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Resumo - Este trabalho teve como objetivo verificar a 

influência do adensamento construído nas variáveis climáticas de 

três cânions urbanos localizados no bairro Cambuí, na cidade de 

Campinas. A metodologia envolveu coleta de dados de 

temperatura do ar, por meio de medidas fixas, em três cânions de 

estudo, durante as estações de inverno e verão. Os resultados 

obtidos indicam que o sombreamento das superfícies, 

proporcionado pelo adensamento urbano, e a arborização 

urbana, pode modificar e até mesmo controlar a incidência solar 

nos cânions urbanos, interferindo nas condições climáticas. 
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I. INTRODUÇÃO 

As características dos cânions urbanos, como a geometria, 
os materiais de superfície e a vegetação, influenciam 
amplamente nas variáveis climáticas e interferem de forma 
significativa nas questões de conforto dos pedestres. 
Conforme exposto por Masiero e Souza [1], a diversidade de 
padrões de ocupação urbana incentivados e promovidos pela 
administração pública sem estudo climático-ambiental acabam 
por gerar na cidade ambientes com baixa qualidade térmica.  

Além disso, uma geometria urbana aplicada de forma 
incorreta pode provocar alterações significativas na 
temperatura do ar e velocidade do vento, intensificando 
fenômenos como a Ilha de Calor Urbana [2].  Faria e Mendes 
[3] investigaram a relação do uso e ocupação do solo com a 
temperatura do ar nas cidades de Bauru, Brasil, e Braga, 
Portugal, por meio de medidas fixas e móveis, e verificaram 
que tanto a vegetação como a verticalização têm potencial de 
modificar o comportamento térmico intraurbano.  

Chen-Yi. et al. [4] estudaram a relação entre a geometria 
urbana e a temperatura do ar na cidade de Taiwan e seus 
resultados evidenciaram que locais de baixa densidade 
construída e alta arborização urbana proporcionam menores 
temperaturas noturnas, não tendo sido obtidas correlações 
significativas durante o dia. Os autores justificam que neste 
período a temperatura do ar é influenciada por fatores como 
sombra, tráfego de veículos e radiação solar direta. Estudo na 
cidade de São José do Rio Preto e Cuiabá - MT, Brasil, sobre 
as implicações do uso do solo no comportamento climático 
relatam a contribuição da vegetação na amenização das 
temperaturas e o efeito do sombreamento das edificações 
como redutor das temperaturas máximas [1][5]. Já o estudo 
desenvolvido na cidade e Curitiba – PR, Brasil, evidencia um 

aumento de 0,6°C na temperatura do ar da num período de 30 
anos, associado à urbanização e atividades antrópicas [6]. 

O objetivo deste trabalho é verificar se existe influência do 
adensamento construído nas variáveis climáticas de três 
cânions urbanos localizados no bairro Cambuí. 

II. METODOLOGIA 

O clima da cidade de Campinas de acordo com a 
classificação de Köppen é Cwa, tropical de altitude, 
apresentando verão quente e úmido e inverno seco, vento 
predominante sudeste [7]. A área estudada localiza-se no 
bairro Cambuí, região central da cidade, a qual constitui uma 
área de predominância de uso misto e intenso processo de 
verticalização. Foi feito um estudo climático do bairro Cambuí 
para o qual selecionou-se três pontos (Fig. 1), tendo como 
critério o adensamento construído, buscando diferentes 
configurações de uso e ocupação do solo.  

  
Figura 1. Localização dos pontos de coleta de dados e da estação de referência 

do IAC. Adaptado de Google Earth (2016). 

Portanto, buscou-se pontos que apresentassem maior 
concentração de edifícios altos (média de 20 metros - P01), 
equilíbrio entre edifícios baixos e altos (média de 23 metros - 
P02) e maior concentração de edifícios baixos (média de 5 
metros - P03). Após a escolha dos pontos de análise foi feito o 
monitoramento climático de cada um por meio de medidas 
fixas de temperatura e umidade relativa do ar. Na Fig. 1 
também é apresentada a estação meteorológica do Instituto 
Agronômico de Campinas (IAC), utilizada como referência 
para os dados coletados.  

