, 1981). 

A maior parte da radiação ultravioleta é retida pela cutícula e por outras camadas da 

epiderme, representando de 2% a 5% e menos de 1% chega nas camadas mais 

profundas da folha. A radiação infravermelha até 2000nm é pouco absorvida pelas 

plantas; no entanto, acima de 7000nm a radiação é praticamente toda absorvida (97%) 

(LARCHER, 2006). 

A Figura 4 mostra os coeficientes médios de absorção, reflexão e transmissão para 

quatro principais bandas de comprimento de onda: PAR, Near infra-red radiation – 

NIR (710- 4000nm), radiação de onda curta (350-3000nm) e radiação de onda longa 

(3000- 10.000nm). De acordo com os resultados, observa-se que a radiação solar de 

onda curta é absorvida pela folha em 50%, sendo os valores da reflexão e da 

transmissão, 30% e 20%, respectivamente.  
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Figura 4: Coeficientes médios para absorção, reflexão e transmissão em quatro principais 

bandas de comprimento de onda. 

Fonte: Ross (1975) 

Em uma árvore densa e madura a absorção varia entre 60% e 99% da radiação de onda 

curta incidente proveniente do sol e do céu; a mesma reflete entre 10% e 30% e permite 

a passagem de apenas 5% a 10% pela copa até chegar na superfície (ROSS, 1981). 

Segundo Watson (1947), a energia absorvida pelas folhas é dissipada das seguintes 

formas: emissão de calor para o ar, condução do calor para os tecidos internos, 

transpiração e reações fotoquímicas (fotossíntese e outros). Segundo a lei de Stefan-

Boltzmann, a energia total irradiada por unidade de área superficial de um corpo negro 

na unidade de tempo é diretamente proporcional à quarta potência de sua temperatura. 

                (1) 

Onde: 

Q’’= Energia emitida [W m-2] 

δ= Constante  Stefan-Boltzmann [5.67 x 10-8 Wm-2K-1] 

ε= Emissividade da superfície (0 < ε < 1)  

T= Temperatura absoluta [K] 

Assim, a quantidade de energia que sai de uma superfície sob a forma de calor é 

proporcional à sua emissividade e temperatura absoluta do corpo. A emissividade (ε) é 

definida como a relação entre a radiação absorvida e a radiação total incidente, 

comparada com as propriedades teóricas de um corpo negro (JONES, 1992).  

A emissividade das superfícies é influenciada por aspectos como o conteúdo de água, a 

composição química, a estrutura e a rugosidade. Em superfícies verdes, a emissividade 

depende da espécie, densidade e estado de crescimento. Nas folhas a emissividade varia 

entre 0.97 e 0.98 (SNYDER et al., 1998).  
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A Figura 5 mostra que a emissividade muda de acordo com o comprimento de onda e as 

variações podem ser maiores para uma superfície apenas com substrato e menores para 

áreas cobertas com grama (FRENCH et al., 2000). 

 

Figura 5: Emissividade da grama e do solo em relação a diferentes comprimentos de onda. 

Fonte: French et. al. (2000) 

 

O albedo é a relação entre radiação solar refletida e a total incidente. Em áreas verdes, o 

albedo é um importante fator, sendo um mecanismo presente em muitos processos 

ecológicos como a evapotranspiração e a fotossíntese. O albedo da superfície é um 

parâmetro chave para as interações entre radiação solar, superfície e balanço energético 

(Yin, 1998).  

Existem vários estudos sobre os fatores que determinam o albedo das plantas (ROSS, 

1981; MONTEITH 1975; NORMAN 1975; GOUDRIAAN, 1977). No entanto, 

observam-se as alterações no albedo das superfícies nas últimas décadas devido às 

mudanças no uso do solo e, recentemente, esse fato tem sido colocado como um 

possível fator para as mudanças climáticas globais e regionais (DICKSON; HANSON, 

1984). 

As mudanças no albedo das superfícies influenciam na quantidade de calor absorvido e 

refletido. Assim, apesar da área continental representar 29% da área total da Terra, esta 

é a parte que mais vem sofrendo alterações nos últimos anos. Os resultados de modelos 

climáticos apontam que a modificação do albedo causado pela redução da área de 
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vegetação resulta em diminuição de nuvens e precipitação, uma vez que existe a perda 

no fluxo de calor latente (SANTAMOURIS, 2001). 

Os albedos das superfícies com vegetação variam tanto em função do comprimento de 

onda como do ângulo zenital da radiação solar incidente. Consequentemente a reflexão 

da radiação solar por essas áreas dependem, em parte, da forma como os raios solares 

são absorvidos e dispersos na atmosfera (DICKSON; HANSON, 1984). 

A dificuldade em se estimar o albedo da vegetação está no fato de que a radiação difusa 

que incide na superfície da folha foi anteriormente refletida pela própria superfície. 

Assim, as múltiplas reflexões tornam-se mais significativas para condições do céu 

parcialmente encoberto e superfícies com altos valores de albedo (DICKSON; 

HANSON, 1984). 

Os albedos das superfícies das folhas dependem do tipo de textura, estrutura e 

composição, e variam entre 0.25-0.30. No entanto, devem-se considerar algumas 

adaptações ecológicas para espécies em ambientes de climas quentes e secos, com 

baixos índices pluviométricos, que podem influenciar em albedos mais elevados. Nos 

estudos em Atenas por Dimoudi e Nikolopoulou (2003), o albedo utilizado para as 

árvores decíduas foi de 0.30, e 0.25 para árvores que não perdem as folhas. 

Segundo os estudos de Dickson e Hanson (1984), o albedo das copas das árvores difere 

significativamente em relação ao albedo de uma única folha e as medições indicam que 

os valores de albedo das copas são equivalentes, em geral, à metade dos valores de 

albedo para as folhas. Por exemplo, se a folha tem albedo de 0.30, a copa terá 

provavelmente 0.15. Essa diferença acontece pela distribuição das folhas na copa de 

forma aleatória. Assim, a luz atravessa as folhas mais externas, sendo refletida pelas 

folhas internas, e os valores mais baixos do albedo contribuem para uma maior 

absorção, principalmente do espectro visível. 

Quando a posição das folhas externas é suficientemente regular, podendo interceptar 

uma maior parte da radiação incidente, o albedo da copa pode apresentar valores mais 

altos do que o albedo das folhas, chegando a aproximar-se do valor individual. O 

arranjo das folhas em coníferas também tende a diminuir o albedo da copa 

(GOUDRIAAN, 1977). 
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2.2.1. FLUXO DE CALOR LATENTE PELA FOLHA 

A perda de água da planta para a atmosfera ocorre por meio da transpiração com a 

abertura dos estômatos. Essas estruturas têm aproximadamente entre 10.000-20.000nm 

de comprimento e largura máxima de 5.000nm, podendo apresentar de 100 a 500 

estômatos por milímetro quadrado de área foliar e a área total dos poros representa entre 

0.5% e 5% em relação à superfície total da folha (BONAN, 2002).   

O papel principal dos estômatos é controlar as trocas gasosas de vapor e CO2 pela folha, 

sendo que o mecanismo de abertura e fechamento dos estômatos está diretamente ligado 

aos processos de transpiração, fotossíntese7 e respiração (JONES, 1992). 

Os estômatos são formados por duas células estomáticas (células guardas) que 

delimitam uma fenda (ostíolo), por duas ou mais células anexas (acessórias ou 

subsidiárias) adjacentes e uma câmara sub-estomática, a qual está em conexão com os 

espaços intercelulares (BONAN, 2002).  

A transpiração pode ser considerada como um processo físico de difusão, proporcional à 

diferença entre a concentração do vapor d’água nas superfícies e o conteúdo de água na 

atmosfera (LARCHER, 2006).  

Assim, a água no sistema solo-planta-atmosfera é transportada de acordo com um 

gradiente de potencial hídrico, sempre do maior para o menor potencial. A demanda 

evaporativa provoca perda de água por meio da transpiração, necessitando de contínua 

reposição de água para manter um nível adequado de hidratação dos tecidos (OMETO, 

1981).  

A propriedade do estômato em controlar o fluxo de vapor d’água da folha para a 

atmosfera é chamada resistência estomática (rs) e o processo inverso é a condutância 

estomática (gs) (JONES, 1992).  

Oke (1978) aponta o efeito da evapotranspiração como uma relação da densidade de 

vapor saturado com a resistência estomática existente entre o ar e a cavidade interna dos 

estômatos. Assim, a equação que define essa relação tem a seguinte representação:  

         (2) 

                                                 
7 O processo de fotossíntese está presente com mais detalhes no Apêndice 2. 
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Onde: 

ρ*v (To) = Densidade de vapor saturado na superfície da folha [Kg m-3] 

ρva = Densidade do ar [Kg m-3] 

rb = Resistência do Laminar Bondary Layer8 [s m-1] 

rst = Resistência dos Estômatos [s m-1] 

A taxa de transpiração é proporcional à densidade de vapor saturado na superfície da 

folha, isto é, quanto mais saturado estiver o ar, menor será a perda de água pela 

superfície da folha.  

A resistência estomática é diretamente influenciada por várias condições ambientais 

externas e outros fatores da própria planta (Figura 6) Entre os fatores externos estão: 

CO2, luz, temperatura (ar, solo), umidade de saturação do ar, a umidade do solo, 

concentração de ar no solo e poluição (ar, solo). Por sua vez, os fatores internos da 

planta são: temperatura da folha, quantidade de água, tipos de hormônios, idade da 

folha, estágio de desenvolvimento e condições de crescimento (OKE, 1978). 

 

Figura 6: Resistência estomática de acordo com as condições externas e interna à folha. 

Fonte: Jones (1992) 

 

                                                 
8 O Laminar Boundary Layer é a camada logo acima da folha, exercendo resistência para a ação do vento. 

O valor de rb aumenta com o tamanho da folha, pois a camada do Lamina Boundary Layer aumenta 

proporcionalmente com a distância (OKE, 1978). 
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2.3. INTERAÇÃO SOLO-VEGETAÇÂO-ATMOSFERA NA ESCALA DA 

PLANTA 

A equação que define o balanço de energia do sistema solo-vegetação-atmosfera está 

descrita a seguir (Oke, 1978): 

          (3) 

Onde: 

Rn = Saldo de Radiação [W m-2] 

H = Fluxo de Calor Sensível [W m-2] 

LE = Fluxo de Calor Latente [W m-2] 

G = Fluxo de Calor no solo [W m-2] 

I = Fluxo armazenado no meio biofísico [W m-2] 

μA = Fluxo dos processos bioquímicos [W m-2] 

  

No sistema composto apenas por vegetação, sem edifícios e outras estruturas, o fluxo de 

calor sensível corresponde de 5% a 25% do total, e o fluxo de calor latente, entre 80% a 

95%; já o fluxo de calor no solo é de aproximadamente 5%. O fluxo armazenado no 

meio biofísico e o fluxo dos processos bioquímicos representam menos de 5% cada um 

(OKE, 1978). 

2.3.1. FLUXO DE CALOR LATENTE PELA PLANTA 

A perda de água no sistema solo-vegetação (Le) pode acontecer de três formas: pela 

evaporação da água no solo (Es), pela evaporação da água interceptada pela copa após a 

chuva (Ei) e pelo processo de transpiração pela planta (Et). 

Le  =        Es      +       Ei      +       Et              (4) 
                                                    (10% -25%)     (5% -15%)     (60% -80%) 

 

O processo de evapotranspiração compreende a perda associada de água, que ocorre 

pela evaporação da superfície do solo e pela transpiração estomática e cuticular da 

planta. A equação de Penman-Monteith para o cálculo da evapotranspiração da planta é 

(MONTEITH, 1965):  

          

Onde: 

E = Taxa de evapotranspiração [g s−1 m−2] 

(5) 
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Δ = Declividade da curva de pressão de saturação de vapor [Pa K−1] 

Rn = Saldo de radiação [W m-2] 

G = Fluxo de calor no solo [W m-2] 

ρa = Densidade do ar seco [kg m−3] 

Cp = Calor específico do ar seco [J kg−1 K−1] 

γ = Constante psicrométrica [γ ≈ 66 Pa K−1] 

(es –ea) = umidade específica do ar [KPa] 

ra = resistência aerodinâmica [m s−1] 

rs = resistência estomática [m s−1] 

 

O modelo de Penman-Monteith representa a evaporação da superfície como uma grande 

folha (big leaf model) com dois parâmetros principais: um que é determinado pela física 

atmosférica, a resistência aerodinâmica; e outro que depende do comportamento 

fisiológico das folhas, a resistência da copa (RAUPACH; FINNINGAN, 1988). A 

resistência aerodinâmica para a transferência de energia da superfície para uma altura z 

é dada pela equação: 

 
 

 

Onde: 

ra = Resistência aerodinâmica [m s−1] 

Zm = Altura da medição da velocidade do vento [m] 

d = Deslocamento do plano zero do perfil do vento [m] 

Zom = Parâmetro de rugosidade para momentum [m] 

K = Constante de Von Karman 

Uz = Velocidade do vento a uma altura z [m s−1] 

Zh = Altura de medição da umidade do ar [m] 

Zoh = Parâmetro de rugosidade para calor sensível e vapor d’água [m] 

h = Altura da planta [m] 

A condutância da copa é uma medida da facilidade com que a água pode se mover para 

fora das folhas das plantas para a atmosfera. Quando ela é baixa, surge uma resistência à 

difusão de vapor de água para atmosfera, representado na equação de Penman-Monteith 

pelo rc. De forma contrária, quando as condições são favoráveis com a disponibilidade 

(6) 

(7) 
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de água no solo e luz, a resistência torna-se baixa e aumentam as taxas de transpiração 

pelas folhas (EAMUS, 2009). 

Assim, a resistência da copa é controlada pelo grau de abertura dos estômatos e, na 

escala da planta, essa resistência está diretamente relacionada com a quantidade de 

folhas no dossel. (Figura 7). Assim, Monteith (1965b) propôs o uso de uma única 

resistência da copa para caracterizar o controle fisiológico de toda a planta, calculado a 

partir da razão entre a resistência estomática de uma única folha e o índice de área foliar 

da árvore (OKE, 1978):  

                                                                         

 
Onde: 

rc = Resistência da copa [s m-1] 

ρ*v (Tc) =  Densidade de vapor saturado a uma temperatura de superfície Tc  [kg m−3] 

 

Considerando-se um dossel uniforme e denso, Allen et al. (1995) acrescentaram o valor 

0.5 que multiplica o IAF na equação de Monteith e indicaram que apenas a metade 

superior da copa terá uma contribuição efetiva na troca de calor latente. 

            

     
Onde: 

rc = Resistência da copa [s m-1] 

r1 = Resistência estomática de uma única folha [s m-1] 

IAF = índice de área foliar da árvore [m2 m-2] 

 

Figura 7: Modelo da resistência da planta segundo a equação de Monteith (1965b). 

Fonte: Jones (1992) 

(9) 

(8) 
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Quando ocorre a abertura dos estômatos, ao mesmo tempo em que absorvem CO2 

durante a fotossíntese, as plantas liberam O2 por meio da respiração. A respiração é o 

complemento da fotossíntese e nesse processo componentes orgânicos são oxigenados 

para produzir a energia necessária para manter as funções e o crescimento dos novos 

tecidos das plantas.  

A fixação do carbono ocorre de forma diferenciada em termos bioquímicos, existindo 

dois principais grupos de acordo com as fases do processo da fotossíntese: as plantas C3 

e C4. As espécies de soja, milho, feijão e todas as árvores são exemplos de plantas C3 e o 

milho, a cana de açúcar e a maior parte das gramíneas são exemplo de plantas C4. 

Aparentemente, as espécies C4 parece desprender mais energia e ser menos eficiente, 

pois precisam de uma etapa a mais no processo de fixação do carbono. No entanto, as 

espécies C4 são mais eficientes do que as espécies C3 pois, no seu ciclo as plantas 

perdem parte do CO2 que foi fixado por meio de um processo chamado fotorespiração. 

Essa reação consome oxigênio e libera gás carbônico, de forma que o total de CO2 

absorvido no processo de fotossíntese é reduzido de 30% a 50% (BONAN, 2002). 

A Figura 8 mostra as diferenças entre plantas C3 e C4 em relação à taxa de fotossíntese e 

as concentrações de CO2. Nas plantas C3, existe uma forte interação fotossintética entre 

luz e CO2. O crescimento da energia luminosa aumenta a taxa de fotossíntese em 

situações de alta concentração de CO2 e a saturação do CO2 acontece em altos valores 

de concentração do CO2. Por outro lado, em plantas C4 a taxa de fotossíntese atinge o 

ponto de saturação na concentração de 440 ppm de CO2 (BONAN, 2002). 

 

Figura 8: Taxa de fotossíntese em relação ao aumento da concentração de CO2. 

Figura 9: Taxa de fotossíntese em relação à concentração de CO2 para plantas C3 e C4. 

Fonte: Kimball et al. (1993) 
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Dessa forma, considerando-se os níveis atuais de CO2, as plantas C4 convertem a 

energia luminosa em energia química, tendo uma eficiência de 7%, enquanto as plantas 

C3, apenas 4%. Isso mostra que as gramíneas apresentam uma taxa fotossintética menor 

do que as arbóreas por ter um metabolismo mais eficiente. No entanto, as gramíneas, 

por necessitarem de uma menor absorção do CO2, perdem menos água pelos estômatos 

e podem ter um efeito microclimático reduzido em relação às arbóreas. 

Considerando-se a resistência aerodinâmica (ra) como um indicador meteorológico do 

papel da turbulência atmosférica no processo de evapotranspiração e a resistência da 

copa (rc) como indicador da fisiologia dos estômatos pelo transporte e perda de água 

para a atmosfera, a Figura 10 apresenta valores representativos para ra e  rc a partir de 

diferentes tipos de superfícies (OKE, 1978). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 10: Valores representativos da resistência aerodinâmica e da copa. 

Fonte: Oke (1978) 

 

2.3.2. FLUXO DE CALOR LATENTE PELO SOLO 

O processo de armazenamento e emissão de calor pelo solo pode ser significativo no 

período de poucas horas mas, em geral, o fluxo ao longo de um dia é pequeno, pois o 

calor armazenado no início do dia com o aquecimento pelo sol é totalmente liberado 

quando o sol se põe (ALLEN et al., 2005).  

A fim de se obter o fluxo do solo para pequenos períodos, é utilizada a medição por 

meio de sensores colocados diretamente no solo, abaixo da superfície. O cálculo do 

fluxo de calor no solo é feito da seguinte forma: 

            (10) 

Onde: 

G = Fluxo de calor no solo [W m-2] 

Gzs = Fluxo do solo a uma profundidade zs [W m-2] 
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Cs = Capacidade térmica do solo [J m-3 K-1] 

 = Mudança de temperatura num período de tempo até a profundidade zs (K) 

Segundo os estudos de Alle et al. (2005), o fluxo de calor no solo para gramíneas pode 

ser calculado pela equação 12: 

             (11) 

Onde: 

G = Fluxo de calor no solo [W m-2] 

IAF = Índice de área foliar [m2 m-2] 

Rn = Radiação total [W m-2] 

 



 47 

 

3. CONCEITOS, APLICAÇÕES, MÉTODOS DE MEDIÇÃO E 

CÁLCULO DO ÍNDICE DE ÁREA FOLIAR - IAF 

3.1. CONCEITUAÇÃO DO IAF  

O IAF é um número adimensional e expressa a relação da superfície total das folhas da 

copa (m2) pela área da projeção da copa na superfície do solo (m2) é um importante 

parâmetro para se para verificar a interação entre atmosfera e superfície do solo por 

meio da troca de energia pelas folhas das árvores (MEIR, 2000).  

Segundo a definição de Watson (1947): “Leaf Area Index (LAI) is defined as the one 

sided green leaf area per unit ground area in broadleaf canopies, or as the projected 

needleleaf area per unit ground area in needle canopies”.  

A partir da definição de Watson, outras interpretações sobre o conceito de IAF foram 

propostas: Total Leaf Area Index, Projected Leaf Area Index, Silhouette Leaf Area 

Index, Effective Leaf Area Index e True Leaf Area Index (ZHENG, 2009). 

De acordo com as diversas abordagens para o conceito de IAF, percebe-se que a 

definição de Watson (1947) apresenta limitações quando ocorre a variação do tipo de 

copa e folhas, sendo aplicável somente para árvores de folhas horizontais e lisas.  

Assim, nos casos em que a tipologia das folhas (onduladas, curvadas ou irregulares) e 

das copas (cilíndrico, semi-cilíndrico, esférico, elipsoidal) variam, o conceito de IAF 

segundo Watson (1947) não é o mais adequado (JONCKHEERE, 2003).  

O conceito mais aceito atualmente está baseado nos estudos de Chen e Black (1992) que 

definiram o IAF como sendo: “half the total intercepting (non-projected) area per unit 

ground surface area”. Dessa forma, o IAF é calculado considerando-se metade do total 

da área fotossinteticamente ativa e sua área de projeção no solo.  

Segundo os estudos de Zheng (2009), existem denominações específicas do conceito 

IAF de acordo com sua aplicação. O Total LAI (TLAI) é definido como a área total de 

tecido fotossintético, considerando-se apenas um dos lados da folha, por unidade de 

superfície projetada no solo. Essa definição de IAF é aplicada para folhas largas com 

formato plano, tendo a mesma área de exposição na parte superior e inferior da folha.  

O Projected LAI (PLAI) é definido como a área horizontal de sombra formada logo 

abaixo de uma folha horizontal a partir de um feixe de luz a uma distância infinita sobre 
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a folha. Este IAF é calculado pela soma das projeções das áreas com folhas de um nível 

a partir do solo (z=0) até o topo da copa (z= h) e depende do coeficiente de densidade 

média da superfície das folhas. 

O conceito de Silhouette LAI (SLAI) é definido como a área de folhas inclinadas em 

relação à superfície horizontal e foi comparado ao TLAI e PLAI para se investigar o 

efeito da orientação das folhas como forma de interceptação de radiação. O Effective 

LAI (ELAI) é definido como a metade da área total da luz interceptada pelas folhas por 

unidade de superfície projetada no solo e está baseada na premissa de que as a 

distribuição das folhas no espaço é feita de forma aleatória e essa definição de IAF 

tentou descrever de forma mais específica as condições de radiação de onda longa e 

curta logo abaixo de uma floresta de coníferas. 

O True LAI (TLAI) é considerado como a metade da área foliar total por unidade de 

superfície projetada no solo e definido a partir de análises matemáticas do coeficiente de 

projeção média para vários formatos de folhas. 

Essas definições foram criadas em diferentes disciplinas para áreas de estudo bastante 

diversas como, por exemplo, a determinação da sucessão das comunidades florestais, a 

simulação do potencial das atividades biológicas das plantas e os regimes de radiação 

solar através das copas. 

 

Figura 11: Cálculo do Índice de Área Foliar  

Fonte: Pearson Education, Inc. Disponível em: < 

http://morriscourse.com/elements_of_ecology/chapter_4.htm >. Acesso em junho de 2012. 

http://morriscourse.com/elements_of_ecology/chapter_4.htm
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A Figura 11 mostra a aplicação do cálculo do índice de área foliar para uma 

determinada espécie, e considera a área total de folhas (315m2) dividida pela área total 

de projeção máxima da copa (78,5m2). Dessa forma essa árvore apresenta um IAF 4 e 

para se visualizar a distribuição das folhas ao longo da copa, o valor final foi separado 

em camadas de 2 metros cada uma. 

Observando-se em planta cada camada, pode-se verificar com mais clareza o que o 

índice de área foliar representa. De acordo com a Figura 12, o IAF mostra a 

porcentagem de cobertura das folhas em relação à área máxima da copa. Somando-se os 

valores parciais de cada camada, tem-se no final o IAF total da copa. 

 

Figura 12: Relação da cobertura de folhas e o índice de área foliar. 

Fonte: Pearson Education, Inc. Disponível em: < 

http://morriscourse.com/elements_of_ecology/chapter_4.htm >. Acesso em junho de 2012. 

 

Desta forma, esse índice é um parâmetro-chave para se determinar uma série de 

processos ecológicos e fisiológicos como fotossíntese e evapotranspiração, 

possibilitando a previsão das taxas de trocas de energia entre vegetação e atmosfera, a 

curva de crescimento futuro e as diferenças na estrutura da copa devido à poluição do ar 

e mudança climática (ONG, 2002).  

3.2.  APLICAÇÕES DO IAF 

Muitos modelos baseiam-se nos valores de IAF para simular a interação solo-vegetação-

atmosfera, como forma de calcular a evapotranspiração, o movimento de água no solo e 

a produtividade primária da vegetação como, por exemplo, o modelo Forest GBC 

(RUNNING; COUGHLAN, 1988) que avalia o ciclo do carbono e do nitrogênio, o 

http://morriscourse.com/elements_of_ecology/chapter_4.htm
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modelo 3-PG (LANDSBERG; WARING, 1997) para o crescimento da vegetação e o 

modelo WAVES (ZHANG et al., 1996) que calcula o balanço hídrico e do solo. 

O modelo Forest GBC – BioGeochemical Cycles (RUNNING; COUGHLAN, 1988) 

simula o balanço hídrico, do nitrogênio e do carbono para florestas em diferentes 

climas. Considera o cálculo de transpiração, evaporação, fotossíntese, alocação de 

carbono e crescimento das plantas. O modelo usa o IAF para quantificar a estrutura das 

copas e esse índice é a variável chave para o cálculo das trocas de energia e massa. 

Desenvolvido por Landsberg e Waring (1997), o Physiological Principles Predicting 

Growth – 3PG é um modelo que verifica a alocação de carbono na floresta e o 

crescimento da vegetação. Nos dados de entrada são necessárias informações como: 

dados climáticos, localização (latitude) e características das espécies (crescimento, 

idade, IAF). O índice de área foliar é utilizado para descrever o dossel das árvores, 

influenciando no cálculo da produtividade primária bruta e intercepção das águas da 

chuva pela copa.   

O modelo WAVES (ZHANG et al. 1996) baseia-se nos processos físico e fisiológico da 

planta para simular as interações dinâmicas entre solo-vegetação-atmosfera. A 

transpiração é determinada pela resistência da copa e calculada em função das taxas de 

assimilação do CO2, déficit de pressão de vapor e a concentração de CO2 na superfície 

da folha. O balanço hidrológico é modelado segundo a equação de Richards (1931) que 

descreve o movimento da água nos solos insaturados e a evapotranspiração é dada pela 

equação de Penman-Monteith (MONTEITH, 1965) que considera parâmetros 

específicos da vegetação como a resistência estomática e o IAF. 

No Brasil, Soares e Almeida (2001) desenvolveram o modelo UAPE (Uso de Água em 

Plantações de Eucalipto) com cálculos que adaptaram o método de Penman-Monteith 

para estimar a transpiração e o balanço hídrico para plantações de eucalipto e o IAF é 

utilizado para estimar a condutância do dossel.  Nos estudos de Soares et al. (1997) e 

Soares e Almeida (2001), a evapotranspiração do dossel, quando integrada em um dado 

período de tempo, pode ser utilizada para expressar o potencial de produtividade da 

cultura em determinado local e período (NETO, 2007). 

O IAF pode ter aplicações práticas no planejamento urbano como demonstra Ong 

(2002) que desenvolveu o conceito do Green Plot Ratio - GPR (Relação Área Verde/ 

Área do terreno), definido como uma média do IAF em uma determinada área 
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arborizada. Também equivale à relação da área total de folhas existentes pela área total 

do lote. O GPR é um indicador mais efetivo do que o cálculo da cobertura vegetal, pois 

está diretamente relacionado com a densidade de folhas que realizam fotossíntese no 

local (ONG, 2002).  

O GPR pode ser calculado ao se considerar o IAF de cada espécie multiplicado pela 

área de projeção da copa. Esses valores são somados e divididos pela área total do lote 

(Equação 12). 

 
 

 
 

Em relação aos valores do IAF, inicialmente o GPR assumia três categorias para 

representar a vegetação: gramíneas (IAF=1), arbustos (IAF=3) e árvores (IAF=6), 

definindo que o efeito de uma grama que cobre inteiramente um determinado terreno 

será igual a 1/3 dele forrado por arbustos ou 1/6 com árvores (Figura 15). Essas 

considerações sobre o GPR são válidas, pois mantém a mesma quantidade de folhas, 

mudando-se apenas a distribuição das mesmas.  

 

Figura 13: Representação dos três tipos de vegetação no indicador do Green Plot Ratio. 

Fonte: ONG (2002). 

