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Resumo 

A crescente preocupação em torno das questões climáticas tem contribuído, no âmbito da Arquitetura 

Paisagista, para a criação de práticas mais sustentáveis que promovam melhores condições de conforto em 

espaços públicos urbanos.  

Através do conhecimento das propriedades físicas da água, a sua utilização em meio urbano tem vindo a 

ser feita sob diversas formas e em diversas escalas. Os sistemas de nebulização, utilizados maioritariamente 

com propósitos estéticos ou, aleatoriamente, para arrefecimento, representam, através da transformação da 

água em pequenas partículas, uma estratégia de arrefecimento da temperatura do ar, fundamental na obtenção 

de condições de conforto térmico em espaços exteriores. 

A metodologia do estudo apresentado define, segue e possibilita uma análise tendo em vista a utilização 

eficaz e integradora dos sistemas de nebulização em espaços públicos. Esta começa por explicar alguns 

conceitos básicos na área da microclimatologia urbana, do conforto térmico e dos sistemas de nebulização. Em 

seguida, foram selecionados alguns casos de estudo, observando os principais motivos que levaram à sua 

aplicação. Aborda-se, por fim, o tema da sustentabilidade, através da reflexão e análise de quais os aspetos 

fundamentais associados aquando a sua aplicação no exercício prático da Arquitetura Paisagista. 

 

Palavras-chave: espaço público urbano, sistemas de nebulização, arrefecimento evaporativo, controlo 

microclimático, conforto térmico, sustentabilidade. 
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Abstract 

The growing concern about climate issues has contributed, within the scope of Landscape Architecture, to 

create more sustainable practices and to promote better comfort conditions in urban public spaces.  

Through the knowledge of water physical properties, its uses in the urban environment have been made in 

several forms and scales. Misting systems, mainly used with aesthetic purposes or, randomly, for cooling, 

represent – through the water transformation into small particles – a cooling strategy of the air temperature, 

fundamental in obtaining better thermal comfort conditions in outdoor spaces. 

The present study defines and follows a methodology that enables an analysis aimed to an effective and 

integrative utilization of misting systems in public spaces. This methodology starts to explain some basic 

concepts in the area of urban microclimatology, thermal comfort and misting systems. Then, some case studies 

were selected, observing the principal motives that lead to the application of this technology. Still arises the topic 

of sustainability, along which it is made an analysis of the fundamental aspects which are associated when 

applied to a practical exercise of Landscape Architecture. 

 

Keywords: urban public space, misting systems, evaporative cooling, microclimatic control, thermal comfort, 

sustainability. 
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Extended abstract 

The growing concern about climate issues has contributed, within the scope of Landscape Architecture, to 

create more sustainable practices and promote better comfort conditions, improving the quality and urban life of 

urban public spaces. 

Over the past years, the use of misting systems used in urban public spaces has been done in different ways 

and with different purposes. While some artists explored the “materiality” of an artificially created cloud, the 

engineers studied in which forms they could improve the comfort conditions of great open public spaces, through 

passive strategies, using evaporative cooling techniques. Architects and landscape architects incorporated, in 

some projects, these systems, mainly with aesthetical purposes, but also towards the use of new tools that 

enable the enhancement of urban public spaces, sometimes uncharacterized and poorly experienced. 

Thus, it became important to study an element that not only allows new dynamics and new occupying 

configurations of public spaces, through the use of this technology, but also influences the local microclimate 

conditions. 

Based on the study of the project for Khan Antoun Bey Plaza (2010), in Beirut, the major motivation for this 

thesis is mainly related with the way of seeing misting systems as an integrated solution that combines the formal 

design principles and the intensions of a lower requirement of microclimatic control. The formal design principles 

are, for example, micro-terrain modeling, plant material, pavements, green coverings, among others. 

To address this motivation, a methodology was defined where  some basic concepts were determined, 

allowing a systematization of ideas in three fundamental themes – microclimatology in urban environment, 

thermal comfort, misting systems – by analyzing some case studies and discussed aspects related to the 

sustainability of this type of technology. 

The study here presented seeks to answer questions about: which climate parameters should be considered 

in the use of misting systems in urban public spaces and how they vary in time and space? Which are the 

concept keys to consider when addressing thermal comfort and misting systems? Can misting systems be used 

as a tool to promote sustainable strategies for improving comfort conditions in urban public spaces? What is the 

most valuable thing that this subject brings to the definitions of new sustainable paradigms on landscape 

architecture practices? 
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I. INTRODUÇÃO 

 

1. Âmbito e limitações do tema 

  «Nada é permanente exceto a mudança.», 

 (Heraclitus, 535 a.C. – 475 a.C) 

 

O tempo, enquanto condição permanente de mudança, serve de pano de fundo às relações que se 

estabeleceram ao longo da História, entre os cidadãos e a cidade. As interações entre estes dois elementos 

foram estudadas, interpretadas, discutidas e compreendidas por vários entusiastas das mais diversas áreas do 

conhecimento humano. Surgiram, por isso, múltiplas formas de olhar e pensar sobre um dos principais símbolos 

desta relação, responsável por longas e demoradas literaturas – o espaço público urbano1 – principalmente nas 

áreas de Arquitetura, Arquitetura Paisagista, Engenharia Civil e Urbanismo, em diferentes locais do mundo.  

A noção de cidade enquanto elemento de organização espacial e temporal que se estabelece no território é, 

simultaneamente, reveladora da capacidade de adaptação do Homem ao espaço onde habita e onde pretende 

permanecer. Desta forma, o espaço público urbano apresenta-se como um lugar vivido e também orientador do 

desenvolvimento da vida na cidade, com várias tipologias – que vão desde a rua, praça ou avenida, até aos 

passeios marítimos e fluviais, jardins e parques públicos. Algumas destas categorizações diferem, não só na 

forma e dimensão do seu desenho, mas também na configuração dinâmica como são ocupados e vividos – 

podem ser tomados como vias de comunicação e circulação, lugares de encontro e reunião, lugares de 

comércio, símbolos históricos, entre outros.  

A abordagem histórica apresentada nesta dissertação direcionou-se para as últimas três décadas do séc. 

XX e para a primeira década do séc. XXI. O crescimento e a expansão urbana acelerados, decorrentes, entre 

outras coisas, dos períodos do Modernismo e Pós-Modernismo, foram responsáveis, no mundo ocidental, pelas 

diferentes formas de olhar sobre as cidades e sobre os seus espaços públicos. A perda da noção de «viver» o 

espaço público tem sido cada vez maior, existindo, por isso, a necessidade de surgirem rápidas e eficientes 

respostas sobre a qualidade de vida urbana. (GEHL & GEMZOE, 2002)  

De entre parâmetros sociais, políticos e económicos, as questões climáticas incorporam muitas das 

preocupações que temos, atualmente, com a qualidade de vida nos meios urbanos. A introdução de tecnologias 

que auxiliam neste processo tem sido cada vez maior, principalmente nas áreas de Engenharia Civil, Arquitetura, 

Urbanismo e Arquitetura Paisagista. 

                                                           

1 Numa possível definição, assume-se que os espaços públicos urbanos são infraestruturas compositivas das cidades, servindo de 
plataforma de suporte para os diferentes usos dos cidadãos e com diferentes tipologias de espaço. 
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Os sistemas de nebulização utilizados nos espaços públicos tiveram, ao longo dos últimos anos, variadas 

aplicações, sob diversas formas e objetivos. Enquanto alguns artistas exploraram a materialidade de uma nuvem 

criada artificialmente, os engenheiros estudaram de que forma poderiam melhorar as condições de conforto em 

grandes locais públicos, através de estratégias passivas de refrigeração do ar (recorrendo ao arrefecimento 

evaporativo2). Arquitetos e arquitetos paisagistas incorporaram, em alguns projetos, estes sistemas, sobretudo 

com propósitos estéticos, mas também no sentido de utilizar novas ferramentas que possibilitem a valorização 

dos espaços públicos urbanos, por vezes descaracterizados e pouco vividos.  

Deste modo, tornou-se importante estudar um elemento que não só possibilite dinamizar e definir novas 

configurações de ocupação do espaço público, através do recurso a uma tecnologia, como também contribua 

para melhoria das condições de conforto nesses mesmos locais. Os sistemas de nebulização podem ser 

considerados como geradores de uma nova «(…) plataforma física de carácter temporário (…)»3, capaz de gerar 

múltiplas interações nos espaços públicos, influenciando as condições microclimáticas de cada local. 

Tendo como ponto de partida e como base de estudo o projeto da Praça Khan Antoun Bey, em Beirute (da 

autoria do Arq. Pais. João Nunes, PROAP, em 2010), e também o artigo científico publicado em 2011 sobre o 

mesmo4, a principal motivação para a realização deste estudo está, sobretudo, relacionada com a forma de olhar 

para os sistemas de nebulização como uma solução integrada na combinação entre os princípios formais de um 

projeto e as intensões de uma menor exigência de controlo dos parâmetros microclimáticos.  

Para dar resposta a esta motivação, foi definida uma metodologia na qual se determinaram alguns conceitos 

básicos, permitindo uma sistematização das ideias sobre três temas fundamentais – microclimatologia em meio 

urbano, conforto térmico e sistemas de nebulização. Analisaram-se casos de estudo e abordaram-se aspetos 

relacionados com a sustentabilidade deste tipo de tecnologia.  

No âmbito da Arquitetura Paisagista, as condições de conforto dos utilizadores nos diferentes espaços 

públicos são um aspeto a ter em conta no exercício e na prática da profissão. A necessidade de avaliar, de uma 

forma sustentável, a aplicação deste tipo de sistemas, em relação às já tradicionais formas da água nos espaços 

urbanos – fontes, tanques, espelhos de água, lagos, entre outros – impõe que sejam feitas classificações que 

permitam analisar a eficiência dos sistemas e os potenciais usos e objetivos gerados nos espaços.  

Como principal condicionante do tema, surge a falta de dados empíricos que possam suportar, de forma 

científica, uma implementação sustentável dos sistemas de vaporização. Deste modo, apenas foi feita uma 

abordagem de estudo prévio sobre as variáveis que influenciam o funcionamento eficaz desta tecnologia e a sua 

relação com os elementos presentes nos meios urbanos, não existindo conhecimentos disponíveis sobre o 

conjunto de operações relacionadas com a construção desta tecnologia.  

                                                           

2 Traduzido da definição original “Evaporative Cooling” (SZOKOLAY, 2008, p. 63). 
3 Citação de uma conversa com o professor João Ferreira Nunes, em Agosto de 2011. 
4 O artigo científico referido (ANEXO 1) foi apresentado no congresso regional da EFLA (European Federation of Landscape Architecture), 
em Talin, na Estónia entre 02 e 04 de Novembro de 2011. 
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2. Objetivos 

Sabendo que podem existir outras formas de abordar e desenvolver o tema apresentado, a proposta de 

incluir os sistemas de nebulização na prática de Arquitetura Paisagista, compreendendo o comportamento dos 

fatores climáticos e urbanos, é entendida como o resultado de um possível exercício de estudo e avaliação dos 

diferentes parâmetros – que serão devidamente explicados mais adiante – reunindo aspetos que possam 

sustentar a utilização desta tecnologia, comparativamente com outras técnicas tradicionais utilizadas em 

espaços públicos. As tentativas de minorar a exigência de controlo climático dos espaços públicos, combinadas 

com princípios formais de projeto, fazem parte da forma de analisar a aplicação dos sistemas de nebulização 

nestes mesmos espaços. 

Pretendeu-se, com este estudo, procurar dar resposta às seguintes questões: 

• Que parâmetros devem ser considerados na utilização dos sistemas de nebulização em espaços 

públicos urbanos, e como variam no tempo e no espaço? 

• Quais são os principais conceitos a ter em conta sobre conforto térmico e sobre os sistemas de 

nebulização? 

• Podem os sistemas de nebulização ser utilizados como ferramenta de promoção sustentável de 

estratégias para melhoramento das condições de conforto em espaço público urbano? 

• Qual a mais-valia deste tema para a definição de novos paradigmas de sustentabilidade nas práticas de 

Arquitetura Paisagista? 
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3. Metodologia 

A metodologia adotada nesta dissertação pretende, fundamentalmente, criar uma ferramenta de 

compreensão e análise, não só do modo como estes sistemas podem ser implementados em meio urbano, como 

também das suas vantagens e desvantagens na obtenção de condições de conforto térmico favoráveis em 

espaços exteriores. 

O início da metodologia é marcado por uma síntese de índole histórica que permite organizar a evolução 

dos sistemas de nebulização nas diversas áreas do conhecimento humano e onde a sua utilização foi mais 

notável. São também referidos alguns dos principais autores que contribuíram para o desenvolvimento desta 

tecnologia, aplicada de diversas formas. 

Após esta revisão crítica, segue-se um capítulo que apresenta alguns conceitos básicos sobre 

microclimatologia urbana – onde são referidos quais são os parâmetros climáticos e urbanos – sobre conforto 

térmico em espaços públicos e também sobre sistemas de nebulização. Nos fatores climáticos e urbanos, 

pretendeu-se caracterizar e analisar como se comportam e manifestam os diferentes elementos microclimáticos 

e que interações estabelecem com os fatores urbanos já estabelecidos nos espaços públicos. Existindo várias 

definições sobre conforto térmico em situações exteriores, procurou-se apresentar os modelos mais 

representativos desta temática, baseados tanto em cálculos quantitativos das trocas de energia entre o corpo 

humano e o exterior como em quantificações sensoriais e ainda relacionadas com os fatores psicológicos. Para 

os sistemas de nebulização, foram indicados quais os elementos técnicos básicos que compõem esta 

tecnologia, compreendendo também alguns aspetos e características do seu funcionamento. 

Em seguida, realizou-se uma pesquisa, seguida de seleção, de projetos de alguns arquitetos e arquitetos 

paisagistas, tentando perceber quais foram as principais motivações que os levaram a utilizar estes sistemas nas 

suas obras e de que forma podem estes revelar algum conhecimento acerca das vantagens na obtenção de 

melhores condições de conforto. Os projetos selecionados foram agrupados de acordo com os principais 

propósitos que os originaram e também dispostos por ordem cronológica da sua construção, de forma a ser 

possível obter uma linha diacrónica do uso desta tecnologia.  

No capítulo da sustentabilidade, evidenciou-se a forma evolutiva como a utilização da água tem vindo a ser 

feita em espaços públicos urbanos, destacando-se alguns projetos. A relação entre os três conceitos: a 

sustentabilidade, a prática de Arquitetura Paisagista e os sistemas de nebulização foi também abordada, no 

sentido de se perceber de que forma podem ser perspetivadas as vertentes da sua implementação. 
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4. Estado de arte 

Os vários anos de modernização e avanços tecnológicos desordenados fizeram despoletar a crise 

energética que ocorreu em 1973, provocando várias mudanças no modelo energético até então utilizado e, 

consequentemente, nos paradigmas de construção e na ocupação do território5, afetando as leis, os processos e 

os mecanismos de expansão. Nesta altura, surgem vários pensadores ligados à emergente área da Ecologia, 

como Lewis Mumford, Richard Buckminster Fuller e Ian McHarg, «(…) que entendiam através da biologia que a 

energia era a chave para o funcionamento da sociedade e as relações que estabelece que estabelece com o 

meio.»6. (Gustavo Gili, SL, 2010, p. 10). Na área da Arquitetura, o debate em torno da energia foi iniciado por 

diversos grupos de arquitetos, como o Solar Movement, New Alchemy e discípulos de Richard Buckminster 

Fuller, que propõem novas abordagens, as quais vão desde o uso de estratégias passivas da arquitetura 

vernácula até ao recurso de tecnologias de captação de energia solar e eólica. O destaque destas grandes 

mudanças vai para o início das discussões geradas entre as diferentes áreas do conhecimento humano, que 

permitiram a cada disciplina incorporar novos conhecimentos, gerando inovadores pensamentos reflexivos e 

críticos sobre a relação entre o Homem e o meio ambiente, influenciando, posteriormente, a prática dessas 

mesmas áreas. (Gustavo Gili, SL, 2010) 

 

4.1 Engenharia civil 

Nos últimos cinquenta anos, os sistemas de nebulização foram alvo de muitas pesquisas e estudos na área 

das engenharias, nomeadamente na criação de sistemas fixos de extinção de incêndios. Esta tecnologia foi 

apreendida como geradora de uma névoa de água, sendo «(…) composta por vários tamanhos de gotas, muitos 

dos quais estão na faixa de partículas de uma verdadeira neblina e outros consideravelmente maiores (...).» 

