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RESUMO
Estudos relacionados ao conforto térmico urbano têm se destacado no âmbito científico, como
importante instrumento para auxiliar no planejamento e na gestão do espaço urbano, contribuindo para
o desenvolvimento de ambientes termicamente mais agradáveis, principalmente em cidades com clima
tropical quente e úmido. Como a sensação de conforto térmico deriva da interação de variáveis
ambientais e pessoais, um dos meios para se expressar essa sensação é através de cálculos que
agreguem essas variáveis e as convertam em índices de conforto térmico. Assim, explorou-se neste
trabalho a influência que as condições climáticas e temporais exercem sobre a sensação de conforto
térmico dos indivíduos, tendo como objetivo a análise da condição de conforto térmico urbano em
Vitória (ES), Brasil, segundo os padrões estabelecidos pelos índices IDT, ITU e TEv, correlacionandoos à condição sinóptica nos meses de março e julho de 2017. Para o desenvolvimento de tal análise,
foram levantados dados climáticos de temperatura, umidade relativa e velocidade do ar, e efetuados
seus respectivos cálculos. A análise dos resultados se deu por meio de produções de gráficos, nos quais
foi possível identificar eventos diferenciados ao longo dos meses avaliados, conforme a mudança do
sistema produtor de tempo. Neste sentido, avaliou-se cada período de estudo de acordo com a análise
ritmica. Tendo em vista as características climáticas predominantes de Vitória, foi possível identificar
que dentre os índices de conforto térmico urbano analisado, o índice TEv se mostrou o mais adequado
para ser aplicado neste contexto e um dos principais fatores que contribuiu para que o mesmo se
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sobressaísse em relação aos demais é o fato deste ser o único índice que considera a velocidade do ar
na realização de seu cálculo.
INTRODUÇÃO

A saúde e o bem estar de uma população urbana podem ser diretamente afetados pelo clima gerado
pela cidade. Essa influência pode se dar por meio de diversas variáveis, como a intensidade da radiação
solar, a velocidade do vento, a temperatura e a umidade do ar. Esses elementos climáticos possuem
relação direta com o conforto térmico (Andrade, 2005) e, consequentemente, com a qualidade de vida da
população.
De acordo com Lamberts e Xavier (2013), conforto térmico no ambiente externo é a neutralidade
térmica percebida pelas pessoas presentes no local analisado, não havendo necessidade de acréscimo ou
decréscimo de calor. Além dos aspectos climáticos, o conforto térmico também é influenciado por
aspectos comportamentais e fisiológicos, como o isolamento das roupas e a taxa metabólica dos
indivíduos, respectivamente (Gobbo, 2016).
Segundo Frota e Schiffer (2003), a sensação de conforto térmico ocorre quando as trocas de calor
entre o ambiente e as pessoas se dão sem maior esforço, possibilitando capacidade máxima de trabalho
dos indivíduos. Entretanto, se as condições térmicas ambientais ocasionam sensação de calor ou frio,
será necessário um acréscimo de esforço do indivíduo, o que pode refletir em sobrecarga com queda de
rendimento no trabalho, além de complicações de saúde. Como a sensação de conforto térmico deriva da
interação de variáveis ambientais e pessoais, um dos meios para se expressar essa sensação é através de
cálculos que agreguem essas variáveis e as convertam em indicadores de conforto térmico. Segundo
Souza e Nery (2012), quanto mais variáveis meteorológicas consideradas para o cálculo de determinado
índice de conforto térmico, mais representativos são seus resultados.
Neste trabalho, foram avaliados três índices de conforto térmico no ambiente externo para a cidade
de Vitória, ES (Brasil). Os índices selecionados foram: IDT (Índice de Desconforto Térmico), ITU
(Índice de Temperatura e Umidade) e TEv (Temperatura Efetiva em função do Vento). Esses índices
consideram apenas aspectos ambientais para configurar seus resultados. França et al. (2015) indicam a
utilização do IDT e ITU para regiões contidas nos trópicos, considerando as faixas de classificação do
IDT ajustadas por Santos et al. (2012) para tal condição de localização. Por sua vez, a indicação do ITU
surge ao ponto que o mesmo é comumente utilizado também neste contexto, em virtude de sua
praticidade de aplicação, além de adequabilidade a ambientes abertos, conforme apontado por Barbirato
et al. (2007, apud França et al., 2015). Assim, tais índices são considerados por França et al. (2015) em
pesquisa desenvolvida para avaliar o conforto térmico na cidade de Cuiabá – MT, nos meses de março e
setembro de 2011. Já Souza e Nery (2012), em estudo que permeia a Climatologia Geográfica Urbana,
com foco em análises teóricas, conceituais e metodológicas, especialmente relacionadas ao estudo do
conforto térmico, apresentam, dentre outros índices, o TEv. Contudo, os autores indicam este como
diferenciado devido à consideração de dados de velocidade do vento, o que torna a análise mais próxima
da realidade.
O índice ITU estabelece três níveis de conforto para o ambiente externo, que são: confortável, para
sensações entre 21°C e 24°C; levemente desconfortável, para sensações entre 24°C e 26°C; e
extremamente desconfortável, para sensações acima de 26°C. Esse índice é apropriado para regiões
localizadas nos trópicos e avalia o “stress” no ambiente urbano (Barbirato et al., 2007). Contudo, não
apresenta uma classificação para valores inferiores a 21°C, como apresentado na Tabela 1.
Tabela 1. Faixas de sensação térmica ITU.