 

 

Figura 14: Distribuição da vegetação mantendo-se a mesma densidade foliar da Figura 16. 

Fonte: ONG (2002). 

(12) 

http://3.bp.blogspot.com/_Ymx9e66vrGc/SUdCbeoU7BI/AAAAAAAAGwM/CYjGvBnIMw0/s1600-h/2008-12-13__env02.jpg
http://3.bp.blogspot.com/_Ymx9e66vrGc/SUdCbeoU7BI/AAAAAAAAGwM/CYjGvBnIMw0/s1600-h/2008-12-13__env02.jpg
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Figura 15: Distribuição da vegetação com diferentes valores de IAF, para um mesmo 

GPR. 

Fonte: BCA Green Mark Scheme, 2012. Disponível em: < 

http://www.bca.gov.sg/GreenMark/green_mark_projects.html >. Acesso em junho de 

2012. 

A intenção desse indicador é expressar uma distribuição do verde mais descentralizada, 

criando novas áreas verdes nos centros urbanos de alta densidade e com poucos espaços 

disponíveis. Um modelo que se destaca são os projetos urbanos na cidade de Cingapura, 

com fachadas e tetos verdes para incorporar a vegetação nos edifícios de forma a se 

criar novos espaços que não são mais possíveis nas vias públicas.  

O Centre for Urban Greenery and Ecology9 – CUGE em parceria com pesquisadores da 

University of Singapore criaram um banco de dados com a medição do IAF de diversas 

espécies existentes em Cingapura. O resultado desse levantamento divide as espécies 

em 4 principais grupos: arbóreas, palmáceas, arbustivas e gramíneas. Os valores de IAF 

estão disponíveis para consulta no site da National Parks – Nparks10. 

Desde o lançamento da certificação voluntária BCA Green Mark Scheme11 em janeiro 

de 2005, o cálculo do GPR é exigido como um dos itens de avaliação da 

sustentabilidade de todos os novos edifícios em Cingapura. A Figura 16 apresenta o 

edifício Fusionopolis do escritório TR Hamzah & Yeang que obteve o GPR = 3, 

mostrando que a vegetação incorporada no projeto triplicou a densidade foliar prevista 

para o lote. 

O conjunto residencial de 63 andares no centro de Cingapura, Newton Suites, 

projetados pelo escritório WOHA12 apresenta varandas com jardins suspensos (sky 

gardens) e paredes verdes, resultado um aumento de 30% da densidade foliar (GPR = 

                                                 
9 Disponível em: < www.cuge.com.sg >. Acesso em junho de 2012. 

10 Disponível em: < http://floraweb.nparks.gov.br >. Acesso em junho de 2012.  

11 Disponível em: < http://www.bca.gov.sg/greenmark/green_mark_buildings.html >. Acesso em junho de 

2012. 

12 Disponível em: < www.woha-architects.com/ >. Acesso em junho de 2012.  

http://www.bca.gov.sg/GreenMark/green_mark_projects.html
http://www.cuge.com.sg/
http://floraweb.nparks.gov.br/
http://www.bca.gov.sg/greenmark/green_mark_buildings.html
http://www.woha-architects.com/
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1.3). Após esse projeto, a secretaria de planejamento definiu o mínimo de 100% de GPR 

(ou GPR = 1) para novos edifícios construídos na área central da cidade. Um recente 

projeto comercial com 30 pavimentos, o Oasia Downtown, tem previsão de término em 

abril de 2014 e prevê um envelope externo com paredes verdes que devem atingir um 

GPR de 7.5 para o lote (Figura 18). 

 

Figura 16: Fusionopolis, Cingapura (novembro de 2010). 

  

Figura 17: Newton Suites como GPR = 1.3 

Fonte: WOHA. Disponível em: < www.woha-architects.com/ >. Acesso em junho de 2012.  

 

http://www.woha-architects.com/
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Figura 18: Empreendimento Oasia Dowtown com GPR = 7.5 

Fonte: WOHA. Fonte: WOHA. Disponível em: < www.woha-architects.com/ >. Acesso em 

junho de 2012.Em cache - Similares 

3.3. MÉTODOS DE MEDIÇÃO E CÁLCULO DO IAF 

Os métodos de medição do IAF podem ser classificados em duas principais categorias: 

métodos destrutivos diretos e métodos não-destrutivos indiretos. O método direto 

baseia-se no cálculo da área média de folhas individuais coletadas e, a partir destes 

dados, estima-se o IAF para toda a copa da árvore. O método indireto envolve cálculos 

a partir da atenuação da radiação pelo dossel da copa, registrada de diferentes maneiras. 

3.3.1. MÉTODOS DIRETOS DE MEDIÇÃO DO IAF 

Segundo Jonckheere (2003), os métodos diretos consistem de duas etapas: coleta de 

folhas e determinação da área foliar. A primeira etapa apresenta as seguintes formas de 

coleta das folhas: coleta destrutiva, model tree; e a liteira ou serrapilheira. A segunda 

etapa consiste em se determinar a área foliar por meio de cálculos com planimetria ou 

pelo método gravimétrico. 

3.3.1.1 MÉTODOS DE COLETA DE FOLHAS 

A coleta destrutiva envolve a retirada de folhas de uma parte da copa, seguida da 

estimativa da área total do dossel e, para isso, considera-se um formato homogêneo da 

copa. A melhor situação para se aplicar essa metodologia é em indivíduos jovens 

espalhados em condições homogêneas, como as plantações de coníferas.  

O model tree remove as folhas de uma pequena quantidade de árvores que podem ser 

representativas de toda a copa. Num estágio jovem as árvores têm uma distribuição mais 

regular e, nesse caso, a derrubada de 3 a 5 indivíduos pode ser suficiente. Em seguida a 

área foliar e a distribuição vertical são calculadas folha por folha. Esse método é 

http://www.woha-architects.com/
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:GpU6Ewm_UZQJ:www.woha-architects.com/+woha&cd=1&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br
http://www.google.com.br/search?hl=pt-BR&biw=1170&bih=528&q=related:www.woha-architects.com/+woha&tbo=1&sa=X&ei=TDnxT5beM4mw8AT_qqGFDQ&ved=0CAkQHzAA
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aplicado principalmente em culturas e florestas com árvores de copas largas e baixa 

densidade de folhas.  

A liteira ou serrapilheira é realizada no período do outono, principalmente em 

florestas decíduas. Bandejas são posicionadas em determinados pontos e as folhas 

coletadas ajudam na estimativa da área foliar da copa. Esse método não pode ser 

aplicado em árvores sempre verdes (evergreen), pois a perda de folhas não está 

relacionada ao acúmulo de biomassa, mas ao ciclo de vida das folhas e as condições 

climáticas do local. 

3.3.1.2 MÉTODOS DE DETERMINAÇÃO DE ÁREA FOLIAR 

O método da planimetria é baseado no princípio da correlação entre a área foliar 

individual e a quantidade de área coberta por esta área foliar individual em um plano 

horizontal. Para isso a folha pode ser fixada horizontalmente em uma superfície plana e 

seu perímetro é determinado por um planímetro e sua área calculada a partir dos dados 

do perímetro. Existem diferentes tipos de planímetros ópticos: o scanning planimeter 

Li-3000 (Li-cor, Nebraska), o Li-3100C (Li-cor, Nebraska) e Ag Vision System 

(Decagon devices, Inc, Washigton, USA). 

O Li-300013 utiliza o método eletrônico rectangular approximation que gera uma 

resolução de 1mm2. A medida é obtida por meio de um instrumento portátil que 

escaneia cada folha e pode se combinado com outro equipamento, o Transparent Belt 

Conveyer (LI 3050c) que permite a medição de um maior número de folhas retiradas. 

 

Figura 19: Equipamento Li-3000 

Fonte: Li-cor. Disponível em: < www.licor.com >. Acesso em maio de 2012. 

 

                                                 
13 Disponível em: < http://www.licor.com/env/products/leaf_area/LI-3000C/lit.html >. Acesso em maio 

de 2012. 

http://envsupport.licor.com/images/env/product_list_photos/LI-3000C_lg.jpg
http://www.licor.com/
http://www.licor.com/env/products/leaf_area/LI-3000C/lit.html
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Figura 20: Equipamento Transparent Belt Conveyer (Li 3050c) 

Fonte: Li-cor. Disponível em: < www.licor.com >. Acesso em maio de 2012. 

 

No Li-3100C14 as folhas coletadas são colocadas numa esteira transparente e, no 

interior do equipamento, uma fonte de luz fluorescente gera a imagem projetada que é 

refletida por um sistema de três espelhos até uma câmera de escaneamento (Figura 21).  

 

Figura 21: Equipamento Li-3100C 

Fonte: Li-cor. Disponível em: < www.licor.com >. Acesso em maio de 2012. 

 

O Ag Vision System é um sistema de análise de imagens, utilizando uma câmera de 

vídeo, uma moldura de digitalização e um computador com o programa apropriado para 

a análise dos dados. Esse equipamento digitaliza as folhas e realiza o contraste da 

imagem, destacando a folha em relação ao fundo.  

O método gravimétrico relaciona o peso seco das folhas e a área foliar, sendo 

necessário encontrar o teor de umidade das folhas e uma razão pré-determinada de área 

foliar por peso seco. Segundo Larcher (2006), esta razão é chamada de Área Foliar 

Específica ou AFE [cm² de folha /g massa seca]. Todas as folhas selecionadas são 

                                                 
14 Disponível em: < http://envsupport.licor.com/index.jsp?menu=Area_Meters&spec=LI-3100C >. 

Acesso em maio de 2012. 

http://www.licor.com/
http://envsupport.licor.com/images/env/product_list_photos/LI-3100C_lg.jpg
http://www.licor.com/
http://envsupport.licor.com/index.jsp?menu=Area_Meters&spec=LI-3100C


 57 

 

coletadas e pesadas no campo; em seguida as folhas passam por um forno de 75-105°C 

até atingirem um peso constante, e o peso seco é obtido numa balança de alta precisão. 

Tanto a AFE quanto o teor de umidade são calculados através de uma subamostra deste 

total de folhas retiradas no campo. 

3.3.2. MÉTODOS INDIRETOS DE MEDIÇÃO DO IAF 

Os métodos de medição indireta são, geralmente, baseados na medição da atenuação de 

radiação pelo dossel, a partir da teoria de transferência de radiação. Segundo Jonckheere 

(2003) os métodos indiretos podem ser de contato ou sem contato. 

Os principais métodos indiretos de contato são: método inclined point quadrat e as 

técnicas alométricas. O primeiro consiste em colocar um longo e fino cabo em 

determinados ângulos da copa e contar o número de vezes que entram em contato com 

algumas folhas. A desvantagem é o extenso trabalho para a contagem dos pontos e o 

fato do método não poder ser aplicado em espécies mais altas que 1.5m. 

Já as técnicas alométricas relacionam a área foliar com outros elementos da planta como 

diâmetro do tronco, altura da árvore, etc. A dificuldade é que, em geral, essas 

características variam de acordo com a estação do ano, a fertilidade do solo, o clima 

local e a estrutura da espécie. 

Em relação os métodos indiretos sem contato, as medidas estão baseadas na estimativa 

pela frequência de contato (WARREN-WILSON, 1959) ou por meio do gap fraction 

(ROSS, 1981). A frequência de contato é a probabilidade dos raios que penetram no 

interior da copa de entrar em contato com algum elemento vegetativo. Por outro lado, 

termo gap fraction é a probabilidade do raio não ser bloqueado por nenhum elemento da 

copa e chegar até o solo. O cálculo do gap fraction é equivalente à medição de 

transmitância luminosa no nível do solo (WEISS et al.,2004). 

Nos últimos anos, os equipamentos desenvolvidos para a medição do IAF podem ser 

divididos em duas categorias: um primeiro grupo que se baseia na distribuição e 

tamanho das aberturas da copa (Gap Size Distribution) e um segundo que considera a 

distribuição geométrica das aberturas (Gap Fraction Distribution). O primeiro grupo 

calcula o IAF por meio de fotografias hemisféricas e o segundo parte da relação entre o 

gap fraction e a geometria da copa para definir a penetração da radiação solar entre as 

folhas (JONKHEERE et al, 2003). Assim, para um mesmo gap fraction podem existir 
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diferentes gap size, como mostra a Figura 22, em que ambas as figuras possuem 1/3 de 

gap fraction, mas a forma como estão distribuídas (geometria do gap size) é bem 

diferente. 

 

Figura 22: Diferença entre gap size e gap fraction. 

Fonte: Beringer (2010).  

 

Os equipamentos para se medir o gap fraction distribution utilizam imagens registradas 

acima e abaixo da copa. O valor máximo do IAF medido é geralmente baixo para esses 

equipamentos que medem o gap fraction, em comparação aos métodos diretos, e 

atingem níveis até IAF=5.  

Alguns instrumentos possibilitam o cálculo do Gap Fraction manualmente (luminous 

slat); outros incorporam técnicas de análise da imagem da copa (Digital Plant Canopy 

Analyzer CI 100, MVI), a equipamentos como o Demon (CSIRO, Canberra, Austrália), 

o ceptômetro Accupar LP-80 (Decagon Devices, Pullman, EUA)  e o mais utilizado em 

pesquisa atualmente é o LAI200015 Plant Canopy Analyser – LICOR que calcula o IAF 

comparando as medidas de radiação solar na parte superior e inferior da copa (XAVIER 

et al., 2002). 

Já para a medição do gap size distribution os instrumentos disponíveis medem a 

dimensão de cada superfície iluminada. Procedimentos analíticos são feitos para se 

converter as medidas, feitas com fotos hemisféricas, por exemplo, em valores de IAF. 

                                                 
15 O LAI-2000 não é mais comercializado e foi substituído pelo LAI-2200. Ambos apresentam os 

mesmos cálculos para o IAF das plantas. 
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Welles (1990) e Welles e Cohen (2003) descreveram uma série de instrumentos e 

métodos para realizar estas medições, entre os quais estão as fotografias hemisféricas, o 

sensor da linha DEMON e o equipamento LAI-2000 (XAVIER et al., 2002).  

As medidas pelo método indireto sem contato não distinguem o tecido fotossintético 

ativo de outros elementos da planta como tronco, galhos, flores e, por isso, alguns 

ajustes e correções são necessárias. Além disso, o empilhamento das folhas leva a 

resultados subestimados, como verificado nos estudos de Weiss et al. (2004), 

Jonckheere et al. (2003). 

A descrição precisa da distribuição da radiação num determinado dossel é complexa, 

pois leva em consideração a estrutura da copa, o ângulo de distribuição da radiação 

incidente e as propriedades espectrais das folhas (JONES, 1992). Os métodos indiretos 

utilizam as medidas de transmissão da radiação através da copa para o cálculo do IAF, 

baseados na teoria de transferência radiativa segundo os estudos de Anderson (1971) e 

Ross (1981).  

Existem duas abordagens para se estimar o valor do IAF (de forma indireta sem 

contato): método do cálculo da radiação e o método com medições do gap fraction. O 

primeiro utiliza a analogia com os modelos de meios túrbidos (turbid media)16 e faz as 

seguintes considerações: as folhas são distribuídas aleatoriamente na copa e o tamanho 

individual das folhas é pequeno em relação à extensão da copa (BRÉDA, 2003). 

O primeiro utiliza a lei da extinção da radiação dada pela Lei de Beer-Lambert, que 

define uma relação empírica entre a absorção da luz e as propriedades dos materiais por 

onde a luz passa. De acordo com a distribuição de Poisson que propõe uma adaptação 

na Lei de Beer-Lambert, assume que a radiação solar é atenuada exponencialmente ao 

atravessar a copa de uma árvore, de acordo com a seguinte equação: e segundo um 

coeficiente de extinção K. A luz medida embaixo da copa, Qi, está relacionada com a 

luz sobre a copa, Qo, e o IAF é obtido pela seguinte equação:  

 

Onde: 

                                                 
16 Nos modelos de meios túrbidos, assume-se que o dossel florestal ou a cobertura vegetal é uma camada 

contínua, homogênea e horizontalmente uniforme, possui camadas planas, paralelas e distintas sobre a 

superfície do terreno (MESQUITA JUNIOR, 2005). 

(13) 
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Qi= Radiação total incidente [W m-2] 

Qo=Radiação medida abaixo da copa [W m-2] 

K = coeficiente de extinção 

IAF = Índice de área foliar [m2 m-2] 

 

Segundo Bréda (2003), existem vários estudos para se determinar o coeficiente K 

(LEDENT, 1977; SMITH, 1993; VOSE et al., 1995). Pierce e Running (1988) 

propuseram o valor de 0.52 para espécies coníferas por meio das medições feitas por 

Jarvis e Leverenz (1983).  

O coeficiente de extinção K depende de fatores como a inclinação e a transmissividade 

da folha, o tipo (comprimento de onda) e a direção (ângulo zenital) da radiação solar 

(JONES, 1992; BERBIGIER; BONNEFOND, 1995). 

Devido a esses fatores, o coeficiente K deve ser estimado para cada espécie (BRÉDA, 

2003). No entanto, analisando-se a distribuição das folhas para um modelo de copa 

idealizada, o coeficiente de extinção K pode assumir 4 modelos de dossel (JONES, 

1992): 

 Horizontal – K=1 

 Vertical – K = cotg de β 

 Esférica – K = 0,5/ sen β 

 Elipsóide – K = (x2 + tg β / d) 0.5 

 Sendo beta o ângulo formado pelo raio solar com a inclinação da folha 

      

Figura 23: Penetração da radiação para um ângulo zenital 66º em uma copa com folhas (a) 

horizontais. 

Fonte: Jones (1992). 
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Considerando-se que, dentre os 4 modelos de copa, a distribuição esférica das folhas é a 

que melhor se aproxima da situação real, e aplicando-se valores de IAF como 1, 3 e 5, 

observam-se os seguintes resultados: 

IAF =1                           

  Qi/ Qo  =       

 

IAF =3                           

  Qi/ Qo  =  
 

IAF = 5 

  Qi/ Qo  =  

 

Esses resultados indicam que, para essa distribuição de folhas, uma copa IAF = 1 

permitiria passar 60% da radiação solar incidente; IAF = 3 permite 22% e IAF = 5 deixa 

passar apenas 8%.  

Já pelo método de medições do gap fraction importa a distribuição do ângulo das folhas 

que pode ser calculado pela seguinte equação (NILSON, 1971): 

 
 

O IAF pode ser calculado invertendo-se a equação 18: 

  

Onde: 

P= distribuição geométrica das aberturas da copa, gap fraction [%] 

(θ)= ângulo zenital [o] 

G(θ)= coeficiente de projeção caracterizado pela distribuição do ângulo das folhas  

Ω= índice de sobreposição das folhas, clumping index. 

 

Segundo Chen et al. (1997), uma importante informação na equação 18 é que o IAF 

pode ser calculado sem o conhecimento do ângulo de distribuição das folhas se o gap 

fraction for medido em diversos ângulos zenitais, cobrindo uma variação de 0 a π/2. A 

medição com o equipamento LAI-2000 é uma boa opção para a aplicação dessa 

equação, uma vez que ele consegue medir simultaneamente 5 ângulos zenitais da luz 

azul difusa que passa pela copa. As fotos hemisféricas também consideram o gap 

(17) 

(18) 

(14) 

(15) 

(16) 
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fraction na variação dos ângulos zenitais e, dessa forma, conseguem calcular o IAF da 

vegetação (CHEN et al., 1997). 

Foram desenvolvidos vários instrumentos de medição do IAF que podem ser divididos 

em duas principais categorias: os que se baseiam na distribuição do gap faction, como 

LAI 2000 ou LAI 2200 Canopy Analyser (LI-COR, Lincoln, Nebraska), o Demon 

(CSIRO, Canberra, Australia), o ceptômetro Accupar LP-80 (Decagon Devices, 

Pullman, EUA) e o SunScan (Delta-T Devices, Cambridge, UK) e os que utilizam o gap 

size como o Tracing Radiation and Architecture of Canopies – TRAC (3rd Wave 

Engeneering, Canada) e as fotos hemisféricas.  

3.3.2.1 LAI 2000 / LAI 2200, LI-COR 

O LAI-2000 foi substituído por uma nova versão do equipamento, LAI-2200. Este 

apresenta todas as funções do LAI- 2000 e alguns acréscimos, como uma capacidade 

maior para armazenar dados, uma bateria de maior duração, uma interface mais intuitiva 

e novas opções de saídas dos resultados. 

 

 

Figura 24: Equipamento LAI-2000 Plant Canopy Analyzer e a última versão, o LAI-2200. 

Fonte: LI-COR. Disponível em: < www.licor.com >. Acesso em maio de 2012. 

 

O LAI-2000/LAI-2200 Plant Canopy Analyzer calcula o IAF pelas medidas de radiação 

feita com um sensor óptico acoplado a uma lente grande angular (148o). Esse sensor de 

luz mede simultaneamente a radiação difusa em cinco bandas angulares distintas (7º, 

23º, 38º, 53º, 68º), sendo constituído de cinco fotodiodos, cujas superfícies ativas estão 

arranjadas em anéis concêntricos (ZHENG, 2009). A imagem do dossel, de forma quase 

hemisférica, é projetada dentro desses anéis, o que permite, para cada intervalo angular, 

a medição da radiação na banda e no ângulo zenital conhecido. Um filtro óptico 

http://www.licor.com/
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restringe a transmissão radiativa para comprimentos de onda menores que 490 nm (LI-

COR, 1992). 

      

Figura 25: Estrutura interna do equipamento LAI-2000/LAI -2200. 

Figura 26: Foto da lente grande angular com os 5 anéis concêntricos. 

Fonte: LI-COR (1992). Disponível em: < www.licor.com >. Acesso em maio de 2012. 

 

Figura 27: Vista em corte dos cinco anéis concêntricos. 

Fonte: WinScanopy. Disponível em: < 

http://www.regent.qc.ca/products/scanopy/winscanopymorefeatures.html >. Acesso em 

maio de 2012.  

 
O equipamento LAI-2200 calcula a interceptação da luz visível de cor azul (320 – 

490nm) em 5 ângulos zenitais, medidos abaixo e acima da copa. Os dados são 

direcionados para um modelo de transferência de radiação que passa pela copa da 

árvore. São calculados os valores de IAF, o mean tip angle (média do ângulo de 

inclinação) e o gap fraction (espaços entre as folhas). 

O instrumento possui cinco capas para limitar o campo de visão do sensor em distintos 

graus de abertura: 270° 180° 90° 45° e 11,25°. As proteções são necessárias para se 

evitar radiação direta no sensor óptico, para remover o operador do campo de visão da 

http://www.licor.com/
http://www.regent.qc.ca/products/scanopy/winscanopymorefeatures.html
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lente quando o brilho do céu não é muito uniforme, para reduzir o tamanho da parcela 

exigida e para diminuir o tamanho da abertura exigida para leituras fora das copas em 

florestas (GIUNTI NETO, 2007). 

     

Figura 28: Tipos de capas para acoplar na lente angular (YOK; SIA, 2010). 

Figura 29: Proposta de utilização das capas para áreas pequenas ou para mascarar o 

operador do equipamento. 

Fonte: LI-COR (1992). Disponível em: < www.licor.com >. Acesso em maio de 2012. 

 

Os dados podem ser obtidos em campo e depois processados utilizando-se o modelo 

computacional FV 2000 que proporciona diferentes formas de processamento dos dados 

e inclui 3 métodos adicionais e máscaras em anéis. O aplicativo pode ser baixado 

diretamente no site do fabricante17. 

Os cálculos feitos pelo equipamento estão baseados em 4 premissas: (1) a folha 

funciona como um corpo negro que absorve toda a radiação que recebe, (2) os 

elementos de bloqueio de luz no interior da copa são feitos de forma aleatória, (3) as 

folhas tem a mesma projeção como elementos em formato convexo, (4) os elementos da 

planta são pequenos em comparação à área de cada anel concêntrico (LI-COR, 1992). O 

IAF é calculado para os cinco detectores do ângulo de visão, segundo a equação 

(JONCKHEERE et al., 2003): 

 
Sendo que: 

i = corresponde aos valores de 1 a 5.  

Ti = transmissão média da radiação [W m-2] 

Vi = inclinação do ângulo [o] 

                                                 
17 Disponível em: < http://www.licor.com/env/newsline/2009/10/updated-lai-2000-file-viewer-software/ 

>. Acesso maio 2012. 

(19) 

http://www.licor.com/
http://www.licor.com/env/newsline/2009/10/updated-lai-2000-file-viewer-software/
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Wi = fatores relativos a cada sensor. De 1 a 5 são respectivamente: 0,034; 0,104; 0,160; 0,218; 

0,484. 

O LAI 2000/LAI 2200 Plant Canopy Analyzer considera a distribuição das folhas de 

forma aleatória, o que gera uma baixa estimativa quando as folhas estiverem mais 

agrupadas ou sobrepostas. Além disso, os cálculos são precisos apenas para luz indireta 

que atravessa a copa, sendo que a luz direta induz a erros nessas estimativas (HOSSO; 

OMASA, 2006).  

Segundo as recomendações do fabricante, o céu encoberto é a melhor condição para o 

uso do equipamento. Nessa situação, a contribuição da radiação indireta é 

significativamente maior. O sensor óptico exclui a radiação acima de 450nm, o que 

diminui a influência da radiação indireta pelas folhas. No entanto, se existir uma luz 

incidente muito forte, pode gerar problemas de brilho excessivo e causar uma baixa 

estimativa dos valores de IAF. 

A Figura 30 mostra duas imagens registradas no mesmo dia, com condições de céu 

diferentes. A segunda foto mostra o efeito do brilho da luz sobre as folhas, assim a 

impressão é de que a árvore com condição de céu aberto é menos densa do que no céu 

encoberto. 

 

Figura 30: Imagens de uma mesma copa registradas em diferentes condições de céu: céu 

encoberto e céu claro. 

Fonte: LI-COR. Disponível em: <http://www.licor.com/env/newsline/2008/05/appropriate-

sky-conditions-for-using-the-lai-2000/ >. Acesso em 28 de maio de 2012. 

 

http://www.licor.com/env/newsline/wp-content/uploads/2008/05/LAI-2000-sun-conditions.jpeg
http://www.licor.com/env/newsline/2008/05/appropriate-sky-conditions-for-using-the-lai-2000/
http://www.licor.com/env/newsline/2008/05/appropriate-sky-conditions-for-using-the-lai-2000/
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3.3.2.2 DEMON, CSIRO 

O DEMON (CSIRO, Canberra, Austrália) utiliza o método do inclined point quadrat 

que consiste em colocar um longo e fino cabo em determinados ângulos da copa e 

contar o número de vezes que entram em contato com algumas folhas. No caso do 

DEMON ao invés da difusa, utiliza-se a radiação direta solar nas medições (BRÉDA, 

2003).  

O equipamento mede a transmissão solar direta acima de 430nm. A influência da luz é 

medida acima e abaixo do dossel. Desta forma, o gap fraction é calculado usando-se 

uma média linear da transmitância e, posteriormente, um aplicativo do próprio 

fabricante calcula o IAF. Alguns filtros no detector são utilizados para limitar o espectro 

de luz recebido abaixo de 430nm; assim, é minimizado o efeito da luz difusa espalhada 

pelo dossel (JONCKHEERE, 2003).  

Em copas altas, o operador do equipamento move-se abaixo da copa num trajeto linear, 

mantendo o sensor orientado para o sol. Para se computar a transmitância, a radiação 

solar direta deve ser medida numa posição fixa, podendo ser numa pequena abertura da 

copa, uma vez que o sensor tem um ângulo de visão reduzido. Isso se torna uma 

vantagem para as medições feitas em florestas, onde existem poucas áreas sem a 

obstrução das copas (BRÉDA, 2003). No entanto, a desvantagem é que as medidas 

precisam ser repetidas várias vezes ao longo do dia, pois o gap fraction é calculado por 

uma média logarítmica da transmitância dos dados de cada subgrupo medido e obtido 

em função do ângulo solar (BRÉDA, 2003; LANG, MCMURTRIE, 1986). Todas as 

leituras com este equipamento devem ser feitas com o céu totalmente claro, ao contrário 

do LAI 2000/ LAI 2200 (WHITFORD et al., 1995). 

3.3.2.3 CEPTÔMETRO, DECAGON 

O ceptômetro ACCUPAR LP80 (Decagon Devices Inc., Pulman, USA) é um 

instrumento portátil que possui uma haste com 80 sensores que medem a radiação 

fotossinteticamente ativa – PAR e permite a análise da intercepção do dossel em 

qualquer posição dentro de uma determinada cultura ou de um dossel florestal.  