(Society of Fire Protection Engineers, 2002, pp. 4-311). Razões técnicas e económicas levaram a que fossem 

feitos avanços no sentido de melhorar a eficiência destes sistemas, tal como se verifica, por exemplo, nas 

preocupações com os efeitos negativos do aumento das pressões, no entupimento dos materiais, na 

manutenção a longo prazo, entre outras. A partir dos anos 80, após uma série de acontecimentos históricos7 que 

revitalizaram o interesse da utilização desta tecnologia, ocorreram posteriores avanços e desenvolvimentos, 

destacando a sua aplicação em áreas como a arquitetura naval. (Society of Fire Protection Engineers, 2002) 

                                                           
5 Para saber mais acerca das consequências da mudança do modelo energético, o autor Javier García-Germán faz referência à obra de 
White, Leslie A., The evolution of culture: The development of civilization to the Fall of Rome, McGraw Hill, New York, 1959. (Gustavo Gili, 
SL, 2010, p. 20) 
6 Tradução livre a partir do original: “(…) que habían entendido através de la biología que la energía era un asunto clave para comprender 
el funcionamiento de la sociedad y las relaciones que estabelece com su medio.” 
7 Segundo os autores, os acontecimentos históricos que ocorreram nessa década foram a resposta da indústria de aviação face ao 
acidente aéreo de Manchester em 1984; o Protocolo de Montreal, assinado em 1987 e a instalação de pulverizadores em todos os barcos 
de passageiros com capacidade para mais de 35 passageiros, determinado pela International Maritime Organization (IMO). (Society of 
Fire Protection Engineers, 2002, pp. 4-312) 
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Nos anos 90, iniciou-se a utilização dos sistemas de nebulização para melhoria do conforto térmico, em 

grandes espaços exteriores. Para a realização da Expo´92, em Sevilha, foi construído um modelo denominado 

de Rotonda Bioclimática, que ocupou uma área de cerca de 900m2, na qual foram ensaiadas várias técnicas 

naturais para o arrefecimento do ar, sendo uma delas através da libertação de vapor de água para a atmosfera. 

No capítulo dos casos de estudo fez-se uma análise mais aprofundada sobre este projeto. 

Em 2005, na construção da exposição mundial de Aichi, no Japão, os sistemas de nebulização foram 

também utilizados sob diferentes formas. A intenção era promover estratégias que possibilitassem a melhoria 

das condições de conforto nos diferentes espaços, num clima cujos meses de junho, julho e agosto apresentam 

elevados níveis de temperatura e humidade. Os sistemas utilizados não só permitiram uma redução da 

temperatura de 2 a 3ºC como também uma poupança de energia 30 vezes inferior à gasta por mecanismos de 

arrefecimento do ar convencionais como os ares condicionados. (Japan Association for the 2005 World 

Exposition, 2005) 

FIGURAS 1, 2 e 3 | Diferentes localizações dos sistemas de nebulização.  
Fonte: Japan Association for the 2005 World Exposition, 2005, p. 99. 
  

Existem também outras aplicações, nas quais os sistemas de nebulização são utilizados, 

nomeadamente na supressão das poeiras, no controlo de cheiros e na cura do betão. (Mee Industries Inc., 2011) 

FIGURAS 4, 5 e 6 | Sistemas de nebulização: controlo de cheiros (esq.); cura do betão (centro); supressão de poeiras (dir.).  
Fontes: http://www.meefog.com/images/applications/headDustSuppression.jpg 
            Cement Concrete & Aggregates Australia, 2006, p. 5 
            http://www.dustaside.com/images/stories/products/mist_after-1.jpg 
 

4.2 Agricultura 

Denominada de Protected Agriculture, este tipo de agricultura está relacionada com a alteração do ambiente 

natural por forma a atingir um crescimento de plantas ótimo, permitindo também o aumento do número de 

campos de cultivo e das épocas de crescimento durante períodos do ano menos comuns. Este tipo de 

agricultura contém um conjunto de métodos de proteção fundamentais: mulches, row covers e estufas. É neste 
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último plano que surge a utilização dos sistemas de nebulização como técnica alternativa aos blocos de 

arrefecimento evaporativo, fundamental para o controlo da temperatura. (JENSEN & MALTER, 1995)  

Estes sistemas são normalmente controlados por um sistema informático que faz a monitorização e controlo 

das diferentes variáveis climáticas, gerindo também a abertura e fecho das coberturas das estufas. 

Ainda na área da agricultura, existem outros exemplos da aplicação desta tecnologia (também com efeitos 

de controlo climático) como, por exemplo, no armazenamento dos barris de vinho, na conservação da qualidade 

dos produtos alimentares e no alojamento dos animais. (MEE, Mee Industries Inc., 2011) 

 

FIGURAS 7, 8 e 9 | Sistema de nebulização: armazenamento dos barris de vinho (esq.); alojamento dos animais (centro); estufas 
agrícolas (dir.).  
Fontes: http://www.meefog.com/images/applications/ovWineBarrel.jpg 
             Hydor Ltd, 2012, pp. 6,12 
 

4.3 Arte 

Na pesquisa efetuada, foram consultadas obras de diversos autores que utilizaram os sistemas de 

nebulização nos seus trabalhos, mas apenas duas autoras foram aqui destacadas: Fujiko Nakaya, uma vez que 

explora e considera objeto central de vários trabalhos a criação de uma nuvem através dos sistemas de 

nebulização, e Janet Echelman, pelo seu projeto de transformação da Dilworth Plaza, em Filadélfia, E.U.A.  

Pioneira na utilização de sistemas de nebulização, Fujiko Nakaya, artista japonesa de renome, dedicou 

grande parte da sua carreia a promover a colaboração entre artistas e engenheiros, enquanto membro da 

Experiments in Arts and Technology (E.A.T.)8. Concebeu vários projetos em conjunto com outros profissionais, 

como é o caso do Pavilhão Pepsi, na Expo´70, em Osaka, Japão. Neste projeto, a autora observou a nuvem 

como um elemento escultórico, considerando-a uma experiência efémera e profundamente ligada com a 

atmosfera, água, às correntes de ar e ao tempo. As preocupações estéticas e a ajuda dos engenheiros 

possibilitaram o envolvimento total da névoa em todo o pavilhão. Esta partilha de conhecimentos marca o início 

de uma mudança na relação que, até então, se estabelecia entre a arte e a tecnologia. (FMGB Guggenheim 

Bilbao Museoa, 2011). 

 

 

                                                           

8 Fundada em 1966 por Billy Kϋver, Fred Waldhauer, Robert Rauschenberg e Robert Whitman, a E.A.T é uma organização sem fins 
lucrativos, sendo um dos seus principais objetivos a criação de projetos que envolve artistas e engenheiros, promovendo a 
multidisciplinaridade. (PAUL, 2008, p. 16) 
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FIGURAS 10 e 11 | Imagens do Pavilhão Pepsi na Expo´70, em Osaka.  
Fontes: http://processart.jp/nakaya/pict/f08_01.JPG 
             http://processart.jp/nakaya/images/f08.JPG  
 

Em 1976, na 2ª Bienal de Sydney, Fujiko Nakaya realizou um pequeno vídeo, onde registou uma certa 

«imersão sensorial» por parte dos visitantes, distinguindo, deste modo, diferentes apropriações do elemento 

escultórico, através da sua memória e da sua imaginação, gerando-se, assim, interações dinâmicas.  

Já nos anos 80, as obras de Fujiko, como a Fog Sculpture Kawaji, em Tochigi, no Japão, em 1980; a Square 

Fog#1, no Miyagi Art Museum, em Sendai, no Japão, em 1981; e a instalação Foggy Wake in Desert em 

Canberra, na Austrália, em 1982, são outros exemplos do uso dos sistemas de nebulização.  

 

FIGURAS 12,13 e 14 | Fog Sculture em Kawaii (esq.); Square Fog#1 no Miyagi Art Museum (centro); Foggy Wake in Desert (dir.).  
Fontes: http://processart.jp/nakaya/pict/f05_01.JPG 
              http://processart.jp/nakaya/images/f02.JPG 
              http://processart.jp/nakaya/pict/f03_02.JPG 
 

Com o objetivo de transformar a histórica Dilworth Plaza, junto à câmara municipal de Filadélfia, um ponto 

central da cidade, Janet Echelman propôs uma intervenção inspirada na associação entre o transporte, a água e 

o vapor – depois de, no século XIX, ter funcionado o Centre Square Water Works, e, no século seguinte, a linha 

ferroviária da Pensilvânia. De acordo com a proposta de Janet Echelman, será construída uma fonte com 11.600 

m2. Nesta fonte, existirão três traços a representar as linhas de metro abaixo da praça, descritos pela autora 

como sendo «(…) um raio-x vivo do sistema de circulação da cidade.» Nestes traços, serão produzidas cortinas 

de «nevoeiro seco» – misturando ar e água – com projeções de luz durante a noite, que acompanham o 

movimento dos comboios subterrâneos. Está previsto que a construção da obra termine em 2014. (ECHELMAN, 

2010) 
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FIGURAS 15, 16 e 17 | Diferentes perspetivas da instalação na Dilworht e do «nevoeiro seco».  
Fontes: http://www.echelman.com/philadelphia/images/05_PHL_Echelman_ImageOLIN_0843.png 
             http://www.echelman.com/philadelphia/images/04_PHL_Echleman_ImageOLIN_0843_GJH_cr.png 
             http://www.echelman.com/philadelphia/images/06_PHL_Echelman_Screenshot.png 
 

4.4 Arquitetura/Arquitetura Paisagista 

Muitos foram os projetos que, a partir dos anos 80, recorreram à utilização desta tecnologia, no campo da 

Arquitetura e da Arquitetura Paisagista. Numa fase inicial, é possível verificar que os sistemas de nebulização se 

limitavam a ser utlizados, maioritariamente, com propósitos estéticos, sendo incorporados até em nalguns 

volumes presentes nos espaços.  

Em 1984, surge o projeto da Tanner Fountain, da autoria do atelier PWP Landscape Architecture, no qual a 

utilização de vapor de água possibilita, não só uma complementaridade estética do desenho, mas também gera 

uma participação e vivência do espaço por parte dos seus utilizadores. (PWP Landscape Architecture)  

Já nos anos 90, começam a surgir vários projetos nos espaços públicos, em maior escala, e com 

preocupações diferentes no que diz respeito à criação de nevoeiro, nomeadamente como componente de 

arrefecimento do ar. 

O Village of Yorkville Park, 1994, em Toronto, Canadá, pretendeu gerar uma praça/jardim urbano recreativo, 

onde a «(…) introdução de flora e de paisagem nacional (…)» (GEHL & GEMZOE, 2002, p. 227) 
 promovessem 

as ligações pedonais. Para representar a paisagem canadiana, os autores do projeto utilizaram postes com bicos 

de nevoeiro, criando uma névoa que garante um ambiente fresco durante os meses mais quentes do verão. 

(GEHL & GEMZOE, 2002)  

No ano 2000, o projeto «Blur Building»9 para a Expo´02 Suíça, em Yverdon-Les-Bains, o atelier 

Diller+Scofidio sugere algumas modificações na utilização e criação de nevoeiro. Num contexto histórico, que 

Chris Salter denomina de «Kinetics: Movements Revisited», e dá, como exemplo, esta obra, podendo ser a 

mesma ser vista como uma resposta às questões referentes às representações materiais que surgem neste 

período, indo mais longe do que a função pura e tentando alcançar o domínio da expressão estética, permitindo 

a transformação dinâmica do espaço. (SALTER, 2010) 

                                                           

9 Este edifício é suportado por uma plataforma que mede cerca de 100x120x17m, apoiada por quatro colunas. (SALTER, 2010) 
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O Blur Building é, segundo os autores, uma «arquitetura de atmosfera», na qual a forma do nevoeiro é 

gerada por uma força natural, com a utilização da água do lago, e artificial, com a utilização de bicos de alta-

pressão que produzem uma fina névoa. Este projeto revela já algumas preocupações sustentáveis na utilização 

do recurso natural, ao recorrer a um sistema inteligente que avalia e regista os parâmetros climáticos, regulando, 

deste modo, a pressão de água libertada nos bicos. Os mesmos consideram que a vivência e usufruto do 

espaço são feitos com o apagar das referências visuais e acústicas, existindo apenas dentro do local uma ótica 

«white-out» e um ruído «white-noise». (designboom, 2000) 

FIGURAS 18, 19 e 20 | Diferentes perspetivas do Blur Building na exposição mundial de 2002.  
Fontes: http://www.designboom.com/eng/funclub/dillerscofido/6.jpg  
             http://www.designboom.com/eng/funclub/dillerscofido/3.jpg   
             http://www.designboom.com/eng/funclub/dillerscofido/2.jpg 
 

Iniciada a sua construção em 2004 e finalizada em 2006, o Le Miroir d´eau Place de la bourse, em Bordéus, 

em França, é um projeto «(…) inspirado na praça de São Marcos, em Veneza, inundável naturalmente no 

inverno, composto por 3000m2 submergíeis com uma fina camada de água e com um efeito de névoa quando a 

água desaparece.» (JML Water Feature Design, 2008) O espelho de água, com dois centímetros de altura, é 

gerado em poucos minutos, cobrindo a totalidade do pavimento de granito preto e refletindo o volume 

arquitetónico do local. A neblina é criada, quer pela evaporação da água, quer pelos bicos inseridos nas lajes, 

formando um espaço convidativo para usufruto dos utilizadores. Em 2005, o projeto Place François Mitterrand, 

Le Creusot, em França, pretende ser uma «(…) representação urbana de um curso de água natural: desde a 

nascente de água até um fio de água com o seu caminho sinuoso, geiseres de vapor, efeitos de névoa.» (JML 

Water Feature Design, 2008) A água é, assim, objeto de ligação de diferentes formas entre os diferentes 

espaços: líquida, sólida e gasosa. 

 

  

 

 

FIGURAS 21 e 22 | Place François Mitterrand (esq.) e Le Miroir D´eau Place de la bourse (dir.).  
Fontes: http://www.jmlwaterfeaturedesign.com/wp-content/gallery/le-creusot-france/le-creusot-france-water-feature-02.jpg 
http://www.jmlwaterfeaturedesign.com/wp-content/gallery/bordeaux-france/place-de-la-bourse-bordeaux-france-water-feature-10.jpg 
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Nicolas Dorval-Bory, Raphaël Bétillon e Guillaume Freyermuth submeteram o projecto Water From the Sun 

a competição para a criação de um museu em Maribor, na Eslovénia. O projeto do edifício é diretamente 

elaborado de acordo com três parâmetros principais, ligados entre si: volume, circulação e clima, sendo este 

último aquele em que se insere o sistema de nebulização, utilizado como uma tecnologia sustentável, 

juntamente com a refrigeração solar, painéis-bomba de calor e painéis fotovoltaicos. O sistema de nebulização 

ocasional está incluído na fachada técnica tubular, com vários nozzles (bicos) de altas pressões, permitindo a 

criação da nuvem artificial com água filtrada do rio Drava. A sua utilização refresca a envolvente do museu e 

alguns espaços adjacentes, tendo a capacidade de ser programado o seu funcionamento. (DORVAL-BORY, 

BÉTILLON, & FREYERMUTH, 2011) 

 

 

 

 

FIGURAS 23 e 24 | Névoa libertada em redor do edifício no projeto para o museu de arte contemporânea, na Eslovénia.  
Fonte: http://www.betillondorvalbory.com/wp-content/uploads/2011/06/principale.jpg 
           http://www.designboom.com/cms/images/rid09/nico01.jpg;  
 

Do mesmo atelier, surge também o projeto Paysages-en-exil, realizado no âmbito do concurso Imaginez 

maintenant10, junto ao Hôpital de La Grave, em Toulouse, França. Nesta instalação, os autores promovem uma 

viagem experimental para explorar uma «improvável paisagem», composta por climas de condensação e uma 

mistura de «naturezas» de todo o mundo. Os visitantes, ao entrarem na estufa climatizada, retiram um saco com 

sementes de plantas medicinais dos cinco continentes e, no final do trilho de vapores, está um jardim que o 

convida a semear as sementes que transportaram. (DORVAL-BORY & BÉTILLION, 2011) 

FIGURAS 25, 26 e 27 | Imagens da instalação temporária Paysages-en-exil.  
Fontes: http://www.betillondorvalbory.com/wp-content/uploads/2011/06/IMG_08821.jpg 
            http://www.betillondorvalbory.com/wp-content/uploads/2011/06/IMG_0792.jpg  
            http://www.betillondorvalbory.com/wp-content/uploads/2010/10/Axono.jpg 

                                                           

10 Evento nacional realizado no ano de 2010 para jovens das mais diversas áreas como artesanato, artes visuais, cerâmica, música, circo, 
arquitetura, moda, poesia, etc. (IMAGINEZ MAINTENANT, 2010) 
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II. CONCEITOS BÁSICOS  

 

1. Microclimatologia em meio urbano – parâmetros climáticos e urbanos  

«Uma compreensão do microclima pode fornecer ferramentas para a 

criação de habitats termicamente confortáveis para as pessoas (…)» 

(BROWN & GILLESPIE, 1995, p. 17) 

Durante as últimas duas décadas, as obras publicadas deram origem ao aparecimento de novos conceitos 

na área da climatologia e microclimatologia. Nesse sentido, pretendeu-se efetuar uma abordagem genérica e 

sucinta sobre os parâmetros climáticos que afetam as condições de conforto térmico e determinam o microclima 

dos espaços urbanos. 