1
2
3

ȋιȌ

À

21 < ITU < 24
24 < ITU < 26
ITU > 26

Confortável
Levemente desconfortável
Extremamente desconfortável

Fonte: Adaptado de Nóbrega e Lemos (2011).

Assim como o ITU, o IDT também estabelece uma relação entre a temperatura média e a umidade
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relativa do ar, entretanto possui níveis de conforto diferentes. O IDT considera o ambiente confortável
quando as sensações estão menores que 24°C, parcialmente confortável quando as sensações variam
entre 24°C e 26°C, desconfortável para sensações entre 26°C e 28°C, e muito desconfortável para
sensações maiores que 28°C. Por não estabelecer um limite para a classificação de sensações inferiores a
24°C, definindo como confortável, o IDT não considera desconforto ocasionado pelo frio, conforme
apresentado na Tabela 2.
Tabela 2. Faixas de sensação térmica IDT


1
2
3
4

ȋιȌ

À ± 

IDT < 24,0

Confortável
Parcialmente confortável
Desconfortável
Muito desconfortável

26,0 < IDT < 28,0
Fonte: Santos et al. (2012)

Já o índice TEv, além de também estabelecer uma relação entre a temperatura média e a umidade
relativa do ar, considera dados de velocidade do vento, apresentando onze faixas distintas de níveis de
conforto térmico. As seis primeiras faixas estabelecem sensações térmicas que vão de muito frio, com
valores menores que 05°C, à ligeiramente fresco, entre 19°C e 22°C. A sétima faixa se apresenta como
de transição entre as condições de desconforto por frio e de desconforto por calor, avaliando o ambiente
como confortável quando as sensações de conforto estão entre 22°C e 25°C. Em sequência, indica as
sensações térmicas como sendo ligeiramente quente quando as temperaturas variam entre 25°C e 28°C,
quente moderado para valores entre 28°C e 31°C, quente para valores entre 31°C e 34°C e muito quente
para valores maiores que 34°C (FREITAS, 2013), conforme apresentado na Tabela 3.
Tabela 3. Faixas de sensação térmica TEv.


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ȋιȌ

 ± 

< 05
05 |–10
10 |– 13
13 |– 16
16 |– 19
19 |– 22
22 |– 25
25 |– 28
28 |– 31
31 |– 34
> 34

Muito Frio
Frio
Moderadamente Frio
Ligeiramente Frio
Pouco Frio
Ligeiramente Fresco
Confortável
Ligeiramente Quente
Quente Moderado
Quente
Muito Quente

× 

Extremo estresse ao frio
Extremo estresse ao frio
Tiritar
Resfriamento do corpo
Ligeiro resfriamento do corpo
Vasoconstrição
Neutralidade térmica
Ligeiro suor, vasodilatação
Suando
Suor em profusão
Falha na termoregulação

Fonte: Adaptado de Meteorologia Aplicada a Sistemas de Tempo Regionais (MASTER – IAG/USP).

