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Resumo
Em cidades de clima quente, a preocupação em proporcionar ambientes termicamente confortáveis 
torna-se imprescindível. O crescimento desordenado do ambiente construído com um traçado 
urbano desfavorável à insolação, ventilação e à transferência de calor pelos materiais do entorno, 
ocasiona modificações nos padrões de clima das cidades. Assim, esta pesquisa busca a correlação 
existente entre os parâmetros climáticos (variáveis de temperatura e umidade relativa do ar) e o 
parâmetro urbanístico denominado fator de visão do céu. O estudo desenvolvido analisa uma 
micro-região da cidade de São José dos Campos (SP) que compreende os bairros Parque 
Residencial Aquarius e Jardim das Indústrias. O Parque Residencial Aquarius vem apresentando 
uma acelerada ocupação vertical com novas construções comerciais e residenciais, em 
contraposição ao Jardim das Indústrias, bairro residencial com predominância de edificações com 
até dois pavimentos. A escolha da área baseou-se na hipótese de que com a intensificação da 
verticalidade, as variáveis de temperatura e umidade relativa do ar são interferidas pelos índices 
de fator de visão do céu resultantes da nova geometria urbana formada. A metodologia aplicada 
baseou-se em medições fixas das variáveis climáticas (realizadas nos períodos de verão e inverno) 
e análises de imagens, obtidas com câmera fotográfica acoplada a lente olho-de-peixe, dos pontos 
escolhidos da micro-região. As análises estatísticas dos resultados demonstraram que o bairro 
Parque Residencial Aquarius apresenta temperaturas ligeiramente mais elevadas que o Jardim das 
Indústrias, tanto no período diurno quanto no noturno. Foi possível comprovar também que as 
correlações entre o FVC e a intensidade de ilhas de calor noturnas foram negativas e significantes, 
portanto, os pontos com menores valores de FVC apresentaram maior intensidade de ilha de calor.  
A pesquisa confirma que o FVC é um parâmetro importante na identificação de ilhas de calor.
Palavras-chave: Clima Urbano,Fator de Visão do Céu, Desenho Urbano.
Abstract
In cities with warm climates, the concern to provide thermally comfortable environments becomes 
imperative. The sprawl of the built environment in an urban layout unfavorable to sunlight, 
ventilation and heat transfer through the surrounding material causes changes in weather patterns 
of towns. Thus, this research shows the correlation between climatic parameters (variables of 
temperature and relative humidity) and the parameter called urban sky view factor. The developed 
study analyzes a micro-region of São José dos Campos (SP) which comprehends the neighborhoods 
Parque Residencial Aquarius and Jardim das Indústrias. Parque Residencial Aquarius shows an 
accelerated vertical occupation with new residential and commercial buildings, as opposed to the 
Jardim das Indústrias, predominating residential buildings with two floors up. The choice of the 
area is based on the assumption that as the vertical extent of the urban area intensifies, the 
variables of temperature and relative humidity air change with the sky view factor resultant of the 
new geometry of the environment. The methodology applied was based on fixed measurements of 
climate variables (conducted during summer and winter) and analysis of images taken with camera 
coupled to lens-eye fish, the chosen points of the micro-region. Statistical analysis of results showed 
that Parque Residencial Aquarius with temperatures slightly higher than Jardim das Indústrias in 
daytime and at night. It could be demonstrated also that the correlations between FVC and intensity 
of heat islands night were negative and significant, so the points with lower values of FVC showed 
higher intensity of heat island. The research confirms that the FVC is an important parameter for 
identification of heat islands.
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1. INTRODUÇÃO
O crescimento desordenado do ambiente construído com um traçado urbano desfavorável à 
insolação, ventilação e à transferência de calor pelos materiais do entorno, ocasiona modificações 
nos padrões de clima das cidades. Portanto, a geometria urbana deve ser desenvolvida com base em 
princípios que levem em consideração características específicas locais, como topografia, padrões 
de vento, temperatura, umidade, insolação e obstrução do céu (OKE, 1987).