Nesta dissertação consideraram-se como fatores climáticos a radiação, a temperatura do ar, a humidade e o 

vento; como fatores urbanos, analisaram-se os edifícios e outras massas edificadas, a vegetação, elementos de 

água e diferentes tipos de superfícies. Os parâmetros climáticos foram selecionados pela importância direta que 

têm na determinação das condições de conforto térmico favoráveis em espaços exteriores. Foram também 

apontados os fatores urbanos, que possibilitam interações com os parâmetros climáticos, através das suas 

propriedades físicas e das disposições espaciais que apresentam. Ambos os fatores, apesar de analisados 

separadamente, contribuem, no seu conjunto, para se compreender de que forma é que estes podem afetar a 

instalação e o funcionamento eficaz dos sistemas de nebulização. 

Desde as escalas globais até às locais, a microclimatologia tem-se relevado um instrumento que procura 

registos e explicações, a uma «escala humana», da paisagem urbana e dos comportamentos dos parâmetros 

climáticos como a temperatura, a humidade, o vento ou a precipitação, entre outros, nos diferentes espaços 

urbanos. (ARNFIELD, 2003) 

A quantificação e análise das componentes meteorológicas em meio urbano são de extrema importância. 

Da bibliografia consultada, o Guide to Meteorological Instruments and Methods of Observation da World 

Meteorological Organization (2008), fornece alguns conselhos sobre medição e observação destes mesmos 

parâmetros. As fontes de dados recolhidas são frequentemente utilizadas para fornecer previsões de tempo, em 

diferentes atividades tais como: projeto, desenho urbano e edifícios, transportes e comunicação, entre outras. 

Segundo Oke (2006) «Cada lugar apresenta um desafio único.»11, demonstrando, desta forma, a importância do 

registo e obtenção convincentes das componentes meteorológicas específicas de cada local, dependendo 

sempre da escala de análise.  

                                                           

11 Tradução livre a partir do original “Every site represents an unique challenge”. (OKE, 2006, p. 1) 
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De acordo com Johansson (2006), o clima da camada limite urbana12 apresenta diferentes escalas, 

considerando diferentes fatores e tipologias. Através da tabela e da figura que se seguem, é possível verificar de 

uma forma mais sistemática, a categorização dos diferentes tipos de escalas:  

 

ESCALA NÍVEL URBANO DISTÂNCIA HORIZONTAL CAMADA VERTICAL 

MICRO ruas, praças, jardins < 200-300 m sub-camada rugosa 

LOCAL vizinhança urbana 100 m – 10 km sub-camada inercial 

MESO cidade > 100 km camada de mistura 

 

TABELA 1 | Escalas horizontais e verticais da atmosfera urbana.  
Fonte: adaptado e traduzido de JOHANSSON, 2006, p. 37. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 28 | Esquema das diferentes escalas climáticas.  
Fonte: OKE, 2006, p. 3 
 

As escalas micro e locais são as que apresentam maior relevância para o estudo da dinâmica e do 

comportamento dos parâmetros microclimáticos. Na escala local b), são analisadas zonas urbanas vizinhas com 

características semelhantes, tais como o tipo de cobertura das superfícies, o tamanho e espaço dos edifícios, 

entre outros. Com a microescala c), já é possível perceber que os volumes urbanos como os edifícios, as 

                                                           

12 Tradução livre a partir do original UCL (Urban Canopy Layer). Este conceito, segundo Arnfield (2003), define uma camada climática 
entre o chão e o telhado dos edifícios.  
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árvores, os muros e até mesmo a natureza das superfícies, podem gerar alterações microclimáticas 

significativas. (OKE, 2006) 

As áreas urbanas, estabelecidas no território e com diferentes configurações espaciais, têm vindo a 

desempenhar um papel determinante e transformador das condições atmosféricas. No entanto, existem 

características comuns. Geralmente, são locais mais quentes, menos ventosos e mais secos em relação às suas 

periferias rurais. Mas existem também fatores específicos, que lhes concedem um carácter identitário. Aqui, a 

geometria e a forma dos parâmetros urbanos, bem como as suas propriedades físicas, criam uma maior 

variabilidade de fatores, os quais podem alterar os processos climáticos num determinado espaço. Estes fatores 

compreendem a alteração dos balanços energéticos entre as diferentes superfícies e as variações da 

intensidade do vento, da temperatura e da humidade do ar, entre outros. (HARMAN, 2003) 

 

1.1 Parâmetros Climáticos 

1.1.1 Radiação 

De entre os muitos fatores que definem o clima, o sol surge como o principal responsável pela grande 

quantidade de energia absorvida pela Terra. (ROSENLUND, 2000) 

Até ao nosso planeta, chegam, em média, cerca de 1,94 cal/cm2/min de energia, sendo que a superfície da 

terra recebe uma menor quantidade. Este facto é consequência das perdas que ocorrem aquando a passagem 

dos raios solares pela atmosfera terrestre, onde podem ser refletidos pela superfície das nuvens ou também 

absorvidos pelos componentes atmosféricos – gases e partículas em suspensão, entre outros. A parte da 

radiação que atinge a superfície terrestre pode ser refletida pela mesma, mas a maior quantidade desta energia 

é absorvida e transformada em calor, contribuindo assim para o aumento da temperatura do ar, do próprio solo e 

dos objetos em seu redor. No entanto, a intensidade da radiação é maior em altitudes elevadas, pois aí ocorrem 

menos perdas causadas pela atmosfera. Alguns dos constituintes atmosféricos como o ozono, o dióxido de 

carbono e o vapor de água, absorvem e dispersam os raios solares, causando uma diminuição da intensidade de 

radiação que atinge o solo. Esta intensidade da radiação varia também de acordo com a distância que os raios 

solares têm de percorrer ao atravessar a atmosfera até chegar à superfície terrestre. Quando o sol se encontra 

no seu ponto mais vertical e, portanto, a uma menor distância da terra, por volta do meio-dia, a quantidade de 

energia recebida é maior. Pelo contrário, a primeira hora da manhã e a última da noite a quantidade de energia é 

menor pois a distância é maior. A intensidade da energia diretamente proveniente do sol é recebida de forma 

perpendicular e indicada em relação à altura solar. (OLGYAY, 2002) 

Só cerca de metade da radiação solar recebida é visível ao olho nu, sendo a outra metade invisível 

(composta pela radiação ultravioleta e radiação infravermelha). Contudo, a radiação solar transporta consigo 

grandes quantidades de energia que pode ser transformada em calor, da mesma forma que a visível, quando é 
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absorvida por uma superfície. A radiação terrestre emitida é também invisível, apresentando características 

semelhantes à radiação solar, pois propaga-se do mesmo modo, em linhas estreitas, sendo também refletida, 

absorvida e transmitida, carregando consigo energia que pode ser transformada em calor (FIGURA 30). 

(BROWN & GILLESPIE, 1995) 

De uma forma geral e esquemática, a transferência de radiação solar e terrestre ocorre da seguinte forma:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 29 | Esquema das trocas de radiação ao meio dia de um dia de verão.  
Fonte: adaptado e traduzido de OLGYAY, 2002, p. 33. 
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FIGURA 30 | A radiação, quando em contacto com uma superfície, pode ser refletida, absorvida ou transmitida.  
Fonte: adaptado e traduzido de BROWN & GILLESPIE, 1995, p. 95. 
 

A quantidade de radiação que uma superfície absorve provoca um aumento da vibração das moléculas da 

superfície e, consequentemente, um aumento da temperatura do material, uma vez que o calor é transferido das 

superfícies mais quentes para as mais frias que lhes são adjacentes. Em meio urbano, existe uma maior 

quantidade de superfícies opacas, nomeadamente as que revestem o solo. Estas superfícies apresentam três 

propriedades, no que diz respeito à radiação: a emissividade, a absorvidade e a refletividade. A emissividade 

está relacionada com a capacidade emissão e absorção da radiação de grande comprimento de onda (em 

relação a um corpo preto «perfeito»); a absorvidade (depende da cor da superfície) determina a fração de 

radiação solar que é absorvida na superfície e convertida em energia térmica. Por último, a refletividade 

determina a fração de radiação solar que é refletida, sem alterar a temperatura da superfície. Geralmente, a 

reação de uma superfície em relação à radiação solar é denominada de «albedo». (GIVONI, 1998)  

 

1.1.2 Temperatura 

De uma forma geral, quando se fala da temperatura do ar é, normalmente, um valor médio indicado por um 

termómetro exposto ao ar, num local abrigado da radiação solar direta. (World Meteorological Organization, 

2008)  

Na determinação das condições de conforto térmico, a temperatura é um fator essencial, estando sempre 

sujeita a alterações relacionadas com a radiação recebida num determinado espaço, com a circulação e 

intensidade do vento e com a humidade do ar.  

Durante um dia de céu limpo, a quantidade de radiação solar recebida é geralmente maior e, 

consequentemente, ao ocorrer a livre expansão da mesma, verifica-se uma amplitude térmica maior, 

relativamente aos dias de céu nublado. Conforme as estações do ano, a temperatura do ar também varia. No 

verão, os dias de céu limpo são mais quentes pois a radiação solar recebida é maior. No entanto, no inverno, 

também num dia de céu limpo, este é geralmente mais frio que um dia com céu nublado já que, durante o 
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período noturno – maior que no período diurno – o calor produzido pela radiação escapa mais facilmente por 

encontrar uma atmosfera mais desprovida de nuvens. (OLGYAY, 2002) 

Para perceber como a componente da temperatura do ar se comporta nos meios urbanos, é necessário 

compreender também a relação que existe entre uma cidade – no sentido de território densamente construído – 

e um espaço rural – no sentido de território com construção dispersa em torno das grandes cidades, existindo 

também áreas agrícolas e florestais – que resulta na formação de um fenómeno climático com grandes 

implicações para o Homem. 

No fenómeno da «ilha de calor»13, as diferenças de temperaturas registadas entre as duas zonas são 

afetadas, sobretudo, por dois fatores: o primeiro, o facto de estarem correlacionados com os aspetos 

meteorológicos tais como a nebulosidade, a humidade e a velocidade do vento; o segundo, em virtude do 

tamanho da cidade, da sua densidade de construção e pelo rácio14 entre a altura dos edifícios e as distâncias 

entre eles. No entanto, existem fatores diferentes e independentes que afetam a temperatura urbana, 

maioritariamente ao nível do solo, e que contribuem para a ocorrência deste fenómeno. Esses fatores são: a 

radiação noturna, que traz consigo uma baixa taxa de arrefecimento radiante durante as noites, sendo o maior 

fator que contribui para o aumento da temperatura urbana; o armazenamento da energia solar efetuado pelos 

materiais dos edifícios durante o dia, a qual é libertada durante a noite; o calor antropogénico concentrado, 

produzido pelos transportes, indústrias, e outras atividades; a baixa evaporação a partir do solo e da vegetação 

nas áreas urbanas, em comparação com as áreas rurais; variações sazonais de fontes de calor utilizadas na 

climatização dos edifícios, como é o caso dos aparelhos de ar condicionado. (GIVONI, 1998)  

No entanto, Givoni (1998) refere que existem fatores que não podem ser diretamente manipulados pelo 

Homem – os componentes meteorológicos como a nebulosidade e os ventos regionais – e fatores que, pelo 

contrário, podem ser modificados – o tipo de cor dos edifícios, a quantidade e distribuição da vegetação em meio 

urbano, a utilização do ar condicionado, a densidade das áreas construídas bem como o tipo de edifícios e a 

orientação das ruas, respeitando a direção do vento. 

Johansson (2006) destaca também vários estudos relacionados com fenómeno da «ilha de calor», durante o 

período diurno, referindo que, nestas condições, a sua compreensão pode ser um fator significativo na obtenção 

de dados que possam contribuir e/ou melhorar as condições de conforto humano em espaços exteriores.  

Relativamente à temperatura do ar em espaços urbanos, como praças ou ruas, esta é fortemente 

influenciada pelos excedentes de energia gerados entre a radiação solar e terrestre, sendo uma consequência 

dos processos físicos que ocorrem entre os diferentes elementos que compõem os espaços – superfícies inertes 

e orgânicas, estruturas edificadas ou elementos de água. (HARMAN, 2003) 

                                                           

13 De acordo com Givoni (1998) o fenómeno da «Ilha de Calor» (“Heat Island” phenomenon) ocorre quando existe um aumento 
significativo da temperatura do ar durante o período noturno (cerca de 3-5ºC), nas zonas urbanas, em relação às zonas periféricas rurais, 
em climas temperados. Em climas frios, o aumento da temperatura urbana pode ter um efeito favorável na obtenção de conforto por parte 
dos residentes e do consumo da energia, contrastando com os climas quentes, onde este aumento é desfavorável. 
14 O rácio é um índice que quantifica em valores absolutos a altura dos edifícios e as distâncias entre eles. (GIVONI, 1998, p. 247) 
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1.1.3 Vento 

A distribuição desigual do calor produzido pelo sol na superfície da terra produz variações na densidade da 

massa atmosférica. Desta forma, o ar desloca-se devido às diferenças de pressão atmosféricas geradas, 

movendo-se das áreas de maior pressão para as áreas de menor pressão, sendo, por isso, um processo 

«inesgotável». (GIVONI, 1998) 

O vento que se faz sentir nas cidades é determinado por fatores naturais relacionados com a forma, altura e 

revestimento da topografia circundante, mas também pelas diferenças de temperaturas que se geram entre a 

cidade e as áreas periféricas. Devido a este fator ocorre, por exemplo, como refere Alcofrado (1987) in (ABREU, 

2006), a entrada de ar frio vindo da periferia na cidade, o que acontece, principalmente, durante a noite, quando 

existem situações calmas e estáveis, após a formação de um campo de baixa pressão na cidade. 

Relativamente ao movimento do vento, este circula de forma diferente consoante a altura e desloca-se de 

uma forma mais lenta junto ao solo, aumentando a sua velocidade à medida que a altura também aumenta, de 

forma não linear. 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 31 | A intensidade do vento é menor junto ao solo e aumenta com a altura em relação ao solo.  
Fonte: BROWN & GILLESPIE, 1995, p. 125. 
 

A turbulência do vento representa uma característica bastante importante na sua caracterização. Esta é 

dada em função da velocidade do vento – quanto mais rápida for a velocidade, maior é a turbulência do mesmo 

– e da rugosidade da superfície adjacente – quanto mais irregular for a superfície, maior será a turbulência 

registada. Uma vez que o vento é uma componente bastante variável, é natural que a obtenção da sua direção e 

intensidade contribuam para uma melhor compreensão da sua dinâmica. Estes dois fatores variam várias vezes 

durante o dia e ao longo das estações do ano. (BROWN & GILLESPIE, 1995) 
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Dada a complexidade e heterogeneidade das cidades e dos diferentes elementos espaciais que as 

compõem, as características do vento supra referidas modificam-se ainda mais. Através dos diagramas 

seguintes, observam-se alguns dos principais comportamentos e alterações que estes elementos provocam na 

movimentação e intensidade do vento: 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 32 | Diferentes tipos de regime do vento, variando de acordo com a distância entre os edifícios e a sua altura. 
Fonte: adaptado de JOHANSSON, 2006, p. 43. 

 

 

FIGURA 33 | Características dos edifícios que podem afetar as condições de vento em espaços públicos urbanos.  
Fonte: STATHOPOULOS, 2009, p. 4 
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1.1.4 Humidade 

O ar atmosférico contém quantidades variáveis de vapor de água. A uma dada temperatura, o ar só 

consegue suportar uma determinada quantidade de vapor de água, ficando saturado. A humidade pode ser 

referida em termos de humidade absoluta (em g por km ou m3) ou pressão de vapor parcial (kPa), sendo a 

vulgarmente utilizada a humidade relativa (em %), que exprime a porção de vapor de água em relação à 

saturação do ar. (ROSENLUND, 2000) 

A medição da humidade está, frequentemente, associada aos estudos climáticos e ambientais, bem como a 

muitas outras aplicações como a hidrologia, a agricultura e a aeronáutica, dada a sua importância nas alterações 

da quantidade de água na atmosfera. (World Meteorological Organization, 2008) 

Sendo os meios urbanos fortemente compostos por grandes áreas de superfícies impermeáveis, é de 

esperar que a sua atmosfera, neste caso, seja menos húmida que a atmosfera das zonas periféricas, pois existe 

menor quantidade de água disponível para evaporar. Contudo, durante a noite, a temperatura do ar na cidade 

pode ser elevada, provocando a redução do ponto de orvalho e permitindo a manutenção de um ar mais húmido. 