O levantamento de dados em campo se destinou à coleta 
de temperatura do ar (Ta, em °C). As estações de medição 
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incluíram um sensor de temperatura do ar da marca TESTO, 
modelo 174H, que foram alocados dentro de uma proteção 
contra intempéries e incidência da radiação solar direta. As 
estações foram instaladas no interior do cânion urbano, no 
recuo frontal de um dos lados da quadra. Evitou-se a 
proximidade com obstáculos como muros e paredes, sendo 
que as estações foram fixadas sempre na entrada do lote. A 
altura de instalação variou de três a quatro metros, de acordo 
com as limitações de cada ponto, porém respeitando a camada 
limite urbana. Segundo Oke [8] a diferença de comportamento 
das variáveis analisadas no intervalo de 3 a 5 metros é pouco 
significativo. 

A coleta de inverno foi realizada no ano de 2015 e 
ocorreram de 18 de agosto a 23 de setembro de 2015. Para as 
análises, foram descartados os dias instáveis e aqueles onde 
houve ocorrência de precipitação, totalizando 19 dias de 
análises. Já a coleta de verão foi realizada no ano de 2016. As 
medições ocorreram de 4 de janeiro a 21 de março de 2016 
também sendo descartados os dias instáveis e aqueles onde 
houve ocorrência de precipitação para proceder a análise 
comparativa entre os pontos, sendo utilizados para estas 
análises 19 dias. 

III. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A. Período de inverno 

Na Fig. 2 é apresentada a média horária da temperatura do 
ar nos pontos 1, 2 e 3 e também na estação do IAC e na Tabela 
1 os dados referentes à média, máxima, mínima e amplitude 
térmica para os mesmos, no intervalo descrito acima para o 
período de medições de inverno. 

TABELA 1. COMPARAÇÃO DAS VARIÁVEIS TÉRMICAS – PERÍODO DE INVERNO. 

Variável climática Ponto 1 Ponto 2 Ponto 3 IAC 

Ta média (°C) 23,7 23,6 24,0 22,9 

Ta máxima (°C) 29,0 30,5 31,9 29,5 

Ta mínima (°C) 19,0 19,0 18,2 17,4 

Amplitude térmica 10,0 11,5 13,7 12,0 

 

  
Figura 2. Média horária da temperatura do ar nos três pontos de medição e na 

estação do IAC – período de inverno. 

 
É possível notar que o ponto 3 apresenta a curva mais 

discrepante, quando em comparação com os outros dois 
pontos localizados no bairro, atingindo a temperatura mínima 
mais baixa, abaixo de 19°C às 6 da manhã e maior 

temperatura máxima, acima de 31°C às 15h00. Infere-se que 
estas diferenças se dão por conta do maior acesso solar 
existente no cânion, permitindo um rápido resfriamento 
noturno. Os pontos 1 e 2 têm comportamento muito 
semelhante, diferenciando-se ligeiramente no intervalo das 10 
às 17 horas, onde a curva do ponto 2 se mostra superior, o que 
pode ser explicado pela baixa porcentagem de vegetação no 
cânion. 

A curva de temperatura da estação de referência do IAC 
tem comportamento bastante semelhante ao observado para os 
três pontos localizados no bairro Cambuí, apresentando, 
entretanto, temperatura mínima mais baixa, de 17,4°C às 6 da 
manhã e temperatura máxima próxima à dos pontos 1 e 2, 
29,5°C às 15 horas. A menor amplitude térmica foi observada 
para o ponto 1, que possui maior porcentagem de vegetação no 
cânion, associada a edifícios altos (média de 20 metros) 
ocasionando maior sombreamento no cânion, diminuindo a 
máxima, e contando com os efeitos de resfriamento 
proporcionados pela vegetação. 

A Fig. 3 apresenta os valores da diferença térmica horária 
observada na temperatura do ar de cada ponto (diferença de 
temperatura observada a cada intervalo de uma hora para cada 
um dos pontos observados). Os pontos com as maiores taxas 
de aquecimento foram o P1 e o P3. O ponto 1 apresentou a 
taxa de aquecimento mais alta entre 8 e 9 horas, com valor de 
3,2 ºC/h. Já o ponto 3 apresentou maior taxa de aquecimento, 
2,9°C/h, entre 9 e 10 horas. A maior taxa de resfriamento, por 
outro lado, foi observada para o ponto 3, mais aberto e com 
presença de vegetação no cânion, apresentando um valor de 
2,5°C/h.  