Buscando diretrizes para que o planejamento urbano gere ambientes saudáveis e confortáveis aos 
seus usuários, estudos são desenvolvidos baseados em diferentes metodologias e ferramentais. O 
fator de visão do céu (FVC) é um parâmetro frequentemente usado para descrever a geometria 
urbana, e apresenta resultados que validam sua estreita relação com variações climáticas urbanas 
como as ilhas de calor. Souza et al. (2010) estabeleceram uma relação entre a formação de ilhas de 
calor e o FVC através de análises de tendências térmicas de um bairro residencial da cidade de 
Bauru – SP. Comparando dados de máxima intensidade de ilha de calor noturna da região com um 
modelo empírico, verificaram que a temperatura urbana noturna sofre variação conforme os 
diferentes valores de FVC encontrados nos pontos determinados. 
Alterações no balanço de radiação são geradas pela diminuição na radiação recebida em zonas 
sombreadas, aumento da radiação solar recebida e refletida internamente em cânions urbanos, 
captação e armazenamento de calor pelos materiais de construção e redução da radiação de onda 
longa emitida pela área urbana para a atmosfera devido às obstruções locais (OKE, 1987). A 
quantidade de céu visível de um determinado ponto, ou seja, o céu disponível para a dispersão de 
energia térmica pode ser determinado pelo fator de visão do céu que varia de 0 (zero) até 1 (um), 
sendo que o valor 1 corresponde a uma área sem qualquer obstáculo que se interponha entre o ponto 
escolhido e o céu.
O FVC pode ser determinado por métodos analíticos (geométricos), fotográficos ou 
computacionais, empregando teodolitos, câmeras digitais com lentes olho-de-peixe ou avaliações de 
banco de dados 3D da morfologia urbana.

Em 1981, Oke iniciou estudos de análise da geometria urbana por métodos analíticos trabalhando 
primeiramente com modelos simplificados, ou seja, edifícios isolados. No entanto, para cânions 
com construções irregulares e não alinhadas essa metodologia necessitaria de algumas alterações. 
Watson e Johnson (1984), buscando complementar tal método, propuseram cálculos que levassem 
em conta um desenho urbano mais complexo baseado, portanto, em azimutes (ץ) e ângulos de 
elevação dos prédios circundantes (β).

A aplicação do método analítico demandava muita concentração e diversos cálculos matemáticos, 
assim, o advento das fotografias olho-de-peixe facilitou o cálculo do FVC. Svensson (2004) 
identificou e discutiu o fator de visão do céu em estudos de clima urbano através da análise de 
fotografias olho-de-peixe digitais. As imagens eram obtidas com uma câmera Nikon 8mm, ƒ2.8, 
FOV (campo de visada) de 180°. Já Souza (2007) aplicou uma metodologia computacional baseada 
em um SIG como ferramenta para armazenamento e tratamento de mapas de análises ambientais. 

Estas diferentes técnicas de aplicação do fator de visão do céu, bem como demonstração de 
processos metodológicos e contextuais são apresentadas de forma concisa na Tabela 1.
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Tabela 1 – Diferentes métodos para estimativa do fator de visão do céu

Métodos Aplicações Ferramentas Vantagens e Desvantagens
Analítico .Cálculos manuais de FVC

.Representações gráficas do FVC
.Modelos matemáticos
.Modelos gráficos

.Complexidade

.Maior demanda de tempo

.Profissionais especializados

.Suscetível a erros humanos

Manual .Estimativa de FVC
.Análise de geometria urbana
.Análise de índices de radiação 
.Comparações de desenho urbano e 
condições térmicas
.Levantamento de anomalias 
ambientais

.Câmeras convencionais

.Lentes olho-de-peixe

.Sensor óptico olho-de peixe

.Análises manuais

.Digitalizadores de imagens

.Softwares de processamento

.Menor FOV (campo de visada)

.Suscetível a erros humanos

.Demorado processo de revelação da 
imagem
.Análises manuais

Fotográfico

Digital .Estimativa de FVC
.Análise de geometria urbana
.Análise de índices de radiação 
.Comparações de desenho urbano e 
condições térmicas
.Levantamento de anomalias
ambientais

.Câmeras digitais

.Lentes olho-de-peixe

.Softwares de processamento

.FOV (campo de visada) até 187°

.Rapidez de obtenção e análise

.Processamento adequado ao estudo 
pretendido
.Automação de análises

Computacional .Modelos 3D de cenas 
.Mapas temáticos
.Simulações de situações
.Rearranjos urbanos
.Integração de diferentes 
parâmetros 
.Armazenamento de dados