Os dados da radiação PAR podem ser usados com outros dados ambientais para se 

estimar a produção da biomassa em análises não destrutivas, sendo igualmente 

importantes na determinação de outras interações da planta com a atmosfera, tais como 

a intercepção da radiação, a conversão de energia, a troca gasosa, a intercepção da 
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precipitação e a evapotranspiração. Com o uso do sensor externo que acompanha o 

instrumento é possível a execução das leituras acima e abaixo do dossel 

simultaneamente (DECAGON18, 2012). 

O equipamento mede a radiação fotossinteticamente ativa – PAR que compreende a 

faixa visível (400 a 700nm) do espectro de radiação, sendo esta a principal no processo 

de fotossíntese das plantas. Por meio da radiação PAR é possível estimar a quantidade 

interceptada pela copa para ser utilizada na fotossíntese e também fazer o cálculo do 

IAF.  

No cálculo do IAF são consideradas as seguintes variáveis: a radiação PAR a pleno sol 

(Ro) e sob o dossel (R), o parâmetro de distribuição das folhas (descreve o formato da 

copa), o ângulo zenital (ângulo formado entre o zênite e os raios solares) e a fração da 

radiação direta. Diferente do LAI 2000/ LAI 2200, as medições devem ser feitas sob céu 

claro. 

   

Figura 31: Equipamento Accupar LP80 

Fonte: Decagon Devices Inc. Disponível em: < www.decagon.com >. Acesso em junho de 

2012. 

3.3.2.4 SUNSCAN, DELTA-T 

O equipamento SunScan19 (Delta-T Devices, Cambridge, UK) faz a mesma abordagem 

que o Accupar LP80, medindo a radiação PAR incidente e transmitida pela copa para o 

                                                 
18 Disponível em: < http://www.decagon.com/products/environmental-instruments/ceptometer-par-lai-

instruments-2/accupar-lp-80 >. Acesso em junho de 2012. 

19 Manual disponível em: < ftp://ftp.dynamax.com/manuals/SS1_Manual.pdf >. Acesso em junho de 

2012. 

http://www.decagon.com/
http://www.decagon.com/products/environmental-instruments/ceptometer-par-lai-instruments-2/accupar-lp-80
http://www.decagon.com/products/environmental-instruments/ceptometer-par-lai-instruments-2/accupar-lp-80
ftp://ftp.dynamax.com/manuals/SS1_Manual.pdf
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cálculo do IAF. O equipamento é composto por três partes: um instrumento portátil com 

haste de 1m de comprimento e 64 sensores acoplados, mais um sensor para medição de 

radiação direta e indireta, permitindo o uso em quase todos os tipos de céu e um 

controle para fazer as leituras. A Figura 33 mostra o funcionamento do equipamento. 

  

Figura 32: Funcionamento do SunScan junto com o controle PDA. 

Figura 33: Esquema do funcionamento do equipamento SunScan. 

Fonte: Delta-T Devices. Disponível em: < www.delta‐t.co.uk >. Acesso em junho de 2012. 

 

3.3.2.5 TRAC, 3rd WAVE ENGINEERING 

O TRAC (Tracing Radiation and Architecture of Canopies, 3rd Wave Engineering, 

Ontário, Canadá) é um instrumento óptico que mede o IAF e a fração da radiação 

fotossinteticamente ativa (Fpar). Foi desenvolvido por Chen e Cihlar (1995) e considera 

as dimensões físicas das aberturas no dossel (gap size distribuition) em adição à fração 

de aberturas (gap fraction) (CHEN et al., 2002). 

Também considera um índice de sobreposição das folhas, clumping index, (Ω), a partir 

do qual se quantifica os efeitos da distribuição espacial não aleatória do dossel. Todas as 

medidas devem ser feitas com o céu claro (JONCKHEERE, et al., 2003). 

O equipamento apresenta três sensores fotossensitivos que registram a luz direta 

transmitida em alta freqüência (32 Hz) e o cálculo do gap fraction ocorre segundo a 

equação baseado nos estudos de Nilson (1971): 

 
 

Onde: 

P (θ)= probabilidade de um raio solar que incide num ângulo θ penetrar na copa e não ser 

interceptado 

(20) 

http://www.delta-t.co.uk/
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G (θ)= coeficiente de projeção das folhas e caracteriza a distribuição angular das folhas  

Lt = Plant Area Index - PAI, isto é, a área de projeção das folhas e outros materiais com tronco, 

galhos, etc. [m2/m-2] 

Ω = índice de sobreposição, um parâmetro para se determinar o padrão da distribuição espacial 

das folhas na copa. Esse parâmetro é importante para ajustar o valor do IAF que tende a ser 

subestimado pelo agrupamento das folhas.  

Os resultados do TRAC foram validados em vários estudos (CHEN; CIHLAR, 1995a; 

CHEN, 1996a, CHEN et al., 1997; KUCHARIK et al.,1997). Segundo as 

recomendações de Chen et al. (2002), o equipamento LAI 2000 ajuda nos estudos da 

distribuição angular das folhas, enquanto o TRAC serve para investigar os padrões da 

distribuição espacial das folhas. A combinação dos dois equipamentos oferece 

resultados mais rápidos e corretos do IAF. 

        

Figura 34: Principais partes do instrumento óptico TRAC. 

Figura 35: Detalhe dos três sensores fotossensitivos do aparelho TRAC. 

Fonte: Chen et al. 2002 

3.3.2.6 FOTOS HEMISFÉRICAS  

Segundo Newton (2007), as fotos hemisféricas têm uma longa história de uso na área de 

ecologia das plantas, nos estudos pioneiros de Anderson (1964), Becker (1971), Evan e 

Coombe (1959). Os principais objetivos são: descrever a estrutura do dossel, mapear, 

quantificar a radiação embaixo das copas e estimar o IAF das plantas, de acordo com os 

estudos de Bonhomme (1970), Bonhomme et al. (1974) e Rich (1990). Recentemente, 

como resultado do desenvolvimento das câmeras digitais de alta resolução e os avanços 

no processamento das imagens, outros estudos foram desenvolvidos focando em 

padrões mais detalhados para obtenção do IAF (CANNELL; GRACE, 1993; RICH, 

1989) e novos exemplos de aplicações (RICH et al. 1993; WHITMORE et al. 1993). 
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Nesse método indireto, as imagens são registradas por meio de câmeras com lentes 

grande angular embaixo da copa e fornecem um grande ângulo de visão, geralmente de 

180º, resultando em uma projeção do hemisfério em um plano. Em lentes com uma 

perfeita projeção equi-angular (180° de campo de visão), o resultado é uma imagem 

circular, que mostra uma visão completa do céu em todas as direções, com o zênite no 

centro da imagem e o horizonte nas bordas (JONCKHEERE et al., 2003).  

Dessa forma é possível se obter a distribuição das folhas e quantificar o gap fraction de 

acordo com diferentes ângulos zenitais e azimutais. As fotos hemisféricas também 

fornecem um permanente arquivo fotográfico, mantendo-se como um registro da copa 

com a posição, do tamanho, da densidade e da distribuição das aberturas no dossel 

(JONCKHEERE et al., 2003). 

Para a análise das fotografias hemisféricas, há vários aplicativos como, por exemplo, o 

HemiView20 (Delta-T Device), WinSCANOPY21 (Regent Intrument Inc.), Gap Light 

Analyser - GLA22 (Forest Renewal BC), CAN – EYE23 (INRA) e mais recentemente, o 

HEMISFER 1.5324 (Swiss Federal Institute for Forest, Snow and Landscape Research - 

WSL). 

Independente da forma de análise, as fotos hemisféricas, tanto por câmera digital como 

por filmes de 35mm, precisam ser feitas sob condições de céu encoberto, pouco antes do 

amanhecer ou pouco após o pôr-do-sol (BRÉDA, 2003). O momento mais crítico no 

processamento da imagem é ajustar o contraste, determinando as faixas de cores para 

distinguir entre as aberturas do céu e os elementos da copa (ANDERSON, 1964; 

BECKER, 1971; DUCREY, 1975a). 

                                                 
20 Disponível em: < http://www.delta-t.co.uk >. Acesso em junho de 2012. 

21 Disponível em: < http://www.regent.qc.ca/products/Scanopy/Scanopy.html  >. Acesso em junho de 

2012. 

22 Disponível em: < http://www.rem.sfu.ca/forestry/publications/downloads/gaplightanalyzer.htm   >. 

Acesso em junho de 2012. 

23 Disponível em: < https://www4.paca.inra.fr/can-eye/  >. Acesso em junho de 2012. 

24 Disponível em: < http://www.wsl.ch/dienstleistungen/produkte/software/hemisfer/notes_EN >. Acesso 

em junho de 2012. 

http://www.delta-t.co.uk/
http://www.regent.qc.ca/products/Scanopy/Scanopy.html
http://www.rem.sfu.ca/forestry/publications/downloads/gaplightanalyzer.htm
https://www4.paca.inra.fr/can-eye/
http://www.wsl.ch/dienstleistungen/produkte/software/hemisfer/notes_EN
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Figura 36: Foto hemisférica pelo software HemiView  

Figura 37: Foto hemisférica com a projeção da carta solar pelo software HemiView 

Fonte: Delta-T Devices Ltd. Disponível em: < www.delta-t.co.uk >. Acesso em junho de 

2012. 

 

 

Figura 38: Foto hemisférica pelo software WinScanopy. 

Fonte: Regent Instruments Inc. Disponível em: < http://www.regent.qc.ca >. Acesso em 

maio de 2012. 

 

3.4. COMPARAÇÕES ENTRE OS EQUIPAMENTOS E VALORES TÍPICOS 

DE IAF REGISTRADOS 

Considerando-se o método de medição indireta sem contato, foram levantados os 

principais resultados obtidos por meio de equipamentos portáteis e análise de fotos 

hemisféricas. 

O valor do IAF depende do tipo da espécie, estágio de desenvolvimento da planta e 

época do ano. Além disso, esse índice é influenciado pelas condições locais e pelas 

http://www.delta-t.co.uk/
http://www.regent.qc.ca/


 72 

 

práticas de manejo. Somado ao fato de existirem diferentes métodos de medição diretos 

e indiretos, os valores de IAF variam significantemente entre uma espécie e outra, 

conforme mostram as referências bibliográficas. As áreas florestais variam entre 0.40 

para Quercus petraea (LE DANTEC et al., 2000) e 14 para Pseudotsuga menziesii 

(TURNER et al., 1999) e, em geral, os maiores valores registrados foram em florestas de 

coníferas. Em florestas decíduas foram observados valores de IAF entre 6 e 8; e em 

culturas, entre 2 e 4 (BEADLE, 1993).  

Baseados nos estudos de Bréda (2003), as principais diferenças entre os equipamentos 

LAI 2000, DEMON, SunScan e Accupar estão presentes na Tabela 1. 

Tabela 1 – Diferença entre os equipamentos de análise do gap fraction no dossel arbóreo 

    SUNSCAN ACCUPAR LAI-2000 DEMON 
Empresa 

 

Delta-T Devices 

Ltd, Cambridge, 

UK 

Decagon Devices, 

Pullman, USA 

Li-Cor, Lincoln, 

Nebraska, USA 

CSIRO, Canberra, 

Australia 

Site 

 

www.delta-

t.co.uk  

www.decagon.com  www.licor.com  www.cbr.clw.csiro.au  

Princípio  Gap fraction ou 

fachos de luz 

direta (sunflecks) 

Gap fraction ou 

fachos de luz 

direta (sunflecks) 

Gap fraction para 

cada ângulo do 

zênite, medido 

simultaneamente 

Gap fraction para o 

ângulo do zênite, 

com diferentes 

ângulos em relação a 

vertical 

Tipo de 

radiação 

 

Radiação PAR 

direta e difusa 

Radiação PAR 

total 

Radiação difusa  

Cor azul 

Radiação direta 

Comprimento 

de onda em 

cima da copa 

 

 400 – 700nm 

Rad. PAR direta 

e difusa 

400 – 700nm 

Medida linear da 

radiação PAR 

320- 490nm 

Área aberta 

(diâmetro 7x a 

altura da copa) 

430nm 

Apontado para área 

não obstruída, 

posição fixa 

Medição 

embaixo da 

copa 

 

BFS1 –Sensor 

Rad. PAR difusa/ 

BFS2 -7 

fotodiodos PAR 

direta e difusa 

Rad. PAR 

transmitida direta e 

difusa 

Posição fixa Transmitância média 

deslocando 20m 

Referência e 

algoritmos 

 

Campbell, 1986 

Potter et al., 1996 

Campbell, 1986 

Decagon, 2001 

Welles and 

Norman, 1991 

Li-Cor, 1989 

Lang, 1986, 1987 

Lang and Yueqin, 

1986 

Sensor 

 

64 Sensores 

PAR-distribuidos 

em 

1m 

80 Sensores PAR- 

distribuidos em 

0.9m 

Sensor Fish-eye 

com 5 aneis 

concêntricos  

 

Detector do sol (cone 

estreito - ângulo 

 0.302) 

Calibração 

 

calibrado calibrado Sem calibração, 

mas possível o 

ajuste 

Sem calibração 

Opção para 

culturas 

 

Sim Sim Precisa de 2 

loggers + 2 

sensores cruzados 

e calibrados 

Não mas pode ser 

adaptado 

Opção para 

árvores altas 

Desconectar 

sensor , 

transmissão de 

Precisa de larga 

área sem 

vegetação 

Distância mínima 

entre sensor e 

folhas (4x largura 

Opção para árvores 

isoladas com trajeto 

de 3m embaixo da 

http://www.delta-t.co.uk/
http://www.delta-t.co.uk/
http://www.decagon.com/
http://www.licor.com/
http://www.cbr.clw.csiro.au/
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 rádio ou data 

logger 

da folha) copa 

Condição do 

céu 

 

Céu aberto Céu aberto Céu uniforme ou 

encoberto 

Céu aberto o dia 

inteiro 

Software SunDATA.exe DecaLink, 

AccuPAR 

firmware 

C2000.exe DEMSOFT 

1/LONETREE 

Fonte: Bréda (2003) 

Segundo Xavier et al. (2002), o equipamento LAI 2000 (LI-COR, 1992) vem sendo 

amplamente utilizado em áreas florestais, devido à sua praticidade para estimar o IAF. 

Entre os autores que utilizaram esta técnica estão Vertessy et al. (1995), Chen e Cihlar 

(1996), Hingston et al. (1998), Ares e Fownes (2000), Barclay et al. (2000) e Linhares 

et al. (2000). 

No entanto, alguns estudos mostram que o equipamento LAI-2000, quando utilizado em 

áreas florestais, subestima o IAF quando este está acima de 2,0, sendo indicada a 

calibração do equipamento para as condições de uso local com base em amostras 

destrutivas (CHEN et al., 1991; BATTAGLIA et al., 1998). A violação de algumas 

premissas para utilização do equipamento LAI-2000 seria uma das causas dessa 

subestimativa, como a distribuição não-aleatória das folhas no dossel (CHEN et al., 

1991).  

Barclay e Trofymow (2000) obtiveram valores entre 3.32 e 4.06 para florestas de 

coníferas em Shawnigan Lake, BC, no Canadá, por meio do equipamento LAI-2000. 

Comparando-se os valores medidos pelo equipamento com o método direto de coleta de 

folhas, foi observado que os valores do LAI-2000 foram mais baixos. 

No Brasil, foram feitas medições com o equipamento LAI 2000 em floresta de 

eucaliptos e o IAF médio do total das 98 amostras foi de 2.86, valor muito próximo de 

2.75, obtido por Kallarackal e Somen (1997) em plantações de Eucalyptus grandis de 4 

anos, e maior que a média encontrada por Hingston et al. (1998), de 2,30 em plantações 

de eucaliptos (Eucalyptus globulus ssp.) de 3 a 6 anos de idade, no oeste da Austrália. O 

maior valor do IAF observado nos estudos de Xavier et al. (2002) foi de 4.31. 

Segundo Bréda (2003), os valores de IAF medidos pelos métodos indiretos podem ser 

subestimados entre 25% a 50% em relação aos métodos diretos. Uma das principais 

causas da diferença nos resultados é a distribuição irregular gerando o empilhamento 
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das folhas. Assim, equipamentos como o TRAC consideram um ajuste para o cálculo do 

IAF por meio do índice de sobreposição das folhas (Ω).  

A Tabela 2 mostra um comparativo entre o TRAC e método com fotos hemisféricas que 

se baseiam na análise do gap size do dossel das árvores. 

Tabela 2 – Diferença entre os equipamentos de análise do gap size no dossel arbóreo 

 

    TRAC FOTO HEMISFÉRICA 
Empresa 

 

Third-Wave Engineering, 
Ottawa, Canada 

- 

Site 

 

mikek@3wce.com  - 

Princípio  Gap size Gap size.  

Tipo de radiação 

 

Radiação PAR direta  Radiação direta e difusa 

Comprimento de onda em 

cima da copa 

 

 400 – 700nm 

Radiação PAR direta  

A definir 

Referência e algoritmos 

 

Chen and Cihlar, 1995a; 

Chen, 1996a, Chen et al., 

1997a; Kucharik et al., 

1997; Leblanc 2002 

Rich et al, 1993; Whitmore et 

al, 1993 

Sensor 

 

Três sensores 

fotossensitivos que 

registrada a luz direta 

transmitida em alta 

freqüência (32 Hz) 

Sensor com lente grande 

angular de 180º  

 

Opção para culturas 

 

Sim Sim 

Opção para árvores altas 

 

Sim  Sim, principalmente em 

árvores com copas fechadas 

Condição do céu 

 

Céu aberto Céu aberto 

Software TRACOMX WinScan, HemiView, 

Hemisfer, Eye-can 

Fonte: Bréda (2003); Jonckheere et al. (2004). 

Dentre os diferentes métodos de estimativa de IAF (SOUDANI et al., 2001), nem todos 

estão adaptados para ecossistemas florestais tropicais (WASSEIGE et al., 2003). Os 

estudos de Sanches et al. (2008) calcularam o IAF para a floresta de transição 

mailto:mikek@3wce.com
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Amazônica aplicando três métodos: o cálculo por Lambert-Beer, o sensoriamento 

remoto e o uso de fotografias hemisféricas. A estimativa por Lambert-Beer apresentou 

sazonalidade e uma média anual do IAF variando de 3.21 a 3.74, no período de 2001 a 

2003. A média do IAF estimada pelo satélite MODIS variou entre 5.25 a 5.54 para o 

mesmo período. A média de IAF estimada por fotografias hemisféricas variou de 3.05 a 

4.12 para o período de 2004 a 2005.  

De acordo com os levantamentos feitos por Asner et al. (2003), a média do IAF para as 

florestas tropicais de folhas largas é de 4.9, sendo que na Amazônia foram obtidos 

valores entre 3.6 a 6.6 (ARAGÃO et al., 2005); nas florestas em Sumatra, na Indonésia, 

valores entre 3.9 e 6.1 (TRICHON et al., 1998) e valores entre 4.8 e 6.8 em Bornéu, ilha 

no sudeste asiático (KUMAGAI et al., 2004). 

Em relação às espécies sempre verdes (evergreen) em áreas urbanas, foram realizadas 

medidas em Cingapura (Figura 39), onde o clima é quente e úmido e o valor máximo do 

IAF obtido foi 4 em espécies de copas densas como Mesua ferrea, Fillicium decipiens e 

Minusops elengi. As medições foram feitas com o equipamento LAI 2000 para as 

principais espécies existentes na cidade e foram obtidos os seguintes resultados (YOK; 

SIA, 2010):  

 

Figura 39: Medições com o LAI-2000 em Cingapura 

                                                                             Fonte: Yok; Sia (2010) 

- arbóreas densas IAF = 4.0  

- arbóreas intermediárias IAF = 3 

- arbóreas pouco densas IAF = 2.5 

- palmáceas entre 2.5 e 4 

- arbustivas 3.5 e 4.5 

- gramíneas IAF = 2  
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4. APLICAÇÃO DO MODELO ENVI-met PARA O ESTUDO DO 

IMPACTO DA VEGETAÇÃO NOS MICROCLIMAS URBANOS  

 

4.1. BREVE DESCRIÇÃO DO MODELO ENVI-met 3.1 BETA 

O ENVI-met25 é um modelo tridimensional para simular as interações entre superfície-

vegetação-atmosfera para ambientes urbanos com resoluções de 0,5m a 10m no espaço 

e até 10 segundos no tempo. Dessa forma, permite analisar, numa perspectiva de micro-

escala, a interação entre o desenho urbano e o microclima.  

Esse modelo prognóstico está baseado nas leis de dinâmica dos fluidos e da 

termodinâmica. Inclui simulações para: o fluxo de ar em volta e entre os edifícios; 

processo de troca de calor e vapor de água na superfície do piso e fachadas; turbulência 

local e sua taxa de dissipação; parâmetros de troca de calor com a vegetação; dispersão 

de partículas poluentes; e parâmetros biometeorológicos como o Predicted Mean Vote – 

PMV26. Apresenta ferramentas adicionais como o programa Leonardo 3.0 Beta27 para 

visualização e edição dos resultados gerados pelo ENVI-met. 

No intuito de se avaliar os benefícios da vegetação, Bruse (1998) implementou 

computacionalmente esse modelo numérico para o cálculo dos principais fatores 

relacionados à vegetação: transpiração, evaporação, fluxo de calor sensível, fluxos 

turbulentos de calor e vapor; resistência dos estômatos, balanço energético da folha e 

balanço de água do sistema solo-vegetação. Considera não apenas o efeito de 

sombreamento das árvores, mas também o processo fisiológico de fotossíntese e 

abertura dos estômatos. 

Em relação à vegetação, este modelo determina a temperatura média nas folhas por 

meio do cálculo do balanço térmico que considera a condição climática e fisiológica da 

planta. O cálculo do fluxo de radiação inclui sombreamento, absorção e re-emissão da 

radiação por outras partes da planta. 

                                                 
25 Este programa é gratuito e está disponível em: < http://www.envi-met.com>. Acesso em fevereiro de 

2014. 

26 Baseado no modelo de Fangers (1972) que orginalmente foi desenvolvido para ambientes internos e 

adaptado para o clima externo pelo modelo de Jendritzky (2003). 

27 Este programa está disponível em: < http://www.envi-met.com>. Acesso em fevereiro de 2014. 

 

http://www.envi-met.com/
http://www.envi-met.com/
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A Tabela 3 mostra os principais aspectos relacionados à arquitetura e o ambiente 

externo que o ENVI-met se propõe a calcular. Trata-se, portanto, de um modelo 

complexo que busca visualizar o comportamento de um ambiente (interno ou externo) 

por meio de diferentes condições climáticas e arquitetônicas. 

Tabela 3: Principais Variáveis utilizadas pelo ENVI-met. 

Atmosphere  Soil System Vegetation Surfaces Biometeorology Behind the scenes  

 

  Wind  

  Temperature 

  Vapor 

  Turbulence 

  Pollutants 

 

  Temperature 

  Water Flux 

  Water Bodies 

 

  Foliage 

temperature 

  Heat exchange  

  Vapor exchange  

  Water 

Interception 

  Water Transport 

 

  Ground Surface 

Fluxes 

  Fluxes at Walls / 

Roofs 

  Heat transfer through 

Walls 

 

PMV-Value 

The climBOTs 

 

  The Mathematics 

Fonte: ENVI-met 3.0 Manual. Disponível em. http://envi-met.com. Acesso em agosto de 

2012. 

Além dos modelos de cálculo para vegetação, o ENVI-met também aborda: 

 Cálculo de radiação de onda longa e curta considerando os efeitos de 

sombreamento, reflexão e re-emissão dos edifícios e vegetação. 

 Temperatura de superfície e paredes para cada ponto da malha do modelo. 

 Trocas de calor e água dentro do sistema do solo escolhido. 

 Dispersão dos gases e partículas poluentes incluindo a sedimentação de 

partículas nas superfícies e folhas. 

O modelo ENVI-met permite avaliar o microclima de uma determinada área que sofre 

influência das condições climáticas como radiação solar, orientação dos ventos, 

umidade do ar. Possibilita também avaliar comportamento de materiais existentes em 

edifícios e ruas, analisa a dispersão dos poluentes e determina o fluxo de calor entre os 

materiais. 

Chatzidimitriou et al. (2005) avaliou o uso do modelo para uma avenida muito 

movimentada em Thessaloniki, Grécia. A partir da situação existente foram propostas 

intervenções por meio da inserção de vegetação e áreas sombreadas para passagem de 

http://www.geographie.ruhr-uni-bochum.de/agklima/envimet/#wind
http://www.geographie.ruhr-uni-bochum.de/agklima/envimet/#atm_temp/humidity
http://www.geographie.ruhr-uni-bochum.de/agklima/envimet/#atm_temp/humidity
http://www.geographie.ruhr-uni-bochum.de/agklima/envimet/#atm_tke
http://www.geographie.ruhr-uni-bochum.de/agklima/envimet/#atm_tke
http://www.geographie.ruhr-uni-bochum.de/agklima/envimet/#soil temp/water
http://www.geographie.ruhr-uni-bochum.de/agklima/envimet/#soil temp/water
http://www.geographie.ruhr-uni-bochum.de/agklima/envimet/#soil temp/water
http://www.geographie.ruhr-uni-bochum.de/agklima/envimet/#leaf_temp
http://www.geographie.ruhr-uni-bochum.de/agklima/envimet/#leaf_temp
http://www.geographie.ruhr-uni-bochum.de/agklima/envimet/#plant heat/water
http://www.geographie.ruhr-uni-bochum.de/agklima/envimet/#plant heat/water
http://www.geographie.ruhr-uni-bochum.de/agklima/envimet/#plant water interception
http://www.geographie.ruhr-uni-bochum.de/agklima/envimet/#plant water interception
http://www.geographie.ruhr-uni-bochum.de/agklima/envimet/#plant water interception
http://www.geographie.ruhr-uni-bochum.de/agklima/envimet/#surface
http://www.geographie.ruhr-uni-bochum.de/agklima/envimet/#surface
http://www.geographie.ruhr-uni-bochum.de/agklima/envimet/#buildings
http://www.geographie.ruhr-uni-bochum.de/agklima/envimet/#buildings
http://www.geographie.ruhr-uni-bochum.de/agklima/envimet/#walls
http://www.geographie.ruhr-uni-bochum.de/agklima/envimet/#walls
http://www.geographie.ruhr-uni-bochum.de/agklima/envimet/#biomet_pmv
http://www.geographie.ruhr-uni-bochum.de/agklima/envimet/#biomet_dpet
http://www.geographie.ruhr-uni-bochum.de/agklima/envimet/#maths
http://envi-met.com/
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pedestres. As propostas foram sugeridas com base nas simulações feitas pelo modelo 

ENVI-met e comparadas com as medições locais realizadas no período de verão.  

Yu e Hien (2006) aplicaram o modelo ENVI-met para avaliar os benefícios dos parques 

urbanos na cidade de Cingapura. As medições foram feitas para os parques e outras 

áreas próximas considerando os seguintes parâmetros: temperatura do ar, umidade 

relativa do ar, velocidade dos ventos, quantidade de chuva e radiação solar. Estes 

valores foram definidos nas configurações dos dados de entrada no modelo ENVI-met e 

os resultados mostraram a influência da vegetação no resfriamento da temperatura do ar 

e redução do consumo de energia pelo sistema de ar condicionado. 

Existem muitos trabalhos que aplicaram o modelo ENVI-met para cidades europeias e 

asiáticas. Por outro lado, existe um potencial a ser explorado quanto ao uso do modelo 

nos trópicos. Baseando-se nas metodologias já utilizadas, foi feito um estudo do 

programa e foram levantadas formas de aplicação para as condições microclimáticas da 

cidade de São Paulo. 

4.2.  MODELOS DE CÁLCULO NO ENVI-met 

4.2.1. MODELO ATMOSFÉRICO DE TEMPERATURA E UMIDADE 

A distribuição da temperatura do ar θ e da umidade específica q é dada segundo a 

equação combinada de convecção-difusão: 

 

 

 
 

Onde: 

Qh= fluxo de calor sensível entre vegetação e o entorno, de acordo com a densidade foliar [W 

m-2] 

Qq=  fluxo de troca de vapor das plantas com o modelo atmosférico, de acordo com a densidade 

foliar  [W m-2] 

 = divergência vertical para radiação de onda longa considerando-se o efeito de 

resfriamento e aquecimento dos fluxos radiativos. 

