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RESUMO: Uma das principais responsáveis pelas alterações do meio ambiente é a expansão 

urbana. As modificações provocadas nas características do solo se manifestam na atmosfera, no 

ciclo hidrológico e na vida dos seres vivos. Este trabalho busca realizar um estudo referente às Ilhas 

Urbanas de Calor, citando a cidade de Brasília/DF. É feita uma análise conceitual do assunto, 

através dos autores pesquisados, bem como discorrendo acerca das causas e conseqüências do 

problema. Em seguida, são apresentadas as considerações finais, evidenciando-se o problema do 

planejamento urbano como uma das principais causas do objeto em análise. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Os impactos ambientais se refletem de maneira direta na qualidade de vida da população de 

diversas formas e, juntamente com o crescimento acelerado das cidades impulsionado pelas 

atividades humanas, é um problema que vem se agravando. A falta de mecanismos de controle 

sobre estes impactos também é um agravante nestes casos, mas o que vêm chamando atenção de 

alguns autores para este problema, é a arquitetura imprópria ao clima, a responsabilidade pelo 

aumento da poluição e da quantidade de calor emitido nos centros urbanos, originando diversas 

alterações ambientais, incluindo danos à saúde, ao conforto térmico e à economia da população. A 

temperatura média anual em um centro urbano é tipicamente mais alta que a de suas redondezas. 

Em alguns dias esse contraste pode atingir cerca de 10º C ou mais (LOMBARDO, 1985).  

 

A Cidade de Brasília, mostrada por Gustavo Baptista, (SCIENTIFIC AMERICAN BRASIL, 

2010). 

 
“Apesar de planejados, Brasília e o Distrito Federal apresentam-se como um quadro 

resumido da realidade de países em desenvolvimento. O inchaço da mancha urbana é uma 

dessas características marcantes. O plano de instalação da capital previa uma população de 

500 mil habitantes no ano 2000, mas esse número já superou os dois milhões, criando sérios 

problemas urbanos. A periferização é uma dessas dificuldades”. (BAPTISTA, 2002) 

 

Vários fatores contribuem para o desenvolvimento de uma ilha de calor urbana, um deles é a 

concentração relativamente alta de fontes de calor nas cidades. As propriedades térmicas dos 

materiais das construções urbanas também facilitam a condução de calor mais rapidamente que o 

solo e a vegetação das áreas rurais, contribuindo para um aumento no contraste de temperatura entre 
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essas regiões. A perda de calor durante à noite, por radiação infravermelha para a atmosfera e para o 

espaço, é parcialmente compensada nas cidades pela liberação de calor das fontes antropogênicas, 

tais como veículos, indústrias e construções em geral (LOMBARDO, 1985; BAPTISTA, 2010; 

BAPTISTA, 2002; CABRAL, 1997; FREITAS, 2005; MOLION, 2001; MORAES, 2005; SOUZA, 

2004;). 

 

O objetivo deste trabalho é realizar um estudo sobre as Ilhas de Calor, tendo em vista que o 

problema ambiental é conseqüência de um planejamento urbano deficiente ou inexistente, que se 

desenvolve a partir de pressupostos que poderiam ser mitigados com ações tomadas previamente ao 

assentamento da população.  

 

 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

Inicialmente foi realizado um levantamento bibliográfico, no qual se realizou uma consulta a 

algumas bibliografias, entre elas, materiais acadêmicos, disponíveis em banco de dados virtuais. 

 

Como objeto de estudo, foram escolhidos dois artigos científicos: Revista Scientific 

American Brasil, aula aberta ano 1 nº 2. Ilha de Calor Urbana: Web Artigos, Universidade Federal 

Paraná, outubro 2009. 

 

A opção por esses artigos deve-se ao fato de terem sido considerados de melhor 

esclarecimento do tema para o presente estudo. Após, foram selecionados alguns materiais, através 

da internet como ferramenta de busca, em pesquisa de materiais onde seus títulos mencionassem os 

termos: “Ilhas de Calor”, “Ilhas de Carlos Urbana”, “Impactos da Urbanização”, “Alterações 

Climáticas”, sendo rastreadas trabalhos disponíveis acerca do assunto. 

 

 

 

3. DESENVOLVIMENTO 

 

Ilhas Urbanas de Calor são um fenômeno que ocorre sobre áreas urbanas, consistente na 

presença de temperaturas à superfície relativamente maiores que as encontradas nas regiões fora da 

cidade (regiões rurais ou periféricas com vegetação mais abundante). Alterações da umidade do ar e 

do vento também estão associadas à presença de ilha de calor urbana. O fenômeno ocorre da 

seguinte forma: à noite, uma brisa urbana, ou seja, um escoamento em direção ao centro urbano. 