.Imagens aéreas

.GPS

.SIG

.Softwares de processamento de 
imagens e dados

.Diferentes simulações

.Precisão

.Rapidez

.Dados em tempo real

.Automação de dados

.Fácil visualização dos fenômenos

.Falhas em banco de dados

.Limitação a condições climáticas 
favoráveis
.Equipamentos sofisticados

Considerando assim estas análises e metodologias já desenvolvidas, a pesquisa realizada, 
estudou uma micro-região de São José dos Campos - SP (latitude 23° 6’ S, longitude 45° 31’ 
W e altitude de 594m). A cidade está localizada entre São Paulo e Rio de Janeiro e, além 
disso, a proximidade do Porto de São Sebastião e da Serra da Mantiqueira vem consolidando 
São José dos Campos como um centro regional de compras e serviços do Vale do Paraíba, 
Litoral Norte e Sul de Minas Gerais (São José em Dados, 2008). A micro-região estudada 
apresenta um forte crescimento na construção de novos prédios de gabarito elevado (alguns 
chegando a 26 andares). Portanto, a motivação para o trabalho foi comparar o tipo de 
ocupação do bairro Parque Residencial Aquarius com a do Jardim das Indústrias - bairro 
vizinho com predominância de residências de até 2 pavimentos.

2. METODOLOGIA
Para a coleta de dados nos bairros Parque Residencial Aquarius e Jardim das Indústrias, 
adotou-se uma sequência de métodos para reconhecimento, levantamento e análise da região 
em estudo. Em um primeiro momento foram observadas as características locais para a 
escolha dos pontos de acordo com as necessidades especificadas para a realização da 
pesquisa. A partir da definição dos pontos, realizaram-se levantamentos referentes aos 
parâmetros urbanísticos e climáticos, assim como a geração de isolinhas térmicas e de 
estimativa do fator de visão do céu. Para a compreensão dos dados coletados foi realizada 
uma análise estatística buscando uma melhor organização dos resultados.    
Para entender o comportamento térmico desta área de São José dos Campos empregou-se a 
espacialização dos dados levantados de temperatura do ar, umidade relativa do ar e fator de 
visão do céu, em mapas temáticos. A partir do método fotográfico digital para estimativa do 
fator de visão do céu e de análises estatísticas dos dados coletados, estabeleceu-se uma 
correlação entre os parâmetros levantados.
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2.1. Escolha dos pontos de análise
Após o reconhecimento da micro-região de estudo foram definidos os pontos para as análises. 
Tal escolha foi feita através do levantamento de campo, análise de mapas e imagens de 
satélite, buscando uma distribuição que atendesse aos diferentes usos do solo, verticalidade e 
desenho urbano. Na elaboração dos mapas temáticos utilizou-se o banco de dados Cidade 
Viva 2010, através do software SPRING 5.1, da Secretaria de Planejamento da cidade de São 
José dos Campos. 

Para a coleta dos dados de temperatura e 
umidade relativa do ar utilizaram-se 
registradores com protetores para 
medições em ambientes externos. Para a 
escolha foram considerados critérios 
quanto à localização do equipamento, 
melhor situação de exposição dos 
sensores com relação às intempéries e 
radiação solar, bem como a segurança do 
local. As áreas de instalação dos 
registradores eram, no geral, gramadas e 
sem cobertura. As medições no bairro 
Parque Residencial Aquarius foram 
realizadas em 10 locais que representam 
diferentes condições em relação às 
características ambientais e à ocupação 
urbanística. Para as medições no Jardim 
das Indústrias foram eleitos 4 pontos de 
coleta de dados (Figura 1).

Figura 1 – Localização dos pontos. Fonte: autor, 2011

2.2. Análise dos parâmetros urbanísticos
Após a escolha dos pontos de coleta de dados buscou-se uma melhor compreensão da 
geometria local e um levantamento mais detalhado das superfícies de ocupação da micro-
região em estudo. Assim, os parâmetros urbanísticos como superfícies de ocupação, 
categorias altimétricas e relação H/W foram observados para a identificação de algumas 
características urbanas da região.