As constantes e complexas inter-relações que se estabelecem entre a cidade e as zonas periféricas fazem com 

que seja difícil compreender o comportamento exato da humidade, não sendo, por isso, possível definir um 

padrão de repartição espacial da mesma. (ABREU, 2006) 

A quantificação e avaliação da humidade é normalmente feita através do recurso a gráficos psicrométricos, 

que contêm várias informações sobre as propriedades físicas e térmicas do ar. Estes gráficos apresentam uma 

estrutura complexa, na qual se destaca a relação entre a temperatura (eixo horizontal) e a humidade absoluta 

(eixo vertical), conforme é indicado no gráfico seguinte. A humidade relativa também pode ser calculada, com 

diferentes percentagens, tendo a linha de saturação como o máximo de humidade que o ar pode suportar, 

consoante a temperatura. 

 

 

 

FIGURA 34 | Representação da estrutura de um quadro psicrométrico (esquerda) e das curvas da humidade relativa (direita).  
Fonte: traduzido e adaptado de SZOKOLAY, 2008, p. 12 
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1.2 Parâmetros urbanos – inertes e naturais 

Os elementos que compõem as áreas urbanas e influenciam diretamente o microclima local foram 

considerados de acordo com a sua natureza (naturais ou inertes) como parâmetros urbanos. Estes estabelecem 

múltiplas, dinâmicas e complexas interações com os parâmetros climáticos, atuando uns sobre os outros. 

 

1.2.1 Edifícios e outras massas edificadas 

Os edifícios e outras massas edificadas presentes nos espaços urbanos – com volumetrias, formas e 

disposições espaciais diferentes – alteram o comportamento da radiação solar. Segundo o estudo sobre os 

efeitos do desenho de uma rua no conforto térmico ao ar livre em clima quente e seco (ALI-TOUDERT & 

MAYER, 2005), a relação entre a altura e distância dos edifícios que as limitam, bem como a sua orientação no 

território, afetam o microclima desses espaços. Estas transformações incluem o balanço energético da camada 

limite urbana, o potencial de irradiação das superfícies dos edifícios, da temperatura do chão e também o fluxo 

de vento ao nível da rua (FIGURA 35). Também o albedo das fachadas e das coberturas dos edifícios 

contribuem para estas transformações. 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 35 | Esquema representativo do balanço energético em meio urbano.  
Fonte: adaptado e traduzido de Oke, 1973 in HARMAN, 2003, p. 12. 
 

 

 

 

 

 

Q*: saldo de radiação 

QH: fluxo de calor sensível 

QE: fluxo de calor latente 

∆QS: armazenamento 

∆QA: fluxo adjetivo 

QF: fluxo de calor antropogénico 
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FIGURA 36 | Distribuição esquemática da radiação solar incidente em diferentes geometrias urbanas. 
Fonte: GIVONI, 1998, p. 248 
 

Ainda sobre a relação entre a altura e a distância dos edifícios que definem uma rua, Givoni (1998) compara 

três situações diferentes que frequentemente definem a geometria urbana, como é possível verificar através da 

FIGURA 36. Neste esquema, é possível verificar que a radiação que incide sobre uma superfície plana é 

refletida para a atmosfera (modelo A.). No modelo B, muita da radiação refletida atinge os outros edifícios e 

também a superfície do chão, onde é, então, absorvida. Por outro lado, no modelo C, a absorção da radiação 

solar ocorre num nível ligeiramente acima do nível do chão, fazendo com que o ar sentido próximo da superfície 

do chão seja menor do que na situação B.  

A forma e dimensão dos edifícios podem também, por exemplo, através da criação de zonas de sombra, 

variáveis ao longo do tempo e do espaço, permitir a circulação e consequente dissipação do calor, devido às 

diferenças de temperatura geradas relativamente aos locais onde existe exposição solar direta.  

Em relação à circulação do ar, a passagem do vento por estes elementos altera o seu comportamento. A 

diminuição da capacidade de arrefecimento do vento, no verão, por parte de edifícios urbanos isolados, assim 

como o aumento das correntes locais das esquinas das ruas e em torno dos edifícios mais altos são alguns dos 

efeitos que o espaçamento, distância e altura das massas urbanas provocam e determinam a rugosidade 

aerodinâmica das cidades. (ABREU, 2006) 

 

1.2.2 Superfícies inertes 

As superfícies inertes dos espaços públicos urbanos são componentes que interagem constantemente 

com os fatores climáticos. De uma forma geral, estas superfícies dissipam, através de processos convectivos e 

radiativos, o calor acumulado da radiação solar para a atmosfera, aumentando a temperatura ambiente. A 

diversidade de materiais existentes é vasta, mas existem vários tipos de materiais denominados de materiais 

«frios», que se distinguem pelo seu alto coeficiente de reflecção da radiação de pequeno comprimento de onda e 

A 

B 

C 
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pelo elevado fator de emissividade para a radiação de grande comprimento de onda, mantendo uma temperatura 

de superfície confortável, durante o período estival. A utilização deste tipo de materiais contribui para a 

diminuição do fenómeno da «ilha de calor», onde a textura e a cor também desempenham um papel 

determinante. (HASSAAN & MAHMOUD, 2011) 

Ainda sobre as superfícies pavimentadas, Doulos, Santamouris e Livada (2004), realizaram um estudo 

comparativo com noventa e três tipos de materiais frequentemente utilizados em pavimentos, dividindo-os em 

materiais «frios» e «quentes» de acordo com as suas propriedades físicas e térmicas, de modo a determinar 

quais seriam capazes de contribuir para a mitigação do efeito da «ilha de calor». Através da figura seguinte, é 

possível verificar a divisão de alguns de alguns materiais.  

 

FIGURA 37 | Esquema dos materiais «frios» e «quentes», de acordo com as suas propriedades.  
Fonte: adaptado e traduzido de DOULOS, SANTAMOURIS, & LIVADA, 2004, p. 248. 
 

1.2.3 Vegetação 

A volumetria, a forma e a disposição espacial dos diferentes tipos de vegetação existentes nos espaços 

públicos urbanos, influenciam e modificam também o comportamento dos parâmetros climáticos. 

A vegetação presente em meio urbano funciona, de uma forma geral, como termorregulador das condições 

microclimáticas de um local, interferindo na radiação solar recebida (durante o dia) e perdida (durante a noite), 

consumindo, desta forma, grandes quantidades de energia nos processos de transpiração e respiração. 

(MAGALHÃES, 1992)  

Na análise das condições microclimáticas e de conforto humano num parque urbano de uma região quente 

e árida (HASSAAN & MAHMOUD, 2011, p. 2642), são referidas várias investigações acerca do efeito da 

vegetação no clima urbano, como sendo moderador do efeito da «ilha de calor» que afeta as cidades. Nestas 

regiões, a criação de áreas verdes gera zonas de sombra, reduzindo a grande intensidade da radiação, que é 

emitida pelo Sol e a temperatura do ar. Estes autores referem ainda que, em espaços urbanos como ruas ou 

praças, a importância da disposição e do tipo de árvores também representa um fator para o melhoramento das 

condições microclimáticas urbanas. No entanto, as árvores apresentam também desvantagens como, por 
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exemplo, na retenção do calor e da humidade na camada limite urbana, causando a alteração das temperaturas 

quentes noturnas e das frescas diurnas, em relação às áreas abertas da periferia das cidades. 

 

1.2.4 Superfícies naturais 

Em espaços públicos urbanos, existem vários tipos de superfícies naturais, destacando-se o solo nu – 

desprovido de vegetação – o solo revestido com substrato arbustivo, herbáceo e também as superfícies de água. 

A contribuição para o aumento da temperatura do ar do solo nu é bem menor do que é dada por uma superfície 

de betão e ainda menor do que uma superfície de alcatrão. 

O valor da temperatura do solo nu pode ser explicado pelo facto de a radiação solar que é absorvida ser 

utilizada na evaporação da água retida no solo, sendo o valor absorvido próximo do valor absorvido por uma 

superfície de betão. No entanto, a temperatura da superfície do solo diminui mais rapidamente do que na 

superfície de betão durante o período de arrefecimento, arrefecendo também o ambiente, pois as suas camadas 

mais profundas não são aquecidas, podendo este facto ser explicado pela baixa condutividade do solo nu que 

impede essas camadas de serem aquecidas. (ABREU, 2006) 

O revestimento de superfícies com espécies herbáceas, com relvados ou com arbustos apresentam 

diferentes reações à radiação solar e que, consequentemente, interferem com a temperatura do ar. A 

temperatura mínima que se faz sentir, durante a noite, sobre a vegetação herbácea é mais baixa do que as 

sentidas sobre um solo nu porque, durante o dia, o solo armazena menos calor e de noite, as perdas por 

radiação da superfície das plantas, é elevada. A vegetação arbustiva funciona de uma forma intermédia sobre os 

valores de temperatura do ar e do solo. A utilização de relvados nas cidades não apresenta efeitos benéficos de 

termorregulação. Contudo, justifica-se a sua utilização, não só pelo aumento da humidade junto ao solo, como 

também pela adsorção de poeiras e diminuição da temperatura do ar, durante o dia, em relação a outros 

pavimentos impermeáveis. (MAGALHÃES, 1992) 

 

1.2.5 Superfícies de água 

As superfícies de água presentes em espaços urbanos adquirem várias escalas, possibilitando melhores 

condições de conforto climático. Segundo Xu et al (2009) e Hassan e Mahmoud (2011), corpos aquáticos de 

grandes dimensões como lagos ou frentes ribeirinhas contribuem para a diminuição da temperatura do ar das 

áreas adjacentes, principalmente nos dias mais quentes de verão. Também as fontes, cascatas, tanques e 
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outros elementos de água em espaços urbanos apresentam uma capacidade termorreguladora15, contribuindo 

para a obtenção de condições de conforto de forma passiva. 

 

2. Conforto térmico em espaços exteriores 

As primeiras ideias sobre as questões do conforto humano surgiram, inicialmente, pelas palavras de 

Sócrates, por volta do ano de 400 a.C., quando aludia à adequação climática das casas e, mais tarde, por 

Vitruvius, em 1 a.C., referindo que o fator clima devia ser considerado na construção do edifício, por questões de 

saúde e conforto. Também na Europa, no período da Revolução Industrial, surgiram vários engenheiros que 

afirmaram que os fatores climáticos como a temperatura do ar e a humidade afetavam as condições de conforto 

térmico, tentando, depois, quantificar e definir «zonas de conforto». Com o período Pós-Segunda Guerra 

Mundial, a investigação sobre estes temas aumentou, abrangendo áreas de conhecimento como a Fisiologia, a 

Medicina, a Geografia, a Climatologia e a Arquitetura. Nesta última, o arquiteto Víctor Olgyay (1963) foi o 

primeiro a recolher as informações das diferentes áreas, interpretando-as e propondo novas práticas 

arquitetónicas. (AULICIEMS & SZOKOLAY, 2007) 

Nos últimos anos, o estudo do conforto bioclimático em espaços urbanos públicos exteriores tem vindo a 

revelar-se um fator fundamental na compreensão da relação entre os processos fisiológicos do corpo humano e 

o meio ambiente que, naturalmente, capacitam estes locais de múltiplas dinâmicas de apropriação e vivência.  

As diferentes atividades praticadas nas ruas, praças, parques urbanos e noutros espaços públicos urbanos 

exteriores são afetadas pelos níveis de conforto experienciados pelos habitantes, expostos às condições 

climáticas, sendo, deste modo, fundamental a sua compreensão. (GIVONI & NOGUCHI, 2000) 

Os fatores climáticos como a temperatura do ar, o vento, a humidade relativa e a radiação em espaços 

urbanos foram estudados recentemente por vários autores16 e também incluídos em estudos sobre a temática do 

conforto térmico em condições exteriores17. 

De uma forma geral, o metabolismo causado pelos processos biológicos contínuos e inconscientes 

(metabolismo basal) e o metabolismo muscular são os principais responsáveis pelo calor produzido pelo corpo 

humano. (AULICIEMS & SZOKOLAY, 2007). Este processo é responsável pela libertação de calor para o meio 

que o envolve, sendo a sua temperatura normal de 37ºC. A forma e quantificação das trocas de calor são 

exemplificadas pela figura e quadro seguintes: 

                                                           

15 Segundo Magalhães (1992), p. 19, as superfícies de água «(…) apresentam uma capacidade calorífica duas vezes superior à da terra, 
originando maiores quantidades de vapor de água à superfície, o que diminui a erradiação noturna bem como a radiação solar direta 
recebida durante o dia.». 
16 (SPAGNOLO & DE DEAR, 2003); (Center for Renewable Energy Sources, Rediscovering the Urban Realm and Open Spaces, 2001-
2004); (NIKOPOULOU & LYKOUDIS, 2006); (SZOKOLAY, 2008). 
17 (KNEZ & THORSSON, Influences of culture and environmental attitude on thermal, emotional and perceptual evaluations of a public 
square, 2006); (KNEZ, THORSSON, ELIASSON, & LINDBERG, 2009); (ALJAWABRA & NIKOLOPOULOU, 2009). 
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FIGURA 38 | Trocas de calor do corpo humano.  
Fonte: adaptado e traduzido de NUNES, et al., 2011, p. 4. 
 

Höppe (2002) aponta para a necessidade de se estabelecer, com clareza, a definição do termo «conforto  

térmico», mostrando que existem três abordagens diferentes: a psicológica, a termopsicológica18 e uma outra, 

baseada no balanço de calor do corpo humano. A abordagem psicológica passa por tentar expressar o estado 

de satisfação da mente com o ambiente que envolve a pessoa; a definição termopsicológica de conforto é 

baseada na queima dos recetores térmicos na pele e no hipotálamo, sendo o conforto a taxa mínima de sinais 

nervosos a partir desses recetores; a definição energética refere que «(…) o conforto térmico é alcançado 

quando os fluxos de calor de e para o corpo humano estão em equilíbrio, quando a temperatura da pele e a taxa 

de suor estão na faixa de conforto, que dependem do metabolismo.» (HöPPE, 2002, p. 661)  

                                                           

18 Tradução livre a partir do original “thermophycological”. (HöPPE, 2002, p. 661) 

 
 
M = produção de calor metabólico 
Rd = troca de radiação líquida 
Cv = convecção (incluindo respiração) 
Cd = condução 
Ev = evaporação (incluindo respiração 
ΔS = mudança no armazenamento de calor 
 
Uma condição de equilíbrio é quando  é zero, sendo esse equilíbrio 
uma condição de conforto térmico. 
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Outra forma de perceber a influência das diferentes variáveis no conforto térmico é através de modelos de 

adaptabilidade, como foi iniciado por Auliciems (1981) e, posteriormente, adaptado por Szokolay (2008). Este 

modelo representa o agrupamento dos parâmetros que influenciam a quantificação de um estado de conforto 

térmico. 

 

FIGURA 39 | Modelo de perceção térmica psicofisiológico.  
Fonte: adaptado de SZOKOLAY, 2008, p. 20. 
 

Indraganti (2010) apresenta um modelo adaptativo complexo, evidenciando a multiplicidade de variáveis não 

lineares interagindo.  

 

FIGURA 40 | Sistema complexo adaptativo.  
Fonte: adaptado de http://www.scitopics.com/Adaptive_Model_of_Thermal_comfort.html 
 

Acompanhando estes estudos, foi possível calcular índices de conforto térmico considerando os fatores 

climáticos, adaptando alguns já existentes para condições interiores, podendo ser aplicados em condições 

exteriores. Segundo Honjo (2009), existem três principais índices de conforto: o SET* (standard Effective 
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Temperatures)19, o PMV (Predicted Mean Values)20 e o PET (Physiological Equivalent Temperature; Mayer and 

HöPPE, 1987)21.  

Existe ainda um outro índice, o UTCI (Universal Thermal Climate Index), que possibilita a criação de um 

modelo de avaliação fisiológica do ambiente térmico em espaços exteriores. (UTCI Universal Thermal Climate 

Index, 2000)  

Ainda na temática do conforto térmico, surgem os gráficos de conforto bioclimáticos de Victor Olgyay, em 

1973, e de Baruch Givoni, em 1998, que, apesar de serem aplicados maioritariamente a ambientes fechados, 

facilitam a análise das características climáticas, calculando zonas de conforto, como se pode verificar no gráfico 

que se segue. 