(21) 

(22) 
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4.2.2. MODELO DE FLUXOS RADIATIVOS 

O balanço radiativo depende dos coeficientes de absorção e emissão para diferentes 

camadas na atmosfera que por sua vez consideram a espessura da atmosfera, quantidade 

de aerossóis, a quantidade de vapor de água e outros gases do efeito estufa. No entanto, 

o modelo ENVI-met faz um cálculo mais simplificado a partir dos estudos de Paltridge 

e Platt (1976) que consideram apenas a quantidade de vapor de água na atmosfera 

(HUTTNER, 2012). A equação 23 mostra o cálculo da entrada de radiação de onda 

longa a uma altura z: 

 

 Onde: 

 m= quantidade de vapor d´água entre a altura z e a camada inferior n [kg m-3] 

 m+Δm= quantidade de vapor d´água entre a altura z e a camada superior n [kg m-3] 

= emissividade 

T= temperatura absoluta na camada n [K] 

A entrada de radiação de onda curta na camada superior do modelo é calculada 

integrando-se o valor da radiação solar Io na faixa do comprimento de onda entre 

λ=290nm e λ=4000nm, de acordo com a seguinte equação:  

 

 Onde: 

= corresponde ao espalhamento de Rayleigh28 

= espalhamento de Mie29 

                                                 
28 O espalhamento Rayleigh é o mais comum. Ele ocorre quando o diâmetro das partículas é menor do 

que o comprimento da onda. Relaciona-se com as moléculas de gases presentes na atmosfera, e por isso o 

espalhamento Rayleigh é também denominado de espalhamento molecular. O cálculo do coeficiente de 

espalhamento Rayleigh depende do número de partículas por centímetro cúbico, do comprimento da 

radiação e dos índices refrativos das partículas e do meio, mas de forma mais simplificada, pode-se dizer 

que ele é proporcional ao inverso da quarta potência do comprimento de onda:  (MENEZES; 

ALMEIDA, 2012). 

(23) 

 

 

 

 

 

 

(24) 
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m = massa ótica da atmosfera e varia de acordo com o ângulo zenital do sol h, segundo a relação 

(HUTTNER, 2012):  

 

O espalhamento (difusão ou dispersão) corresponde à mudança aleatória da direção de 

propagação da radiação solar incidente devido à sua interação elástica com os 

componentes atmosféricos. A suposição comum é que a radiação espalhada não é 

atenuada, mas sim redirecionada (MENEZES; ALMEIDA, 2012).  

Dessa forma, a quantidade absoluta de radiação de onda curta é dada por:  

 

Onde: 

= radiação direta de onda curta [W m-2] 

= radiação de onda curta [W m-2] 

 = radiação de onda curta absorvida pelo vapor d´água e pode ser calculado segundo os 

estudos de Liliequist e Cehak (2006) que relacionam a pressão de vapor de água a 2m acima do 

solo e a massa ótica da atmosfera [W m-2] 

No interior de um modelo tridimensional, os fluxos radiativos são modificados pelas 

plantas e edifícios. Para estimar esse efeito, o conceito do coeficiente de obstrução do 

fluxo (σ) é utilizado e descreve a influência da vegetação na radiação de onda curta 

direta e indireta, equação 27 e 28, e os fluxos de onda longa descendente e ascendente, 

equação 29 e 30 (HUTTNER, 2012).  

 

 

                                                                                                                                               
29 O espalhamento Mie ocorre quando a onda eletromagnética é de tamanho comparável ao tamanho das 

partículas atmosféricas. Nesse caso, o coeficiente de espalhamento é um coeficiente de área definido 

como a razão da frente de onda afetada pela partícula e a sessão de área transversal da própria partícula. 

Em analogia ao espalhamento de Rayleigh, o espalhamento de Mie tem a seguinte relação com o 

comprimento de onda:   (MENEZES; ALMEIDA, 2012). 

(28) 

 

 

 

 

 

 

(27) 

 

 

 

 

 

 

(25) 

 

 

 

 

 

 

(26) 
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Onde: 

F= fluxo da radiação (direta, difusa ou complementar) [W m-2] 

IAF= índice de área foliar de acordo com uma altura z [m2 m-2]  

Os valores de IAF são calculados no modelo integrando-se os valores do índice de 

densidade foliar DAF30 (leaf area density – LAD) para diferentes alturas (z), segundo a 

equação abaixo:  

 

A redução da radiação solar direta pela vegetação considera um valor de IAF 

tridimensional (IAF*) ao invés do índice unidimensional de IAF, conforme a equação 

33. O índice tridimensional IAF* considera o ângulo de incidência dos raios e analisa o 

entorno para possíves objetos que possam obstruir a passagem da radiação.  

Dessa forma, no efeito do sombreamento por edifícios  é considerado 0 

(superfícies opacas). No caso da vegetação, o sombreamento da copa varia de acordo 

com o coeficiente de obstrução (equação 32). 

O fator de visão do céu  indica o total de céu visível (sem as obstruções do 

entorno) a partir do centro de cada célula presente na modelagem e esse coeficiente é 

dado por: 

 

                                                 
30 Segundo Weiss (2004): “DAF is defined as the total one-sided leaf area per unit of layer volume”. 

Dessa forma, os valores de DAF expressam um índice de densidade foliar que relaciona a área total de um 

dos lados das folhas pelo volume da forma geométrica da copa (m2/m3). Depende de diferentes 

microcomponentes (densidade que depende do tipo dos galhos) e microcomponentes (comprimento da 

copa, número de folhas pela dimensão da copa e tamanho das folhas) e o efeito de obstrução da radiação 

direta pela copa (LALIC; MIHAILOVIC, 2004). 

 

(31) 

 

 

 

 

 

 

(29) 

 

 

 

 

 

 

(30) 

 

 

 

 

 

 

(32) 
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Assim no balanço de energia no modelo ENVI-met, o cálculo da radiação solar direta 

resultante pode ser definido da seguinte forma (equação 33): 

 

Onde: 

 = albedo médio das fachadas no modelo. 

= radiação direta no topo da área do modelo [W m-2]. 

= radiação difusa no topo da área do modelo [W m-2]. 

No cálculo é considerado o efeito da vegetação pelos coeficientes  e , 

além do fator de visão de céu definido por . 

O cálculo dos fluxos de radição de onda longa é dado pelas equações 34 e 35: 

  

 

Onde: 

 = temperatura média abaixo da folha [T] 

 = temperatura média acima da folha [T] 

 = emissividade da folha  

 = emissividade da superfície 

= temperatura de superfície [T] 

 = fluxo de radiação de onda longa horizontal pelas fachadas [W m-2] 

 = constante de Stefan-Boltzmann 5,67 . 10-8
 [Wm-2K-4]. 

4.2.3. MODELO DE SOLO 

O tecido urbano apresenta materiais diferenciados que variam entre o solo natural e 

superfícies impermeáveis como asfalto e concreto. A fim de simular situações urbanas 

heterogêneas, propriedades individuais podem ser especificadas para cada célula da 

malha na superfície do modelo. 

O modelo de solo está organizado em 14 camadas desde a superfície até a profundidade 

de 2m. A resolução vertical varia em 0,01m próximo da superfície e 0,5m na camada 

mais profunda. Os processos de troca de calor e água ocorrem entre as camadas e os 

(34) 

 

 

 

 

 

 

(35) 

 

 

 

 

 

 

(33) 
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cálculos consideram uma coluna vertical unidimensional, exceto a camada de superfície, 

onde as trocas são calculadas tridimensionalmente com a atmosfera. A distribuição da 

temperatura T e o conteúdo de umidade no solo η é dada nas seguintes equações 

prognósticas: 

 

 

 Onde: 

Ks= difusividade térmica [m2 s-1] 

Sη= retirada de água do solo pelas raízes das plantas  

Kη = condutividade hidráulica [cm s-1] 

Dη = difusividade hidráulica [cm s-1] 

η = conteúdo de umidade no solo [m3m-3] 

4.2.4.  MODELO DE VEGETAÇÃO 

Os cálculos que representam as interações entre as folhas e a atmosfera como fluxo de 

calor sensível (Jf,h), fluxo de evaporação da água nas folhas (J f,evap) e o fluxo de 

transpiração controlado pelos estômatos (Jf,trans) estão expressos nas seguintes equações: 

 

 

 

Onde: 

ra = resistência aerodinâmica na folha [m s-1] 

Ta = temperatura do ar em volta da folha [K] 

qa = umidade do ar em volta da folha [%] 

Δq= umidade específica do ar [kg kg-1] 

Tf = temperatura da folha [K] 

q* =valor saturado de q na superfície da folha [kg kg-1] 

Δc= fator considerado 1 se a evaporação e a transpiração podem acontecer (Δq>0), caso 

contrário considera-se 0. 

(36) 

 

 

 

 

 

 

(37) 

 

 

 

 

 

 

(38) 

 

 

 

 

 

 

(39) 
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A abertura dos estômatos é controle vital da planta para permitir as trocas gasosas e 

controlar a perda de água para o ambiente. Dessa forma, quanto menor a disponibilidade 

de recursos como luz e água no solo, maior é a resistência dos estômatos. Esse fator 

expresso em rs pode ser calculado de duas formas no ENVI-met, sendo um primeiro 

método baseado em Deardorff (1978) e um segundo método de cálculo elaborado por 

Jacobs (1994). 

A principal diferença entre os dois métodos está nas condicionantes que cada um 

utilizou, sendo que nas equações de Deardorff os valores e máximos estimados 

dependem da radiação solar e da quantidade de água, enquanto Jacobs considera o 

controle dos estômatos e a concentração do CO2 na atmosfera. Uma das principais 

desvantagens do modelo de Deardorff está no tratamento independente das variáveis, 

que não permite uma dinâmica adaptação a novas situações, ao mesmo tempo em que se 

baseia em valores estatísticos provenientes dos trabalhos experimentais. 

Segundo Deardorff (1978) a resistência dos estômatos é dada pela equação: 

 

Onde: 

rs= resistência dos estômatos [m s-1] 

Rsw,max= máximo ganho de radiação solar ao meio dia [W m-2] 

Rsw= valor de radiação solar [W m-2] 

η wilt= valor da umidade do solo no ponto de murcha [m3 m-3] 

η= valor de umidade do solo na zona de onde se encontram as raízes [m3 m-3] 

 

No cálculo da resistência dos estômatos, o valor da radiação solar como variável na 

equação foi sugerido por Cline e Campbell (1976), Waggoner e Reifsnyder (1968) e 

Szeicz et. al. (1965). Numa segunda abordagem, Deardorff considera a geometria da 

planta, relacionando a temperatura embaixo da copa da árvore com a temperatura no 

topo da árvore, e a densidade das folhas que impedem a chegada da radiação de onda 

curta no solo. Como resultado, tem-se que: 

 

Onde: 

CHg= coeficiente de transferência de calor e umidade na superfície do solo, logo abaixo da copa 

da árvore 

(41) 

 

 

 

 

 

 

(42) 
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f = coeficiente de densidade da copa da árvore, sendo que os limites são: 0 < f < 1; (0 

significando árvores sem folhagem e 1 para copas muito densas) 

CH0 = coeficiente de transferência de calor e umidade na superfície do solo não coberta pela 

copa da árvore 

CHh= coeficiente de transferência de calor e umidade na superfície do topo da copa da árvore 

 

Por outro lado, a base do modelo de Jacobs (1994) é o processo fisiológico das plantas. 

O modelo Ag-s é a junção de dois modelos: um que descreve a condutância dos 

estômatos (gs) e outro para a taxa de fotossíntese (An). Este modelo faz uma 

parametrização da resposta dos estômatos em relação à umidade e mostra como esse 

fato pode afetar a concentração do CO2 interno (Ci) e CO2 externo (Cs). 

O modelo pode ser descrito da seguinte forma: 

 

Onde: 

An= taxa de fotossíntese [mg m-2 s-1] 

Cs= concentração de CO2 na superfície da folha [mg m-3] 

Ci= concentração de CO2 intercelular  [mg m-3] 

A condutância estomática (gs) considera a interação entre as trocas de CO2  e H20 e para 

se converter em resistência dos estômatos, deve-se realizar o seguinte cálculo: 

 
Onde: 

Rs = resistência dos estômatos [m s-1] 

gs = condutância estomática [s m-1] 

O modelo JS (JARVIS, 1976; STEWART, 1988), aplicado em pesquisas 

micrometeorológicas com modelos de mesoescala e modelos climáticos, serviu como 

base para se desenvolver o modelo Ag-s, pois indicava os fatores para controle do 

comportamento dos estômatos durante um determinado período de tempo (JACOBS, 

1994). 

Ainda segundo Jacobs (1994), os principais problemas apresentados pelo modelo JS 

são: 

 Ele considera pequenos valores para concentração de CO2 na atmosfera, 

prejudicando os resultados e as relações entre os fatores internos da planta. 

(43) 

 

 

 

 

 

 

(44) 
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 A maior parte dos resultados é gerada para o período noturno, quando os 

estômatos estão, em geral, fechados. 

 Ele não considera a relação entre CO2 e o comportamento dos estômatos. 

4.3. AVANÇOS DO MODELO ENVI-MET  

Em novembro de 2008 foi lançada a versão 3.1 Beta do ENVI-met, com poucas 

diferenças em relação à versão anterior 3.1. A última atualização divulgada 

publicamente foi feita em outubro de 2010, conforme mostra a Tabela 4. Em relação ao 

banco de dados de vegetação, houve um acréscimo significativo nas opções para 

árvores, gramíneas e culturas, sendo que na versão 3.1 havia 14 tipos de plantas e, na 

versão mais recente, foram incluídos mais 13 novos tipos. 

Tabela 4: Atualizações do modelo ENVI-met 3.1 Beta 

Beta 5 V3.1  

(Oct/ 2010)  

 Removeu problemas de incompatibilidade 

com o WINDOWS 7. 

 Removeu problemas no Xtract (falta de 

dados nos cortes do eixo y-z)  

 Adicionou o HTML-Help  

Beta 4 V3.1  

(Jan/ 2010)  

 Removeu um problema no cálculo do 

sombreamento que ocorria na vegetação 

em tetos verdes.  

Beta III 

Dez/ 2010  

 Melhorou o módulo de fluxo, agora mais 

estável. 

 Requer a definição de arquivo de projetos 

para armazenar os modelos. 

 

Beta II V3.1  

Mar/ 2009  

 Removeu problemas no cálculo de 

extinção da radiação direta pelas plantas.  

Beta V3.1  

Nov/ 2008 

 Removeu pequenos problemas  no manejo 

dos folders 

 Acrescentou mais locais para as simulação 

Fonte: ENVI-met. Disponível em: < www.envi-met.com>. Acesso em junho de 2013. 

A versão utilizada neste trabalho foi a 3.1 Beta 5, mas já se sabe de alguns avanços da 

versão 4 (preview), divulgados por alguns poucos trabalhos, supervisionados pelo autor 

(HUTTNER et al., 2009; HUTTNER, 2012). 

O modelo ENVI-met 4.0 tem como principais avanços (HUTNNER et al., 2009):  

 Novas características no editor de modelagem. Na versão anterior 3.1, para se 

criar a área de estudo no modelo usava-se um formato 2.5D para construção e 

http://www.envi-met.com/
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armazenagem dos dados, isto é, para cada célula na malha, apenas 1 valor acima 

e abaixo no valor de contorno no eixo z pode ser especificado em edifícios e 

plantas. Entre as desvantagens, não permite a construção de edifícios ou de um 

tecido urbano mais complexo. Na nova versão 4.0 (preview), a modelagem será 

construída num formato 3D de visualização, com uma maior facilidade de 

desenho e também permitindo ao usuário especificar as propriedades físicas em 

cada elemento individualmente. Assim, numa fachada de edifício é possível 

definir os desenhos das aberturas e especificar as características dos materiais de 

caixilharia, vidro e alvenaria. A figura 40 mostra que cada cor representa um 

material diferente na fachada. 

 

Figura 40: Imagem da tela do novo 3D editor do ENVI-met 4.0. 

Fonte: Huttner et. al., 2009. 

 Avanços no cálculo de temperatura da fachada e no balanço de energia dos 

fechamentos verticais. As versões anteriores não levam em conta a capacidade 

térmica das fachadas, mas os cálculos da temperatura de superfície de fachadas 

foram incluídos na nova versão. O cálculo está baseado em um modelo em 

regime transiente motivado pelos estudos de Terjung e O´Rouke (1980). As 

propriedades físicas da parede incluem dados de reflexão, absorção, 

transmissão, emissividade, coeficiente de transferência de calor, capacidade 

térmica específica e a espessura da parede. 

 Forcing. Nas versões anteriores as condições atmosféricas de contorno da 

simulação só podem ser introduzidas no modelo nos valores iniciais a partir dos 

quais o modelo passa a deduzir direta (radiação incidente) ou indiretamente 
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(ventos, temperatura do ar e umidade) a variação diurna das condições de 

contorno da simulação. Em outras palavras, nas versões anteriores, o modelo 

não assimilava dados. Já na versão 4.0 é possível informar a variação diurna das 

condições atmosféricas e da radiação incidente. Isso permite uma melhor 

comparação entre os valores medidos em campo e a simulações pelo ENVI-met. 

 Vegetação 3D. O modelo de vegetação apresenta significativos avanços em 

relação ao modelo da versão 3.1, no que se refere à visualização do formato das 

árvores, de acordo as diferentes camadas de DAF. Foi implementado um banco 

de dados 3D para definir as árvores de uma forma mais elaborada. Segundo o 

editor para configuração das plantas, a estrutura da árvore segue um padrão na 

malha da modelagem de 11x11 células por 10 células de altura. 

 

Figura 41: Imagem da tela do novo 3D editor para vegetação no ENVI-met 4.0. 

Fonte: ENVI-met. Disponível em:< www.envi-met.com>. Acesso em fevereiro de 

2014. 

 

Assim existe a opção de usar tipos de vegetação no formato 1D e 3D, conforme 

mostra a Figura 42.  

http://www.envi-met.com/
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Figura 42: Opções de vegetação 1D e 3D no ENVI-met 4.0. 

Fonte: ENVI-met. Disponível em:< www.envi-met.com>. Acesso em fevereiro de 

2014. 

No modelo do ENVI-met v.3.1 para mudar o posicionamento da vegetação deve-se 

primeiro apagar a planta existente e definir um outro ponto para inseri-la novamente. No 

ENVI-met 4 é possível mudar posição da vegetação diretamente na modelagem com uso 

do mouse. 

 

Figura 43: Visualização 3D da vegetação no ENVI-met 4.0. 

Fonte: ENVI-met. Disponível em:< www.envi-met.com>. Acesso em fevereiro de 

2014. 

 

4.4. PROCESSO DE SIMULAÇÃO NO ENVI-met v. 3.1 

O processo de simulação ocorre segundo três fases principais: construção da 

modelagem (area input file), definição dos dados de entrada (configuration file editor) e 

a fase de início da simulação (start ENVI-met). 

http://www.envi-met.com/
http://www.envi-met.com/
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Figura 44: Estrutura geral do processo de simulação do ENVI-met. 

Fonte: Bruse (1998) 

4.4.1. CONSTRUÇÃO DA MODELAGEM (Area Input File) 

O ENVI-met é um modelo 3D e está organizado de acordo com uma malha ortogonal 

(grid) nos eixos x, y e z. O primeiro passo é configurar a dimensão de cada célula da 

malha, sendo o valor mínimo de 1m x 1m x 1m. A altura máxima do modelo é de 

2.500m, a partir do nível do mar, permitido uma distribuição de três formas: 

equidistante (células verticais de tamanho igual), telescópico e telescópico com fator de 

extensão (Figura 46). Nesta última opção é indicada para simulações com edifícios 

altos, sendo que as células estão distribuídas conforme a equação:  

 
 

Onde, 

S= fator de extensão [%] 

∆z start= tamanho da primeira célula [m] 

 

Além dos limites do modelo definido, é possível acrescentar células bidimensionais 

(eixo x, y) na chamada grade de aninhamento (nesting grid). A função dessa grade é 

criar uma área de transição em volta do modelo para os fluxos de vento e radiação e 

evitar problemas nos cálculos das bordas do modelo. 

(45) 
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Figura 45: Layout básico do modelo ENVI-met. 

Fonte: ENVI-met 3.0 Manual. Disponível em. <http://envi-met.com/>. Acesso em agosto de 

2013. 

 

 

Figura 46:  Distribuição das alturas: Eqüidistante (A), Telescópico com fator de extensão 

(B) e Telescópico (C). 

Fonte: ENVI-met 3.0 Manual. Disponível em. http://envi-met.com/. Acesso em agosto de 

2013. 

Definidos os limites e o tamanho das células do modelo, é possível criar a geometria 

urbana da área de estudo utilizando-se os bancos de dados de solo, perfil dos materiais e 

vegetação. Esses bancos de dados do modelo apresentam vários tipos de materiais, solo 

e vegetação para serem aplicados no modelo de estudo. Cada material apresenta 

características específicas e os detalhes de cada arquivo estão presentes no item 4.5. 

4.4.2. CONFIGURAÇÃO DOS DADOS DE ENTRADA (Configuration Editor) 

Os principais parâmetros de simulação estão organizados da seguinte forma: 

 Configuração dos arquivos de simulação: nome do arquivo de entrada e saída; 

tempo de início e término das simulações. 

 Condições climáticas básicas do modelo: temperatura potencial a 2500m de 

altitude a partir do nível do mar, umidade relativa do ar a 2m, umidade 

http://envi-met.com/
http://envi-met.com/
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específica a 2500m de altitude, a partir do nível do mar, velocidade e intensidade 

dos ventos a 10m, comprimento de rugosidade da superfície, posição geográfica 

(latitude, longitude, zonas). 

 Configurações ambientais do modelo: dados do solo com temperatura e 

umidade em diferentes profundidades (SoilData); intervalos de atualização e 

armazenamento de dados simulados (Timing); modelos de turbulência 

(Turbulence); pontos especiais de cálculo (Receptors); dados médios de 

temperatura interna e albedo de paredes e coberturas (Buildings); condição de 

insolação da área de aninhamento (NestingArea); cálculo do índice de conforto 

PMV, adaptado para clima externo pelos estudos de Jendritzky (2003); modelo 

da fisiologia da vegetação e concentração do CO2 (PlantModel); tipo de 

fronteira lateral e variáveis de turbulência (LBC-types); tipo de poluentes 

emitidos (sources); tipo do céu e posicionamento das nuvens (Clouds); fator de 

ajuste da irradiação solar de onda curta (SolarAjust). 

4.4.3. INÍCIO DAS SIMULAÇÕES (Start ENVI-met) 

A dimensão do modelo, baseada tamanho das células que compõem a grade de 

aninhamento definida, determina o tamanho máximo da área de modelagem para se 

iniciar a simulação. O modelo apresenta seis opções de formato para processar a 

simulação (Figura 47). Quanto maior a resolução, maior o tempo necessário para se 

gerar os resultados. 

60 x 60 x 30 Grids  128 Mbytes 

80 x 80 x 30 Grids 128 Mbytes 

120 x 120 x 30 Grids 256 Mbytes 

130 x 130 x 30 Grids 256 Mbytes 

200 x 200 x 25 Grids 512 Mbytes 

250 x 250 x 25 Grids 1 GByte  

Figura 47: Opções do formato final a ser simulado no modelo ENVI-met. 

Fonte: Disponível em: <www.envi-met.com >. Acesso em agosto de 2013. 

 

O ENVI-met oferece mais de quarenta opções de dados de saída, dentre elas: fluxo de 

ar, velocidade dos ventos, umidade específica, temperatura do ar, radiação direta, 

radiação difusa, radiação refletida, fator de visão de céu, água nas folhas, valores de 
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PMV, resistência dos estômatos, fluxo de CO2 nas plantas, valor absoluto de LAD, 

receptores e dados de PMV. 

Os arquivos do ENVI-met têm formato EDT e EDI, podendo-se exportá-los para as 

planilhas de cálculo, tais como o Excel. Outra forma de visualização é por meio do 

aplicativo do Leonardo v.331 no formato 2D e 3D. 

   

Figura 48: Resultados de simulações geradas pelo Leonardo (2D) 

Figura 49: Resultados de simulações geradas pelo Leonardo (3D) 

Fonte: Disponível em < http://www.envi-met.com >. Acesso em agosto de 2013. 

 

4.5. BANCOS DE DADOS DO MODELO  

Nas simulações, o ENVI-met utiliza 4 bancos de dados para descrever os elementos 

existentes na modelagem: dados para diferentes tipos de solo (SOILS.DAT), dados com 

as características dos materiais (PROFILS.DAT), dados de fontes antropogênicas de 

calor (SOURCE. DAT) e dados da vegetação (PLANTS.DAT). 

4.5.1. BANCO DE DADOS DE VEGETAÇÃO (PLANTS.DAT) 

No banco de dados de vegetação, cada planta é descrita por dez informações referentes 

às suas características morfológicas e fisiológicas, conforme mostra a Tabela 5. 

Tabela 5: Informações de cada planta no banco de dados de vegetação do ENVI-met 

IC Identificação da planta 

C? Tipo de fixação do carbono – planta C3 ou C4 

TY Tipo da planta: 01 para árvores decíduas, 02 coníferas e 03 

para gramíneas 

rs_min Resistência estomática mínima 

Definiu-se 400 para árvores e 200 para gramíneas 

(BRUSE, 2007) 

                                                 
Disponível em: www.envi-met.com >.Acesso em janeiro de 2014. 

http://www.envi-met.com/
http://www.envi-met.com/
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a_f Albedo para radiação de onda curta 

Todos apresentam o valor 0.20 

HH.HH: Altura total (m) 

TT.TT: Profundidade total da raiz 

LAD1 – LAD10 Valores da densidade de área foliar - LAD distribuídos em 

10 camadas 

RAD1- RAD10 Valores da densidade da área da raiz – RAD em 10 

camadas 

Name Nome da planta e tipo da copa no caso das árvores 

Fonte: ENVI-met. Disponível em: < www.envi-met.com>. Acesso em junho de 2013. 

 

O modelo, ao invés de utilizar diretamente os valores do IAF, utiliza como parâmetro 

para a quantidade de folhas na planta o valor da densidade de área foliar – DAF, 

distribuídos em 10 camadas de folhas. 

Os valores de DAF, além de indicarem processos fisiológicos da planta (devido à 

quantidade de folhas), também influenciam na atenuação da radiação solar. Este fator 

contribui para o sombreamento e tem um efeito no conforto térmico dos pedestres, 

principalmente em cidades de clima tropical (YU; HIEN, 2006). A relação do IAF com 

DAF é dada pela equação: 

 

Os estudos de Lalic e Mihailovic (2004) mostram, por meio de relações empíricas, 

como ocorre a distribuição vertical da DAF numa floresta heterogênea e comparam os 

resultados com o banco de dados de oito tipos de árvores, obtidos nos trabalhos de 

Kolic (1978), Shaw e Schumann (1992) e Dubov et al. (1978) sobre a distribuição do 

DAF. Baseados nos estudos de Levy e Jarvis (1999), eles definiram uma equação para o 

cálculo do valor de DAF para uma altura h com três principais fatores: a altura da árvore 

h, o valor máximo de DAF Lm e a altura zm correspondente ao valor máximo. Bruse 

(2003) indica este trabalho como o método mais adequado para se chegar ao IAF de 

forma simplificada. Os estudos de Lalic e Mihailovic (2004) descrevem ao DAF em 

função da altura, como mostra a equação:  

 , 

(46) 

 

 

 

 

 

 

(47) 
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Onde,  

h= altura da planta [m] 

Lm= valor máximo de DAF [m2 m-3] 

Zm= altura onde ocorre o DAF máximo [m] 

 

O banco de dados de vegetação da versão 3.1 apresenta 27 tipos de vegetação, sendo 4 

tipos de gramíneas, 7 tipos de culturas (milho, soja) e 16 tipos de arbóreas com alturas 

variando entre 10m a 20m.  

4.5.2. BANCO DE DADOS DE SOLO/ MATERIAIS (SOILS.DAT) 

A tabela 6 apresenta as principais informações para cada material existente: 

Tabela 6: Informações sobre os tipos de solo/ materiais 

ID Identificação do solo 

V Tipo do solo: 0 solo aberto; 1 material selado (sem troca 

de água); 2 corpos d´água 

ns Conteúdo volumétrico de água na saturação [m3m-3] 

nfc Conteúdo volumétrico de água na capacidade de campo 

[m3m-3] 

nwilt Conteúdo volumétrico de água no ponto de murcha 

permanente [m3m-3]  

matpot Matriz potencial na saturação [m] 

hydr Condutividade hidráulica na saturação [ ms-1] x 106 

CP Capacidade térmica volumétrica [Jm-3k-1] x  106 

b Constante de Clapp e Hornberger (1978) 

HCN Condutividade térmica do material [Wm-1k-1] 

Name Nome para identificação 

Fonte: ENVI-met. Disponível em: < www.envi-met.com>. Acesso em junho de 2012. 