 

  
Figura 3. Diferença térmica horária em cada ponto – período de inverno. 

 
Entre 18 e 22 horas os pontos 1 e 2 apresentaram taxas de 

resfriamento muito próximas. A estação do IAC mostrou 
comportamento diferente dos demais pontos, com taxa de 
resfriamento elevadas, pelo fato de se encontrar em uma 
região mais isolada sem grandes interferências de 
pavimentação e edificações. 

Na Fig. 4 é possível observar o ganho de calor dos pontos 
de observação no intervalo de 8:00 a 12:00 (diferença da 
temperatura do ar observada às 12h em relação às 8h) e a 
perda de calor por resfriamento, que ocorre no período de 
18:00 a 22:00 (diferença da temperatura do ar observada às 
22h em relação às 18h), horários onde estes fenômenos se 
mostram mais acentuados.  

Verifica-se que o ponto 3 apresenta um ganho de calor 
mais acentuado, próximo dos 10°C, ao passo que os demais 
pontos apresentam taxas de aquecimento inferiores a 8°C no 
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mesmo período. Quanto à taxa de resfriamento, esta se mostra 
mais equilibrada entre os três pontos, em torno dos 4°C. 

  
Figura 4. Ganho e perda de calor em cada ponto no período de 18/08/2015 a 

23/09/2015. 

 
Considerando a média dos valores horários do período de 

aquecimento, das 7h às 19h, e resfriamento, das 19h às 7h, 
verifica-se que há diferença térmica entre a estação de 
referência e as áreas estudadas nos dois períodos (Fig. 5). 
Durante a noite a intensidade dessas diferenças nas áreas 
estudadas é de 1,6°C para os pontos 1 e 2 e de 1,0°C para o 
ponto 3. Durante o dia essa diferença de intensidade entre as 
áreas estudadas ocorre apenas para os pontos 1 e 3, sendo de 
0,2°C e 1,6°C, respectivamente, não sendo observadas 
diferenças de temperatura entre o ponto 2 e a estação de 
referência do IAC. 

  
Figura 5. Diferença térmica em relação à estação IAC – período de inverno. 

 

B. Período de verão 

Na Fig. 6 é apresentada a média horária da temperatura do 
ar nos pontos 1, 2 e 3 e também na estação do IAC e na Tabela 
2 os dados referentes à média, máxima, mínima e amplitude 
térmica para os mesmos, no intervalo descrito acima para o 
período de medições de verão. 

TABELA 2. COMPARAÇÃO DAS VARIÁVEIS TÉRMICAS OBSERVADAS – PERÍODO 

DE VERÃO. 

Variável climática Ponto 1 Ponto 2 Ponto 3 IAC 

Ta média (°C) 24,3 24,3 25,0 23,8 

Ta máxima (°C) 28,7 29,4 30,8 29,0 

Ta mínima (°C) 20,4 20,3 20,1 19,2 

Amplitude térmica 8,3 9,1 10,7 9,8 

  
Figura 6. Média horária da temperatura do ar nos três pontos de medição e na 

estação do IAC – período de verão. 

 
É possível notar que o ponto 3 apresenta novamente a 

curva mais discrepante, quando em comparação com os outros 
dois pontos localizados no bairro. Atinge, entretanto, 
temperatura mínima muito próxima à dos pontos 1 e 2, pouco 
acima dos 20°C às 6 horas da manhã. A temperatura máxima, 
por sua vez, é mais elevada, atingindo 30,8°C às 15h00, ao 
passo que os demais pontos ficam em torno de 29,0°C neste 
mesmo horário. Mais uma vez, estas diferenças podem ser 
justificadas devido ao maior acesso solar existente no cânion e 
ao rápido resfriamento noturno. 

A curva de temperatura da estação de referência do IAC 
tem comportamento bastante semelhante ao observado para os 
três pontos localizados no bairro Cambuí, apresentando 
temperatura mínima ligeiramente abaixo, de 19,2°C às 6 horas 
da manhã e temperatura máxima muito próxima à dos pontos 
1 e 2, 29,0°C às 15 horas.  