Para a elaboração do mapa de superfícies de ocupação foi necessária a utilização da base 
digital dos bairros e da imagem de satélite Quickbird (que por ser georeferenciada facilitou o 
desenvolvimento do material gráfico) referente ao ano de 2008, ambas provenientes do banco 
de dados Cidade Viva 2010 da Secretaria de Planejamento da cidade de São José dos Campos.
Através da base digital da micro-região, foi realizado um levantamento in loco dos materiais 
de superfície e, posteriormente, uma comparação com os identificados por meio da 
interpretação visual da imagem de satélite. Com tal identificação foi possível verificar os 
materiais do entorno e pressupor o comportamento dos mesmos através de suas propriedades 
térmicas.
O mapa de categorias altimétricas foi baseado em levantamentos in loco por meio de 
contagem de andares dos edifícios existentes. Assim, novos layers foram aplicados à base 
digital da micro-região, pelo software AutoCad 2008, representando a verticalidade 
encontrada nos bairros em análise. A figura 2 apresenta respectivamente o mapa de 
superfícies de ocupação e o de categorias altimétricas.
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Figura 2 – Superfícies de ocupação e categorias altimétricas, respectivamente. Fonte: autor, 2011

 

2.3. Medições dos parâmetros climáticos
Os dados referentes à temperatura do ar e à umidade relativa foram coletados nos 13 pontos 
escolhidos (Parque Residencial Aquarius e Jardim das Indústrias) simultaneamente e de forma 
contínua de 3 a 15 de agosto de 2010 – período de inverno e  de 19 de fevereiro a 1 de março 
de 2011 – período de verão. 

O intervalo de 15 em 15 minutos foi 
utilizado para registro das medições 
seguindo parâmetros adotados pela 
estação meteorológica da 
Universidade do Vale do Paraíba -
estação usada para comparação entre 
os dados da área rural e a área urbana
(Figura 3).  

 

Figura 4 – Registrador de temperatura e umidade, com protetor, para medições 
externas. Fonte: laboratório de conforto ambiental , UNICAMP

2.4. Estimativa do fator de visão do céu
Para a análise da geometria urbana adotou-se o método fotográfico com o uso da câmera 
fotográfica digital, Canon, EOS 450D com lente olho-de-peixe, Sigma, EX 4.5mm.

 
Figura 3 – Destaque da área em estudo no município e 

localização da estação meteorológica. Fonte: autor, 2011.

Os dados foram coletados através de registradores, marca Testo, 
modelo 175. Na figura 4 observa-se um registrador de temperatura 
e umidade com o protetor para realização de medições em 
ambientes abertos. Os aparelhos utilizados foram instalados em 
áreas externas a uma altura de 1,50m do nível do solo.
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Para a captura das imagens o tripé foi colocado nos eixos das vias e nos pontos de medições 
climáticas. Além disso, a câmera foi instalada em dois níveis distintos de altura (0,60m do 
solo e 1,50m do solo), estando nivelada e voltada para o Norte. Segundo resultados obtidos 
por Svensson (2004) as fotografias tiradas a uma altura próxima ao solo apresentaram 
melhores avaliações de clima urbano. Assim, esta pesquisa buscou também averiguar a 
interferência das alturas na estimativa do fator de visão do céu. As imagens foram obtidas em 
16/08/2010 e 21/08/2010. A estimativa do índice de obstrução do céu foi proveniente das 
análises dos levantamentos fotográficos pelo software Gap Light Analyzer 2.0 (GLA).
As fotografias com lente olho-de-peixe foram inseridas no software GLA, registradas e 
transformadas em monocromáticas para o cálculo do fator de visão do céu.  Imagens obtidas 
em dias nublados apresentaram resultados mais eficientes na leitura feita pelo software, 
destacando com maior nitidez o limite entre a área do céu e a das edificações. 

Tabela 2 – Entorno, localização e fatores de visão do céu dos pontos em análise

O entorno, localização dos pontos e FVC dos 
pontos estão representados na Tabela 2.