 

FIGURA 41 | Gráfico bioclimático de Olgyay aplicado para climas quentes. 
Fonte: adaptado de SZOKOLAY, 2008, p. 21. 

 

3. Sistemas de nebulização – aspetos técnicos e tecnológicos 

Na descrição dos conceitos básicos sobre os sistemas de nebulização, foram abordados alguns aspectos 

relacionados com o funcionamento destes mecanismos, quando utilizados para a melhoria das condições de 

conforto em espaços exteriores, recorrendo a exemplos e estudos realizados por vários autores.   

No âmbito do conforto climático, o arrefecimento evaporativo (directo ou indirecto) é uma das quatro 

estratégias passivas de controlo climático apontadas por Szokolay (2008).  

                                                           

19 O modelo SET*, de acordo com ASHRAE (2010), calcula o conforto térmico através dos índices de roupa, actividade física e também 
considera variáveis climáticas específicas (percentagem de humidade relativa e velocidade do vento). 
20 O PMV é um índex que prevê, numa escala de 7 sensações térmicas diferentes, quantificar um valor médio através da análise dos 
votos de um grupo de pessoas.  
21 De acordo com Honjo (2009), o PET considera os processos básicos de termorregulação e é baseado num modelo de balanço termo-
fisiológico de calor. 
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Mesmo sem grande conhecimento sobre este fenómeno físico, as primeiras referências à utilização deste 

processo datam de 2.500 a.C., no Antigo Egipto. Aqui, é possível observar, em frescos e pinturas da época, os 

escravos com jarras de água que utilizavam para arrefecer os quartos da realeza. Existiam também outras 

estruturas como lagoas, piscinas e outros elementos de água, os quais conferiam uma temperatura amena ao 

ambiente. Na antiga Pérsia, este processo surgiu associado a um tipo de arquitetura tradicional que permitia 

criar ventilação natural nos edifícios, denominado de “windcatcher”22. Os reservatórios com água eram 

construídos junto aos canais de passagem de ar, arrefecendo-os e reduzindo a temperatura no interior do 

edifício. Mais recentemente, no século XVI, Leonardo da Vinci utilizou o primeiro mecanismo de arrefecimento 

evaporativo, ao criar uma roda de água, oca, na qual, durante a movimentação da roda, o ar era arrefecido 

através da passagem pela água e pela evaporação da mesma. No século XX, com William Carrier (1876-1950), 

deu-se o desenvolvimento das cartas psicrométricas semelhantes às atualmente utilizadas, que possibilitaram 

melhorias no estudo e no desenvolvimento deste processo físico. (CAMARGO, 2009) 

Os sistemas de nebulização possibilitam o arrefecimento evaporativo direto, no qual a evaporação da água 

«(…) resulta na conversão do calor sensível em calor latente a uma dada temperatura do bolbo húmido 

constante; como resultado, o ar fornecido não é só mais frio como também mais húmido.» No processo de 

arrefecimento indireto, a temperatura é reduzida sem o aumento da humidade do ar. (ERELL, 2007, p. 228) 

Através do diagrama de Mollier (FIGURA 42), é possível verificar-se a diminuição de temperatura de 6ºC (de 

20ºC para 12ºC) com o respetivo aumento da humidade do ar de 30% para 80%. 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 42 | Diagrama de Mollier. Nesta figura é possível verificar o arrefecimento evaporativo direto de 1 para 2, através da 
diminuição da temperatura e consequente aumento da humidade do ar.  
Fonte: adaptado de DID Clim, 2010, p. 3. 

  

O crescente aquecimento dos espaços urbanos, causando efeitos climáticos como a «ilha de calor» fez com 

que alguns autores estudassem novas formas de minimizar estes fenómenos23. Deste modo, os sistemas de 

                                                           

22 Denominação na língua inglesa. 
23 (YAMADA, YOON, OKUMIYA, & OKUYAMA, IBPSA, 2007); (ISHII, TSUJIMOTO, YOON, & OKUMIYA, 2009); (YOON, YAMADA, & 
OKUMIYA, 2008); (YAMAZAKI, 2010); (WANG, TU, WANG, & HUANG, 2010); (FARNHAM, NAKAOA, NABESHIMAA, & MIZUNO, 2011); 
(HUANG, et al., 2011). 
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nebulização surgem como um mecanismo utilizado para suprimir o aumento da temperatura em espaços 

urbanos, através do calor da evaporação da água, utilizando pequenas quantidades de água e energia. 

(YAMADA, YOON, OKUMIYA, & OKUYAMA, IBPSA, 2007) 

Atualmente, a maior parte das instalações deste tipo de sistemas em espaços públicos ocorre, 

principalmente, em climas temperados e secos, nos quais as condições climatéricas proporcionam uma melhor 

eficácia no processo do arrefecimento evaporativo. Mais recentemente, realizaram-se alguns projetos em climas 

húmidos, como no Japão, onde a descida da temperatura se torna num processo mais complexo devido à 

elevada taxa de humidade do ar que condiciona a eficácia destes sistemas. (FARNHAM, NAKAOA, 

NABESHIMAA, & MIZUNO, 2011) 

As figuras seguintes demonstram dois exemplos do funcionamento de um sistema de nebulização para 

espaços exteriores. De uma forma geral, estes sistemas atomizam a água sob alta pressão, formando uma 

espécie de nevoeiro composto por pequenas gotículas de água, sendo normalmente colocados num nível 

superior ao do solo24. 

 

 

 

 

 

FIGURA 43 | Modelo de simulação numérica que serviu de base para a construção do sistema de nebulização. 
Fonte: WANG, TU, WANG, & HUANG, 2010, p. 472. 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 44 | Diagrama esquemático da aplicação do sistema de nebulização. 
Fonte: HUANG, et al., 2011, p. 3729. 

 

O primeiro diagrama é um modelo de simulação numérica, que serviu de base à criação do sistema de 

nebulização. O segundo esquema representa o modelo de uma instalação efetuada na Expo´10, em Shanghai. 

                                                           

24 (YOON, YAMADA, & OKUMIYA, 2008); (ISHII, TSUJIMOTO, YOON, & OKUMIYA, 2009); (YAMAZAKI, 2010); (WANG, TU, WANG, & 
HUANG, 2010); (FARNHAM, NAKAOA, NABESHIMAA, & MIZUNO, 2011); (HUANG, et al., 2011). 
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Ambos os esquemas apresentam uma fonte de energia, um sistema de controlo informático – do sistema 

propriamente dito e das condições meteorológicas, e uma fonte de água (bombeada para o sistema) ligados 

entre si através de válvulas reguladoras. Os sistemas terminam nos chamados nozzles (bicos), responsáveis 

pela emissão e formação das pequenas partículas de água. 

A formação do vapor tem, no entanto, alguns parâmetros como o tamanho da gota, a velocidade de saída e 

o padrão de distribuição25 que são, não só fundamentais no funcionamento deste mecanismo, como também 

para importantes na obtenção de um arrefecimento do ar eficaz.  

O tamanho das partículas, por exemplo, é determinado pela alta ou baixa pressão fornecidas. As partículas 

formadas por altas pressões são menores que as de baixas pressões, tendo um período de vida curto26. Yamada 

et al. (2008) realizaram um estudo sobre a performance de um sistema de nebulização em espaços 

semifechados, através do qual foi possível registar as diferenças de temperatura para diferentes diâmetros de 

gotas, concluindo que não existia uma diferença significativa causada pelos diferentes tamanhos de partículas 

na redução da temperatura.  

Os bicos que libertam a água são também responsáveis pelo tamanho, padrão de distribuição (TABELA 3) e 

ângulo do spray das partículas emitidas. Atualmente, existe uma grande variedade e multiplicidade de soluções, 

existindo já bicos que integram uma mistura de ar e água, conseguindo gerar partículas ainda mais pequenas, 

como é possível verificar na tabela seguinte. (Kyoritsu Gokin Co., Ltd) 

 

BICOS DE FLUÍDO ÚNICO BICOS DE AR E NÉVOA BICOS DE AR 

  

 

 

 

TABELA 2 | Diferentes tipos de bicos.  
Fonte: adaptado e traduzido de http://www.everloy-spray-nozzles.com/en/support/nozzle.html 
 

 

 

 

 

 

                                                           

25 Estas características podem ser consultadas em (WANG, TU, WANG, & HUANG, 2010, p. 470). 
26 (WANG, TU, WANG, & HUANG, 2010, p. 470). 
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PADRÃO PLANO PADRÃO RECTILÍNEO PADRÃO CÓNICO COMPLETO PADRÃO CÓNICO OCO 

  

 

 

  

    

 

TABELA 3 | Diferentes padrões de spray.  
Fonte: adaptado e traduzido de http://www.everloy-spray-nozzles.com/en/support/about_single.html 
 

Anteriormente, foi referido que a redução da temperatura não era significativa para diferentes partículas 

mas, no processo de evaporação, é importante compreender que a taxa na qual uma gota de água evapora é 

dada através da sua relação com o volume de área de superfície27. Deste modo, a forma esférica do nevoeiro 

que é libertado pelos sistemas só é possível devido à tensão de superfície causada pelas gotas. À medida que 

as gotas são mais pequenas, a área de superfície da esfera aumenta para o dobro do seu diâmetro fazendo com 

que as gotas de menor dimensão evaporem mais rapidamente que as de maior dimensão. Para se obter um 

melhor arrefecimento evaporativo, é necessário que o sistema de nebulização contenha uma maior quantidade 

de bicos com uma taxa de fluxo baixa, que também providencia uma menor acumulação de água nas condutas 

de admissão. (MEE, Mee Industries Inc., 2011) 

No relatório apresentado por Yamazaki (2010), a instalação feita numa rua de lojas foi concretizada através 

da utilização contínua, entre as 9h00 e a 17h00, monitorizando a temperatura do ar, a humidade, a temperatura 

do chão, a direção e velocidade do vento. Foram criadas quatro condições diferentes de pulverização, utilizando 

dois tipos de nozzles diferentes, sendo a quantidade de água pulverizada por área de superfície entre 5 a 

25mL/min/m2, o que corresponde a cerca de duas a quatro vezes mais que a quantidade de transpiração de uma 

Ginkgo biloba (com cerca de 25m2 de copa, a quantidade de transpiração no verão é de cerca de 200 L/dia). 

Através da TABELA 4 e 5 é possível verificar as condições dos sprays utilizados, bem como as diferenças de 

temperatura e humidade registadas. 

 

 

 

 

                                                           

27 «Na teoria, o tempo de evaporação é proporcional ao quadrado do diâmetro da gota de água» – troca de emails com o Professor Craig 
Farnham no dia 23 de Fevereiro de 2012. 
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 PADRÃO 1 PADRÃO 2 PADRÃO 3 PADRÃO 4 

Tipo de nozzle Tipo A Tipo B 

Diâmetro da partícula 

de nevoeiro 
30-40 µm 20-30 µm 

Quantidade de névoa 

libertada pelo nozzle 
0,993 L/min/nozzle 0,098 L/min/nozzle 0,040 L/min/nozzle 0,042 L/min/nozzle 

Distância entre os 

nozzles 
0,5m 1,0m 0,5m 1,0m 

N.º de nozzles 48 24 48 24 

Quantidade de névoa 

libertada 

4,5 L/min 2,4 L/min 1,9 L/min 1,0 L/min 

2,1 m3/dia 1,1 m3/dia 0,92 m3/dia 0,48 m3/dia 

Quantidade de névoa 

libertada por m2 
24 mL/min/m2 13 mL/min/m2 10 mL/min/m2 5,4 mL/min/m2 

 

TABELA 4 | Condições de spray utilizados num espaço público em Osaka.  
Fonte: adaptado e traduzido de Yamazaki, 2010, p. 33 
 

 

 

QUANTIDADE DE  

NÉVOA LIBERTADA 

(mL/min/m2) 

DIFERENÇA DE 

TEMPERATURA (ºC) 

DIFERENÇA DE 

HUMIDADE RELATIVA (%) 

Média Máx. Média Máx. 

PADRÃO 1 24 4,8 8,0 26 45 

PADRÃO 2 13 3,2 5,5 18 32 

PADRÃO 3 10 2,4 4,8 11 28 

PADRÃO 4 5,4 1,4 3,1 8,5 19 
 

TABELA 5 | Diferenças de temperatura e humidade relativa de acordo com as condições de spray. 
Fonte: adaptado e traduzido de Yamazaki, 2010, p.34 
 

Na análise destas condições, confirmou-se que o aumento da quantidade de spray libertada é 

acompanhado pelo aumento da humidade relativa do ar, assim como pelo aumento da diferença de temperatura. 

Observa-se igualmente uma relação correlativa entre ambos, demonstrando que a pulverização pode ser eficaz 

na diminuição das temperaturas em espaços urbanos, sendo também possível controlar os graus de 

arrefecimento através do ajustamento da quantidade de spray libertada. (YAMAZAKI, 2010, p. 34) 
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III. CASOS DE ESTUDO 

 

1. Preocupações estéticas 

1.1 Tanner Fountain, Harvard University, Cambridge, Massachusetts, E.U.A. 

Construída no ano de 1984, a Tanner Fountain28 surge como uma solução para o problema do elevado 

número de fontes que desapareceram na Universidade de Harvard devido à falta de fundos para a sua 

manutenção, motivando, desta forma, o seu esquecimento. A resolução passaria por contrariar este problema, 

resultando na criação de uma fonte sem uma bacia. (ASLA, 2008) 

A fonte é composta por pedregulhos que criam um círculo com cerca de dezoito metros de diâmetro, 

sobrepostos sobre o alcatrão e a relva existentes, onde a água é emitida por três bicos de nebulização 

localizados no centro do círculo. Durante o outono, a primavera e o verão, os bicos emitem uma névoa, criando 

uma nuvem por cima das pedras. Projetada para ser «habitada», a fonte é vista como um suporte que 

proporciona múltiplas atividades tais como a leitura, o descanso, a conversa, entre outras, as quais, ligadas às 

características identitárias das diferentes estações do ano, tornando possível a sua perceção como objeto 

integrado na Natureza. (PWP Landscape Architecture, 2001) 

 

 

 

 

FIGURAS 45 e 46| Imagens dos efeitos da névoa na Tanner Fountain.  
Fonte: imagem fornecida pelo atelier PWP Landscape Architecture. 
 

1.2 Village of Yorkville Park, Toronto, Ontário, CANADÁ 

«O espaço é uma combinação de jardim botânico e experiência didáctica interactiva. O desenho, com suas 

diferentes secções transversais, é condicionado à estrutura residencial do antigo bairro de Yorkville.» (GEHL & 

GEMZOE, 2002, p. 224)  

A praça recreativa/jardim urbano – antigo parque de estacionamento - localizada num bairro histórico 

próximo do centro da cidade de Toronto, sofreu, em 1994, uma intervenção proposta pelo atelier Oleson Worland 

Architects e pelos arquitetos paisagistas Martha Swartz, Ken Smith e David Meyer. Os objetivos propostos estão 

relacionados com a intenção de introduzir elementos que capacitassem o espaço de experiências espaciais e 

                                                           

28 Historicamente, a Tanner Fountain é considerado o primeiro projeto institucional do movimento “Landscape as Art”, originado pelo então 
nono Expression Studio, oferecido pelo Department of Landscape Architecture da Harvard Design School. (ASLA, 2008) 
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sensoriais, para além de refletir sobre a escala vitoriana29 e o carácter da área. Para representar as florestas do 

Canadá, foi criada uma secção com vários pinheiros, com postes contendo difusores de neblina, que garantem 

um ambiente fresco durante os meses de verão. (GEHL & GEMZOE, 2002)  

 

1.3 Le Miroire d´eau Place de la Bourse, Bordéus, FRANÇA 

Iniciada a sua construção no ano de 2004 e concluída em 2006, o projeto Le Miroire d´Eau Place de la 

Bourse, foi realizado pelos arquitetos paisagistas Michel e Claire Corajoud, com a participação dos arquitetos 

Pierre Gangnet e Atelier R. Este projeto está inserido na sequência de transformações realizadas em jardins, 

praças, e outros espaços urbanos, tendo como principal objetivo tornar estes espaços mais atrativos aos 

cidadãos. Na Place de la Bourse, foi criado um enorme espelho de água, com cerca de 3.000m2 – com uma 

altura de água de cerca de dois centímetros, controladamente inundáveis – inspirado no processo de inundação 

que acontece no inverno, na praça de São Marcos, em Veneza. Composto por um pavimento de lajes de granito 

escuro, este espaço assume, assim, várias identidades, pois quando inundado, reflete, não só a arquitetura 

envolvente ao local como também gera artificialmente, uma névoa. (JML Water Feature Designers, 2008)  

FIGURAS 47, 48 e 49 | Imagens das estruturas que libertam a neblina na Place de la Bourse.  
Fontes: http://www.jmlwaterfeaturedesign.com/wp-content/gallery/bordeaux-france/place-de-la-bourse-bordeaux-france-water-feature-
02.jpg 
http://www.jmlwaterfeaturedesign.com/wp-content/gallery/bordeaux-france/place-de-la-bourse-bordeaux-france-water-feature-13.jpg; 
ttp://www.jmlwaterfeaturedesign.com/wp-content/gallery/bordeaux-france/place-de-la-bourse-bordeaux-france-water-feature-14.jpg  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

29 A escala vitoriana está relacionada com a «(…) tradição vitoriana dos jardins com árvores e plantas autóctones.». (GEHL & GEMZOE, 
2002, p. 224) 
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1.4 Place François Mitterrand, Le Creusot, FRANÇA 

Na sequência do projeto urbano para recuperar a zona central da cidade de Creusot, este projeto visa 

integrar a praça no conjunto urbanístico envolvente. O objeto principal da intervenção passa pela valorização das 

qualidades visuais e auditivas, manifestada sob diversas formas. Os elementos de água, como os repuxos e as 

neblinas emitidas, ajudam na configuração de pequenos espaços dentro da mesma praça, criando sensações de 

frescura, nos meses mais quentes, e também perspetivas atrativas dos elementos urbanos presentes na 

envolvente do local. (MINGUET, 2006) 

FIGURAS 50, 51 e 52 | Utilização de repuxos e libertação de vapor na praça Francois Mitterrand.  
Fontes: http://www.jmlwaterfeaturedesign.com/wp-content/gallery/le-creusot-france/le-creusot-france-water-feature-05.jpg; 
http://www.jmlwaterfeaturedesign.com/wp-content/gallery/le-creusot-france/le-creusot-france-water-feature-01.jpg 
http://www.jmlwaterfeaturedesign.com/wp-content/gallery/le-creusot-france/le-creusot-france-water-feature-03.jpg 

     

1.5 Largo da Devesa, Castelo Branco, PORTUGAL 

A intervenção no Largo da Devesa (projetado em 2007), de Josep Lluís Mateo, teve como objetivo principal 

a reorganização da circulação pedestre e rodoviária do espaço. O projeto acrescenta ainda usos comerciais e de 

lazer, onde o novo ponto central da praça toma a forma de um lago, recorrendo, também, à utilização de repuxos 

e de sistemas de nebulização. (MATEO, 2002) 

 
FIGURAS 53, 54 e 55 | Largo da Devesa, Castelo Branco.  