A área de estudo determinada neste trabalho foi a cidade litorânea de Vitória, ES (Brasil), situada
na
” e
” (
a classi ica o de
ppen-Geiger, o clima
de Vitória é tropical úmido, estando no grupo climático A, ou seja, quente e úmido (Kottek et al., 2006).
Segundo Romero (2001), as regiões que possuem clima tropical quente e úmido apresentam duas
estações durante o ano, verão e inverno, registrando pequena variação de temperatura e valores elevados
de umidade. Assim, a cidade de Vitória é caracterizada por temperaturas médias que variam entre
22,55°C e 27,42°C, possuindo valores de umidade relativa acima de 74% e velocidade do vento acima
de 2m/s durante todo o ano, de acordo com as médias dos dados climáticos referentes ao período de
2000 à 2013 do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET, 2013 apud Silva, 2013).
Diante do contexto apresentado, o objetivo da pesquisa consistiu em analisar a condição de
conforto térmico urbano em Vitória, ES, segundo os índices IDT, ITU e TEv, correlacionando-os ao
comportamento climático local nos meses de março e julho de 2017. A metodologia aplicada a esta
pesquisa se viabiliza com dados medidos por equipamentos, que permitam o acesso de um conjunto de
dados satisfatórios para o desenvolvimento das análises gráficas. Dessa forma, objetivou-se analisar a
influência das variáveis climáticas na sensação de conforto térmico representados pelos indicadores já
mencionados, avaliadas também a partir da dinâmica atmosférica.
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METODOLOGIA

Tendo em vista a definição do objetivo central da pesquisa, que consiste em analisar as condições
de conforto térmico urbano em Vitória, tomando como base padrões de conforto estabelecidos por
determinados índices, seguiram-se as seguintes etapas: revisão bibliográfica; definição dos índices de
conforto térmico a serem considerados; coleta dos dados de entrada necessários para o cálculo de cada
índice; tabulação horária dos dados de entrada e saída, para os períodos de 31 dias dos meses de março e
julho de 2017; geração de gráficos, tipo isogramas, para cada mês e índice avaliado; análise dos gráficos
gerados; identificação dos eventos diferenciados conforme comportamento do tempo; avaliação destes
períodos em conjunto com a análise de cartas sinóticas da Marinha do Brasil (Brasil, 2017) e dos
resultados de análises rítmicas realizados para os mesmo períodos; e identificação do índice de conforto
térmico urbano mais adequado para o contexto de Vitória, dentre os considerados.
A revisão bibliográfica realizada abrangeu temas relacionados ao estudo da climatologia urbana, do
conforto térmico urbano, de aspectos climáticos de Vitória, além de estudos relacionados
especificamente aos índices de conforto térmico. Neste contexto, foram eleitos três índices a serem
aplicados na análise do conforto térmico urbano de Vitória, que são: IDT - Índice de Desconforto
Térmico (França et al., 2015), ITU - Índice de Temperatura e Umidade (França et al., 2015) e TEv Temperatura Efetiva em função do vento (Souza and Nery, 2012).
A seleção contempla índices aplicados em avaliações de conforto térmico urbano de regiões
tropicais, visto que a adequabilidade do mesmo ao contexto a ser avaliado é apontada como um aspecto
imprescindível em diversos estudos (Souza and Nery, 2012; Silva, 2014; França et al., 2015).
Assim sendo, foi realizada a coleta dos dados meteorológicos necessários para a entrada nas
equações correspondentes ao cálculo de cada índice, através do site do Instituto Nacional de
Meteorologia (INMET). A estação utilizada nesta pesquisa foi a automática de Vitória (A612),
localizada na Universidade Federal do Espirito Santo, campus de Goiabeiras – Vitória/ES. Os recortes
temporais corresponderam aos períodos compreendidos entre às 00 hora dos dias 01 dos meses de março
e julho de 2017 às 23h dos dias 31 dos respectivos meses, utilizando dados horários que compunham
cada um dos períodos, tendo em vista uma amostra do período do verão e uma do inverno.
Para encontrar os valores correspondentes ao Índice de Desconforto Térmico (IDT) e ao Índice de
temperatura e Umidade (ITU), foram utilizadas as Equação 1 e 2, citadas por França et al. (2015). Para
se obter o índice Temperatura Efetiva em função do vento (TEv) utilizou-se a equação encontrada em
Suping et al. (1992), indicada a seguir como Equação 3, em sequência das demais supracitadas:
IDT = Ta – (0,55 – 0,0055 * UR) * (Ta – 14,5) ... (1)
onde Ta é a temperatura do ar (°C); UR é a umidade relativa (%);
ITU= 0,8 * Ta + [(UR*Ta) / 500]... (2)
onde Ta é temperatura do ar (°C), UR é a umidade relativa do ar (%); e
ܶݒܧ