 Geração de Isolinhas
Na figura 5, isolinhas foram geradas pelo software Surfer 8.01, para a espacialização das 
temperaturas do ar, amplitude térmica, intensidade de ilha de calor e FVC.
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Figura 5 – Isolinhas: temperatura do ar máxima (a), mínima (b) e amplitude térmica (c). Inverno e verão, 
respectivamente. Fonte: autor, 2011.

Para uma melhor representação gráfica do comportamento térmico da região e da geometria 
urbana local (fator de visão do céu), no gráfico de isolinhas foi inserida a malha urbana da 
microrregião, com os respectivos pontos em análise, através de edição da base cartográfica no 
software AutoCad 2007. A visualização dos parâmetros levantados para a pesquisa é referente 
às médias de todos os horários coletados no dia, de todo o período de trabalho de campo, 
separados para os períodos de inverno e verão. Segundo Pezzuto (2007), através da 
visualização de distribuição de temperatura observada pelas isolinhas, é possível gerar 
diretrizes para novos edifícios, como a identificação de áreas de aquecimento potencial, em 
que não são recomendáveis construções.  

2.5. Análise estatística dos resultados
A compreensão do desempenho térmico da área se dá pela comparação dos resultados obtidos 
e por análises descritivas de todas as variáveis coletadas, análises descritivas estratificadas por 
categorias (estação e período) e análises de correlação.

Primeiramente foram observadas as temperaturas médias gerais, assim como as temperaturas 
máxima, mínima e umidade relativa do ar. Após a análise descritiva geral dos dados foram 
realizadas análises do comportamento térmico da região estratificadas em bairros, estação 
(inverno e verão) e período (diurno e noturno). A segunda etapa de avaliação dos resultados 
baseou-se em análises de correlação entre os dados térmicos dos bairros, fator de visão do céu 
e formação de ilhas de calor noturnas. Para as análises de correlação foram utilizados o 
coeficiente de correlação e o p-valor. As correlações entre FVC e a formação de ilhas de calor 
foi determinada pela comparação dos valores estimados de FVC e a intensidade de ilha de 
calor noturna, ou seja, pelas diferenças médias de temperatura noturna do ar (19:00 – 6:00) 
dos pontos em estudo e os dados disponibilizados pela estação meteorológica adotada.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

3.1. Comportamento térmico da região em análise

Os dados obtidos nos pontos possibilitaram a identificação de pequenas variações térmicas. 
Analisando os dados gerais coletados verifica-se que as temperaturas máximas diárias 
ocorreram entre as 13:00 e 15:00 e que o período com menores temperaturas encontra-se por 
volta das 7:00 da manhã (Figura 6). Isto ocorre tanto para as médias gerais, quanto para o 
período de inverno ou verão. Considerando as médias de temperatura estratificada percebe-se 
que “Guli Guli”, “Vinac” e “Aquarius III” tiveram as maiores médias térmicas, enquanto que, 
“Saint Marie”, “Araruama” e “llha de Bali” apresentaram as menores temperaturas (Figura 7).
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Figura 6 – Média da temperatura por hora. Fonte: autor, 
2011

Figura 7 – Médias de temperatura. Fonte: autor, 
2011

Parque Residencial Aquarius  Jardim das Indústrias

3.2. Análises estratificadas por estação
No inverno, o ponto “Paloma” apresentou os maiores valores para as temperaturas mínimas 
demonstrando que sua localização em uma área com concentração de altos edifícios em vias 
de pequenos recuos, contribui para o armazenamento térmico durante o dia e dificulta a saída 
de calor no período noturno. A temperatura máxima encontrada em “Vinac” pode ser 
explicada pela configuração da área de inserção do ponto, nas proximidades de um grande 
vazio urbano e de um condomínio residencial horizontal, fato que contribui para um maior 
acesso solar (Tabela 3). A máxima temperatura observada para o período de verão foi 
referente ao ponto “Aquarius III” (34°C) e a menor, de 30°C, no “Araruama”. Observa-se 
também que o ponto “Paloma” apresentou maior umidade relativa do ar com 91,5%, valor 
consideravelmente superior aos demais pontos, que variaram de 76,5% a 86,4% (Tabela 4). 