A Fig. 7 apresenta os valores da diferença térmica horária 
observada na temperatura do ar de cada ponto. O ponto 3 se 
destaca com maiores taxas de aquecimento, atingindo 2,0°C/h 
no intervalo entre 7 e 8 horas da manhã e também a maior taxa 
de resfriamento, apresentando um valor de 1,5°C/h entre 17 e 
18 horas. 
 

  
Figura 7. Diferença térmica horária em cada ponto – período de verão. 

 
A estação do IAC mostrou comportamento semelhante ao 

dos pontos, apresentando resfriamento acentuado entre 18 e 19 
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horas, 2,2°C/h e aquecimento mais significativo no intervalo 
entre 8 e 9 horas, 2,0°C/h. 

Na Fig. 8 é possível observar o ganho de calor no intervalo 
de 8 a 12 horas (diferença da temperatura do ar observada às 
12h em relação às 8h) e a perda de calor por resfriamento, que 
ocorre no período de 18:00 a 22:00 (diferença da temperatura 
do ar observada às 22 h em relação às 18h), horários onde 
estes fenômenos se mostram mais acentuados. 
 

  
Figura 8. Ganho e perda de calor em cada ponto no período de 04/01/2016 a 

21/03/2016. 

 
Verifica-se que o ganho de calor no período de verão é 

muito similar entre todos os pontos, ficando em torno dos 6°C. 
Já a perda de calor se mostra mais acentuada para a estação do 
IAC, localizada em campo aberto, sem influência de 
superfícies que possam armazenar calor.  

Considerando a média dos valores horários da temperatura 
do ar diurnos, das 7h às 19h, e noturnos, das 19h às 7h, 
verifica-se que há diferença térmica entre a estação IAC e as 
áreas estudadas nos dois períodos (Fig. 9). Para os pontos 1 e 
2, a diferença térmica em relação à estação de referência do 
IAC é mais acentuada no período noturno, atingindo 1,0°C e 
0,90°C, respectivamente. Já no período diurno, para estes 
mesmos pontos, a diferença é bem menos significativa, sendo 
de aproximadamente 0,1°C para os pontos 1 e 2. Em 
contrapartida, o ponto 3 apresenta diferença térmica em 
relação à estação de referência do IAC significativas e nos 
dois períodos, 0,9°C no período noturno e 1,5°C no período 
diurno. 

 
 Figura 9. Diferença térmica em relação à estação IAC – período de verão. 

 

IV. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir da análise dos dados obtidos do monitoramento 
dos cânions de estudo, foi possível constatar que o cânion 3 se 
destacou em relação aos outros dois cânions pelo fato de 
apresentar maior amplitude térmica durante o período de um 
dia, atingindo mínimas mais baixas e máximas mais altas. Tal 
cânion, por ser caracterizado por edifícios de baixa altura (até 
7 metros), possui maior acesso solar que os pontos 1 e 2, que 
possuem edifícios altos (com média de 20 a 23 metros). Desta 
forma, a ocorrência de sombreamento do cânion pelas 
edificações é menor no referido ponto 3, ocasionando 
temperaturas máximas mais elevadas, conforme sugere 
Masiero e Souza [1]. A vegetação presente nos pontos 1 e 3 
auxilia no resfriamento do cânion, proporcionando 
temperatura mínima mais baixa. De acordo com o estudo 
realizado por Rocha et al. [8] a contribuição das áreas 
vegetadas como elemento de minimização das temperaturas do 
ar é mais significativa no período noturno. 

O ponto 2, por ser o cânion com maior relação H/W (2,10) 
em comparação com os pontos 1 (H/W=0,87) e 3 (H/W=0,25), 
apresenta aquecimento menos significativo, por conta do 
sombreamento provocado pelas edificações. Seu resfriamento 
noturno ocorre de forma mais lenta, fazendo com que o cânion 
demore a perder o calor acumulado durante o dia, resultando 
na menor amplitude térmica observada neste ponto. 

Os resultados obtidos neste trabalho, corroboram com os 
de Moura Santos [5] e Rocha et al. [8], no sentido de que o 
sombreamento das superfícies, proporcionado pelo 
adensamento e a arborização urbana, podem modificar e até 
controlar a incidência solar nos cânions urbanos, interferindo 
nas condições climáticas, como a temperatura do ar.  
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