(

ܶܽ

(

 )ܴܷכ+ (1/ (1,76+1,4כv 0,75)]} – {0,29[כܽܶכ1
(ܷܴ/100)]} ...(3)

onde Ta é a temperatura do ar (em °C), UR é a umidade relativa (em %) e v é a velocidade do vento
(em m/s), de acordo com Santos, Amorim e Cavalcante (2014).
Após a tabulação horária dos dados de saída, oriundos das equações, os mesmos foram inseridos no
programa Surfer v14.3 (Golden Software, 2017) para a geração de gráficos, tipo isograma. Assim, foram
gerados seis gráficos distintos, representando o comportamento das condições de conforto térmico de
Vitória em cada mês analisado, conforme a classificação estabelecida por cada índice.
As análises dos gráficos gerados permitiram identificar ocorrências momentâneas diferenciadas do
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conjunto geral em relação às condições de conforto térmico em cada período, fatos possivelmente
associados às variações atmosféricas ao longo dos dois meses avaliados. Neste sentido, buscou-se aferir
tais ocorrências em conjunto com a análise de cartas sinóticas, disponíveis diariamente em site
específico pela Marinha do Brasil (Brasil, 2017), e relacionando diretamente ao comportamento do
tempo no contexto analisado, através de análises rítmicas.
Por fim, tendo em vista o embasamento teórico desenvolvido, especialmente com a caracterização
do contexto climático de Vitória, associado às análises dos resultados obtidos com cada um dos três
índices, identificou-se o índice de conforto térmico urbano mais representativo para ser utilizado em
Vitória, dentre os índices considerados.
RESULTADOS

Os isogramas que representam o Índice de Desconforto Térmico (IDT), no verão (março) e no
inverno (julho), indicam que, em Vitória, os valores mais altos referentes à sensação térmica acontecem
a partir das 7h podendo perdurar até às 23h, na maior parte dos dias (Figura 1).

Figura 1. Isograma do índice IDT (a) referente ao mês de março de 2017, (b) referente ao mês de julho
de 2017. Fonte: Os autores.
No verão, os períodos matutino e noturno, se encaixam, na maior parte, na faixa de confortável e
parcialmente confortável, com indicativos de períodos de desconforto e muito desconforto na maioria
dos dias do mês, no horário entre 8h e 17h. É possível perceber um comportamento diferente no mês a
partir do dia 19 até o dia 24 de março, devido à influência da massa Polar atlântica (mPa) que reduz a
temperatura, propiciando valores mais baixos para a sensação de conforto, e também do 26 ao dia 31,
que se justifica devido a presença da massa Tropical continental (mTc) produzindo estabilidade, seguida
da massa Polar atlântica (mPa) que provoca redução da temperatura.
Durante o inverno, para o índice IDT, foi verificado que praticamente todo o mês se encaixa na
faixa de confortável, indicando sensações térmicas de 14°C a 24°C, apresentando, apenas no dia 22, um
período de parcialmente confortável. O período entre os dias 2 e 4, e 29 a 31 de julho, apresentam
mudanças na sensação térmica durante o dia. Isso acontece em função da atuação de um Sistema Frontal
e uma massa Polar atlântica (mPa) que veio em sua retaguarda.
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A análise rítmica (Figura 2) revelou que, no verão, o sistema atmosférico com maior participação
cronológica nos tipos de tempo foi a massa Polar atlântica (mPa) com 42%, em sequência, o segundo
sistema em tempo foi a massa Tropical atlântica (mTa) com 16% de atuação. Já no inverno, a massa
Polar atlântica (mPa) predomina com 67% de atuação. Salienta-se que não foram registrados valores de
umidade para alguns horários durante o mês de julho, conforme pode ser observado nas lacunas
demonstradas pelo gráfico de Umidade na Figura 2b. Com isso, para o cálculo dos índices e a construção
dos isogramas, foram utilizados valores da média do período levando em consideração o sistema atuante.