Tabela 3 – Dados - inverno. Fonte: autor, 2011 Tabela 4 – Dados  - verão. Fonte: autor, 2011
Ponto FVC Temperatura 

do ar 
máxima 

(°C)

Temperatura 
do ar 

mínima (°C)

Amplitude 
térmica 

(°C)

Umidade 
relativa 
média 
(%)

Vila 
Ferrara

0,40 23,4 13,6 9,8 72,8

Aquarius 
II

0,39 22,6 13,8 8,9 78,2

Paloma 0,08 19,8 14,8 5,1 72,4
Aquarius 

III
0,42 23,6 13,8 9,7 79,0

Vinac 0,33 25,9 14,1 11,8 88,8
Guli Guli 0,10 22,4 14,2 8,2 74,8
Bellagio 0,29 21,6 13,8 7,8 81,6

Classique 0,18 23,1 14,1 9,0 76,6PA
R

Q
U

E 
R

ES
ID

EN
C

IA
L 

A
Q

U
A

R
IU

S

Ilha de 
Bali

0,33 21,1 13,8 7,3 80,2

Saint 
Marie

0,15 21,4 13,8 7,6 87,9

Garden 
Flores

0,35 23,6 13,8 9,9 76,3

Pau a 
Pique

0,25 24,0 14,2 9,9 76,7

Araruama 0,30 21,2 13,8 7,5 78,7

JA
R

D
IM

 D
A

S 
IN

D
Ú

ST
R

IA
S

Média  
pontos 
urbanos

22,6 14,0 8,6 78,8

Estação 
UNIVAP

21,3 12,3 9,1 74,9

Ponto FVC Temperatura 
do ar 

máxima 
(°C)

Temperatura 
do ar 

mínima (°C)

Amplitude 
térmica 

(°C)

Umidade 
relativa 
média 
(%)

Vila 
Ferrara

0,40 33,4 21,0
12,4 81,4

Aquarius 
II

0,39 31,7 21,3
10,4 81,9

Paloma 0,08 31,4 22,0 9,4 91,5
Aquarius 

III
0,42 34,0 21,4

12,6 80,8
Vinac 0,33 33,3 21,1 12,3 82,9

Guli Guli 0,10 33,2 22,8 10,4 79,2
Bellagio 0,29 31,9 21,2 10,7 77,6
Classique 0,18 31,6 21,2 10,4 86,4PA

R
Q
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R
ES

ID
EN

C
IA

L 
A

Q
U

A
R

IU
S

Ilha de 
Bali

0,33 30,8 21,0
9,8 --

Saint 
Marie

0,15 31,1 21,0
10,1 82,6

Garden 
Flores

0,35 32,2 21,0
11,2 81,4

Pau a 
Pique

0,25 32,1 21,1
11,0 76,5

Araruama 0,30 30,0 21,2 8,9 77,7

JA
R

D
IM

 D
A

S 
N

D
Ú

ST
R

IA
S

Média dos 
pontos 
urbanos

32,1 21,3 10,7 81,7

Estação 
UNIVAP

29,2 18,2 11,0 78,7

3.3. Análises estratificadas por período
Uma série crescente com os valores das médias por ponto de medição estratificados entre 
período noturno e diurno mostra que dentre os 13 pontos de medições, o “Saint Marie” e o 
“Araruama” apresentaram menores temperaturas para o período diurno, no entanto, durante a 
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noite a temperatura nestes dois pontos sofre uma pequena elevação. Já o ponto “Vila Ferrara” 
(com 22,7°C durante o período diurno) teve uma queda de aproximadamente 4°C para o 
período noturno. Os pontos “Paloma” e “Guli Guli”, que apresentaram os menores valores de 
FVC, mostraram as maiores temperaturas para o período noturno. Observa-se assim, uma 
relação entre a presença de ilhas de calor noturnas e a geometria urbana de um ponto. 

3.4. Análises estratificadas por bairro
Nas análises dos dados estratificados por bairro, estação (inverno e verão) e período (diurno e 
noturno), observa-se que a diferença de temperatura entre os bairros é mínima, no entanto, a 
temperatura do Parque Residencial Aquarius (20,88°C) é superior a do Jardim das Indústrias 
(20,51°C). Verifica-se também alta significância nas diferenças entre inverno e verão em cada 
bairro, e que o Parque Residencial Aquarius é 0,32°C mais quente no inverno e 0,42°C no 
verão, em relação ao Jardim das Indústrias. Quanto a estratificação por período nota-se que o 
Parque Residencial Aquarius, apresenta temperaturas mais elevadas que o Jardim das 
Indústrias tanto no período diurno (0,53°C) como no noturno (0,19°C).