O banco de dados apresenta: 

(48) 
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 13 tipos de solo: franco (default), arenoso, franco-arenoso, franco-siltoso, 

franco-arenoso-argiloso, franco-siltoso-arenoso, franco-argiloso, franco-

argiloso, areno-argiloso, siltoso-argiloso, argiloso e a turfa. 

 3 tipos de materiais selados (concreto, asfalto com brita, asfalto basáltico). 

 2 rochas (granito e basalto32) 

 Água. 

O solo é classificado em função do teor de argila, silte e areia existente em sua 

composição. Segundo a NBR 6502/80 (rochas e solos), os elementos que compõem o 

solo têm as seguintes características: 

 Areia: solo não coesivo e não plástico formado por minerais ou partículas de 

rochas com diâmetros compreendidos entre 0,06 m e 2,0 m. 

 Silte: solo que apresenta baixa ou nenhuma plasticidade, e que exibe baixa 

resistência quando seco o ar. Suas propriedades dominantes são devidas à parte 

constituída pela fração silte. É formado por partículas com diâmetros 

compreendidos entre 0,002 m e 0,06 m. 

 Argila: solo de granulação fina constituído por partículas com dimensões 

menores que 0,002 m, apresentando coesão e plasticidade.  

Conforme porcentagem de cada elemento formam-se tipos específicos de solo como os 

apresentados nesta versão do triângulo de Feret (Figura 50). Na parte central, existe o 

solo franco que apresenta uma composição equilibrada dos elementos (argila, silte, 

areia) e é o mais adequado para o cultivo de plantas diversificadas.  

A turfa que está presente no banco de dados do ENVI-met, representa um solo com 

grande porcentagem de partículas fibrosas e matéria orgânica no estado coloidal, com 

coloração marrom escura a preta.  É um material mole, altamente compressível, não 

plástico, combustível, e com cheiro característico. 

 

                                                 
32 Basalto: rocha vulcânica escura, normalmente de granulação fina e de textura que pode ser maciça, 

vesicular ou amigdaloide (NBR 6502/80). 
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Figura 50: Versão do triângulo de Feret com os tipos de solo. 

Fonte: Falker. Disponível em: < www.falker.com.br >. Acesso em agosto de 2013. 

 

O tipo do solo determina também a capacidade de percolação e retenção da água em 

relação ao seu volume total. Dessa forma, a capacidade de campo (CC), e o ponto de 

purcha permanente (PMP) são considerados os limites máximo e mínimo de água 

disponível no solo.  

Segundo Bruse (2004), o modelo A-gs não entra em cálculos da umidade de solo, 

apenas o considera com uma adequada disponibilidade de água, evitando o stress 

térmico da planta. Dessa forma, foi considerado um cálculo complementar para 

considerar o efeito da umidade do solo nas simulações do modelo ENVI-met: 

 

Onde,  

η= conteúdo volumétrico de água na saturação [m3 m-3] 

η wilt= conteúdo volumétrico de água no ponto de murcha permanente [m3 m-3] 

ηfc= conteúdo volumétrico de água na capacidade de campo [m3 m-3] 

 

Como as diferentes camadas do solo podem apresentar variações nas propriedades 

hidráulicas, o valor médio de ξ é calculado na área onde se localizam as raízes, sendo 

que um valor mínimo de 0,1 (10%) deve ser considerado a fim de se evitar erros nas 

simulações pelo modelo (HUTTNER, 2012). 

(49) 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=areia%20argila%20silte&source=images&cd=&cad=rja&docid=A6fGbOivd41b6M&tbnid=xy5CRRDkq7g_NM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.falker.com.br%2Faplicacao.php%3Fid%3D3&ei=uvwoUtvjAYP28wSh3oD4CA&bvm=bv.51773540,d.eWU&psig=AFQjCNGI00rq52cNUhd1w-sIXwOa96gQew&ust=1378504196977294
http://www.falker.com.br/
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4.1.1 BANCO DE DADOS DO PERFIL DOS MATERIAS (PROFILS.DAT) 

Apresenta o perfil vertical dos materiais em 14 camadas a partir da superfície, chegando 

no máximo a uma profundidade de 1,75m. Esse banco de dados está conectado ao 

arquivo SOIL.DAT descritos no item anterior. 

A Tabela 7 mostra as principais informações para cada material e a lista é composta por: 

asfalto, pavimento em concreto, solo franco, solo arenoso e corpos d´água.  

Tabela 7: Informações sobre o perfil dos materiais 

ID Identificação do material 

-0.15 Tipo do material/ solo em cada camada (primeira camada) 

-1,75 Tipo do material/ solo em cada camada (última camada) 

zo Comprimento de rugosidade da superfície [m] 

a Albedo para radiação de onda curta  

em Emissividade para radiação de onda longa na superfície 

Name Nome para identificação 

Fonte: ENVI-met. Disponível em: < www.envi-met.com>. Acesso em junho de 2013. 

 

4.5.3. BANCO DE DADOS DE FONTES ANTROPOGÊNICAS 

O ENVI-met permite a simulação da dispersão dos gases e partículas poluentes na 

atmosfera. Até o momento, as simulações só podem ser feitas para um tipo de partícula 

poluente por vez, não permitindo cenário com fontes antropogênicas que emitam, por 

exemplo, SO2 e NO2 ao mesmo tempo.  

Esse banco de dados contém as seguintes informações: 

 tipo de fonte (pontual, linear, ou uma área) 

 altura da emissão em m 

 taxa de emissão em 24 valores para cada hora do dia. 

 

Os estudos de Bruse et al. (1999) utilizaram o modelo para simular o efeito de filtragem 

e dispersão de gases poluentes a partir de uma fachada verde com a trepadeira hera 

japonesa (Parthenocissus tricuspidat) em Düsseldorf, na Alemanha.  

http://www.envi-met.com/
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5. MEDIÇÕES MICROCLIMÁTICAS NO PARQUE TRIANON 

Foram realizadas medições microclimáticas nas áreas de estudo, no nível do pedestre, 

no período de setembro de 2012 e novembro de 2013, para configurar os dados de 

entrada para as simulações computacionais no ENVI-met. Para esta etapa contou-se 

com o apoio da equipe do LABAUT, que já tem experiência em trabalhos de campo 

similares (PRATA, 2005; DUARTE, GONÇALVES, 2006; SHINZATO, 2009, 

DUARTE 2010), e dos equipamentos existentes no laboratório, parte deles adquiridos 

com recursos da CAPES/CNPq33  

5.1 BREVE HISTÓRICO DO PARQUE TENENTE SIQUEIRA CAMPOS - 

TRIANON  

O Parque Tenente Siqueira Campos34, mais conhecido como Trianon, está localizado a 

23º33´42´´Sul e 46º39´24´´ Oeste, segundo as coordenadas geo-espaciais. Apresenta 

uma área total de 48.600m2, delimitada pelas vias: a Avenida Paulista, Rua Peixoto 

Gomide, Alameda Jaú e Alameda Casa Branca. O parque está dividido em duas áreas 

distintas pela Alameda Santos, sendo que a conexão entre as duas partes acontece por 

uma passarela de pedestres com 80 metros de comprimento que foi construída 

originalmente de madeira no início da década de 1910. Em 1968, ganhou uma estrutura 

de concreto, reformada no ano de 2012. 

O parque foi inaugurado em abril de 1892, um ano após a abertura da Avenida Paulista. 

Para projetá-lo, foi convidado o francês Paul Villon, criador dos jardins do Palácio do 

Catete, que o elaborou em estilo inglês, com requintes românticos, preservando as 

espécies nativas ao lado de outras exóticas. Logo no ano seguinte à sua inauguração, o 

Parque foi remodelado pelo inglês Barry Parker.  

Durante a administração do Barão de Duprat (1911-1914) foi construído, no local onde 

hoje localiza-se o Museu de Arte de São Paulo, um belvedere com projeto do arquiteto 

Ramos de Azevedo, que ficou conhecido como Trianon. Durante as décadas de 1920 e 

                                                 
33 O Impacto da Vegetação nos Microclimas Urbanos, projeto de pesquisa concluído, aprovado no Edital 

MCT/CNPq/MEC/CAPES nº 02/2010 - Ciências Humanas, Sociais e Sociais Aplicadas, processo 

número: 400643/2010-3, coordenado pela Profa. Dra. Denise H. S. Duarte.  

34 Histórico do Parque Trianon. Disponível no site: 

<http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/meio_ambiente/parques>. Acesso em fevereiro de 

2014. 

http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/meio_ambiente/parques
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1930, o Parque e o belvedere transformaram-se no símbolo da riqueza da elite 

paulistana. Em 1924 o parque foi doado à Prefeitura e em 1931 recebeu sua 

denominação atual em homenagem a um dos heróis da Revolta Tenentista. 

A partir dessa data, o Parque entrou em abandono até 1968, quando o prefeito Faria 

Lima, convidou o paisagista Burle Marx e o arquiteto Clóvis Olga para recuperá-lo. Os 

dois substituíram a ponte de madeira que ligava as duas áreas do parque separadas pela 

Alameda Santos por outra de concreto, promoveram o alargamento das alamedas 

internas e as pavimentaram com pedras portuguesas em forma de mosaico. O parque é 

tombado pelo CONDEPHAAT, ata nº 447; e pelo CONPRESP – Resolução nº 05, de 

05/04/91 e seu uso é regulamentado pelas Portarias números 21 e 23/DEPAVE/78 e 88. 

O Parque possui hoje uma das poucas reservas remanescente de Mata Atlântica da 

região com a presença de árvores antigas como Pau Brasil, Pau Ferro, Jequitibá, 

Embaúba, Castanha do Maranhão, Paineira, Canela, Sapucais. Além de outras espécies 

nativas como cedro, sapopemba, jequitibá-branco, jatobá, tapiá-guaçú, palmito, açoita-

cavalo, bico-de-pato, chichá, pau-de-tucano e vinheiro. Apresenta uma floresta 

heterogênea com espécies nativas e espécies exóticas provenientes de outros países 

como Figueira, Espatódea, Chorão, Tamareira e Seafórtia. 

5.1.1 ESCOLHA DOS PONTOS 

A fim de se verificar o efeito da vegetação sobre o microclima no Parque Trianon em 

São Paulo, foram realizadas medições microclimáticas com duas estações 

meteorológicas Campbell Scientific.  

A primeira medição ocorreu entre os dias 28 de setembro e 01 de outubro de 2012, já no 

período de outono, mas com dados de temperatura do ar e umidade do ar muito mais 

próximas das condições de dias frios para a cidade de São Paulo. 

A segunda medição foi realizada entre os dias 13 e 16 de novembro de 2013, sob 

condições climáticas já muito próximas dos dias quentes. O mês de novembro foi 

escolhido por proporcionar dias mais estáveis para a medição e menos períodos de 

chuva, se comparado aos meses seguintes de dezembro e janeiro.   

A localização das estações aconteceu em dois pontos no parque: ponto 1, logo na 

entrada principal, em frente à Av. Paulista e ponto 2, na parte central, próximo à área do 

playground (Figura 51).  
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Figura 51: Localização dos dois pontos de medição no Parque Trianon. 

Fonte: Google maps. Acesso em abril de 2012. 

Por meio da solicitação feita à Secretaria do Verde e Meio Ambiente, foi concedida a 

autorização35 ao grupo do LABAUT que permitia a realização das medições no parque 

ao longo de quatro dias consecutivos, incluindo o período noturno. Durante o dia houve 

um revezamento da equipe do LABAUT, com a participação total de 17 pessoas36 nas 

duas medições, até o fechamento do parque37. Após esse horário, houve o apoio dos 

guardas internos do parque para a segurança dos equipamentos. As estações 

meteorológicas Campbell têm comunicação direta para o laptop e apresentam 6 sensores 

com canais para medir: temperatura do ar, umidade do ar, radiação solar global, 

temperatura de globo, temperatura de solo, velocidade e direção do vento. A Tabela 8 

apresenta a especificação dos instrumentos presentes em cada estação meteorológica 

utilizada nas medições de campo do Pq. Trianon. 

 

                                                 
35  Processo administrativo 2012 – 0.226.769-2, para realizar medições no parque a partir do dia 30 de 

agosto de 2012 até janeiro de 2013. Uma nova autorização foi dada a partir dia 28 de agosto de 2013 até o 

início de fevereiro de 2014. 

36 Sendo que na primeira medição houve a participação de 10 pessoas (5 alunos de iniciação científica, 1 

mestranda, 1 doutoranda, 2 voluntários e 1 professora da FAU-USP) e na segunda medição houve o apoio 

de 7 pessoas (2 alunos de iniciação científica, 2 mestrandas, 1 voluntário, 1 técnico de equipamentos e 1 

professora da FAU-USP). 

37 Na primeira medição o fechamento aconteceu às 18h e na segunda o horário de fechamento do parque 

ocorreu às 19h por conta do horário de verão. 
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Tabela 8: Especificação dos instrumentos presentes na estação meteorológica Campbell  

 

INSTRUMENTO MARCA/FABRICANTE MODELO 
FAIXA DE 

MEDIÇÃO 
PRECISÃO 

globo negro  Campbell Scientific 
15,2 cm 

(diâmetro) 
-5°C a +95°C 

temp.: -5°C --> 

tolerância: ±0,14°C 

temp.: 0°C a +70°C --

> tolerância: ±0,10°C 

temp.: +85°C --> 

tolerância: ±0,25°C 

temp.: +95°C --> 

tolerância: ±0,35°C 

piranômetro  Kipp & Zonen CMP3-L 310 a 2800 nm 

expected accuracy for 

daily sums: ±10% 

typical accuracy: ±5% 

termohigrômetro  Campbell Scientific HMP45C-L 

temp.: -40°C a 

+60°C 

vide gráfico no campo 

observações 

--- 
0 a 90% --> ±2% 

(para temp. 20°C) 

RH: 0 a 100% 
90% a 100% --> ±3% 

(para temp. 20°C) 

termômetro 

(dados temp. solo 

e globo) 

CSI 108 -5°C a +95°C 

-3°C a +90°C --> 

±0,3°C 

-5°C a +95°C --> 

±0,7°C 

anemômetro 

ultrasônico 2D  
Gill Instruments WindSonic1 

direção: 0° a 

359° 
direção: ±3° 

velocidade: 0 a 

60m/s 

velocidade: ±2% a 

12m/s 

datalogger Campbell Scientific CR800 0 a +2500 mV 

±(0,06% of reading + 

offset), 0° a 40°C 

  

±(0,12% of reading + 

offset), -25° a 50°C 

  

±(0,18% of reading + 

offset), -55° a 85°C (-

XT only) 

**Accuracy does not 

include sensor and 

measurement noise** 
 

 

Fonte: LABAUT  

 

Os sensores foram montados e instalados nos meses de julho a setembro de 201238, 

realizando os ajustes necessários para a transferência dos dados do datalogger da 

estação para o laptop com o programa PC400 (Figuras 52 e 53). Em seguida, foram 

realizados testes com as estações para se verificar o funcionamento dos sensores na área 

externa da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP (Figura 54). 

                                                 
38 Com o apoio da Campbell Scientific do Brasil e assistência do Eng. Agrônomo Andrea Dehó, que 

ajudou na configuração dos dados da estação, e da equipe de pesquisadores do LABAUT/FAUUSP. 
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Figura 52: Montagem das estações meteorológicas Campbell. 

 

 

Figura 53: Ajuste na leitura dos dados medidos pela estação meteorológica. 

 

Figura 54: Teste das estações meteorológicas no Campus da USP. 
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5.2  MEDIÇÕES PARA O PERÍODO DE DIAS FRIOS 

Os equipamentos foram transportados e instalados no parque Trianon na tarde do dia 28 

de setembro de 2012. Após a montagem, foram feitos alguns testes para se verificar o 

funcionamento dos sensores e as estações foram instaladas nos dois pontos previstos, 

tomando-se os cuidados com o posicionamento da estação em relação ao norte 

verdadeiro. O registro das medidas foi feito a cada 1 minuto. 

A Figura 55 mostra a estação no ponto 1; esse local foi escolhido por apresentar uma 

vegetação pouco densa e distribuição mais espaçada, diferente da situação no ponto 2 

(Figura 56), que apresenta um agrupamento maior das árvores e com copas mais densas. 

Os dados brutos foram armazenados em arquivos separados a cada 2 horas, e a 

tabulação dos dados foi feita no programa Excel, após o final de cada dia. O término das 

medições aconteceu às 8h30 do dia 01 de outubro (segunda-feira) e as duas estações 

foram transportadas de volta até o LABAUT/FAUUSP. 

       

Figura 55: Localização do equipamento no Parque Trianon, ponto 1 (entrada do parque). 

Figura 56: Localização do equipamento no Parque Trianon, ponto 2 (parte central). 

 



 105 

 

    

Figura 57: Entorno do ponto 1, próximo à entrada do Parque Trianon. 

     

Figura 58: Entorno do ponto 2, próximo ao playground. 

Ao longo dos dias de medição foram registradas fotos de fator de visão de céu para os 

dois pontos de medição com a câmera fotográfica digital Nikon COOLPIX 4500 com 

lente grande angular (olho-de-peixe) acoplada. 

A Figura 59 (1) mostra o fator de visão do céu para o dia 29/09 às 8h.  O ponto onde foi 

colocada a estação 1, na Figura 59 (2), apresenta uma menor obstrução pela copa das 

árvores do Parque em relação ao ponto da estação no ponto 2, em que a densidade e 

agrupamento das copas foi maior.   

 (1)  (2) 

Figura 59: Visão de céu no ponto 1, próximo à entrada parque Trianon (1); visão de céu 

no ponto 2, próximo à parte central do parque (2) (fotos: D. Moreira). 
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5.3 MEDIÇÕES PARA O PERÍODO DE DIAS QUENTES 

Na medição feita em novembro de 2013, a estação meteorológica no ponto 1, localizada 

próximo à entrada principal do parque, sofreu um pequeno deslocamento em relação à 

posição escolhida na medição para o período de dias frios, sem mudanças significativas 

em relação à densidade foliar. Na época havia uma exposição e uma das peças foi 

posicionada no exato local da medição de agosto de 2012 (figura 60).  

Manteve-se a mesma localização da estação no ponto 2, no centro do parque, em relação 

à medição feita em 2012. A instalação dos equipamentos aconteceu a partir das 17h do 

dia 13 de novembro de 2013 e a intenção era medir até o dia 18 de novembro pela 

manhã. Porém, o término das medições aconteceu antecipadamente às 19h do dia 16 de 

novembro devido a uma forte chuva no início da noite. Seguindo os mesmos 

procedimentos da medição anterior, os dados foram armazenados no datalogger a cada 

1 minuto e salvos como planilha do programa Excel a cada 2 horas. 

 

Figura 60: Localização dos pontos de medição no Parque Trianon e mudança do ponto 1. 
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  (1)     (2) 

Figura 61: Localização do equipamento no Parque Trianon no ponto 1, entrada do parque 

(1) e ponto 2, parte central (2). 

A partir das 8h do dia 14 de novembro foi registrado o fator de visão de céu para os dois 

pontos de medição com câmera fotográfica digital Nikon COOLPIX 4500 com lente 

grande angular. Percebe-se pelo fator de visão do céu a diferença na densidade foliar 

entre os pontos 1 e 2 (Figura 62). 

(1)  (2) 

Figura 62: Visão de céu no ponto 1, próximo à entrada parque Trianon (1); visão de céu 

no ponto 2, próximo à parte central do parque (2) (fotos: P. Shinzato). 

 

5.4 TABULAÇÃO DOS DADOS  

Os dados obtidos foram tabulados e, a partir destes, foram gerados gráficos para cada 

uma das variáveis climáticas medidas e/ou calculadas: temperatura do ar, umidade 
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específica39, temperatura de solo, temperatura média radiante, velocidade e direção do 

vento.  

A fim de se comparar os dados registrados no parque com outras estações de referência, 

em relação as condições de temperatura e umidade do ar, foram solicitados dados para o 

mesmo período a duas estações meteorológicas fixas na cidade de São Paulo: 

 Estação do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosferas – IAG 

USP. Localizada no Parque de Ciências e Tecnologia da USP, no bairro da 

Água Funda, zona sul de São Paulo40. Encontra-se registrada junto à 

Organização Meteorológica Mundial sob o número 83004. Ela é constituída de 

um cercado meteorológico, de um conjunto de salas no terraço do edifício da 

administração do parque e de uma torre no alto deste mesmo edifício. Em 

termos geográficos, tanto o cercado quanto o edifício encontram-se nos 

arredores de um marco correspondente à latitude 23°39' Sul e à longitude 46°37' 

Oeste. Foram fornecidos dados de radiação solar global, temperatura do ar, 

umidade relativa do ar, nebulosidade, temperatura do solo, direção e velocidade 

média dos ventos. 

 Estação Meteorológica no Aeroporto de Congonhas, com dados fornecidos pelo 

Laboratório de Meteorologia Aplicada à Sistema de Tempo do Instituto de 

Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosferas – IAG USP. Localizada no bairro 

do Campo Belo, região centro-sul de São Paulo, com as seguintes coordenadas 

geográficas: 23º37’34’’ Sul, 46º39’23’’ Oeste e altitude de 802 metros. 

Encontra-se registrada junto à Organização Meteorológica Mundial sob o 

número 83780. Foram fornecidos dados de temperatura do ar, temperatura no 

ponto de orvalho, umidade relativa do ar, pressão atmosférica, visibilidade, 

cobertura e altura de nuvens, direção e velocidade média dos ventos. 

5.5 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

5.5.1 DADOS DE TEMPERATURA DO AR 

Os dados da Figura 63 mostram valores condizentes com o período de dias frios na 

cidade de São Paulo, mesmo tendo sido registrados no final do mês de setembro, com 

                                                 
39 Em grama de vapor d´agua por quilo de ar seco.  

40 Parque de Ciência e Tecnologia da USP – localizado na Avenida Miguel Stéfano, 4200, Água Funda, 

São Paulo. Informações disponíveis em:< http://www.estacao.iag.usp.br >. Acesso em fevereiro de 2014. 

http://www.estacao.iag.usp.br/
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temperaturas abaixo dos 11ºC no período noturno do dia 29/09/2012. No interior do 

parque foi registrada uma elevação da temperatura do ar entre 6h e 14h, seguida por 

uma diminuição da temperatura a partir desse horário, até as 6h do dia seguinte. 

Observa-se uma amplitude térmica de 11ºC no dia 29/09/2012 e 12º C no dia 

30/09/2012.  

Apesar das duas estações apresentarem um desenho semelhante das curvas de 

temperatura do ar, a estação 2 registrou, de forma consistente, temperaturas cerca de 

1oC (margem de erro de 0,1°C dos sensores) mais baixas em relação à estação 1, 

principalmente nos picos da temperatura máxima às 14h, e mínima, às 5h. A área onde 

estava localizada a estação 2 apresenta uma maior cobertura do dossel, enquanto a 

estação 1 estava menos protegida pela copa das árvores. Segundo as estimativas do IAF 

descritas no próximo capítulo, o ponto 1 apresentava um IAF médio de 1,5, enquanto no 

ponto 2 chegava a 3. Dessa forma, além da cobertura de solo, a densidade da vegetação 

também contribuiu para bloquear parte da radiação e evitar o aquecimento das 

superfícies. 

Comparando-se com os dados do período de dias frios medidos nas duas estações de 

referência, a temperatura do ar registrada na estação do IAG, no Parque da Água Funda, 

zona sul de São Paulo, segue o perfil da curva obtida no Parque Trianon, apresentando 

temperaturas mais elevadas no período entre 12h e 13h, cerca de 1,5ºC de diferença em 

relação ao ponto 2, localizado na parte central do parque, densamente sombreado pela 

vegetação. Já os valores coletados pela estação no Aeroporto de Congonhas mostram 

amplitudes diárias maiores, o que é condizente com a maior exposição de Congonhas, 

em campo aberto, e o semi-confinamento do parque, com a vegetação dificultando as 

perdas de radiação noturnas. A estação de Congonhas registrou temperatura do ar de 

23oC no dia 29/09 e 26oC no dia 30/09.  

Os dados medidos no Parque Trianon para o período de dias quentes (Figura 64) 

mostram uma amplitude térmica de 10oC no dia 14/11/13 e até 15ºC no dia 15/11 com a 

temperatura do ar chegando a 29ºC no ponto 1. As diferenças na temperatura do ar entre 

os pontos 1 e 2 chegou atingir 1,9ºC, no dia 15/11/13, às 11h. Esses dados mostram que 

o Aeroporto de Congonhas apresentou o maior pico da temperatura do ar registrado no 

período (31,5oC no dia 15/11) e ocorreu às 15h. Foi feita a correção do horário de verão 

nos dados medidos em novembro de 2013 e dos dados do Aeroporto de Congonhas 

(UTC+3h). 
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Dados para o período de dias frios – 28/09/2012  

 

Figura 63: Temperatura do ar para as estações ponto 1 e 2; Parque Água Funda e 

Aeroporto de Congonhas – Dados para o período de dias frios. 

 

Dados para o período de dias quentes– 13/11/2013 

 

Figura 64: Temperatura do ar para as estações ponto 1 e 2; Parque Água Funda e 

Aeroporto de Congonhas - Dados para o período de dias quentes. 
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5.5.2 DADOS DA UMIDADE ESPECÍFICA 

Nas estações no Parque Trianon, assim como no Parque da Água Funda e Aeroporto de 

Congonhas, os dados medidos foram de umidade relativa do ar (%) e para expressar 

melhor o conteúdo real de umidade, foram feitas conversões para umidade específica. 

Os dados do período de dias frios (Figura 65) mostram poucas variações nos valores 

medidos nos parques e no aeroporto. No entanto, as maiores diferenças na umidade 

específica acontecem nos horários entre 13h e 17h, sendo que às 14h a estação no 

aeroporto registra o menor valor da umidade (4,32g/kg), enquanto as estações 

localizadas nos parques apresentam valores entre 7,04 e 8,62 g/kg.  

Os efeitos da vegetação e da cobertura de solo na umidade são mais significativos no 

período dos dias quentes (Figura 66), em que as curvas medidas nos pontos 1 e 2 do 

Parque Trianon seguem com dados bem próximos, sendo que os valores umidade 

específica mais baixos aconteceram às 15h no dia 15/11 com 8g/kg e no dia 16/11 

também as 15h com 7g/kg. Durante todo período de medição o menor valor registrado 

da umidade foi de 5g/kg medido no dia 14/11 às 9h.  

Comparando as curvas de umidade nos dois parques, observamos que as estações no 

Parque Trianon apresentaram valores menores do que os registrados no Pq. da Água 

Funda, com diferenças entre 1g/kg e 3g/kg, enquanto a umidade específica no aeroporto 

apresentou valores significativamente menores do que nos pontos do Pq. Trianon, com 

diferenças entre 3g/kg e 4g/kg.  

Segundo as informações do IAG, a umidade relativa é registrada no Parque da Água 

Funda a cada hora, a partir da leitura da temperatura de bulbo seco e de bulbo úmido 

obtida com o psicrômetro, e da pressão atmosférica observada no barômetro. O 

higrógrafo dotado de harpa de fios de cabelo, com rotação diária, é empregado para a 

estimativa da UR entre as 01h e 06h. Ambos os instrumentos encontram-se instalados 

no abrigo principal do cercado meteorológico. Os valores obtidos para umidade 

específica no Parque Água Funda variam entre 7g/kg e 9 g/kg. 
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Dados para o período de dias frios – 28/09/2012 

 

Figura 65: Umidade específica para as estações ponto 1 e 2; Parque Água Funda e 

Aeroporto de Congonhas – Dados para o período de dias frios. 

 

Dados para o período de dias quentes – 13/11/2013 

 

Figura 66: Umidade específica para as estações ponto 1 e 2; Parque Água Funda e 

Aeroporto de Congonhas – Dados para o período de dias quentes. 
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5.5.3 DADOS DOS VENTOS 

Os dados de velocidade e direção dos ventos no Parque Trianon foram obtidos a uma 

altura de 1,70m do piso, enquanto na estação do Parque da Água Funda e Aeroporto de 

Congonhas os dados foram coletados a 10m de altura. 