Figura 2. Análise Rítmica (a) referente ao mês de março de 2017, (b) referente ao mês de julho de 2017.
Fonte: Adaptado de INMET (2017).
Na avaliação a partir do Índice de Temperatura e Umidade (ITU), verifica-se que praticamente
todos os dias do mês de março apresentaram sensações de levemente desconfortável e extremamente
desconfortável a partir das 7h até às 21h, sendo que nos primeiros dias do mês foram encontradas faixas
de levemente desconfortável até 4h, indicando o retardo no esfriamento por um longo período. O
isograma do índice ITU referente ao inverno indicou que a sensação de conforto se caracteriza como
confortável durante o período de radiação solar, podendo se estender até às 22h, com poucos episódios
de sensações de levemente desconfortável entre os dias 17 e 18 e os dias 22 e 23, com valores acima de
24°C. Parte do período noturno e a maioria da madrugada registram sensações abaixo de 21°C, chegando
a registrar até 14°C. Essa faixa não possui classificação segundo o ITU, conforme apresentado na Figura
3.
É possível perceber, no mês de julho, comportamentos distintos do restante do mês nos intervalos
entre os dias 2 e 4 e 29 e 31, indicando sensações abaixo da linha de confortável em todos os horários
dos dias. A presença de um aquecimento pré-frontal (AQPF) no início do mês de julho mantinha o ar
aquecido, porém com a chegada de um Sistema Frontal, trazendo uma massa Polar atlântica (mPa),
ocasionou a redução da temperatura, consequentemente apresentando valores mais baixos de sensação
de conforto, assim como o IDT.
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Figura 3. Isograma do índice ITU (a) referente ao mês de março de 2017, (b) referente ao mês de julho
de 2017. Fonte: Os autores.
O índice de Temperatura Efetiva em função do vento (TEv) enquadra o mês de março, na maior
parte, entre confortável e ligeiramente quente, registrando ainda momentos de quente moderado e pouco
frio, conforme apresentado na Figura 4. A massa Equatorial continental (mEc) atuando entre os dias 4 e
6 do mês de março, elevou a temperatura, representando valores mais altos de desconforto nos horários
próximos às 12h, assim como no IDT e no ITU. A Frente Estacionácionária (FE) e a massa Polar
atlântica (mPa) passam a atuar a partir do dia 8, provocam queda na temperatura, porém é possível
perceber que os valores da sensação de conforto aumentaram no horário noturno e na madrugada nos três
índices. A influência da massa Polar atlântica (mPa) entre os dias 19 e 23 de março e 28 a 31 de março
ficou bem evidente em todos os índices, reduzindo o desconforto térmico.
No inverno, o TEv mostra valores entre 17°C e 24°C no período de radiação solar, das 8h às 18h,
indicando sensação de confortável à pouco frio. Já nos períodos noturno e da madrugada, a maior parte
dos horários ficaram na faixa de sensação entre pouco frio e moderadamente frio. Verifica-se, nos três
índices, o retardo no resfriamento noturno urbano, conservando a sensação de desconforto durante várias
horas após o pôr do sol.
Comparando os índices, constata-se que os mesmos classificam de maneira diferente os dias e
horários dos meses analisados. No mês de março, o IDT e o ITU possuem comportamentos similares,
porém a amplitude do ITU é maior, indicando valores mais altos para a sensação térmica. O TEv possui
valores máximos próximo ao do IDT, mas com uma amplitude maior, registrando valores mais baixos
para a sensação de conforto. O IDT e o ITU possuem comportamentos praticamente idênticos no mês de
julho, enquanto o TEv indica valores mais baixos para a sensação de conforto durante todo período em
comparação com os outros dois índices, conforme apresentado nas Figuras 5a e 5b.
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Figura 4. Isogramas do índice TEv (a) referente ao mês de março de 2017, (b) referente ao mês de julho
de 2017. Fonte: Os autores.