      Fonte: Imagens cedidas pelo atelier MATEO ARQUITECTURA, da autoria de Ferran Mateo 
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2. Preocupações com o conforto bioclimático 

2.1 La Rotonda Bioclimática, Exposição Universal de Sevilha, ESPANHA 

No âmbito da construção do recinto para a Expo´92, em Sevilha, surgiu a necessidade de controlar 

climaticamente, alguns dos espaços abertos que integravam a exposição. Este controlo teve como finalidade 

melhorar as condições de conforto térmico entre os meses de abril e outubro de 1992, durante os quais as 

temperaturas médias são bastante elevadas, principalmente em julho e agosto. Sendo o «(…)espaço aberto é 

qualquer área não confinada por um edifício (…).»30, este foi classificado em três categorias tais como: zonas de 

passagem – destinada a funcionar como um conjunto das principais vias para o fluxo pedestre – zonas de 

descanso – oferecendo espaços de estadia, de restauração e de observação de espetáculos momentâneos – e, 

finalmente, zonas adjacentes – que estabelecem a ligação entre os dois espaços anteriormente referidos. No 

sentido de procurar técnicas que melhorassem as condições ambientais nestes espaços, foram realizados vários 

estudos que permitiram quantificar medidas e propor intervenções específicas. Estas intervenções seguiram uma 

metodologia que assenta na definição de objetivos – quantitativos, gerais, critérios de desenho, hierarquização – 

e na construção de etapas básicas de validação científica – modelización, experimentação, validação, 

simulação, dimensionamento. (VELAZQUEZ, ALVAREZ, & GUERRA, 1992)  

O arrefecimento evaporativo foi uma das técnicas utilizadas para permitir a redução da temperatura e a 

movimentação de ar refrigerado, através de unidades de tratamento de ar convencionais, da evaporação de 

gotas no local por convecção natural – micronizadores nas árvores e debaixo das pérgulas – e por convecção 

forçada – torres frias, barreiras de humidade. A Rotonda Bioclimática foi o objeto de estudo que serviu de ensaio 

para as técnicas propostas para o controlo climático dos espaços abertos, num espaço que abrange uma área 

de repouso com cerca de 900m2, cumprindo com os seguintes critérios e ações: 

CRITÉRIOS ACÇÕES 

1. Controlo da radiação solar 
Coberturas (direta + difusa).  
Prisão (refletida) 

2. Redução da temperatura das 
superfícies circundantes 

Arrefecimento da cobertura por 
irrigação. Arrefecimento do 
pavimento por circulação de água 
sob o mesmo  

3. Redução da temperatura do ar Arrefecimento evaporativo 

TABELA 6 | Critérios e acções estabelecidos no decorrer do trabalho para a Rotonda Bioclimática.  
Fonte: adaptado e traduzido. Velazquez, Alvarez & Guerra, 1992, p.55 

 

 

 

                                                           

30 Tradução livre a partir do original: “(…)el espácio abierto es toda zona no confinada por una edificación (…).” (VELAZQUEZ, ALVAREZ, 
& GUERRA, 1992, p. 49) 



Aplicação de sistemas de nebulização nas práticas de Arquitetura Paisagista 
III. CASOS DE ESTUDO 

 
 38 

Conforme ficou referido anteriormente, foi possível recorrer à técnica do arrefecimento evaporativo 

através de micronizadores dispostos em diferentes locais. Nas árvores, foram instalados em torno dos ramos, 

produzindo uma névoa com gotas de pequenas dimensões, os quais libertam vapor quando entram em contacto 

com o ar quente circundante, arrefecendo-o e promovendo, desta forma, o fluxo natural do ar refrigerado. Na 

torre, foram distribuídos micronizadores em diferentes secções, desta vez com o objetivo de evaporar as gotas 

através do processo de convecção forçada, com o auxílio de um ventilador. Os micronizadores dispostos em 

anéis periféricos providenciaram as barreiras de humidade, nas quais o processo de convecção é induzido pelo 

vento. De um modo geral, todas as técnicas utilizadas obtiveram sucesso no cumprimento das medidas que 

pretendiam atingir, criando situações práticas que melhoraram as condições de conforto térmico sentidas nos 

espaços exteriores. (VELAZQUEZ, ALVAREZ, & GUERRA, 1992) 

 

2.2 Kahn Antoun Bey, Beirute, LÍBANO 

O projeto para a praça de Khan Antoun Bey & North Souks, em 2010, foi baseado num trabalho de pesquisa 

no sentido de «(…) compreender a efectividade de sistemas de controlo da temperatura em espaço exterior, 

através da promoção da evaporação de água conduzida por mecanismos de nebulização.» (PROAP - Estudos e 

Projectos de Arquitectura Paisagista, Lta) 

Esta proposta assenta, fundamentalmente, num princípio de oposição entre várias características 

contrastantes. A primeira oposição verifica-se na mudança de nível, que divide a praça numa área mais baixa e 

outra mais alta e a transição é feita através da modelação topográfica do terreno, que permite o fluxo pedestre e 

cria situações de estadia. (NUNES, 2010) 

Da presença simbólica do antigo porto, surge um elemento de água interativo – uma nuvem inabitada e de 

carácter temporário - localizada no nível inferior da praça, atuando como complemento em relação às superfícies 

de pedra moldadas topograficamente. Para além de servir de suporte a elementos visuais, este aspeto exerce 

também a função de regulador microclimático, contribuindo para alcançar elevados padrões de conforto 

bioclimático em espaços públicos, através da redução da temperatura do ar, que é acompanhada por valores 

elevados de humidade relativa. Nestas condições, os corredores naturais de circulação de ar e a materialidade 

das superfícies inertes surgem como potenciadores do efeito refrigerador pretendido. (NUNES, 2010) 

Para atingir este objetivo, foi também necessário realizar várias investigações que relacionassem os aspetos 

técnicos e tecnológicos dos sistemas de nebulização com os elementos climáticos – temperatura, intensidade e 

direção do vento, humidade relativa – e com os elementos urbanos – sombras, elementos arbóreos, técnicas de 

construção. (NUNES, 2010) 
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IV. SUSTENTABILIDADE  
 

«A água tem uma posição única entre os elementos naturais.  

A relação entre os humanos e a água é complexa, ambivalente, 

oscilando sempre entre o muito e o muito pouco.» 

  (LOHRER, 2008, p. 7) 

No âmbito da disciplina de Arquitetura Paisagista, abordar questões relacionadas com a utilização e gestão 

da água em espaços públicos constitui um desafio. Este desafio pressupõe que o Homem, após várias décadas 

de sucessivas e despreocupadas utilizações deste recurso, assuma agora e doravante uma atitude responsável, 

sustentável e consciente, protegendo e conservando o recurso – a água – sem comprometer o equilíbrio deste 

elemento primário da Natureza.   

Neste capítulo, pretendeu-se abordar a temática da sustentabilidade, começando por refletir sobre a 

importância da água no contexto dos espaços privados, passando depois para os espaços públicos, através de 

algumas obras que permitiram valorizar os mesmos. Em seguida, foram analisados alguns aspetos e 

considerações sobre o conceito de sustentabilidade e qual a sua ligação com a aplicação dos sistemas de 

nebulização na prática de arquitetura paisagista.  

 

1. Água, elemento valorizador do espaço público 

A água é um elemento que compõe e participa na construção da paisagem. Com o decorrer da História, é 

possível verificar que várias utilizações deste mesmo elemento, como por exemplo, os sistemas de águas atuais 

e ancestrais, não só marcam, de forma evidente, a paisagem, como refletem a relação que o Homem foi 

estabelecendo com a água ao longo do tempo. (Spellman, 2003 in QUINTINO, 2011) 

Ao estudar as heranças históricas deixadas, é possível perceber que a busca pelo conhecimento deste e de 

outros elementos da Natureza, nas suas mais diversas formas, era, muitas vezes, feita através de associações 

de ordem mística ou religiosa. Alguns dos fenómenos físicos que ocorriam eram também explicados desta 

forma, mas, à medida que a ciência e o método científico evoluíram, estas referências foram rapidamente 

substituídas por afirmações científicas. (QUINTINO, 2011) 

As primeiras práticas da utilização da água diversificaram-se e multiplicaram-se ao longo da História da 

Humanidade, tendo como ponto de partida os jardins e algumas obras arquitetónicas edificadas (FIGURAS 59, 

60 E 61). A partir da Idade Média, período em que já se conheciam as propriedades vivificantes da água, a 

escassez deste elemento fez com que fossem criadas estruturas associadas à arquitetura interior dos edifícios, 

proporcionando múltiplas utilizações da mesma. Dos elementos construídos, destacam-se os tanques e fontes 

que, ligados entre si, possibilitavam ambientes mais refrescantes e amenos. (MINGUET, 2006) 
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FIGURAS 59, 60 e 61 | Diferentes estruturas e utilizações da água das civilizações romanas, islâmicas e japonesas.  
Fonte: adaptado e traduzido de CHUNG, 2009, p. 14. 

 

Posteriormente, no Renascimento e no Barroco italiano (FIGURA 62, a água passou a traduzir-se como um 

elemento dinâmico, através de cascatas, fontes, chafarizes e espelhos de água, criando pontos de centralidade 

em alguns espaços públicos. Durante o período Barroco francês (FIGURA 63), estes efeitos dinâmicos eram 

reproduzidos «(…) numa paisagem totalmente plana, situação que conduziu ao desenvolvimento de tecnologias 

e sistemas hidráulicos aplicados ao projeto de jardins.» (MINGUET, 2006, p. 77), enquanto que, no modelo do 

jardim romântico inglês (FIGURA 64), a água reproduzia formas naturalistas incorporadas no desenho do 

mesmo.  

FIGURAS 62, 63 e 64 | Vila D´Este em Tivoli (1550) (esq.); Chânteau de Chantilly, perto de Paris (1622) (centro); Chatsworth em 
Derbyshire (1688) (dir)  
Fonte: (JELLICOE & JELLICOE, 1971, pp. 67, 77, 85) 
 

Durante o desenvolvimento das cidades, as fontes de água públicas eram um dos principais elementos que 

integravam os espaços urbanos. A partir de algumas destas fontes, nasceram, provavelmente, as primeiras 

intervenções com objetivos estéticos e culturais, associados à sua importância vital na vida urbana, sendo a sua 

utilização bastante racionalizada. No século XVIII, a construção da Fontana di Trevi, em Roma, representa uma 

dessas primeiras intervenções, através da qual a construção barroca valoriza elementos mitológicos ligados à 

água, enaltecendo este bem comum dos cidadãos.    
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FIGURAS 65, 66 e 67 | Fontana di Trevi, em Roma (1572).  
Fonte: (JELLICOE & JELLICOE, 1971, pp. 101, 102, 103) 

 

A partir dos finais do século XIX, associados também à formação de grandes parques urbanos nos Estados 

Unidos, como o Central Park ou o Prospect Park, surge a utilização da água em larga escala através de grandes 

lagos, que serviam para a criação de ambientes mais refrescantes, de acordo com os paradigmas higienistas da 

época. 

 

FIGURAS 68 e 69 |Central Park (esq.) e Prospect Park (dir).  
Fonte: JELLICOE & JELLICOE, 1995, p. 280. 
 

Estas e outras intervenções, já no século XX, possibilitaram também o estabelecimento de novas ligações 

entre os utilizadores dos espaços públicos e os vários elementos que foram sendo introduzidos através de 

fontes, caminhos e espelhos de água, cascatas, entre outros. Todas estas formas pretenderam, manifestando 

desde propósitos estéticos, esculturais, decorativos a recreativos e de conforto melhorar e valorizar a vivência 

nos espaços públicos. 

FIGURAS 70, 71 e 72 | Ira´s Fountain, Portland, 1970 (esq.); Center for Advanced Science and Technology, Nishi Harima, 1997 
(centro);Square Four, Beirute, 2003 (dir.)  
Fontes: COTTON-WINSLOW, 1991, p. 148. 
http://www.pwpla.com/sites/pwp/images/2412/pNishiHarima_00267.jpg. 
VIDIELLA, 2008, p. 501. 
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2. Sustentabilidade na prática de arquitetura paisagista 

«O desenvolvimento sustentável é o desenvolvimento que satisfaz as necessidades do presente sem 

comprometer a capacidade das gerações futuras satisfazerem as suas próprias necessidades.» (BRUNDTLAND 

et al. 1987, capítulo 2) 

As constantes e, por vezes, prejudiciais, transformações protagonizadas pelo Homem na paisagem deram 

início, a partir da segunda metade do século XX, a uma mudança nos paradigmas de desenvolvimento das 

sociedades mundiais, que começava a pôr em causa a sobrevivência das gerações futuras.  

Nas décadas de 60, 70 e 80, como resposta aos graves problemas de poluição mundial, à necessidade de 

limitar o crescimento económico, à valorização económica dos recursos naturais, à preocupação com a sua 

renovação, surgiram várias publicações das quais se destacam Silent Spring (Rachel Carson, 1962), The 

Blueprint of Survival (Edward Goldsmith, 1972) e Small is Beautiful (Ernst Schumacher) e The Tragedy of the 

Commons (de Garret Hardin, 1977), entre outras. (SARAIVA, 2011) 

Esta crescente consciencialização fez com que fossem desenvolvidos vários esforços no sentido de se criar 

um novo modelo de desenvolvimento comummente aceite (sendo, no entanto, constantemente contestado) e 

que surgiu, em 1987, com o Relatório de Brundtland. Na base deste modelo estão os pilares da sustentabilidade 

ambiental, económica e social, temas que têm sido alvo de várias interpretações e análises por parte das 

diferentes áreas do conhecimento humano. 