Isso ocorre devido à presença de construções na cidade, cujo protótipo é a estrutura aérea conhecida 

por cânions urbanos. O efeito da geometria do cânion urbano é alterar o albedo urbano como um 

todo de forma a aumentar a absorção de radiação solar visível, com conseqüente aumento da 

temperatura. Como resultado, tem-se um decréscimo da perda de radiação infravermelha pelos 

cânions urbanos (cavidades) associada à altura dos prédios e à redução da largura das vias 

(LOMBARDO, 1985; BAPTISTA, 2010; BAPTISTA, 2002; CABRAL, 1997; FREITAS, 2005; 

MOLION, 2001; MORAES, 2005; SOUZA, 2004;). 

Entre as causas deste problema estão: a elevada capacidade de absorção de calor de 

superfícies urbanas como o asfalto, paredes de tijolo ou concreto, telhas de barro e de amianto; falta 

de áreas revestidas de vegetação, prejudicando o albedo, o poder refletor de determinada superfície 

(quanto maior a vegetação, maior é o poder refletor) e logo levando a uma maior absorção de calor; 

impermeabilização dos solos pelo calçamento e desvio da água por bueiros e galerias, o que rediz o 

http://www.tiosam.com/?q=C%C3%A2nions_urbanos


processo de evaporação, assim não usando o calor e sim absorvendo; concentração de edifícios que 

interfere na circulação dos ventos; poluição atmosférica que retém a radiação do calor, causando o 

aquecimento da atmosfera (Efeito Estufa); utilização de energia pelos veículos de combustão 

interna, pelas residências e pelas indústrias, aumentando o aquecimento da atmosfera; uso de 

materiais muito absorvedores da radiação solar (de baixa refletividade): maior acumulação de calor 

durante o dia devido as propriedades de absorção pelos materiais utilizados na construção da cidade 

(ou urbanização) e sua emissão durante o período noturno. Há balanços de energia e água 

particulares sobre as áreas urbanizadas que diferem dos respectivos balanços sobre paisagens 

naturais ou pouco modificados (LOMBARDO, 1985; BAPTISTA, 2010; BAPTISTA, 2002; 

CABRAL, 1997; FREITAS, 2005; MOLION, 2001; MORAES, 2005; SOUZA, 2004;). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Albedos de materiais urbanos.                 Figura 2 – Perfil da ilha de calor urbana.   

Fonte: site da EPA.                                                    Fonte: site da EPA.                    

 

 

 

Devido a esses fatores, o ar atmosférico na cidade é mais quente que nas áreas que 

circundam a cidade. O nome ilha de calor dá-se pelo fato de uma cidade apresentar em seu centro 

uma taxa de calor muito alta, enquanto em suas redondezas a taxa de calor é normal. Ou seja, o 

poder refletor de calor de suas redondezas é muito maior do que no centro dessa cidade. Os efeitos 

da poluição do ar também podem ser associados à formação das ilhas de calor urbanas. Uma série 

de reações químicas e fotoquímicas podem ocorrer em ambiente urbano poluído. Notavelmente, as 

reações fotoquímicas associadas à química dos sulfatos e nitratos envolvendo a radiação ultravioleta 

solar está associada à formação do ozônio, um gás altamente reativo e tóxico. O aumento da 

irradiância de onda longa da atmosfera em direção às superfícies urbanas associada ao aumento da 

concentração dos gases do efeito estufa sobre as cidades (C02, metano) modifica o balanço de 

energia (radiação e fluxos de calor) da superfície e da atmosfera. (LOMBARDO, 1985; 

BAPTISTA, 2010; BAPTISTA, 2002; CABRAL, 1997; FREITAS, 2005; MOLION, 2001; 

MORAES, 2005; SOUZA, 2004;). 

 

Pode-se evidenciar o aumento da temperatura no inverno nas cidades de latitudes médias, o 

que provoca muito desconforto nas cidades de clima tropical e quente. Outra  séria conseqüência do 

problema são as tempestades associadas a nuvens tipo Cumulonimbus ou Cb, pois a ilha de calor é 

um fenômeno também caracterizado pelo aumento da precipitação convetiva (LOMBARDO, 1985; 



BAPTISTA, 2010; BAPTISTA, 2002; CABRAL, 1997; FREITAS, 2005; MOLION, 2001; 

MORAES, 2005; SOUZA, 2004;). 

As ilhas de calor agravam as ondas de calor (canículas) com conseqüências sobre o aumento 

da mortalidade de idosos e doentes que apresentem redução em sua capacidade de termorregulação 

corpórea e de percepção da necessidade corpórea de hidratação (idosos e pacientes com doenças 

mentais ou de mobilidade) (LOMBARDO, 1985; BAPTISTA, 2010; BAPTISTA, 2002; CABRAL, 

1997; FREITAS, 2005; MOLION, 2001; MORAES, 2005; SOUZA, 2004;). 