3.5. Análise de correlação entre os dados térmicos e o FVC
Foi adotada para a análise de correlação entre 
a temperatura, formação de ilhas de calor e o 
FVC a seguinte estratificação: altura e 
posicionamento do equipamento para 
obtenção das fotografias olho-de-peixe
(Tabela 5), agrupamento de valores estimados 
de FVC, comparação entre estações (inverno e 
verão) e período (diurno e noturno), assim 
como a diferença entre as médias de 
temperatura coletadas e as da estação 
meteorológica.

Tabela 5 – Estratificação FVC. Fonte: autor, 2011

Equipamento Nomenclatura Classificação
FVC_60 0,60m do nível do soloAltura

FVC_150 1,50m do nível do solo

FVC_P no ponto de análisePosicionamento

FVC_R no eixo da rua

FVC_baixo 0,00 – 0,33

FVC_médio 0,33 – 0,66

Visibilidade

FVC_alto 0,66 – 1,00

Fortes evidências de correlação positiva (quanto maior o FVC, maior a temperatura) para o 
período diurno são observadas. No entanto, para o período noturno e FVC_P, encontra-se 
significância para coeficientes negativos. Isto significa que durante a noite, quanto maior o 
FVC, menor será a temperatura naquele ponto. A figura 8 mostra a intensidade de ilha de 
calor noturna dos pontos. Observa-se nos dois casos que os pontos “Paloma” e “Guli Guli” 
(baixo FVC) apresentaram maior intensidade de ilha de calor noturna.
Figura 8 – Diferenças médias horárias de temperatura entre os pontos e a estação meteorológica para o inverno e 

verão, respectivamente. 
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A comparação entre os valores de FVC 
estimados e as diferenças médias horárias de 
temperatura dos pontos e da estação 
meteorológica (intensidade de ilha de calor) 
evidencia a formação de ilhas de calor 
noturnas nos pontos que apresentaram baixos 
FVC (Figura 9). As análises de correlação 
entre as ilhas de calor noturnas e o FVC 
mostraram que, tanto no inverno quanto no 
verão, aproximadamente 43% dos pontos 
estudados apresentaram maior intensidade de 
temperatura noturna para baixos valores de 
FVC, ou seja, em áreas com pouca área 
visível do céu. No destaque da figura 9, 
observam-se os pontos com considerável 
intensidade de ilhas de calor. Nota-se que os 
pontos com menor área visível de céu são 
aqueles com maior intensidade de ilha de 
calor noturna. É importante destacar que o 
FVC é o maior influenciador do aumento ou 
diminuição de calor no período noturno, 
considerando que o entorno dos pontos 
destacados na figura 9 apresenta diferentes 
características de altimetria, densidade e 
ocupação do solo. Também destaca-se o fato 
de que a maior parte dos pontos que 
apresentaram forte correlação entre a 
formação de ilhas de calor e o FVC pertence 
ao bairro Parque Residencial Aquarius, 
confirmando a influência da geometria
urbana no comportamento climático de uma 
região.

Figura 9 – Comparação entre FVC e intensidade de 
ilha de calor nos pontos em estudo.

4. CONCLUSÕES
Fatores como direção dos ventos, orientação
das ruas, topografia, radiação solar e 

densidade construída não foram observados 
para as análises climáticas dos bairros Parque 
Residencial Aquarius e Jardim das Indústrias, 
sendo portanto, pontos a serem aprofundados 
em pesquisas futuras.A maior significância 
encontrada entre temperatura e FVC foi para 
o período noturno. A pesquisa confirmou 
uma forte influência do FVC na formação de 
ilhas de calor para o período noturno. Pontos 
como “Paloma”, “Guli Guli” e “Classique”, 
com baixos fatores de visão do céu (0,08 –
0,13) apresentaram as maiores intensidades 
de ilhas de calor, identificando a influência 
da geometria urbana no comportamento 
climático do bairro Parque Residencial 
Aquarius.
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