Na mais recente conferência sobre desenvolvimento sustentável, Rio + 20, foi novamente elaborado um 

documento que pretende que os países assumam o compromisso para adotar uma economia verde31, que 

contribua para o desenvolvimento do país e elimine a pobreza, sem prejudicar o ambiente. Segundo várias 

notícias e tomadas de posição de diferentes organizações não-governamentais, os recursos financeiros que 

possam permitir esta mudança (especialmente nos países em desenvolvimento, não foram devidamente 

definidos nem esclarecidos). (Expresso Impresa Publishing S.A, 2012) 

Associado à temática do desenvolvimento sustentável, surgiu o conceito de sustentabilidade, bastante 

explorado nos âmbitos académicos, profissionais, políticos e sociais. A multiplicidade de obras de referência e as 

reações constantemente cruzadas têm tornado difícil e complexa a sua interpretação. Nesse sentido, torna-se 

importante que exista uma crescente preocupação e consequente reflexão sobre estes conceitos e 

problemáticas, fazendo parte das crescentes investigações e práticas da Arquitetura Paisagista, de modo a que 

sejam tomadas opções conscientemente responsáveis. (BENSON & ROE, 2000) 

                                                           

31 Segundo o Programa Ambiental das Nações Unidas (UNEP – United Nations Environment Programe), a economia verde é «Um 
sistema de atividades económicas relacionadas com a produção, distribuição e consumo de bens e serviços que resultam na melhoria do 
bem-estar humano a longo prazo, sem expor as gerações futuras a significativos riscos ambientais e carências ecológicas.» (UNEP, 
2010) 
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Sabendo que existem várias formas de estudar e dissertar sobre o tema da sustentabilidade no âmbito da 

Arquitetura Paisagista, pretendeu-se abordar este tópico de uma forma que permitisse integrar a interpretação 

do conceito de sustentabilidade com a sua aplicação no exercício e na prática da profissão, recorrendo à 

bibliografia consultada e estabelecendo, posteriormente, uma ligação com os sistemas de nebulização. 

Quando se refere a sustentabilidade, Thompson e Sorvig (2008) destacam, por exemplo, que esta deve ser 

vista como um «(…) quadro, uma forma sistemática de nos ligarmos com os sistemas naturais que nos 

suportam. Sem ela, as construções verdes e as paisagens restauradas não irão adicionar o que queremos: uma 

rede mundial de espaços saudáveis que sustentem as pessoas e se sustentem a eles próprios.» (THOMPSON & 

SORVIG, 2008, p. 2)  

Em 1998, o Council of Educators in Landscape Architecture (CELA) apresentou, relacionando o conceito de 

sustentabilidade com paisagem, uma definição de paisagem sustentável: «(…) contribuem para o bem-estar 

humano e ao mesmo tempo estão em harmonia com o ambiente natural. Elas não se esgotam ou danificam 

outros ecossistemas. Enquanto que a atividade humana alterou os padrões nativos, uma paisagem sustentável 

irá funcionar com as condições nativas na sua estrutura e funções (…).» (THOMPSON & SORVIG, 2008, p. 3) 

Esta definição aponta ainda para o facto de que recursos valiosos como a água, nutrientes, solo e energia, 

devem ser conservados e a diversidade das espécies mantida e/ou aumentada. 

Já numa crítica ao conceito de sustentabilidade utilizado até então, John Lyle, nos anos 90, sugeriu que a 

sustentabilidade não era suficiente e o projeto mais completo deveria ser «regenerativo», isto é, detentor da 

capacidade de renovar a energia e os materiais dos ecossistemas degradados. (THOMPSON & SORVIG, 2008) 

Na discussão sobre questões práticas ligadas ao projeto e à construção, Thompson e Sorvig (2008) 

apontam para a distinção entre práticas sustentáveis e duas outras abordagens: convencionais e tradicionais. As 

práticas convencionais estão relacionadas com as práticas modernas, padronizadas em grande parte da 

indústria. Muitas destas práticas são aceitáveis em termos de impacto ambiental, podendo até mesmo exercer 

pequenas alterações na paisagem, mas dependem dos inputs de energia, da transportação extensiva, da 

toxicidade dos materiais e da remoção da maior parte dos recursos existentes no local. Sendo aquelas que 

sobrevivem a partir dos tempos pré-modernos, as práticas tradicionais assentam, fundamentalmente, em 

ferramentas não mecânicas. No entanto, as técnicas utilizadas, não são sempre sustentáveis pois, quando 

aplicadas em diferentes climas ou em diferentes densidades populacionais, estas podem ser ambientalmente 

destrutíveis. Os mesmos autores referem ainda a existência de técnicas e materiais «inovadores», dando como 

exemplo o solo fabricado e os controladores de irrigação. 

A obra Landscape and Sustainability, da autoria de Benson e Roe (2000), apresenta uma tentativa de criar 

uma estrutura que envolvesse os temas da paisagem e da sustentabilidade, na qual uma série de textos seguem 

progressivamente da teoria à prática, do global para a escala local, das questões políticas e de planeamento até 

à conceção e implementação detalhada e também à manutenção e gestão a longo-prazo dos projetos. 
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Esta obra, dividida em vários capítulos, começa por abordar assuntos teóricos relacionados com as 

questões éticas, económicas, sociais e políticas da sustentabilidade, interpretadas e aplicadas à paisagem. Em 

seguida, aborda o planeamento e a gestão sustentável da paisagem em grandes escalas, através de casos de 

estudo, tratando também da forma como a sustentabilidade adecta o planeamento, gestão e regeneração das 

formas e paisagens urbanas, bem como o papel dos seus intervenientes – edifícios, vegetação, uso do solo, 

entre outros. Por fim, analisa o tema da sustentabilidade com a prática da Arquitetura Paisagista de quatro 

formas diferentes, a saber: análise das matérias-primas da paisagem, prática do projeto sustentável da 

paisagem, relação entre a comunidade, a profissão na Arquitetura Paisagista e a gestão sustentável da 

paisagem.  

Se a paisagem for observada como um sistema com um ciclo interno composto por recursos e por materiais, 

a sustentabilidade da mesma passa pela discussão entre as entradas (inputs) em sistemas que são 

insustentáveis ou sustentáveis e pela avaliação das saídas obtidas (outputs). Sendo os recursos dos sistemas os 

componentes da paisagem que têm potencial contribuição para o funcionamento da mesma (energia, água e 

nutrientes minerais que permitem o funcionamento ecológico dos sistemas) e os materiais os recursos físicos 

orgânicos e inorgânicos, pretende-se compreender a forma como é feita a seleção das matérias-primas, 

avaliando posteriormente o seu impacto (FIGURA 73). (BENSON & ROE, 2000) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 73 | Uma abordagem sistemática à paisagem. A- sistema aberto, insustentável. B- um sistema fechado, mais 
sustentável.  
Fonte: BENSON & ROE, 2000, p. 225. 
 

Numa outra perspetiva, a sustentabilidade pode ser interpretada através do levantamento pormenorizado e 

da análise dos métodos ecológicos e naturais vernaculares, que informam o processo do projeto desde o 

desenvolvimento do conceito até ao pormenor. Este conceito inclui, também, a ideia de que os projetos devem 



Aplicação de sistemas de nebulização nas práticas de Arquitetura Paisagista 
IV. SUSTENTABILIDADE 

 
 46 

ser vistos como «(…) trabalhos inacabados, permitindo a adição ou atualização de, por exemplo, novos materiais 

e conhecimentos tendo em conta as necessidade específicas dos projetos.» (BENSON & ROE, 2000, p. 289). 

Para estes autores, um projeto de Arquitetura Paisagista sustentável tem ainda como característica a 

necessidade efetiva de um grupo interdisciplinar e transdisciplinar, onde a comunicação entre as profissões é um 

fator essencial. 

 

3. Sustentabilidade e sistemas de nebulização 

Para relacionar o tema da sustentabilidade no âmbito da aplicação de sistemas de nebulização, é 

necessário compreender que este assenta na relação que se estabelece entre o processo criativo, o processo 

construtivo e a sua posterior manutenção. No processo criativo, a leitura da paisagem permite observar e 

interpretar os mecanismos do seu funcionamento, gerando a necessidade da intervenção projetual, avaliando e 

classificando o impacto das transformações sobre essa mesma paisagem. Para o processo construtivo e 

manutenção, é necessário ter em conta os custos que estão associados à seleção apropriada dos materiais (que 

vai desde a forma como são criados até à implementação dos mesmos) orgânicos e inorgânicos, à sua 

implementação através de técnicas adequadas, bem como os valores que se gastam na sua manutenção, tendo 

em conta os usos potenciais dos espaços. Deste modo, é possível promover princípios que contribuam para a 

criação de novos paradigmas de sustentabilidade na prática de Arquitetura Paisagista. 

Tendo em consideração a utilização dos sistemas de nebulização em espaços públicos para melhoria das 

condições de conforto térmico, são necessárias avaliações e classificações de carácter científico. Estes 

processos permitem, não só servir de ferramenta para uma possível fundamentação do processo criativo que lhe 

deu origem, como também justificar todas as questões relacionadas com os custos da sua construção – 

natureza dos materiais – e de manutenção – consumo de água e de energia, limpeza do sistema e dos bicos de 

pulverização, substituição do óleo da bomba32 – ao longo do tempo, criando bases que sustentem a sua 

implementação. 

A falta de documentação que permita avançar com mais clareza sobre o relacionamento entre 

sustentabilidade, espaço público e sistemas de nebulização faz com que sejam necessárias futuras 

investigações que permitam estabelecer novos paradigmas acerca da utilização desta tecnologia em espaços 

públicos. 

 

                                                           

32 Estas informações foram fornecidas pelo Engenheiro Pedro Santos, da empresa GHESA®, através da troca de emails no dia 12 de 
Junho de 2012. 
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V. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A aplicação dos sistemas de nebulização nas práticas de Arquitetura Paisagista serve, não só intenções 

estéticas mas também o melhoramento das condições de conforto climático dos espaços urbanos, devendo 

reunir uma análise e compreensão de vários parâmetros climáticos e urbanos. O estudo da microclimatologia 

possibilitou a assimilação de conceitos básicos sobre estes parâmetros, concluindo-se que grande parte dos 

elementos que compõem o meio urbano é responsável pelas transformações e interações que ocorrem com os 

parâmetros climáticos. Deste modo, a volumetria e a localização espacial dos elementos urbanos, bem como as 

suas propriedades físicas, e também a heterogeneidade das diferentes superfícies, reforçam a importância de 

que a complementaridade entre os diferentes fatores climáticos e urbanos é determinante para uma utilização 

eficaz dos sistemas de nebulização em espaços públicos.  

Sendo um tema bastante debatido e estudado em toda a comunidade científica, a compreensão dos 

diferentes conceitos de conforto térmico, apresentados neste estudo, permitiu reconhecer a importância da 

relação entre os principais processos fisiológicos do corpo humano e o meio ambiente que, naturalmente, 

capacita os espaços públicos urbanos de múltiplas dinâmicas de ocupação e vivências. 

Através da recolha de informação relativa aos sistemas de nebulização, concluiu-se que a maior parte das 

instalações em espaços públicos é feita em climas temperados e secos, nos quais as condições climatéricas 

proporcionam uma melhor eficácia no processo de diminuição da temperatura. No entanto, tem vindo a verificar-

se, também, a utilização desta tecnologia em climas temperados húmidos, sendo o vento e a dimensão das 

partículas emitidas as variáveis a ter em conta para que a eficácia do processo evaporativo seja otimizada. O 

crescente desenvolvimento do conhecimento científico ligado a esta tecnologia oferece múltiplas soluções, 

adaptando os mecanismos de funcionamento às diferentes funcionalidades pretendidas, com uma maior grau de 

rigor. 

Os casos de estudo apresentados demonstram e clarificam a forma da aplicação dos sistemas de 

nebulização que têm vindo a ser utilizados em projetos de espaços públicos. À excepção dos casos de Sevilha e 

de Beirute, todos os outros projetos foram realizados, maioritariamente, com propósitos estéticos. O caso da 

Praça de Kahn Antoun Bey, em Beirute (ANEXO 1), marca, de uma forma clara, uma nova perspectiva sobre a 

introdução de sistemas de nebulização. A intenção da sua utilização, estabelecida  através de uma relação entre 

os princípios formais do projeto – modelação do terreno, material vegetal, pavimentos, superfícies verdes, 

mobiliário urbano – e pela tentativa de melhorar as condições de conforto bioclimático da praça, foi estudada 

através da investigação sobre o comportamento das componentes climáticas em meio urbano. As conclusões 

obtidas durante os estudos, demonstram a eficácia da tecnologia, ainda que reduzida durante o periodo quente e 

húmido do verão, considerando-a uma ferramenta importante na promoção de estratégias sustentáveis e 

melhorando as condições de conforto em espaços exteriores. 
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Sendo uma técnica de arrefecimento passivo em espaços públicos urbanos, os sistemas de nebulização 

podem ser considerados como importantes ferramentas para a promoção da sustentabilidade. No exercício da 

Arquitetura Paisagista, a incorporação sustentável desta tecnologia com outras estratégias de melhoramento das 

condições de conforto ao ar livre, deverá ser efetuada através de uma abordagem sistemática e integradora, 

agregando índices relacionados com os custos de construção, operação e práticas de manutenção dos 

sistemas. Estes índices poderão permitir a elaboração de uma análise com vista à avaliação do custo-benefício 

desta tecnologia, «…avaliando e classificando o impacto das transformações humanas sobre a paisagem33».  

Como forma de dar continuidade ao estudo apresentado, o próximo passo passaria pelo acompanhamento 

de um projeto de execução dos sistemas de nebulização num espaço público urbano. Assim, seria possível 

monitorizar um conjunto de operações, através da troca de informação com outras áreas do conhecimento,  as 

quais poderiam confirmar a utilização destes sistemas como uma opção sustentável no sentido de atingir 

melhores condições de conforto, recorrendo a menores inputs de matéria e energia. 

Para aperfeiçoar e aprofundar os conhecimentos e a formação na área da Arquitetura Paisagista, este 

estudo permite concluir que o estabelecimento de uma metodologia de investigação, agregadora de 

conhecimentos, possibilita a organização de dados científicos que fundamentem uma implementação 

sustentável dos sistemas de nebulização para melhoria das condições de conforto em espaços públicos. Desta 

forma, é dado mais um passo no sentido de chegar a uma utilização recorrente destes sistemas, procurando, do 

mesmo modo, a aceitação generalizada na prática da profissão.  

A relação que é aqui estabelecida permite, através da assimilação de conceitos básicos em três áreas 

nucleares, da recolha de casos de estudo e de aspetos de sustentabilidade, estabelecer um novo olhar sobre os 

sistemas de nebulização, caminhando no sentido de poder definir novos paradigmas de sustentabilidade nas 

práticas de Arquitetura Paisagista.  

 

 

                                                           

33 Este conceito de avaliação e classificação do impacto das transformações do homem sobre a paisagem foi retirado dos trabalhos de 
investigação da PROAP, liderados pelo Arq. Pais. João Ferreira Nunes. 
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VII. ANEXOS 

Anexo 1 – MISTING-COOLING SYSTEMS FOR MICROCLIMATIC CONTROL IN PUBLIC SPACE 

A participação neste artigo surgiu numa conversa com o Professor João Nunes, em Agosto de 2011, acerca 

da escolha de um tema para a elaboração da dissertação de mestrado. A sua realização permitiu apresentar as 

principais conclusões da investigação da PROAP, demonstrando os dados científicos e a metodologia seguida 

para a utilização dos sistemas de nebulização no projeto da Praça de Kan Antoun Bey, em Beirute.  

 

MISTING-COOLING SYSTEMS FOR MICROCLIMATIC CONTROL 

IN PUBLIC SPACE 
Nunes, J., Landscape Architect, PROAP – Landscape Architecture (joao.nunes@proap.pt) 
Zoilo, I., Architect, PROAP – Landscape Architecture (inaki.zoilo@proap.pt) 
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Nunes, A., Associated Prof., Physics Dpt., Faculty of Sciences, University of Lisbon (anunes@ptmat.fc.ul.pt) 
Campos, T., Landscape Architect, PROAP – Landscape Architecture (tiago.campos@proap.pt) 
Pacheco, M., Student of Landscape Architecture (final thesis) (proap@proap.pt) 
Fonseca, D., Landscape Architect, PROAP – Landscape Architecture (proap@proap.pt) 
 
 
Misting-cooling systems have been used in outdoor spaces mainly for aesthetic purposes, and punctual cooling 
achievement. However, they can be highly effective in outdoor spaces’ bioclimatic comfort, in terms of 
microclimatic control, as an evaporative cooling system.  
Recent concerns in increasing bioclimatic standards in public outdoor spaces, along with more sustainable 
practices, gave origin to reasoning where plastic principles are combined with the study of cooling efficacy, in 
order to create waterscapes.  
The methodology within this paper seeks to combine the reasoning of misting-cooling systems with all the other 
solutions promoting better conditions in the new spaces – terrain modeling, plant material, pavements, green 
coverings and even outdoor furniture’s location. It is expected that results from this research originate more 
integrated solutions where formal principles are deeply combined with lower-requirement microclimatic 
control. This methodology is based on the comparative relation between air temperature and air humidity – the 
main factors that influence site’s cooling mist effect – and the impact other important factors may have – such 
as wind direction, wind speed, water droplet’s size, solar radiation and cast shadows. 
The reasoning was applied in a case study in Khan Antoun Bey Square, Beirut, Lebanon. 
Conclusions demonstrate this method’s efficiency, even if significantly punctually reduced in hot-humid 
summer days. Increasing temperature is followed by humidity’s increase, which clearly disturbs system’s 
efficacy; however, thermal and microclimatic comforts are still improved.  
This paper seeks to stress misting systems as important tools for the promotion of sustainability in landscape 
architecture’s strategies for better comfort conditions in outdoor spaces.   
 