 

Também como conseqüência da redução de áreas verdes, há uma diminuição da extensão 

das superfícies de evaporação (lagos, rios) e de evapotranspiração (parques, bosques, jardins, 

bulevares). Assim, as atividades humanas alteram os microclimas urbanos e as condições de 

conforto ambiental das cidades. A impermeabilização dos solos devido à pavimentação e desvio da 

água por bueiro e galerias, reduz o processo de evaporação e evapotranspiração urbana, 

modificando o balanço hídrico da superfície urbana, podendo aumentar a vulnerabilidade da 

população a enchentes e deslizamentos de terra (LOMBARDO, 1985; BAPTISTA, 2010; 

BAPTISTA, 2002; CABRAL, 1997; FREITAS, 2005; MOLION, 2001; MORAES, 2005; SOUZA, 

2004;). 

 

3.1 O CASO DE BRASÍLIA 

 

Brasília foi construída com base num minucioso planejamento urbano, apesar disso, o 

Distrito Federal, onde está a capital brasileira, sofre um crescimento desordenado da área urbana, 

que inclui não apenas a cidade propriamente dita, mas também o seu entorno. Esse crescimento tem 

provocado o aumento da favelização, realidade já bastante sentida, mesmo entre a população 

residente nos espaços centrais. Como se não bastasse, o inchaço da malha urbana do Distrito 

Federal já tem previsão para, em 2015, segundo fontes do BID (Banco Interamericano de 

Desenvolvimento), acomodar uma população acima de 6,6 milhões. É importante salientar que a 

relação entre migrantes e brasilienses natos no crescimento populacional é da ordem de 60% para 

40%, respectivamente. O comportamento térmico reflete esse crescimento, principalmente na 

porção sudoeste do Distrito Federal, que sofreu a alteração de paisagem mais significativa nos 

últimos 17 anos (LOMBARDO, 1985; BAPTISTA, 2010; BAPTISTA, 2002; CABRAL, 1997; 

FREITAS, 2005; MOLION, 2001; MORAES, 2005; SOUZA, 2004;). As imagens a seguir ilustram 

a variação das temperaturas em dois momentos distintos no Distrito Federal. 

 

 

 
Figura 3: Edifícios substituem vegetação  

Fonte: Revista Scientific American Brasil – Aula Aberta nº 2 – pagina: 28. 



 

Em uma breve analise visual, percebe-se que, na imagem termal de 1984, predominam tons 

amarelados. Já em 2001, os mais alaranjados. Por meio da escala de cores nota-se o incremento de 

temperatura.  

 

Uma sugestão que segue a partir festa análise é: se Brasília, que foi uma das poucas cidades 

planejadas no país está sofrendo com as Ilhas de Calor, o que podemos esperar de cidades que, além 

de planejamento inexistente, apresentam crescimento desordenado? 

 

 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Parte-se do princípio que todo mau planejamento leva a uma obra deficiente, imagina-se 

então, quando este é inexistente. Esta é a situação quando temos as Ilhas de Calor Urbano como 

objeto de análise, pois o fenômeno não ocorre por acaso; ele somente existe, porque as áreas 

urbanizadas têm sua capacidade de suporte extrapolada a cada dia, consumindo mais do que o 

necessário e gerando mais resíduos (sólidos, líquidos e gasosos) do que o ambiente pode assimilar. 

 

Sabe-se que o processo acelerado de desenvolvimento, leva em consideração somente 

interesses particulares e não permite que se considere a capacidade de recuperação do sistema. As 

alterações ambientais ocorrem em uma dinâmica social e econômica quando, dentro do processo de 

urbanização, o homem, buscando satisfazer suas necessidades biológicas e culturais, nem sempre 

considera os aspectos básicos da natureza local. Em geral, dentro deste processo, existe uma 

divergência de interesses e um desentendimento entre as linguagens ambientais e econômicas. 

 

É preciso entender que as cidades podem se tornar um fator limitante ao próprio 

desenvolvimento, caso não haja consciência de que somente um completo entendimento do clima e 

das características inerentes a cada cidade, poderá garantir a segurança das mesmas. Isso favorece a 

atividade econômica e assegura um aumento no conforto do homem urbano.  

 

Desenvolver estudos futuros voltados para as Ilhas de Calor Urbana, poderia significar uma 

contribuição na melhora na urbanização das cidades, e uma diminuição do impacto que este 

fenômeno causa no meio ambiente e, conseqüentemente, na vida das pessoas. 
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