Os dados de velocidade e direção dos ventos foram medidos no Trianon por 

anemômetro ultra-sônico bidimensional, modelo L24 (Campbell Scientific Inc.), a 1,7m 

de altura, com armazenamento de dados instantâneos da direção do vento a cada 1 

minuto e registro da velocidade média nesse intervalo. O equipamento foi posicionado a 

20º à direita do norte magnético, conforme carta de declinação para São Paulo.  

As Figuras 67 e 68 apresenta os dados medidos no Ponto 1, localizado próximo à 

entrada principal do Parque Trianon, com resultados para o período de dias frios e 

quentes, respectivamente. A visualização dados de direção do vento foram gerados em 

forma de vetor utilizando o programa Script para Plot das Componentes u e v do 

Vento41 e posicionado em paralelo com os resultados para velocidade do vento para o 

mesmo período. Da mesma forma, as Figuras 69 e 70, mostram os resultados de para a 

condição do vento (velocidade e direção) para o ponto 2, localizado no miolo do parque. 

De acordo com os resultados, no Ponto 1, os valores da velocidade do vento variaram, 

em média, entre 0,2m/s e 1,2m/s, no período de dias frios; e entre 0,1m/s e 1,6m/s, no 

período mais quente. Em relação à orientação, houve uma predominância de ventos 

vindo de NE e NO, sendo que a NE está localizada a entrada do Parque pela Av. 

Paulista 

No Ponto 2, em ambos os períodos (dias frios e quentes) a velocidade variou, em geral, 

entre 0,2m/s e 1,0m/s. A direção do vento variou constantemente, sem uma 

predominância clara. A estação no ponto 1 apresenta uma velocidade média de 0,64m/s, 

enquanto o ponto 2 chega a 0,54m/s. O ponto 1 apresentou os valores mais altos do que 

no centro do Parque Trianon por estar menos confinado pela vegetação, mais exposto às 

trocas convectivas, próximo ao portão de entrada voltado à Av. Paulista.  

Os dados dos ventos obtidos para as estações no Parque da Água Funda e Aeroporto de 

Congonhas não foram apresentados em comparação aos pontos 1 e 2, pois a condições 

                                                 
41 Programa em linguagem R, do autor Autor: Jonatan D. Tatsch. Os resultados forma obtido com a ajuda 

do Prof. Humberto Ribeiro da Rocha e pesquisador Fernando Maia, do Laboratório de Clima e Biosfera, 

IAG/USP. 
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locais e posicionamento (altura) das estações são diferentes das situações encontradas 

nos pontos 1 e 2.  

No Parque da Água Funda, os dados são registrados por um anemógrafo instalado na 

torre da Estação, a 10 m de altura, sem a obstrução de edifícios ou copas das árvores no 

local. Dessa forma os valores foram acima dos verificados no Trianon com variações 

entre 1m/s e 9m/s no período de dias frios; e entre 1m/s e 10m/s nos dias quentes. No 

Aeroporto de Congonhas os dados de velocidade dos ventos obtidos são 

significativamente maiores que os medidos no Trianon, podendo chegar a 16m/s, devido 

à condição de campo aberto e também pela medição a 10 m de altura. 

Dados para o período de dias frios Pto1 – Velocidade do Vento - 28/09/2012 

 

Figura 67: Velocidade do vento para as estações ponto 1 e 2; Parque Água Funda e 

Aeroporto de Congonhas – Dados para o período de dias frios. 

 

Dados para o período de dias quente Pto 1 – Velocidade do Vento - 28/09/2012 
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Figura 68: Velocidade do vento para as estações ponto 1 e 2; Parque Água Funda e 

Aeroporto de Congonhas – Dados para o período de dias quentes. 

Dados para o período de dias frios Pto2 – Direção dos Ventos - 28/09/2012 

 

Figura 69: Velocidade do vento para as estações ponto 1 e 2; Parque Água Funda e 

Aeroporto de Congonhas – Dados para o período de dias quentes. 
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Dados para o período de dias quentes Pto2 – Direção dos Ventos - 28/09/2012 

 

Figura 70: Direção dos ventos para as estações ponto 1 e 2 – Dados para o período de dias 

frios. 

5.5.4 DADOS DE TEMPERATURA DO SOLO 

O registro dos dados foi feito por um sensor posicionado no solo até uma profundidade 

máxima de 4cm em relação à superfície. Na medição durante o período de dias frios no 

Pq. Trianon, as temperaturas de solo nos dois pontos tiveram poucas oscilações, 

variando entre 14ºC e 17ºC. 

Por outro lado, na medição no período de dias quentes (Figura 72), houve uma 

significativa diferença nas temperaturas medidas no ponto 1, no intervalo entre 8h e 

17h, chegando a apresentar temperatura de até 40º C (14h do dia 15/11), enquanto as 

temperaturas na parte central do parque variaram entre 18ºC e 27ºC. Os dados da 

estação 1 para temperatura do solo mostram que houve algum erro nesse registro, uma 

vez que a temperatura chegou a 40°C (14h do dia 15/11) e provavelmente parte do 

sensor ficou exposto à radiação direta. Os dados não foram considerados para 

configuração das simulações no modelo ENVI-met. 
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Dados para o período de dias frios –28/09/2012 

 

Figura 71: Temperatura de solo para as estações ponto 1 e 2 – Dados para o período de 

dias frios. 

 

Dados para o período de dias quentes –13/11/2013 

 

Figura 72: Temperatura de solo para as estações ponto 1 e 2 – Dados para o período de 

dias quentes. 
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5.5.5 DADOS DE TEMPERATURA DE GLOBO E TEMPERATURA 

RADIANTE MÉDIA  

A temperatura média radiante é a temperatura de um ambiente imaginário uniforme no 

qual a troca de calor por radiação do corpo humano é igual à troca de calor por radiação 

num ambiente real não uniforme. O cálculo da temperatura média radiante depende das 

trocas térmicas entre o globo e o ambiente, sendo expresso pelas seguintes equações de 

convecção natural e convecção forçada, respectivamente, (ISO 7730):  

 

 

Onde,  

= temperatura radiante média [°C] 

= temperatura de globo, em [°C] 

= emissividade do globo [°C] 

D= diâmetro do globo em [m] 

= velocidade dos ventos [m/s] 

 

Na medição de campo foi utilizado um globo preto fosco de 15,2cm de diâmetro, 

modelo L15 (Campbell Scientific Inc.). Os dados dos dias frios para a temperatura de 

globo mostram diferenças no período das 8h às 14h30 entre as duas estações, chegando 

a 5oC de diferença às 12h. O tipo do piso foi uma das influências, uma vez que a estação 

1 foi colocada sobre a calçada de pedriscos e a estação 2 sobre o solo natural com 

vegetação. 

Os dados dos dias quentes para a temperatura de globo mostram diferenças menores, 

sendo que a pequena mudança no posicionamento da estação no ponto 1 alterou o tipo 

do piso, passando de pedrisco (período dias frios) para cobertura com solo natural e 

vegetação (período dias quentes).  

Os dados de temperatura radiante média apresentados foram calculados segundo a 

norma ISO 7726 (ISO, 1998), com a equação por convecção forçada que considera a 

(51) 

 

 

 

 

 

 

(50) 
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velocidade dos ventos. Dessa forma, as curvas geradas tanto nos dias quente como nos 

dias frios para o ponto 2 (centro do parque) seguem um perfil com poucas oscilações 

nos valores da temperatura radiante média, enquanto no ponto 1 (entrada do parque) os 

dados apresentam maiores variações, principalmente no período para dias quentes. 

 

Dados de temperatura de globo para o período de dias frios –28/09/2012 

 

Figura 73: Temperatura de globo para as estações ponto 1 e 2 – Dados para o período de 

dias frios. 

Dados de temperatura radiante média para o período de dias frios –28/09/2012 

 

Figura 74: Temperatura radiante média para as estações ponto 1 e 2 – Dados para o 

período de dias frios. 
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Dados de temperatura de globo para o período de dias quentes –13/11/2013 

 

Figura 75: Temperatura de globo para as estações ponto 1 e 2 – Dados para o período de 

dias quentes. 

Dados de temperatura radiante média para o período de dias quentes –13/11/2013 

 

Figura 76: Temperatura radiante média para as estações ponto 1 e 2 – Dados para o 

período de dias quentes. 
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6. MEDIÇÕES DO ÍNDICE DE ÁREA FOLIAR - IAF NO PARQUE 

TRIANON 

Conforme apresentado no Capítulo 3, os métodos de medição do índice de área foliar 

podem ser classificados em duas principais categorias: métodos destrutivos diretos e 

métodos não-destrutivos indiretos.  

O método indireto considera a atenuação da radiação pelo dossel da copa, a partir da 

análise da distribuição geométrica das aberturas entre as folhas (Gap Fraction 

Distribution). Com o objetivo de estimar os valores do IAF para o Parque Trianon, 

foram definidas duas formas de medição: uma utilizando o equipamento LAI-2000 

Plant Canopy Analyzer (LI-COR) e outra por meio da metodologia por fotos 

hemisféricas (WEISS et al., 2004). 

A medição e levantamento dos valores de IAF serão fundamentais para complementar o 

banco de dados de vegetação existentes no modelo ENVI-met e contribuir para 

construção de modelagens mais próximas das espécies existentes no Parque Trianon. 

5.6 ESCOLHA DOS PONTOS 

No planejamento das medições, foram definidas duas áreas no parque para o 

levantamento do IAF (Figura 79): uma por apresentar uma massa densa de vegetação 

situada na parte central (Área 2) e outra em uma área pouco densa na entrada do parque 

(Área 1). Na parte central do parque, próximo à área do playground, a área 2 apresenta 

uma massa densa de vegetação, situada ao lado de uma abertura que permite a passagem 

livre da radiação solar. Isso possibilita a comparação dos valores medidos com o LAI-

2000 abaixo da copa e imediatamente ao lado desta, em local aberto, tal como 

recomenda o manual da LI-COR (1992).  

   

Figura 77: Entorno da área 1 no parque Trianon. 

Figura 78: Entorno da área 2 no parque Trianon.  
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Figura 79: Localização da área com os pontos de medição no Parque Trianon, próximo ao 

playground. 

Fonte: Mapa do Parque Trianon.42 

Em seguida foi feita uma malha ortogonal dentro das áreas 1 e 2 com espaçamento de 

20 x 20m para definir os 22 pontos a serem medidos no Parque Trianon, utilizando as 

duas metodologias (Figuras 80). 

 

Figura 80: Posições das 22 fotos tiradas no Parque Trianon. 

Fonte: Mapa do Parque Trianon. Disponível em: < http://helenadegreas.wordpress.com >. 

Acesso em junho de 2012. 

                                                 
42 Disponível em: < http://winweb.redealuno.usp.br/quapa/ > Acesso em junho de 2012. 

 

Área 1 Área 2 

http://helenadegreas.wordpress.com/
http://winweb.redealuno.usp.br/quapa/
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5.7 MEDIÇÕES COM O EQUIPAMENTO LAI 2000 

Foram feitas medições pontuais para pré-testes de sensibilidade do equipamento LAI -

200043 no entorno da Faculdade de Arquitetura da USP, verificando o efeito das capas 

restritoras colocadas sob a lente do sensor. As diferentes angulações das capas 

restritoras permitem a visualização parcial da copa conforme os estudos de López-

Serrano et al. (2000), presentes na Figura 83. 

A estimativa do IAF com o LAI 2000 foi feita utilizando-se o método do sensor único, 

ou seja, o mesmo sensor foi usado para coletar as leituras fora e abaixo do dossel, 

mantendo sempre a mesma capa restritora nas duas situações. 

Segundo as instruções do manual da LI-COR (1992), em culturas e arbustos, deve-se 

posicionar o equipamento na parte superior e inferior da vegetação. No caso de árvores 

altas que não permitem medição acima do dossel, existe a possibilidade de medir em 

uma área descoberta, com extensões que variam de acordo com o ângulo de visão da 

capa restritora. Existem estudos como Nilson et al. (2011) que chegaram a construir 

uma torre com altura superior ao dossel para obter as medidas da radiação solar acima 

da copa. 

Foram escolhidas para o teste as capas restritoras com ângulos de 90° e 180° (Figura 

81). A escolha dessas capas depende do local escolhido para a medição. Como a área 

aberta (sem obstrução da vegetação) não tinha a extensão de 7 vezes a altura da copa, 

conforme recomenda LI-COR (1992), então as capas mais apropriadas foram as de 90° 

ou 180°. A capa com ângulo de 90° pode medir a radiação incidente em uma área de 

alcance de até 3 vezes e meia a altura da árvore (figura 82e), e comparar, no mínimo, 

com as medidas de 4 pontos abaixo da copa (figura 82f). 

                                                 
43 O equipamento utilizado LAI-2000 Canopy Analyser foi cedido pelo Laboratório de Silvicultura 

Urbana, Departamento de Ciências Florestais da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz – 

ESALq/ USP, para uso durante os meses de julho e agosto de 2012.  
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Figura 81: Capas protetoras escolhidas (90° e 180°). 

 (e)    (f) 

Figura 82: Indicação do uso do LAI 2000 com capa 90º em áreas abertas (e) e embaixo da 

copa (f) 

Fonte: Manual LI-COR (1992). 

 

 

Figura 83: Representação da porção da copa vista pelo sensor, utilizando a capa restritora 

270º (a, b), 180º (c) e 90º (d). 

Fonte: López-Serrano et al. (2000). 
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Figura 84: Área escolhida para as medições-teste. 

 

Figura 85: Medição no ponto interno à copa da árvore. 

 

Segundo o manual da LI-COR (1992), em cada medição o equipamento disponibiliza os 

seguintes dados de saída: 

 LAI (Leaf area index): o valor do IAF é adimensional, mas pode ser entendido 

como m² de área foliar por m² de área do solo.  

 SEL (Standard error of LAI): representa o valor do erro padrão considerado 

para o cálculo da determinação do IAF. 

 DIFN (Fraction of sky visible): o DIFN é calculado a partir do gap fraction e 

indica a fração de céu que não é bloqueada pela copa. O DIFN varia entre 0 

(sem céu visível para o sensor) e 1 (sem folhagem visível para o sensor). O 

DIFN pode ser entendido como um valor único que combina os valores de IAF 

e de MTA, sendo representativo, portanto, da estrutura da copa. Em termos de 

absorção da copa, o DIFN indica apenas a absorção da radiação difusa do 

espectro visível (< 490 nm). 
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 MTA (Mean Tilt Angle): indica a orientação das folhas da copa. Portanto, se as 

folhas da copa forem horizontais, o valor de MTA será 0° e se as folhas da copa 

forem verticais, o valor de MTA será 90°. Os valores típicos esperados de MTA 

variam entre 30° (folhas predominantemente horizontal) e 60° (folhas 

predominantemente verticais). Se forem encontrados valores de MTA muito 

fora dessa faixa esperada, isso indica que pode ter ocorrido algum erro de 

medição.  

Os dados de saída do equipamento foram organizados em duas tabelas, referentes aos 

dias 26 e 31 de julho de 2012, com diferentes tipos de céu em cada dia (tabelas 9 e 10). 

Tabela 9: Dados de saída das medições realizadas em 26 de julho de 2012, no campus da 

USP (céu aberto)  

 Teste 1 Teste 2 Teste 3 Teste 4 

Horário 14:48 14:56 15:06 15:15 

Tipo de capa 180° 180° 90° 90° 

Sequência 1 fora/4dentro 1 fora/2 dentro 1 fora/4 dentro 1 fora/8 dentro 

Repetições 1 1 1 1 

IAF 1,11 1,122 0,72 0,83 

SEL 0,03 1,00 0,00 0,00 

DIFN 0,378 1,343 0,3534 0,482 

MTA 0 0 0 0 

 

Tabela 10: Dados de saída das medições realizadas em 31 de julho de 2012, no campus da 

USP (céu encoberto) 

    Teste 1’ Teste 2’ Teste 3’ Teste 4’ 

Horário 12:57 13:08 13:22 13:57 

Tipo de capa 180° 180° 90° 90° 

Sequência 1fora/4 dentro 1 fora/2 dentro 1 fora/4 dentro 1 fora/8 dentro 

Repetições 1 2 1 1 

IAF 1,20 1,21 1,25 1,26 

SEL 0,03 0,00 0,00 0,13 

DIFN 0,413 0,343 0,345 0,341 

MTA 0 0 0 0 

 

Os valores do IAF obtidos para cada dia da medições-teste foram plotados e a Figura 86 

mostra a diferença entre os valores de IAF obtidos em cada um dos testes realizados. 

Por meio da comparação entre os valores obtidos nos diferentes dias, verifica-se que os 

valores de IAF apresentaram maiores variações no dia 26 de julho de 2012, quando o 

céu estava claro, do que no dia 31 de julho de 2012, quando o céu estava encoberto. Sob 
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céu claro os valores de IAF variaram de 0,72 a 1,12; enquanto que, com o céu 

encoberto, os valores variaram de 1,2 a 1,26. 

 

Figura 86: Valores de IAF medidos no campus da USP 

Após a etapa de testes no campus da USP, foram feitas as medições propriamente ditas 

no Parque Trianon. Nesta etapa a capa protetora utilizada para as medições foi a de 90°, 

de forma a reduzir os erros no cálculo do IAF para áreas que possuem uma região 

limitada de céu totalmente desobstruído. 

Foram utilizadas sequências de “1 fora/4 dentro”, ou seja, para cada ponto medido no 

parque foi realizada 1 medição externa e 4 logo abaixo da copa. 

As sequências e as repetições foram programadas de acordo com os melhores resultados 

obtidos nas medições-teste realizadas na Cidade Universitária, e de acordo com a 

análise dos resultados das Tabelas 8 e 9. 

A Tabela 11 mostra os resultados obtidos pelo equipamento LAI-2000 no dia 09 de 

setembro de 2012. 

Tabela 11: Dados de Saída – Medições de IAF (09/09/2012) no Parque Trianon 

Ponto IAF SEL DIFN MTA 

1 1,86 0,52 0,198 30 

2 2,36 0,00 0,126 0 

3 2,98 0,00 0,122 0 

4 2,61 0,00 0,116 0 

5 1,46 0,38 0,324 0 

6 3,33 0,38 0,324 0 

7 2,42 0,02 0,119 0 

8 1,52 0,02 0,263 0 



 128 

 

9 2,27 0,02 0,138 0 

10 1,98 0,00 0,183 14 

11 3,15 0,00 0,065 22 

12 1,51 0.02 0,269 42 

13 1,57 0,04 0,278 0 

14 2,92 0,04 0,093 21 

15 2,87 0,00 0,084 22 

16 3,84 0,00 0,037 0 

17 3,32 0,05 0,060 25 

18 3,06 0,06 0,070 30 

19 3,86 0,02 0,037 0 

20 2,31 0,03 0,206 0 

21 2,18 0,02 0,153 41 

22 2,63 0,00 0,104 0 

 

Os valores do IAF obtidos em cada um dos 22 pontos de medição são apresentados na 

Figura 87 a seguir. 

 

Figura 87: Valores de IAF medidos no Parque Trianon. 
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Os valores de IAF variaram de 1,46 a 3,86. Os pontos 5 e 19 foram os que apresentaram o 

menor e o maior valor de IAF medidos com o equipamento LAI 2000, respectivamente. 

(Figura 88 e 89). O valor médio de IAF nos 22 pontos medidos no Parque Trianon foi de 

2,52. 

. (1)    (2) 

 

Figura 88: Resultados do valor de IAF para os 22 pontos no Parque Trianon. 

Figura 89: Foto Hemisférica e valor de IAF do Ponto 5 (1); Foto Hemisférica e valor de IAF 

do Ponto 19 (2). 

 

5.8 MEDIÇÕES COM FOTOS HEMISFÉRICAS 

As fotos hemisféricas foram feitas no Parque Trianon nos dias 15 de agosto de 2012 no 

período das 12h30 às 14h e no dia 8 de fevereiro de 2014 das 7h às 10h. As fotos foram 

feitas com a câmera digital Nikon COOLPIX 4500 com uma lente grande angular 

Nikon FC-E8 acoplada (Figura 90).   

 

Figura 90: Câmera Nikon COOLPIX 4500 com lente grande angular acoplada. 

 

Utilizando a mesma malha de 20 x 20m, apresentada na figura 89, no centro de cada 

célula foram registradas imagens a uma distância de 1,70m e isso significa que, para 

uma árvore de altura 20m, a extensão da imagem no plano horizontal é de 17,07m 

(Figura 91). Na segunda medição feita em fevereiro de 2014, além de fotos a 1,70m, 

também foi feito um teste com imagens registradas a 0,30m do solo. A câmera estava 

IAF = 1,46 IAF = 3,86 
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apoiada num tripé e teve todo um cuidado para evitar a inclinação da câmera e a 

presença das pessoas na foto.  

 

Figura 91: Esquema do cálculo da extensão da imagem no plano horizontal. 

Foram registradas com lente angular 8mm para os respectivos pontos definidos no 

Parque Trianon e os resultados para os 22 pontos estão presentes na Figura 92 e 93. 

Por meio das fotos é possível se obter a distribuição das folhas e quantificar o gap 

fraction de acordo com diferentes ângulos zenitais e azimutais. As fotos hemisféricas 

também fornecem um permanente arquivo fotográfico, mantendo-se como um registro 

da copa com a posição, do tamanho, da densidade e da distribuição das aberturas no 

dossel. Para a análise das fotografias hemisférica foi utilizado o modelo computacional 

Can – Eye44, desenvolvido em 2003 pelo grupo de pesquisa francês INRA - National 

Institute of Agronomical Research. 

A principal vantagem do modelo é que no cálculo do IAF este considera um parâmetro 

de dispersão λo (NILSON, 1971; LEMEUR e BLAD, 1974) ou também chamado de 

clumping index (CHEN, BLACK, 1992). Esse parâmetro considera a distribuição 

aleatória das folhas e dependendo de sua angulação e tamanho pode existir uma 

sobreposição das folhas em determinados pontos da copa, isso levaria a uma 

quantificação subestimada do valor de IAF real. O equipamento LAI-2000 faz a análise 

da distribuição geométrica das folhas (gap fraction) para calcular o IAF, mas não 

apresenta esse fator do index clumping para ajustar o cálculo da densidade foliar. 

                                                 
44 Disponível gratuitamente: < http://www6.paca.inra.fr/can-eye >. Acesso em fevereiro de 2014. 

http://www6.paca.inra.fr/can-eye
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Figura 92: Resultados das 22 imagens registradas no Parque Trianon –Medição em agosto 

de 2012. 
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Figura 93: Resultados das 22 imagens registradas no Parque Trianon – Fevereiro de 2013. 
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As imagens foram analisadas usando o modelo Can-Eye (WEISS, 2003). Porém, antes 

da análise das fotos, o programa pede a calibração da lente em duas etapas: 

1. Identificar o centro da lente grande angular que, em muitos casos, é diferente do 

centro das fotos. A identificação do centro da lente é feita pela determinação das 

coordenadas de três pontos na tampa da câmera em diferentes rotações. Foi 

colocada uma tampa cobrindo a lente grande angular, de forma que apenas os 

três furos ficassem visíveis (Figura 94). Com um processador de imagem do 

CorelDraw foram identificadas as coordenadas (x, y) dos três pontos em cada 

foto e montou-se uma tabela com os resultados (Figura 95).  

 

Figura 94: Tampa com três furos necessários para calibração colocada sobre a lente.  

 (1)  (2)  (3)    

 (4)   (5) (6)    

(7)    (8) (9)    
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(10) 
Figura 95: Série de imagens registradas em diferentes rotações da lente grande angular. 

Neste caso, três pontos para cada foto foram considerados. (Fotos: Moreira, D.) 

 
Tabela 12: Valores das coordenadas x e y de cada imagem. 

FOTO Coordenada 

Pto1 (x,y) 

Coordenada 

Pto2 (x,y) 

Coordenada 

Pto3 (x,y) 

1 4070,3770 4070, 4420 4040,5050 

2 3900,3720 3770,4400 3600,4980 

3 1250,1220 1130,1420 1030,1590 

4 1200,1170 1030,1320 870,1440 

5 1160,1110 960,1200 770,1290 

6 880,800 710,820 560,830 

7 860,730 700,700 550,660 

8 900,700 750,620 620,550 

9 1020,760 880,630 750,520 

10 1020,700 930,560 830,420 

2. Calibração da lente. De acordo com o manual do programa, nessa calibração foi 

construído um gabarito com 3 réguas perpendiculares, conforme mostra a Figura 

105. Nesse estudo foram utilizadas três réguas metálicas de 1m colocadas numa 

das bancadas do LAME - Laboratório de Modelos e Ensaios da FAUUSP. A 

câmera foi ajustada para que nas fotos as três réguas ficassem alinhadas. As 

imagens registradas em duas distâncias: 52 e 57cm. O centro da lente fica 

alinhado com o meio da régua paralelo à câmera. Com o prolongamento do 

traçado de ângulos (θx, θy conforme mostra a Figura 97), a partir do centro da 

lente, é possível se determinar onde esses ângulos chegam nas réguas e seu 

posicionamento pelas coordenadas x e y. O modelo Can-Eye pede a localização 

de diversos pontos, em coordenadas x,y de pixels, e a comparação desses pontos 

com as duas imagens registradas no LAME, permite definir o tipo da lente 

grande angular para o modelo. 
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Figura 96: Montagem das três réguas e posicionamento da câmera digital. (Foto: Shinzato, 

P.) 

 

Figura 97: Esquema de montagem para a calibragem da lente. 

Fonte: Manual CAN-EYE. Disponível em: < www4.paca.inra.fr/can-eye >.Acesso em 

agosto de 2012. 

 

Figura 98: Foto registrada com distância de 52cm no LAME / FAUUSP. (Foto: Moreira, 

D). 
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Após a calibração da câmera, foram feitas as seguintes etapas de ajuste das imagens: 

 Pré- processamento da imagem (seleção/ correção/ mascaramento de elementos 

como troco, galhos, pessoas) 

 Classificação de cores, definindo o que será considerado céu, elemento da árvore 

e folhas. 

 Contraste para criar uma imagem binária, resultando no cálculo do IAF. 

 

Figura 99: Pré-processamento da imagem. 

Fonte: Can-Eye User Guide. Disponível em: < https://www4.paca.inra.fr/can-eye/Documentation-

Publications/Documentation>. Acesso em dezembro de 2012 

 

Figura 100: Classificação de cores. 

Fonte: Can-Eye User Guide. Disponível em: < https://www4.paca.inra.fr/can-eye/Documentation-

Publications/Documentation>. Acesso em dezembro de 2012 

https://www4.paca.inra.fr/can-eye/Documentation-Publications/Documentation
https://www4.paca.inra.fr/can-eye/Documentation-Publications/Documentation
https://www4.paca.inra.fr/can-eye/Documentation-Publications/Documentation
https://www4.paca.inra.fr/can-eye/Documentation-Publications/Documentation
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Figura 101: Estrutura do modelo para cálculo do IAF. 

Fonte: Can-Eye User Guide. Disponível em: < https://www4.paca.inra.fr/can-eye/Documentation-

Publications/Documentation>. Acesso em dezembro de 2012 

5.9  RESULTADOS  

A Figura 102 apresenta a comparação dos valores de IAF de acordo com a metodologia 

aplicada, indicando que o uso do LAI-2000 apresentou valores médios de IAF variando 

entre 2,38 (área 1) e 2,41 (área 2). Por meio das fotos hemisféricas, verificou-se que os 

valores médios de IAF no primeiro levantamento (agosto de 2012) variaram entre 2,05 

(área 1) e 2,23 (área 2) e para o segundo levantamento (fevereiro de 2014) os valores 

para área 1 foram 2,17 e na área 2, IAF de 2,45. A Figura 103 mostra o resultado do 

IAF médio considerando os valores obtidos nos 22 pontos do Parque Trianon. 

Utilizando o equipamento LAI-2000 o IAF médio foi de 2,52, enquanto que para a 

metodologia por fotos hemisféricas em agosto de 2012 foi de 2,52 e para fevereiro de 

2014, IAF médio de 2,31. 