Figura 5. Comparação do comportamento das condições de conforto dos três índices, (a) em março de
2017 e (b) em julho de 2017. Fonte: Os autores.
A Tabela 4 sintetiza a variação de sensação térmica dos três índices nos dois meses analisados, na
cidade de Vitória.
Tabela 4. Variação de sensação térmica do IDT, ITU e TEv para Vitória
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²







Março
Julho

18 – 29 °C
14 – 25 °C

18 – 32 °C
14 – 26 °C

16 – 29 °C
10 – 23 °C

Além da diferença nos valores, os índices também diferem na faixa de classificação adotada para a
sensação de conforto. Em uma comparação dos três índices é possível verificar as disparidades entre
eles. Valores que o ITU considera como extremamente desconfortável, o TEv considera como
ligeiramente quente, conforme demonstrado na Figura 6.

Figura 6. Faixa de classificação da sensação de conforto segundo o IDT, o ITU e o TEv (°C). Fonte: Os
autores
Também é possível verificar a correlação entres os índices. Os valores de sensação que o IDT
considera como parcialmente confortável, o ITU considera levemente desconfortável. O IDT considera
confortável a sensação abaixo de 24°C, enquanto o ITU considera confortável de 21°C a 24°C e o TEv
considera confortável de 22°C a 25°C.
Essa análise permitiu observar que o IDT e o ITU indicam valores de sensação de conforto
similares para Vitória, com classificações distintas, mas consoantes. Por outro lado, o TEv apontou
valores mais baixos, começando a partir de 10°C no inverno, enquanto os demais indicaram 14°C.
CONCLUSÃO

O intuito desta pesquisa foi avaliar índices de conforto/desconforto térmico, analisando a sensação
térmica na cidade de Vitória, ES (Brasil), baseando-se apenas em fatores climáticos. Foi verificado que,
embora os índices IDT e ITU possibilitem avaliar a sensação de conforto/desconforto em algumas
cidades, esses não retratam a realidade de cidades como Vitória, com clima tropical quente e úmido, pois
a mesma se encaixaria na faixa de muito e extremamente desconfortável quando se apresentam
sensações acima de 26°C (ITU) e 28°C (IDT). Além disso, esses índices não consideram desconforto em
relação a temperaturas baixas, ou seja, ao frio.
Outro fator verificado é a influência do vento na cidade. Apenas o TEv considera a velocidade do
vento no cálculo de sensação térmica. Sendo Vitória uma cidade que registra valores altos de velocidade
do vento durante todo o ano, a consideração dessa variável para determinar a sensação de conforto
térmico é fundamental. A influência do vento está diretamente ligada à sensação de conforto, pois
dissipa o calor, interferindo na percepção de temperatura. Sendo assim, conclui-se que, dentre os índices
analisados, o TEv apresenta uma classificação de sensação de conforto que representa melhor as
condições climáticas da cidade de Vitória. Outro aspecto identificado pela pesquisa foi a influência
direta dos sistemas atmosféricos na caracterização do conforto térmico.
Estudos relacionados ao conforto térmico urbano são importantes para auxiliar no planejamento e
na gestão do espaço urbano, contribuindo para o desenvolvimento de ambientes termicamente mais
agradáveis, principalmente em cidades com clima tropical quente e úmido. Vale ressaltar ainda que esses
índices expressam uma referência para a sensação de conforto térmico que tenta englobar a maior parte
da população, baseado em algumas variáveis climáticas, porém podem existir sensações diferentes das
faixas de classificação dos mesmos.
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