Comparando-se os resultados obtidos pelos dois sistemas de medição, verifica-se que os 

valores médios obtidos para os 22 pontos apresentaram pouca diferença, variando entre 

2,14 e 2,52, no período de agosto de 2012. Em fevereiro de 2014, só foi aplicada a 

metodologia por fotos hemisférica porque o LAI-2000, pertencente ao Departamento de 

Ciências Florestais da ESALq, estava sendo utilizado em outra pesquisa. No entanto, 

mesmo sem o uso do LAI-2000 no mês de fevereiro, os valores não mudaram 

drasticamente, mostrando que apesar da variação das estações de ano, um valor médio 

de IAF a ser considerado para as simulações no Parque Trianon é por volta de 2,50 

https://www4.paca.inra.fr/can-eye/Documentation-Publications/Documentation
https://www4.paca.inra.fr/can-eye/Documentation-Publications/Documentation
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Observa-se que cada uso tem suas especificidades e a escolha do método de medição 

deve considerar a condição do local de estudo. Dessa forma, observa-se que o parque 

Trianon tem uma distribuição mais homogênea dos grupos arbóreos e pequenos espaços 

entre as árvores, dificultando a medição do IAF pelo equipamento LAI-2000, uma vez 

que o cálculo considera medidas embaixo e fora da copa.   

Além disso, o sistema por fotos hemisféricas é indicado para o cálculo médio de uma 

área, ficando limitado para se determinar o IAF de um único indivíduo arbóreo, mas 

facilmente obtido com o equipamento LAI-2000. De acordo com os resultados finais, 

percebe-se que o IAF medido pelo LAI- 2000 costuma ser superior em relação aos 

cálculos feitos pelo Can-Eye, uma vez que o equipamento acaba considerando não só as 

folhas, mas outros elementos da vegetação como tronco, galhos, flores. Nesse caso, o 

modelo computacional permite o ajuste da imagem e o mascaramento de áreas 

indesejadas. 

 

Figura 102: Valores de IAF para áreas 1 e 2 do Pq. Trianon, com os 2 métodos de 

medição. 

 

Figura 103: IAF médio para os 22 pontos considerando desvio padrão. 
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7. SIMULAÇÕES PARAMÉTRICAS NO ENVI-MET 

Conforme descrito no Capítulo 4, os resultados apresentados pelo modelo ENVI-met 

estão baseados nas interações entre atmosfera, vegetação/edifícios e solo. Dessa forma, 

a fim de se verificar os efeitos para diferentes variáveis (temperatura do ar, umidade, 

ventos, etc), foram feitos estudos preliminares para se calibrar as condições gerais do 

modelo (dados microclimáticos, características da vegetação e do solo) em relação às 

medições de campo (microclimáticas e valores de IAF) realizadas no Parque Trianon. O 

processo de simulação nessa fase de calibração do modelo pode ser estruturado segundo 

mostra a Figura 104: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 104: Estrutura geral do processo de calibração do ENVI-met. 
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7.1 SIMULAÇÕES PRELIMINARES - PROCESSO DE CALIBRAÇÃO DO 

MODELO 

A construção da modelagem no ENVI-met iniciou-se com a definição da área a ser 

considerada nas simulações, a partir de imagens de satélites com o entorno do Parque 

Trianon (Figura 105). Foi feito um levantamento da altura dos edifícios nas quadras 

adjacentes ao parque, incluindo a Praça Alexandre de Gusmão, entre a Av. Nove de 

Julho e a Alameda Santos, que apresenta um movimento médio de veículos, sendo a 

área mais exposta à radiação direta e aos ventos, uma vez que não tem obstáculos, sejam 

árvores ou edifícios. Esta praça tem áreas de passagem impermeáveis para a travessia 

dos pedestres e também área permeável coberta por gramíneas. 

Para a calibragem do modelo, foi utilizado inicialmente um arquivo com extensão dwg 

da área do Parque Trianon, obtido da base de dados da PRODAM, da SEMPLA 

(Secretaria de Planejamento do Município de São Paulo). Na sequência, foram feitos 

alguns testes para se encontrar uma configuração do tamanho das células da malha 

ortogonal (grid) que apresentasse as mesmas proporções da área real e que possibilitasse 

uma dimensão adequada das células para reduzir o tempo de simulação computacional. 

A área total usada foi 32x32 células, cada uma medindo 10x10 metros, num total de 

102.400m2 (Figura 106). 

 

Figura 105: Definição da área no entorno do Parque Trianon para modelagem no ENVI-

met. 

Fonte: Google Maps. Acesso em julho de 2012 
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Figura 106: Distribuição da malha de 10x10m sobre o modelo da SEMPLA. 

 

A área total do modelo no ENVI-met foi ajustada segundo a malha ortogonal feita sobre 

o arquivo do AutoCad. Na modelagem, em função do levantamento feito na área, cada 

célula teve como dimensão 10x10m e 2m de altura e, os edifícios foram desenhados nas 

quadras, incluindo suas alturas correspondentes em metros, variando entre 3m e 15m. O 

norte verdadeiro foi posicionado a 270º à direita correspondente à orientação das 

quadras no local de estudo. 

   

Figura 107: Disposição de edifícios e áreas verdes na modelagem construída no ENVI-met. 
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A Figura 107 mostra que no espaço do parque foi incluída uma vegetação com grupos 

arbóreos de 20m de altura e IAF de 2,5, que é o valor médio considerado a partir dos 

levantamentos feitos anteriormente, conforme capítulo 6. Na área da Praça Alexandre 

de Gusmão foi colocada vegetação arbustiva com IAF de 1 e no máximo 0,5m de altura. 

A distribuição dos valores de IAF para os grupos de árvore e arbustos estão indicadas 

nas Figuras 108 e 109, respectivamente. 

 

Figura 108: Distribuição dos valores de IAF = 2,5 em 10 camadas de uma arbórea. 

 

Figura 109: Distribuição dos valores de IAF = 1,0 em 10 camadas de uma arbustiva. 

 

Em seguida foram configuradas as informações de tipo do piso e para isso foram 

acrescentados dois novo materiais no banco de solos (SOILS.DAT): 

- as : asfalto para as vias com características da cidade de SP 

- ts : solo franco-arenoso-argiloso para as áreas com vegetação 
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A partir dos dados de as e ts foi criado um perfil para o solo no Parque Trianon 

chamado t1 e o perfil para o asfalto denominado a1. A Tabela 13 mostra as principais 

características do asfalto criado para a área da Av. Paulista. 

Tabela 13: Dados do asfalto no SOIL.DAT e PERFILS.DAT 

Capacidade térmica volumétrica [Jm-3k-1] 2.1 x  106 (1) 

Condutividade térmica do material [Wm-1k-1] 1.15 (2) 

Comprimento de rugosidade da superfície [m] 0.010  (2) 

Albedo para radiação de onda curta 0.10  (3) 

Emissividade para radiação de onda longa na superfície 0.95 (2) 

Fonte: (1) Dados da ABNT (1972) / (2) Hellmann (2008) / (3) Oke (1987) 

O solo franco-arenoso-argiloso considerado em toda a área do Parque Trianon apresenta 

as seguintes características: 

Tabela 14: Dados do solo no SOIL.DAT e PERFILS.DAT 

Conteúdo volumétrico de água na saturação [m3m-3]  0.42   (4) 

Conteúdo volumétrico de água na capacidade de campo [m3m-3] 0.255  (4) 

Conteúdo volumétrico de água no ponto de murcha permanente [m3m-3]  0.175  (4) 

Matriz potencial na saturação [m] -0.299  (4) 

Condutividade hidráulica na saturação [ ms-1] x 106 6.3       (4) 

Capacidade térmica volumétrica [Jm-3k-1] x  106 1.175    (4) 

Constante de Clapp e Hornberger (1978) 7.12     (4) 

Comprimento de rugosidade da superfície [m] 0.010    (5) 

Albedo para radiação de onda curta 0.33  (5) 

Emissividade para radiação de onda longa na superfície 0.95  (5) 

Fonte: (4) Dados fornecidos pelo Prof. Dr. Humberto Ribeiro da Rocha, do IAG-USP, de 

acordo com seus estudos usando o modelo SIB2 – Simple Biosphere Model / (5) Estudos de 

Parreira et al. (1990) sobre os levantamentos do solo da cidade de São Paulo feitos para a 

escavação do metrô na linha Paulista. 
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Figura 110: Configuração dos tipos de solo do modelo gerado no ENVI-met. 

Também foram posicionados 3 receptores (Edit Receptors) na modelagem: dois (bb/ cc) 

localizados nos pontos da medição realizada entre os dias 28 de setembro a 1 de outubro 

de 2012; e o outro na calçada da Av. Paulista (aa), fora dos limites do Parque (Figura 

111). Por falta de segurança e disponibilidade de equipamentos, não houve medição de 

campo na área da calçada, sendo que os resultados do ponto (aa) serão apenas para 

verificar o comportamento do modelo ENVI-met em um local sem vegetação e com 

pavimentação em concreto. 

 

Figura 111: Localização dos receptores no modelo gerado no ENVI-met. 
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7.1.1 CONFIGURAÇÃO DOS DADOS DE ENTRADA 

A partir da definição da modelagem, foram definidas configurações básicas para as 

simulações. Inicialmente são estabelecidos os seguintes parâmetros: 

Tabela 15: Configuração dos dados climáticos 

1 Nome da simulação                   = MySim 

2 Localização do arquivo Input file                         =[INPUT]\MyArea.in 

3 Nome do arquivo gerado              =MySim 

4 Localização do arquivo gerado                             =[OUTPUT] 

Os itens 1 e 2 referem-se ao nome criado para a modelagem na primeira etapa (arquivo 

com extensão .in) e ao local onde se encontra o arquivo, respectivamente. O item 3 

indica o nome da pasta a ser criada com o início da simulação e o local onde serão 

armazenados os dados (item 4). 

5 Data do início da simulação         =13.11.2013 

6 Horário do início da simulação           =21:00:00 

7 Tempo total da simulação (horas)               =58.00 

8 Registro dos dados (min)                   =60 

9 Velocidade do vento a 10m [m/s]           =1.0 

10 Direção do vento (0:N..90:E..180:S..270:W..)    =250  

11 Comprimento de rugosidade zo        =0.1 

12 Temperatura potencial inicial [K]            =291 (18°C) 

13 Umidade específica a 2500m [g Water/kg air] =11.25 

14 Umidade relativa a 2m [%]                   =52.5 

15 Banco de dados de vegetação                               =[input]\Plants.dat 

Item 5 - apresenta a data do início da simulação do Parque Trianon que aconteceu no 

período de 28 de setembro a 1 de outubro de 2012. 

Item 6 – o horário de início das simulações deve acontecer às 24h, com a atmosfera 

neutra e o que representa para São Paulo 21h segundo o Greenwitch Mean Time – 

GMT. 

Item 7 – o tempo total foi de 58h para poder ter dois dias e duas noites simuladas.  

Item 8 – os dados foram salvos pelo modelo a cada 60min de simulação. 
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Item 9 – o valor médio dos ventos medidos no Parque Trianon pela estação no ponto 2 

(árvores mais densas) foi de 0,43m/s. Mas para maior de estabilidade do programa, foi 

considerada a velocidade inicial de 1m/s. Verificou-se em estudos anteriores que, 

quanto mais próxima de 0 a velocidade, maior a chance de problemas de convergência 

da simulação. 

Item 10 – segundo os resultados medidos para o ponto 2, não foi identificada uma 

direção predominante. Assim foi considerado o valor medido às 21h do dia 13 de 

novembro de 2013. 

Item 11 – está relacionado com a rugosidade do tecido urbano. Os cálculos do ENVI-

met são gerados a 2500m a partir do nível do mar e, a partir dessa altura, os dados são 

calculados até se chegar à superfície. Assim, pela escala, a rugosidade acaba não tendo 

muita influência e por isso foi mantida no default de 0.1. 

Item 12 – temperatura inicial medida às 21h do dia 13 de novembro de 2013, em 

Kelvin. 

Item 13 – umidade específica obtida nos dados da Universidade de Wyoming45, dados 

referentes à estação do Aeroporto Campo de Marte (código da estação: WMO 83779) 

Item 14 – dado registrado na medida de campo no Parque Trianon para o horário das 

21h do dia 13 de novembro de 2013. 

Item 15 – sem alteração 

16 Temperatura inicial do solo na primeira camada (0-20 cm) [K] = 291.5 

17 Temperatura inicial do solo na segunda camada (20-50 cm) [K] = 293 

18 Temperatura inicial do solo na terceira camada (abaixo 50 cm) 

[K] 

=296 

19 Umidade relativa do solo na primeira camada (0-20 cm) =40 

20 Umidade relativa do solo na segunda camada (20-50 cm) =50 

21 Umidade relativa do solo na terceira camada (abaixo 50 cm) =60 

Item 16 – dados do sensor para temperatura do solo medido de 18,5°C no Parque 

Trianon, em Kelvin. 

Itens 17 e 18 - dados estimados em função das medições feitas no Parque Trianon. 

                                                 
45 Disponível em: < http://weather.uwyo.edu/upperair/sounding.html >. Acesso em março de 2013. 

  

http://weather.uwyo.edu/upperair/sounding.html
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Itens 19, 20 e 21 – dados estimados pelo Prof. Dr. Humberto Ribeiro da Rocha do IAG-

USP para o período de setembro sem chuvas (10 dias antes das medições). 

22 Calculo de resistência estomática  (1=Deardorff, 2=A-gs) = 2 

23 Concentração de CO2 [ppm]            = 400ppm 

24 Cobertura de nuvens – céu médio (x/8) = 4/8 

25 Fator de ajuste da radiação solar (0.5 - 1.5) = 0.9 

Item 22 – escolha pelo modelo de Jacobs (1994) para o cálculo da fisiologia da 

vegetação. 

Item 23 – atualização do dado de concentração de CO2 pelos estudos de Wolf (2000). 

Item 24 – de acordo com os dados de nebulosidade fornecido pelo Laboratório 

MASTER do IAG-USP46. 

Item 25 – fator de ajuste da radiação solar do modelo com os dados fornecidos pela 

estação meteorológica do IAG-USP localizado no Parque de Ciência e Tecnologia na 

Água Funda47.  

7.1.2 RESULTADO DA SIMULAÇÃO DE CALIBRAÇÃO 

Inicialmente foi feito o processo de calibração do modelo, considerando-se os dados da 

medição no período de dias frios. No entanto, para uma condição de clima tropical, o 

principal benefício da vegetação que é o sombreamento, será sentido principalmente no 

período de dias quentes. Assim, o modelo também foi ajustado de acordo com os dados 

medidos no mês de novembro de 2013. 

A maior dificuldade nessa fase de estudo foi encontrar dados representativos de 

materiais como solo48 (composição, conteúdo de água no ponto de murcha, saturação e 

capacidade de campo) e asfalto49 (espessura, albedo, condutividade térmica) do local de 

estudo. Para a obtenção desses dados, foram feitos contatos com orgão públicos 

                                                 
46 Disponível em:< http://www.iag.usp.br/meteo/labmicro/Data >. Acesso em março de 2013. 

47 Disponível em: < http://www.estacao.iag.usp.br/ >. Acesso em março de 2013.  

48 Informação verbal dos dados de solo foram obtidos com o Prof. Humberto Ribeiro da Rocha do 

Laboratório de Clima e Biosferada, área de ciências atmosféricas que estão avaliando modelos de balanço 

de energia em áreas urbanas e em florestas.  

49 Estudo de Hellmann (2008) apresenta dados sobre as propriedades térmicas do asfalto. 

http://www.iag.usp.br/meteo/labmicro/Data
http://www.estacao.iag.usp.br/
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(Secretaria do Verde, Embrapa, Instituto Biológico) e verificou-se que faltam estudos 

voltados para o levantamento dessa informações. Na primeira fase de simulações foram 

considerados dados específicos das condições climáticas da cidade de São Paulo e dados 

das características da envoltória e da cobertura dos edifícios. Os resultados estão 

indicados na Figura 112. Buscando melhor correspondência entre dados medidos e 

simulados, numa segunda fase de simulações foi feita, com alterações nas características 

do solo e asfalto, assim como o ajuste na curva de radiação considerada pelo modelo 

(Figura 113). Os demais dados de entrada foram mantidos em relação à primeira fase de 

simulação. 

Deve-se ter cuidado com a mudanças na configuração de entrada do modelo, pois como 

toda ferramenta complexa, pode gerar resultados equivocados dependendo dos ajustes 

feitos e também deve-se verificar o que é necessário como resposta, para não gerar 

simulações com uma malha excessivamente fina, o que acarreta muito tempo para rodar 

a simulação. 

Na terceira fase de simulações foram feitas mudanças no fator de ajuste da curva de 

radiação solar de onda curta por meio de dados do Laboratório MASTER do IAG-USP 

e aumento da cobertura de nuvens médias no valor de 4/8. A Figura 114 mostra o 

resultado mais satisfatório da curva de temperatura do ar medida em relação à simulada. 

A configuração dos dados de entrada da terceira fase foi a calibração adotada para os 

estudos paramétricos no modelo ENVI-met.  

 

Figura 112: Resultados de temperatura do ar simulados no ENVI-met (receptor aa) e os 

dados medidos nas duas estações meteorológicas – primeira fase de simulações, para os 

dias 13 a 15 de novembro de 2013. 
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Figura 113: Resultados de temperatura do ar simulados no ENVI-met (receptor aa) e os 

dados medidos nas duas estações meteorológicas – segunda fase de simulações, para os 

dias 13 a 15 de novembro de 2013. 

 

 

Figura 114: Resultados de temperatura do ar simulados no ENVI-met (receptor aa) e os 

dados medidos nas duas estações meteorológicas – terceira fase de simulações, para os dias 

13 a 15 de novembro de 2013. 

 

7.2 SIMULAÇÕES PARAMÉTRICAS 

Após a calibração do ENVI-met para as condições locais do Parque Trianon, foram 

estruturadas quatro etapas de simulações, a fim de se verificar o efeito da vegetação a 

partir da interação solo-vegetação-atmosfera no modelo e a comparação de resultados a 

partir das variáveis climáticas (umidade específica, temperatura do ar e da superfície). 
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Foram construídos cenários paramétricos em que um único parâmetro era alterado por 

vez, mantendo-se os demais valores com a mesma configuração definida na calibração 

do modelo. 

7.2.1 CENÁRIOS DAS SIMULAÇÕES PARAMÉTRICAS  

Considerando-se que a influência da vegetação na temperatura do ar ocorre 

principalmente em grande parte devido à densidade foliar que contribui nos processos 

de evapotranspiração e sombreamento, buscou-se realizar a primeira etapa dos estudos 

paramétricos testando duas tipologias de árvores: uma com a copa no formato 

arredondado e outra alongada (elipse vertical), ambas com 20 metros de altura e com 

IAF  1, 3 e 5 (Figura 115). 

Buscou-se verificar nesses estudos o entendimento do modelo em relação ao IAF e à 

distribuição geométrica das aberturas na copa (gap fraction), assim como o efeito de 

obstrução pela copa em relação à radiação solar. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 115: Estrutura geral do processo de simulação na primeira etapa das simulações 

paramétricas. 

Na segunda etapa (Figura 116), foram geradas simulações em função das alterações da 

velocidade dos ventos na configuração dos dados de entrada. Durante a calibração do 

modelo foi considerada a velocidade de 1m/s para se evitar problemas de instabilidade e 

erros de convergência dos dados.  
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Figura 116: Estrutura geral do processo de simulação na segunda etapa das simulações 

paramétricas. 

Nessa etapa, o objetivo foi de verificar o efeito de obstrução da copa em relação à 

velocidade dos ventos, desde uma condição de baixa velocidade (0,5m/s) a uma extrema 

de 4m/s na altura 13 m. Foi calculado o percentual da redução da velocidade de acordo 

com o tipo da árvore (arredonda ou elíptica) com a análise do perfil do vento para 

diferentes alturas a partir do solo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 117: Estrutura geral do processo de simulação na terceira etapa das simulações 

paramétricas. 
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A evapotranspiração é definida como sendo o processo simultâneo de transferência de 

água para a atmosfera por evaporação da água do solo e da vegetação úmida e por 

transpiração das plantas. Assim o conteúdo de água no solo colabora diretamente no 

aumento da umidade e redução da temperatura do ar próxima ao solo.  

Na terceira etapa de simulação (Figura 117) foram consideradas as alterações nas 

características do solo em relação à umidade para três camadas. Na calibração final do 

modelo, a faixa superficial (0-20cm de profundidade) foi simulada com umidade 

relativa de 40%; a faixa intermediária (20cm-50cm), 50%; e a última camada (mais de 

50cm), 60%. Esses dados foram estimados para uma condição de primavera ou outono, 

com chuvas precedentes à data da medição de campo. 

Assim foram definidos dois cenários: uma condição durante dias quentes (chuvoso) com 

valores de umidade relativa de 90%, 95%, 95 % (camada superficial, intermediária, 

profunda) e outra para uma condição durante o período de dias frios (estiagem) com os 

valores de 30%, 50%, 70 %.  

Nessa fase, o objetivo foi de se verificar a influência da umidade do solo, contribuindo 

no processo de evapotranspiração junto com a vegetação a fim de reduzir a temperatura 

do ar próxima ao solo. Além disso foram comparados dados de umidade específica logo 

acima do solo e temperatura das superfícies (solo x asfalto). 

Na última etapa de simulações (Figura 118), o objetivo foi de se verificar a extensão do 

efeito da vegetação na temperatura do ar, a partir da borda do parque. Na fase de 

calibração do modelo, o tamanho das células compondo a malha ortogonal da 

modelagem foi de 10m x 10m por 2m de altura. 

As simulações paramétricas permitiram um refinamento da malha, diminuindo-se o 

tamanho das células para 5m x 5m e 2m x 2m no eixo x, y e mantendo a altura de 2m no 

eixo z. A vegetação considerada no interior do parque foi a árvore de copa arredondada 

com três valores para o IAF. Os demais dados de entrada para a atmosfera e solo foram 

mantidos segundo as configurações finais da calibração. 
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Figura 118: Estrutura geral do processo de simulação na quarta etapa das simulações 

paramétricas. 

7.2.2 MODELAGEM DAS ÁRVORES NO ENVI-MET 

O banco de dados de vegetação do ENVI-met (PLANTS.DAT) apresenta 27 tipos de 

vegetação e, a partir dos dados de altura e valores de DAF para a copa, foi possível 

calcular o IAF de cada indivíduo.  

A Tabela 16 mostra dados calculados do IAF e DAF para árvores com altura de 10, 

15m, 16m e 20m, a partir dos valores de DAF em 10 camadas, presentes no banco de 

dados do ENVI-met v.3.1. Observa-se a significativa variação do valor de IAF, podendo 

ter de 1,84 (MO) até 30,08 (Tb). Segundos os estudos de Caruzzo e Rocha (2000), os 

valores de IAF medidos para a floresta Amazônica, no Estado de Rondônia, foi de no 

máximo 5. Assim as tipologias presentes no banco de dados do modelo que apresentam 

valores de IAF para uma condição de parque urbano são: ds (4,73); L1 (2,70); TH 

(2,68); MO (0,92); DO (4,68); w (4,68); L2 (1,84).  

Por outro lado, apenas o valor total do IAF não possibilita saber com detalhes o formato 

da copa e a distribuição geométrica das aberturas (gap fraction). Assim, optou-se por 
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construir duas tipologias de árvores baseados em medições de IAF feitas no Trianon e 

dados levantados sobre a vegetação existente no parque. 

Tabela 16: Valores de DAF e IAF para os tipos de vegetação existentes no banco de dados do 

ENVI-met v. 3.1 

ÁRVORES 10M DAF IAF 

ds 4,73 4,73 

T1 16,98 16,98 

ÁRVORES 15M DAF IAF 

L1 2,70 4,05 

TH 2,68 4,02 

ÁRVORES 16M DAF IAF 

T2 14,80 23,68 

Tb 18,80 30,08 

ÁRVORES 20M DAF IAF 

MO 0,92 1,84 

DO 2,34 4,68 

DM 4,73 9,46 

dm 4,73 9,46 

sm 9,35 18,70 

bs 4,51 9,02 

sc 9,05 18,10 

w 2,34 4,68 

L2 0,92 1,84 

ee 11,84 23,68 

SP 1,26 2,50 

 

Nos estudos de Shinzato (2009), foi realizado um levantamento das principais espécies 

existentes na arborização de vias da cidade de São Paulo e, em geral, são árvores de 

copa média até 15m, a fim de se evitar problemas com a rede pública de energia. 

No entanto, nos parques urbanos, existe uma maior diversidade de espécies que em sua 

fase adulta apresentam alturas maiores que 30m. No Trianon, foram elencadas as 

principais espécies nativas e exóticas com as características de altura total, formato e 

diâmetro da copa, conforme mostra a Tabela 17.  

A forma geométrica da copa pode variar conforme a estrutura dos galhos principais, 

densidade das ramificações e tipos de folhas, assim encontram-se copas de formato 

arredondado, alongado; largo e arredondado; umbeliforme (formato de guarda-chuva); e 

piramidal (MASCARÓ, 2005). 

Para este trabalho foram escolhidos dois tipos de copa: a arredondada e a alongada, com 

20m de altura e 6m de diâmetro. O formato arredondado é o mais comum para as 
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espécies brasileiras, sendo o formato alongado característico de espécies como Ipê 

amarelo (Tabeluia sp.), Ipê branco (Tabebuia roseoalba), Paineira (Chorisia speciosa) e 

Eucalipto (Eucalyptus sp.). 

Tabela 17: Principais espécies de vegetação existente no Parque Trianon 

 

Nome cientifico 

Nome 

popular Local 

Formato da 

Copa 

Diâmetro 

(m) 

Altura  

(m) 

Caesalpinia ferrea 

var. leiostachya Pau Ferro nativa 

Arredondada 

larga 12 20-30 

Caesalpinia 

echinata Lam. Pau Brasil nativa arredondada 12 20-30 

Nectandra 

megapotamica Canela Preta nativa arredondada 10-20 15-25 

Chorisia 

speciosa Paineira nativa alongada 15 15-30 

Cariniana 

estrellensis 

Jequitiba 

Branco nativa piramidal 10-12 10-50 

Cerella 

fissilis Cedro nativa umbeliforme 7 10-25 

Phoenix 

dactylifera Tamareira exótica arredondada 4-6 15-25 

Salix 

babylonica 

Salgueiro 

Chorão exótica arredondada 6 8-20 

Spathodea 

campanulata Espatodea exótica arredondada 4 15-30 

Ficus sp. Figueira exótica arredondada 4 8 

Fonte: Lorenzi (1998) e SVMA (2005) 

 

 
 

Figura 119: Diferentes formatos de copas das árvores. 

Fonte: Mascaró (2005) 

A partir da escolha dos tipos de copa, foi feito um modelo 3D no programa Autocad, em 

que as árvores foram cortadas em faixas de 2m, gerando 10 camadas a partir do solo. A 

copa arredondada tem 14m de diâmetro e volume de 1767,15m3, enquanto a copa 

alongada apresenta 10m de diâmetro e 785,40m3 de volume. 



 156 

 

 
Figura 120: Porcentagem de volume para diferentes formatos de copa. 

    
Figura 121: Distribuição dos valores de IAF e DAF para 10 camadas de uma copa 

arredondada. 

Em seguida foi calculada a porcentagem do volume da copa em cada camada em 

relação ao volume total (Figura 120). Esses valores foram considerados no cálculo do 

IAF e DAF de cada árvore, a fim de se manter a mesma proporção na distribuição das 

folhas, conforme mostra a Figura 121, para a árvore arredondada com IAF de 5. 

As Figuras 122, 123 e 124 mostram o perfil do DAF para a árvore com copa 

arredondada, sendo que o A1 é uma árvore com IAF de 1m2/m2 O A2 representa uma 

árvore com IAF de 3 m2/m2 e o A3, uma árvore com IAF de 5 m2/m2. As folhas que se 

iniciam a 5m do solo e altura total de 20m.  

As Figuras 125, 126 e 127 mostram o perfil do DAF para a árvore com copa elíptica, 

sendo que o B1 é uma árvore com IAF de 1m2/m2 O B2 representa uma árvore com IAF 

de 3 m2/m2 e o B3, uma árvore com IAF de 5 m2/m2. As folhas que se iniciam a 5m do 

solo e altura total de 20m. No próximo capítulo serão apresentados os resultados para 

cada etapa das simulações, mostrando o efeito do sombreamento e processo de 
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evapotranspiração das novas tipologias de árvores criadas, a partir dos dados de 

temperatura do ar, umidade específica e temperatura superficial. 

 

Figura 122: Perfil do valor de IAF=1 distribuído em 10 camadas para copa esférica. 

 

Figura 123: Perfil do valor de IAF=3 distribuído em 10 camadas para copa esférica. 

 

Figura 124: Perfil do valor de IAF=5 distribuído em 10 camadas para copa esférica. 
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Figura 125: Perfil do valor de IAF=1 distribuído em 10 camadas para copa elíptica. 

 
 

Figura 126: Perfil do valor de IAF=3 distribuído em 10 camadas para copa elíptica. 

 

Figura 127: Perfil do valor de IAF=5 distribuído em 10 camadas para copa elíptica. 
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8. ANÁLISE DOS RESULTADOS E COMPROVAÇÃO DA TESE 

 

Conforme os cenários paramétricos apresentados no capítulo anterior, as simulações 

foram feitas utilizando o modelo ENVI-met e os resultados foram obtidos a partir dos 

dados específicos dos receptores e estão apresentados de acordo com as quatro etapas 

das simulações paramétricas propostas. 

8.1 RESULTADOS E ANÁLISES DAS SIMULAÇÕES PARAMÉTRICAS 

8.1.1 RESULTADOS ETAPA 1 

A cobertura do dossel influencia no total de radiação solar que atinge a superfície 

abaixo deste. O IAF e a forma como estão distribuídas as aberturas geométrica na copa 

(gap fraction) é o que definirá o efeito de obstrução do dossel, calculado em função da 

radiação solar incidente acima e abaixo do dossel. 

Objetivando avaliar o efeito das duas tipologias de árvores criadas (copa esférica e 

elíptica vertical), as simulações nessa etapa mantiveram os dados climáticos, assim 

como as características do solo, já definidos na fase de ajuste. 

A Figura 128 mostra efeito de obstrução pelo dossel, indicando a porcentagem de 

radiação direta que chega na altura de 13m (curva azul) e 0,2m (curva vermelha) a partir 

do solo considerando diferentes valores de IAF, obtidos para o dia 15 de novembro de 

2013 às 12h.   

 

Figura 128: Efeito de obstrução da radiação direta para duas alturas (13m, 0,2m) 
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Percebe-se pelo resultado das curvas de obstrução da radiação que ao aumentar o valor 

do IAF, a porcentagem de radiação chega no solo para IAF 5 é por volta de 5% da 

radiação solar que incide sob a copa. A curva hiperbólica na copa de formato elíptico 

apresenta valores maiores que a copa esférica, mostrando que o modelo ENVI-met 

calcula o coeficiente de extinção k e isso está ligado não apenas ao valor do IAF, mas 

no formato da copa. 

As Figuras 129, 130 e 131 mostram os resultados da temperatura do ar, umidade 

específica e temperatura de superfície abaixo dossel, respectivamente. Os dados foram 

obtidos por simulações realizada no dia 15 de novembro de 2013 às 15h. O horário foi 

escolhido devido à temperatura do ar máxima registrada pelas estações meteorológicas 

no parque Trianon. Foram comparados os resultados simulados para áreas com 

vegetação (IAF 1, 3 e 5) em relação à área da rua sem vegetação e com piso 

impermeável de asfalto. Além da variação no IAF, as árvores apresentaram diferenças 

no formato da copa (esférica e elíptica vertical). 

 

Figura 129: Temperatura do ar abaixo da copa esférica, elíptica vertical e na rua. 
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Figura 130: Umidade Específica abaixo da copa esférica, elíptica vertical e na rua. 

 

Figura 131: Temperatura de superfície para esférica, elíptica vertical e na rua. 

A altura de 13m corresponde ao meio da copa e de acordo com os resultados para um 

mesmo IAF de 2,5 (média do IAF para o parque Trianon), o meio da copa de formato 

elíptico vertical irá obstruir cerca de 60% da radiação total e a 2cm de solo, chega cerca 

de 20% (copa inteira pode obstruir até 80%) da radiação solar incidente. Esses valores 

ajudam a perceber o efeito do sombreamento provocada pela vegetação, ao mesmo 

tempo em que o modelo ENVI-met é capaz de perceber as variações do IAF em relação 

a distribuição geométrica das aberturas na copa (gap fraction). 

Nos resultados para temperatura do ar, percebe-se que para um mesmo valor de IAF e 

apenas variando o formato da copa, a temperatura do ar para a copa elíptica vertical é 
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em média 0,3°C menor que a copa esférica. Observa-se também uma redução máxima 

de 1ºC ao comparar o valor obtido abaixo da copa elíptica de IAF 5 em relação à 

temperatura do ar na rua. 

A Figura 130 mostra que a umidade específica para as simulações com copas elípticas 

apresentou valores de 11,1g/kg para IAF 1 à 11,4g/kg para IAF 5. A curva para 

umidade específica simulada para copas esférica, ficou abaixo dos valores para copas 

alongadas (esféricas), com valores variando entre 11,0g/kg (IAF 1) e 11,1g/kg (IAF 5). 

Comparando-se os valores de umidade específica abaixo do dossel com a área da rua 

sem vegetação, os valores obtidos foram menores, sendo que na rua obtivemos uma 

umidade específica de 10,97g/kg.  

A Figura 131 mostra o resultado para as temperaturas superficiais na região de estudo 

que apresentou o mesmo comportamento da temperatura, ou seja, com o aumento do 

sombreamento pelas copas, houve uma variação da temperatura superficial abaixo do 

dossel das árvores elíptica entre 39°C (IAF 1) a 49°C (IAF 5), variação próxima dos 

resultados abaixo do dossel para árvores esféricas entre 39,5 (IAF 1) a 49, 4°C (IAF 5). 

Comparando-se a temperatura superficial na área da rua e com vegetação, percebemos 

uma diferença máxima de 19°C entre o piso de asfalto exposto e na superfície abaixo do 

dossel de IAF 5 para copa elíptica. 

Dessa forma percebe-se que o efeito do sombreamento pela vegetação depende não só 

do valor para o IAF como o tipo copa também influencia nos resultados, pois esta indica 

a distribuição das folhas e aberturas na copa (gap fraction). 

8.1.2 RESULTADOS ETAPA 2 

Nessa etapa foram simulados os efeitos da velocidade do vento ao atravessar a copa de 

árvores com variações no valor do IAF (1, 3 e 5) e no formato do dossel (esférica, 

elíptica vertical).  A Figura 132 mostra a comparação do perfil do vento do solo até 39m 

de altura. Foram comparadas as seguintes tipologias de árvores: copas esféricas com 

IAF1 (A1), IAF 3 (A3) e IAF5 (A5); e copas elíptica com IAF 1 (B1), IAF 3 (B3) e 

IAF5 (B5). 

A Figuras 133 e 134 mostram a comparação do perfil de vento ao se aumentar a 

velocidade do vento de 1m/s até 4m/s. Nessa etapa, o objetivo foi de verificar o efeito 

de obstrução da copa em relação à velocidade dos ventos, desde uma condição de baixa 

velocidade (0,5m/s) a uma extrema de 4m/s na altura de 13 m. A Figura 137 e 138 
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mostram o percentual da redução da velocidade de acordo com o tipo da árvore 

(arredonda ou elíptica).  

 

Figura 132: Perfil da velocidade do vento para copas esféricas e elípticas. 

  

Figura 133: Perfil da velocidade do vento para copa elipsoide vertical. 

v=4m/s v=2m/s v=1m/s 
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Figura 134: Perfil da velocidade do vento para copa esférica. 

 
 

Figura 135: Perfil da velocidade do vento para copa esférica com v=0,5m/s 

v=4m/s v=2m/s v=1m/s 
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Figura 136: Perfil da velocidade do vento para copa elipsoide vertical com v=0,5m/s 

 

O perfil do vento muda com a presença da vegetação. Assim as simulações feitas com 

as duas tipologias de árvores (esféricas e elípticas) tiveram os resultados apresentados 

na Figura 133, em que a redução máxima da velocidade inicial de 1m/s foi para 0,5m/s 

(50%) ao passar pelo meio da copa esférica (h=13m). Percebe-se também que o efeito 

da copa redonda foi menor que a copa esférica, porque o diâmetro das copas é diferente 

com 15m (copa redonda) e 10m (copa elíptica). 

As Figuras 135 e 136 mostra o perfil do vento de 0,5m/s em relação à altura e observa-

se que o desenho das curvas é diferente em relação aos resultados obtidos para ventos 

de 1m/s, 2m/s e 4m/s. Assim mesmo rodando as simulações, percebe-se que o modelo 

apresentou erros na convergência dos dados, mostrando que na configuração dos dados 

de entrada, deve-se considerar a velocidade inicial sempre acima de 1m/s. 

As Figuras 137 e 138 mostram a porcentagem de redução do vento ao passar por 

diferentes tipologias de copa considerando uma velocidade do vento inicial de 1m/s, 

2m/s e 4m/s. Dessa forma é possível constar que a maior redução do vento pela copa, 

acontecerá para a copa arredondada, resultando na diminuição de 54,8% da velocidade 

inicial de 4m/s.   
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Figura 137:Porcentagem da redução do vento para copa esférica  

  

Figura 138: Porcentagem da redução do vento para copa elipsoide vertical. 

As Figuras 139 e 140 mostram a influência dos ventos na redução da temperatura do ar. 

Assim, observa-se a velocidade do vento de 4m/s para uma copa elíptica de IAF 5 

resulta numa temperatura do ar de 24,6°C, uma diferença de 1,9°C em relação à 

temperatura do ar na rua de 26,5°C. Isso mostra que além do efeito de 

evapotranspiração das plantas, o vento contribui na retirada do calor conforme aumenta 

a velocidade a partir de 1m/s 

v=4m/s v=2m/s v=1m/s 

v=4m/s v=2m/s v=1m/s 
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Figura 139: Temperatura do ar para diferentes velocidades do vento para copa esférica 

 

Figura 140: Temperatura do ar para diferentes velocidades do vento para copa elíptica 

De acordo com as Figuras 141 e 142, a ação dos ventos também contribui na umidade 

específica, com valor máximo de 11,4g/kg para copa com IAF de 5 e velocidade do 

vento de 4m/s. Enquanto numa área sem vegetação a umidade específica é de 11,3g/kg. 

Ambas as tipologias apresentaram praticamente os mesmos resultados para os valores 

umidade específica e aumento da umidade do ar ocorreu nos cenários de maior 

velocidade do vento e índice de área foliar  
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Figura 141: Umidade específica para diferentes velocidades do vento e valores de 

densidade para copa esférica 

 

Figura 142: Umidade específica para diferentes velocidades do vento e valores de 

densidade para copa elíptica  
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Nos resultados de temperatura de superfície, o menor valor foi de 34, 8°C abaixo de um 

dossel de copa redonda com IAF 5 e velocidade de 4m/s, enquanto na rua estava 53°C, 

uma redução de 18,2°. Comparando o mesmo cenário para a copa elíptica, a 

temperatura de superfície ficou 0,5°C abaixo do resultado para copa redonda, chegando 

a temperatura do ar de 34, 3°C. 

 

Figura 143: Temperatura de superfícies para diferentes velocidades do vento para copa 

esférica  

 
 

Figura 144: Temperatura de superfícies para diferentes velocidades do vento para copa 

elíptica 
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8.1.3  RESULTADOS ETAPA 3 

Nessa fase, o objetivo foi de se verificar a influência da umidade do solo, contribuindo 

no processo de evapotranspiração junto com a vegetação a fim de reduzir a temperatura 

do ar abaixo do dossel. 

Nas Figuras 145 e 146 o resultado da temperatura do ar abaixo da copa é o efeito 

combinado da perda de água pelas folhas (transpiração) e pelo solo (evaporação). 

Assim, quanto maior for o teor de umidade do solo e densidade foliar, menor serão as 

temperaturas do ar. Observa-se que copa elíptica de IAF 5 em conjunto com um solo de 

alta umidade resulta numa temperatura do ar de 25, 3°C, uma diferença de 0,7°C em 

relação à temperatura do ar na rua de 26°C.  

 

Figura 145: Temperatura do ar de acordo com variação da umidade do solo para copa 

esférica  

 



 171 

 

 

Figura 146: Temperatura do ar de acordo com variação da umidade do solo para copa 

elíptica 

Conforme as Figuras 141 e 142, o processo de evapotranspiração contribui na umidade 

específica, com valor máximo de 14,5g/kg para copa com IAF de 5 e solo com alto teor 

de umidade. Enquanto que acima do dossel, a umidade específica é de 12,8g/kg. Ambas 

as tipologias apresentaram resultados semelhantes para os valores umidade específica e 

aumento da umidade do ar ocorreu nos cenários de maior umidade do solo e índice de 

área foliar. 

 

Figura 147: Umidade específica do ar de acordo com variação da umidade do solo para 

copa esférica  
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Figura 148: Umidade específica do ar de acordo com variação da umidade do solo para 

copa elíptica. 

As Figura 147 e 148 mostram o resultado da temperatura de superfície em relação à 

variação do IAF. Nesse caso o efeito do sombreamento da copa junto com a perda de 

água na camada superior do solo, resultou em diferenças de até 23,8°C entre o asfalto 

descoberto e abaixo do dossel com IAF 5 e umidade relativa do solo de 90%, 95%, 95% 

(camada superficial, intermediária, profunda). 

 

 

Figura 149: Temperatura de superfície de acordo com variação da umidade do solo para 

copa esférica 
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Figura 150: Temperatura de superfície de acordo com variação da umidade do 

solo para elipsoide vertical. 

8.1.4 RESULTADOS DA ETAPA 4 

Nessa etapa, foram feitas simulações no modelo ENVI-met considerando-se 2 tipos de 

malhas ortogonais: uma construída com células de 10mx10m e 2m de altura e outra com 

5mx5m e 2m de altura, conforme mostra a Figura 144. O objetivo era verificar a 

extensão do efeito da vegetação a partir dos resultados da malha mais refinada 

(5mx5m). 

 (1)  (2) 

 
Figura 151: Tipos de malha ortogonal usada na modelagem: 10mx10m (1) e 5mx5m (2). 
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A Figura 156 mostra o resultado para malha ortogonal 5mx5m utilizando o aplicativo 

Leonardo do modelo ENVI-met que ajuda na visualização 2D para a temperatura do ar 

no dia 15/11 às 15h. Os resultados consideraram apenas árvores de IAF 1 e copa 

elíptica. 

 

Figura 152: Projeção da sombra de uma copa esférica e elipsoide vertical. 

 

Observa-se a temperatura do ar na área com árvores de IAF 1 que as temperaturas 

abaixo da copa variam de 24,0°C a 24,6°C. Na área da via de carros, observa-se uma 

temperatura de 24,9°C, gerando uma diferença máxima de até 0,88°C. 
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A Figura 157 mostra o resultado para malha ortogonal 5mx5m para a temperatura do ar 

no dia 15/11 às 15h. Os resultados consideraram apenas árvores de IAF 1 e copa 

elíptica. 

 

Figura 153: Projeção da sombra de uma copa esférica e elipsoide vertical. 

Na Figura 155, observa-se que temperatura do ar na área com árvores de IAF 3 

apresentam temperaturas abaixo da copa que variam de 23,8°C a 24,0,°C. Na área da 

via de carros, observa-se uma temperatura de 24,9°C, gerando uma diferença máxima 

de até 1,0°C.  

Visualizando melhor a borda da fachada nordeste do parque, conforme mostra a Figura 

164, percebe-se que a extensão do efeito na temperatura do ar avança 5m em relação ao 

sentido do vento de 1m/s. 
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Figura 154: Visualização da borda do parque 

Foi feito um corte transversal do parque para verificar com mais precisão, a localização 

e altura dos efeitos pela vegetação, conforme mostra os recortes AA, BB e CC. 

 

 

 
Figura 155: Corte Transversal do Parque 

No corte AA, pode-se identificar que existe uma influência dos ventos, aumentando a 

temperatura do ar na borda do parque de 24,0°C para 24,2°C.      

 

Figura 156: Corte transversal do parque AA 

 

AA BB CC 
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O efeito da rua localizada entre as duas parte do parque, mostra que a temperatura 

embaixo do dossel, varia entre 23,4°C e 23,4°C, e sob o asfalto a temperatura do ar 

sobre para 24,9°C. Sendo que parte desse calor está sendo empurrado para dentro do 

parque pelo efeito do vento com velocidade de 1m/s. 

 

Figura 157: Corte transversal do parque BB 

No corte CC, observa-se o efeito da vegetação abaixo do dossel, com uma temperatura 

do ar mais homogênea de 24,4°C. E a extensão do efeito é bem reduzida para árvores 

com copas de IAF 1, até 5m após a borda do parque é possível ver uma mudança na 

temperatura do ar acima do asfalto, reduzindo de 24,9°C para 24,8°C.  

 

Figura 158: Corte transversal do parque CC 
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Em seguida foi feito o mesmo tipo de visualização para o resultado obtido para o parque 

com IAF 5. A Figura 163 mostra que a extensão do efeito na borda do parque para a 

temperatura do ar, sendo que o efeito estende-se por 5m reduzindo a temperatura do ar 

de 24,9° (sob o asfalto) para 24,4°C e é possível ver uma faixa de 5m a 10m em que a 

temperatura ar fica por volta de 24,6°C (faixa na cor vermelha). Observa-se também que 

o efeito está no mesmo sentido do vento com velocidade de 1m/s. 

      

 

Figura 159: Projeção da sombra de uma copa esférica e elipsoide vertical. 

Foi feito um corte transversal do parque para verificar com mais precisão, a localização 

e altura dos efeitos pela vegetação, conforme mostra os recortes DD, EE e FF. 

 

 

 

Figura 160: Corte transversal do parque DD 

 
No corte DD, pode-se identificar que existe uma influência dos ventos, aumentando a 

temperatura do ar na borda do parque de 24,0°C para 24,2°C, da mesmo foram que aconteceu na 

simulação anterior com IAF 1. 

DD EE FF 
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Figura 161: Corte transversal do parque DD 

O efeito da rua localizada entre as duas partes do parque, mostra que a temperatura 

embaixo do dossel está por volta de 24,0°C e sob o asfalto a temperatura do ar é de 

24,9°C. Sendo que parte desse calor está sendo empurrado para dentro do parque pelo 

efeito do vento com velocidade de 1m/s. 

 
Figura 162: Corte transversal do parque EE 

No corte CC, observa-se o efeito da vegetação abaixo do dossel, com uma temperatura 

do ar mais homogênea de 24,4°C. Na extensão do efeito, existe uma redução da 

temperatura do ar na distância de 5m após o limite do parque, entre 24,2°C e 24,4°C, 

enquanto a temperatura do ar sob o asfalto é de 24,9°C. Em seguida, verifica-se uma 

faixa de 5m a 10m em que a temperatura do ar próxima ao asfalto 24,8°C. Dessa, 

considerando o efeito conjunto da evapotranspiração com a velocidade de 1m/s, o efeito 

chega a se estender por 15m a partir da borda do parque. 

 

 



 180 

 

 
Figura 163: Corte transversal do parque FF 
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9. CONSIDERAÇÕES FINAIS E CONCLUSÕES 

 
A partir das análises comparativas dos resultados das simulações paramétricas pelo 

modelo ENVI-met para o Parque Trianon, sob diferentes condições do solo-vegetação-

atmosfera, pode-se concluir que:  

- Em relação ao tipo de vegetação: ao se iniciar a pesquisa, acreditava-se que o 

principal elemento para definir o tipo da vegetação e sua influência seria o índice de 

área foliar. No entanto, utilizando-se o modelo ENVI-met, foi possível perceber, na fase 

de modelagem das tipologias das árvores com copa redonda (formato esférico) e 

alongada (formato elíptico vertical) que, além de definir a densidade do dossel pelas 

camadas de IAF e DAF, a distribuição geométrica das aberturas na copa (gap fraction) 

também se mostrou fundamental para definir a estrutura da copa.  

Dessa forma, o gap fraction interfere na distribuição das folhas e isso está relacionado 

diretamente com o efeito do sombreamento. Assim, nos estudos com as copas elípticas e 

esféricas, foi possível se verificar que mesmo tendo o mesmo valor de IAF, os 

resultados foram diferentes para o efeito da temperatura do ar, superficial e umidade 

específica.   

Foi importante verificar com as mudanças feitas no banco de dados de vegetação do 

modelo (PLANTS.DAT) que o ENVI-met considera o coeficiente de obstrução k nos 

cálculos e por isso que a radiação direta verificada logo abaixo do dossel, apresentou 

valores diferenciados nas duas tipologias simuladas. Os resultados mostraram que 

coeficiente de extinção k está ligado não apenas ao valor do IAF, mas no formato da 

copa. 

- Em relação a variação nas condições climáticas: observou-se nos estudos que o 

aumento da velocidade do vento na área de estudo, teve uma grande influência nos 

efeitos finais para temperatura do ar e de superfície. Nos resultados apresentados no 

capítulo anterior, a velocidade do vento de 4m/s para uma copa elíptica de IAF 5 resulta 

numa temperatura do ar de 24, 68°C, uma diferença de 3,87°C em relação à temperatura 

do ar na rua de 28,55°C.   

Esses estudos foram importantes para se quantificar o percentual da obstrução das copas 

relacionando as características das copas (altura, largura, IAF, formato) com a variação 

da velocidade dos ventos. Os resultados indicaram que um vento de 4m/s passando pelo 

meio de uma copa densa (IAF 5), a redução da velocidade chega a 53%. Para uma 
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mesma velocidade e diminuindo-se o IAF, observa-se cerca de 51% para IAF 3 e 30% 

de redução na velocidade inicial para IAF 1.  

Em relação ao modelo, buscava-se nos estudos paramétricos de simular o mais próximo 

das condições reais medidas em campo. No entanto, ao se definir o vento inicial de 0,5 

m/s, percebeu-se que os dados não estavam coerentes com os resultados obtidos para as 

demais velocidades dos ventos (1m/s. 2m/s e 4m/s). Assim esses resultados foram 

desconsiderados e o efeito mais próximo da condição real do parque foi de ventos a 

1m/s.  

- Em relação à variação nas condições do solo: verificou-se a importância da umidade 

do solo no processo de evapotranspiração da planta. O efeito conjunto do sombreamento 

das copas e a perda de água do solo por evaporação apresentou resultou em diferenças 

de até 23,8°C entre o asfalto descoberto e abaixo do dossel com IAF 5 e umidade 

relativa do solo de 90%, 95%, 95% (camada superficial, intermediária, profunda). 

O próprio modelo sugere como entrada padrão valores de 50%,50%,60¨% (camada 

superficial, intermediária, profunda) para a realização das simulações com vegetação e 

pede para evitar valores de umidade no solo abaixo 10%, para não comprometer o efeito 

de evapotranspiração.  

- Em relação à extensão do efeito:  reduzindo-se a malha ortogonal da modelagem 

para células de 5mx5m e 2m de altura, foi possível verificar que nas áreas onde existe o 

vento a favor, e considerando as condições específicas do Parque Trianon, verificou-se 

uma extensão entre 5m a 15m partir da borda do parque até uma altura de 3,5m acima 

da copa.  

- Em relação à sensação térmica do efeito: A fim de verificar a relação das condições 

medidas abaixo do dossel com a sensação térmica das pessaoas, foi calculada a 

Temperatura Equivalente Percebida – TEP (MONTEIRO, 2008), conforme mostra a 

equação 52, para os dados medidos nos dois pontos no parque Trianon e os dados 

obtidos para estação no Aeroporto de Congonhas. 

 TEP = -3,777 + 0,4828 · tar + 0,5172 · trm + 0,0802 · UR - 2,322 · var        (52) 

Onde,  

tar = temperatura do ar [°C] 

trm = temperatura média radiante [°C] 

UR = umidade relativa [%] 
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var= velocidade do vento 

 

Figura 164: Resultados para TEP nos pontos 1 e 2 no Pq. Trianon. 

A Figura 157 mostra que na maior parte do período as pessoas dentro do parque vão 

estar na condição de pouco frio e conforto. O ponto 1, localizado na entrada principal do 

parque, apresentou condições térmica agradável, apenas pouco de calor para os horários 

entre 13h e 15h no dia 15 de novembro de 2013.  

No aeroporto de Congonhas os valores para o TEP são mais elevados do que os pontos 

1 e 2 no parque, com um pico de 31°C às 15h do dia 15 de novembro de 2013. Nesse 

horário a diferença nos valores do TEP chegam a 3°C para o ponto1 e 5°C em relação 

ao ponto 2 (centro do parque).  

Conforme os estudos de Labaki et al. (2009), os agrupamentos arbóreos exercem 

influência numa escala maior do que uma única árvore. Ou seja, a disposição de 

elementos arbóreos pode aumentar a capacidade de redução da temperatura do ar e a 

atenuação da radiação incidente, bem como intensificar as sensações de conforto 

térmico ao usuário num determinado raio. Dessa forma é possível observar que mesmo 

a redução de 1°C na temperatura do ar pode representar de 3°C na sensação percebida 

das pessoas e ser o suficiente para estar em conforto térmico. 
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Este trabalho teve por objetivo quantificar o impacto da vegetação nos microclimas 

urbanos abaixo do dossel, em função das interações solo-vegetação-atmosfera. Essas 

interações consideram os efeitos:   

1) do dossel propriamente dito, expressos pelas variáveis índice de área foliar – IAF 

(Leaf Area Index – LAI) e distribuição geométrica das aberturas na copa (gap fraction);   

2) da cobertura do solo, expressa pela composição do solo, sua temperatura e teor de 

umidade,  

3) e das variáveis microclimáticas locais (temperatura do ar, umidade do ar, radiação 

solar, temperatura radiante media, temperatura superficial, direção e velocidade dos 

ventos).   

Considerando-se que o impacto da vegetação nos microclimas urbanos é função das 

interações solo-vegetação-atmosfera, e tendo em vista resultados de estudos anteriores, 

a hipótese deste trabalho é que, para o clima de São Paulo, em função dos processos de 

evapotranspiração e do sombreamento, a redução na temperatura do ar abaixo do 

dossel em parques urbanos será de cerca de 1o C e a redução da temperatura superficial 

será de cerca de 20oC, ambas em relação às áreas não sombreadas pela vegetação, e que 

esses efeitos limitam-se à borda do parque sob condições de baixa velocidade do vento, 

de cerca de 1 m/s. 

Em relação aos trabalhos já desenvolvidos sobre o efeito da vegetação no entorno, os 

resultados obtidos na pesquisa sobre a temperatura do ar estão de acordo a redução de 

até 3°C no entorno. No entanto, existe uma variação no que se refere aos resultados para 

a extensão do efeito. 

Segundo os estudos de Ca, Asaeda e Abu (1998), um parque de 60 hectares chega a 

reduzir a temperatura do ar em 1,5°C embaixo da copa às 12h com uma extensão do 

efeito de até 1km no sentido do vento. Givoni (1998) verificou a mesma redução na 

temperatura do ar (1,5°C) para o Parque Beijamin, em Haifa, Israel, sendo a extensão do 

efeito de no máximo 150m. Honjo e Takakura (1990), sugeriu que uma área de parque 

de comprimento 100m, pode influenciar o entorno a uma distância de 300m a 400m a 

partir do limite do parque e no sentido do vento.  

Acredita-se que a extensão do efeito no entorno está muito relacionada com a 

velocidade e sentido dos ventos. Assim serão necessários mais estudos voltados para a 

variação do vento na borda do parque. 
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Conforme com os resultados das simulações paramétricas, variando-se as caraterísticas 

do dossel, verificou-se uma redução máxima de 1ºC na temperatura do ar e de 19°C na 

temperatura superficial, ao se comparar os valores obtidos abaixo de uma copa densa 

(forma elíptica e IAF 5m2/m2) em relação às condições do entorno, fora do parque. 

Esse efeito se estende por, no máximo, 5m de distância a partir dos limites do parque, 

com velocidade do ar de 1m/s e umidade de 40% na camada superficial do solo (0-

20cm). Esses resultados comprovam a hipótese inicial e mostram não apenas a 

importância do tipo de vegetação escolhida (formato da copa, IAF e distribuição 

geométrica das aberturas na copa) como as características do meio em que ela está 

inserida (condições microclimáticas locais e de solo).   

A pesquisa buscou contribuiu para a teoria existente com resultados que pela primeira 

vez incluem variáveis principalmente do dossel que não eram quantificadas 

adequadamente para estudos nessa área, como densidade e distribuição das folhas na 

copa. Assim como mostrar um processo de uso e refinamento das modelagens no 

ENVI-met para estudos do impacto da vegetação em micro-escala, abaixo do dossel. Os 

resultados podem contribuir para a formulação de políticas públicas visando à mitigação 

dos efeitos de aquecimento urbano, particularmente diurnos, em climas tropicais. 
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