Keywords: waterscape, misting-cooling system, microclimatic control, climatic comfort, outdoor public space 
 

1. Introduction 

Misting-cooling systems have been used in architecture and landscape architecture for several 
decades, mainly for aesthetic purposes and punctual cooling achievement. 

More recently, there was a greater concern for bioclimatic comfort in outdoor spaces in 
progressively deeper adaptation to site’s climatic and weather conditions, as well as the steam 
produced by misting systems took new meanings. 
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With the technological evolution of misting systems it became possible to consider them as 
integrated design solutions, where aesthetic principles are combined with mechanisms for the 
achievement of greater outdoor comfort. However, for this to happen, it is necessary to have a 
systematic and coherent analysis, of technical and technological character, where several 
physical parameters of varying complexity are necessarily considered. These concepts will be 
studied and related throughout this paper, in order to obtain an analytical methodology for 
evaluating the performance of evaporative systems. 

This same methodology is put up to the test in a case study – Khan Antoun Bey Square, in 
Beirut, Lebanon. The methodology was developed by a multidisciplinary team during the 
presentation of a proposal to the square into the context of an international competition. Its 
structure was being made in successive steps to deepen the very idea and the result presented 
here is a credible and realistic set of conclusions combining different fields of research. 

The methodological description is not the only one available, but essentially reasoning 
focused on the relation between the manipulation of climatic and weather conditions, on the 
one hand, and thermal and microclimatic comfort in the site, on the other hand. 

Although it seeks to solve specific problems arising from Beirut conditions – hot-humid 
summers, prevailing winds with strong influences from the sea, cast shadows generated by 
existing built volumes and proposed terrain modeling solutions – it should be understood as 
valid reasoning to other situations. Its application naturally requires accurate site’s analysis.  

Its independence is also important when concerning available technologies. At this point, 
misting-cooling systems rely on specific technologies carefully described ahead. However, 
one expects a natural evolution process in the methodology, accordingly to the successive 
technologies discovered. The considerations on the applicability of this system are described 
in the final considerations chapter.  

2. Evolution of misting systems in public space 

In the nineteen seventies, misting systems slowly became sculptural elements by the hand of 
some artists and architects, thus incorporating steam as a matter of building the space. Among 
several known examples, special attention should be given to the Pepsi Pavilion, designed by 
Japanese sculptor, Fujiko Nakaya, present at the Japan Expo 1970. 

Subsequently, landscape architecture rapidly incorporated misting systems in its practice, 
especially in projects for public spaces. Between the early nineteen eighties and mid-nineteen 
nineties, there were numerous places where steam occupied a central role in spatial 
formalization, particularly in North America and Northern Europe. Projects such as the 
Tanner Fountain at Harvard University, USA (1984); Axeltory, Copenhagen, Denmark 
(1991); or Le Miroire d'eau, Place de la Bourse, Bordeaux, France (2004), are inevitable 
references. 

It must be stressed that the incorporation of steam in open spaces was, until then, of a 
sculptural nature, in the same way that architecture had previously discovered. Indeed, in 
several known projects, misting systems were conceptualized and incorporated as solutions to 
obtain a certain sculptural value, with no specific concerns about the impact that such systems 
could have in spatial appropriation mechanisms, in resources’ consumption, or in urban 
ecosystems’ functioning.  
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Until the late twentieth century, steam was used as a symbolic matter of formalizing the 
space, possibly as sculptural clouds of ephemeral spatial occupation. Several aspects of its 
distinct plastic features were consequently explored – transparency, light, reflection, 
refraction.  

The more recent development and rehabilitation plans of large urban areas in large cities, 
working as background boosting events such as international exhibitions brought a growing 
concern to provide bioclimatic comfort in public spaces. The evaluation parameters of this 
concept, both qualitative and quantitative, will be mentioned ahead, in sub-chapters related to 
outdoor comfort. 

Users comfort in public space is ultimately related to the control of microclimatic conditions 
in order to conform it to the ideal conditions of temperature, humidity, solar radiation, and 
wind protection. 

In cities with hot, dry summer weather, misting systems began to be comprehended as 
potential tools for microclimatic control. International exhibitions in cities such as Seville 
(1992), Lisbon (1998), Nagoya (2005), and Zaragoza (2008), are good examples of what was 
then considered  ‘cool spots’ 1, as they have motivated projects in public space where these 
systems not only responded to formal space’s assumptions, but they also attempted to 
gradually control microclimatic characteristics of these spaces. 

Misting systems can be effective in public spaces’ microclimatic control of different natures 
and scales, as long as they are designed for it and in profound connection with many factors 
such as site’s topography, ground surfaces, vegetation, built volumes, and daily and seasonal 
shade regimes. However, this control also depends on other extremely dynamic climatic and 
weather factors, by which its effectiveness also greatly varies. 

In the case study presented in this research (Chapter 5) – Khan Antoun Bey Square, in Beirut, 
Lebanon –, misting systems are explored as an integrated solution which seeks higher comfort 
standards and, therefore, greater users’ appropriations. More than a strong desire to formalize 
the space, the design of the steam cloud has been focused on microclimatic control to achieve 
greater outdoor comfort. 

3. Basic technical and technological concepts 

3.1. Bioclimatic Comfort 

3.1.1. Thermal Comfort 

As new innovative technologies in landscape architecture are being created, thermal comfort 
arises as one of the most import factors to achieve welfare conditions in public open spaces. 
On an urban context – squares, streets and avenues – it becomes fundamental to understand 
the complexity of microclimatic mechanisms and the possibilities to make them operational 
using several parameters, in order to achieve high bioclimatic comfort standards. 

Heat exchange between human body and the environment is directly affected by air 
temperature, humidity, radiation, and air movement. The ratio can be strongly disturbed by 

                                                           
1 In this paper, one considers a ‘cool spot’ to be an outdoor space specifically designed as a place for cooling 
through the action of misting systems. It was a concept in vogue in international exhibitions, especially along the 
nineteen nineties.  
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circumstances such as: activity levels; clothing materials and emotional and physical 
conditions (Plumley, p. 152). These parameters, whether more objective or subjective, must 
be coherently connected and hierarchical, in order to define the necessary circumstances that 
provide greater and better comfort in outdoor conditions. 

This set of factors helps to define thermal comfort’s concept, which, accordingly to ASHRAE 
report (1997), can be expressed as the “condition of mind which expresses satisfaction with 
the thermal environment” (ASHRAE in Szokolay, 2008, p. 17). 

Human body´s thermal balance can be studied accordingly to several factors, which 
dynamically evolve in time. A more accurate explanation can be found on the diagram below:  

 
Figure 1: Heat exchanges of the human body (based on (Szokolay, 2008, p. 17). 

Several approaches to assure that thermal comfort is achieved with different climate factors 
have been made. In this context, it is important to refer Givoni’s method, using psychrometric 
charts, and Olgays´s bioclimatic charts, both seeking the definition of a comfort zone 
(Szokolay, 2008).  

Technologies’ evolution has been enhancing more truthful climatic analysis, using more 
complex parameters, innovative design principles and more coherent methodologies. The 
Rediscovering the Urban Realm and Open Spaces program (RUROS)2 presents an 
internationally relevant case study, as it gave origin to new guidelines defining bioclimatic 
techniques for urban open spaces.  

3.1.2. Microclimatic control 

The bioclimatic approach on landscape architecture must include basic concepts concerning 
microclimatic control as well. Their study can provide the creation of new passive strategies, 
involving less energy expenditure.  

When analysing a project’s site, local factors arise as the first step to understand climate 
dynamics. The following focal points are some examples of these factors, namely: 

- Topography – considered here in an inclusive connotation, gathering slope, 
orientation, exposure, elevation, and terrain modelling. An accurate analysis of 
topography’s influence is beyond this paper’s scope, nevertheless, it is considered here 

                                                           
2 RUROS further information can be fully accessed in (Center for Renewable Energy Sources, Rediscovering the 
Urban Realm and Open Spaces, 2001-2004). 
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that topography is affected, and affects, several other climate parameters. Some of the 
diagrams shown below demonstrate some good examples of topography’s influence in 
accordance to climatic site’s conditions (Figure 2); 

 

Figure 2 (left to right): Kabatic wind (where cool air flows like water); Coastal winds; Rainfall on hills (based on (Szokolay, 2008, pp. 
74,75). 

- Soft and hard surfaces – in this paper, two sorts of surface coverage are considered: 
pavements and plant covers. Pavements, composed by hard materials – such as wood, 
stone, asphalt – must be assembled depending on albedo 3  and thermal capacity, 
which includes specific heat, density and conductivity (Center for Renewable Energy 
Sources, Designing Open Spaces in the Urban Environment: a Bioclimatic Approach, 
2004, p. 14). During midday, especially when considering cloudless sky, high-albedo 
materials increase significantly the amount of solar radiation directly incident on a 
person (Plumley, p. 154). Cooler pavements – usually with light colours – have high 
thermal capacity and warmer ones usually have lower thermal capacity (Center for 
Renewable Energy Sources, Designing Open Spaces in the Urban Environment: a 
Bioclimatic Approach, 2004, p. 13). When relating to pavements, plant cover has 
medium thermal capacity. In the hottest hours, it is significantly cooler than hard 
surfaces and, in terms of daily variations, it presents better results. Furthermore, soft 
surfaces are more permeable and effectively reduce storm water run-off (Szokolay, 
2008, p. 76), when compared to other surfaces with a same slope degree; 
 

- Urban volumes – volumes origin dynamic movements in outdoor spaces. Elements 
such as trees, fences, walls and buildings influence not only wind conditions but also 
cast shadows, therefore setting new microclimatic conditions to the site. Evergreen 
trees have major effects as they work as windbreakers. During summer months, 
deciduous trees reduce temperature below their shadows and, during winter months, 
without foliage, they allow the crossing of the sun that warms the environment. The 
surrounding buildings influence wind and shadows’ movement. When considering 
microclimatic control, the main objective is to minimize the funnelling that causes 
uncomfortable turbulences (UNDP). Finally, water elements – lakes, pools, fountains, 
waterfalls and mist fountains – can also influence air temperature, creating breezes 
between water and land. Water elements can actually produce cooling situations. 
Water is a very efficient heat storage medium because of its high specific heat 
(UNDP), which transform it in a potential matter for cooling purposes; 

                                                           
3 Albedo is the fraction of incident solar energy that is reflected from one surface (Center for Renewable Energy 
Sources, Designing Open Spaces in the Urban Environment: a Bioclimatic Approach, 2004, p. 53) 
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When duly combined, these factors lead to new strategies of controlling and manipulating 
microclimate, creating alternative ways of living in the open spaces, and optimizing energy 
and cost spending. 

Other, perhaps more technological, examples must be considered, such as some different 
software used to determine climatic parameters: RayMan Model (Andreas Matzarakis, 2006); 
Solene (F. Miguet, 2008), Townscape (Center for Renewable Energy Sources, Designing 
Open Spaces in the Urban Environment: a Bioclimatic Approach, 2004, p. 25); or ENVI-met 
System. 

3.2. Misting-cooling systems technology 

Misting systems technology has multiple applications in landscape architecture’s practices, 
not only regarding the effect range, but also in several other professional fields such as iron 
steel, paper making, electronics, oil burner, fire extension or even food conservation4. 

An outdoor misting system must consider climatic and weather conditions – wind, humidity 
level, air temperature and precipitation –, which are essential in the study of the effectiveness 
of vaporization mechanisms, as well as the duration of the water release. For a sustainable 
application of misting systems with cooling effects, climate influences have to be considered 
as well, through systematized data and coherent measurement methods. Furthermore, type and 
display of nozzles used are also quintessential to understand multiple applications and results 
of water droplets’ behaviour.  

When dealing with strong windy conditions, wind’s intensity and direction can cause 
unnecessary water losses and dissipation to adjacent spaces. On the other hand, on rainy days, 
these systems must include mechanisms to suspend the functioning. Thirdly, when referring 
to temperature, misting systems must include operative temperature range, therefore avoiding 
energy losses. 

Air humidity is also fundamental to misting-cooling systems. In hot-humid climates, unlike 
hot-dry ones, water spraying and evaporation are more difficult due to existing atmosphere’s 
quantity of water. In these cases, it becomes important the different sorts of pressure applied 
to the nozzles, which can create different sizes of water droplets. Higher pressure on the 
nozzles generates smaller droplets and increases evaporation. It is important to acknowledge 
that several studies, such as (Gyuyoung Yoon, 2008) and (Hideki Yamada, 2008), 
demonstrate that there is no significant temperature reduction for different particle sizes 
issued from the nozzles, using numerical fluid analysis calculations. 

In order to understand and measure important parameters such as mist evaporation and 
effective temperature, systematized calculations suggest that on warm humid conditions, fine 
cooling mists will increase thermal comfort, even with small cooling effect. They also 
indicate that, without air movement, wetting conditions will still occur (Craig Farnhama, 
2011). 

When considering the different technologies currently available on the market, it becomes 
quite clear that misting systems have become increasingly effective, regarding more efficient 
components, stronger constructive methodologies and more adapted management practices.  

                                                           
4 Further examples can be seen in (Kyoritsu Gokin Company, 1938). 
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Measurement and determination of cooling effect’s range must be achieved in order to make 
this sort of systems more effective. Today, distinct nozzles can already be used: water 
expelling nozzles, air expelling nozzles, and mix expelling nozzles.5 The ones which produce 
water droplets have the ability to create different patterns – flat, hollow-cone, full-cone, 
straight –, generating different types of water distribution. The system’s efficacy can also be 
regulated through a more accurate control of water release periods.  

4. Methodology 

Creating waterscapes above the ground, i.e. water clouds, becomes not only important as 
strong aesthetic/formal design attitude, even as a potential supplement to terrain modelling, 
but also as a passive strategy to achieve higher cooling effects on public space.  

In this chapter, a possible methodology for defining misting-cooling systems effectiveness in 
outdoor public space is presented. It is recognized here that this is not the only possible 
technical and technological practice, however its interest lays on the fact that it is part of a 
reasoning which seeks a structured relationship between manipulation of climatic and weather 
conditions and thermal and microclimatic comfort in the site.  

Comprehending thermal comfort and microclimatic conditions, as well as the technical mists-
cooling systems, helps developing new strategies and accurate techniques to achieve highly 
effective states.  

The study of outdoor thermal comfort demonstrated how human body’s standard conditions 
can be affected by air temperature, humidity, solar radiation and air movement. However, and 
as previously mentioned, other circumstances, such as activity levels, clothing, emotional and 
physical conditions may also affect heat exchange between human body and the surrounding 
environment. 

When different spatial elements’ scale – topography, ground surface and urban volumes – is 
determinant to control and manipulate microclimatic parameters, it becomes quintessential to 
understand and measure air temperature, atmospheric ventilation, and radiation variations in 
different periods. Thus, these factors actually contribute in finding technical solutions, 
feasibility studies and detailing, not only for misting-cooling systems, but for their intricate 
relation with surrounding hardscapes, waterscapes and green covering, as well. 

Shadow analyses are important in determining dynamic impacts of natural/artificial shaded 
areas. Differences in microclimatic functioning between totally shadowed areas, partially 
shadowed areas and solar exposure areas, especially when duly related with other feasibility 
studies – temperature, humidity, wind – sustain the definition of accurate temperature 
decreasing ranges, air circulations and potential thermal exchanges. 

If proximity to sea is responsible for daily and seasonal breezes, it becomes relevant a 
systematized city study on an urban scale, relating morphological city systems with dominant 
winds, trying to define possible tendencies and influences in air renovation and, consequently, 
on-site cooling variations.  

                                                           
5 A complete report on the main differences between the distinct types of nozzles can be read in (Kyoritsu Gokin 
Company, 1938). 
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This reasoning may also include bioclimatic analyses. Though recognizing that their 
complexity exceeds this research’s scope, they are demandable when the purpose is to create 
interactive water clouds with potential evaporative cooling effects.  

This study can be deepened in terms of defining cooling effect ranges, by relating different 
temperatures with humidity ranges, especially in limit situations, through technical 
approaches such as Mollier diagrams 6 and simplified psychrometric charts 7.  

The rate of water evaporation was calculated with the help of an empirical mathematical 
formula, which quantifies the water evaporation from a water surface open to the air – an 
open tank, a swimming pool or similar. The rate depends on water temperature and air 
temperature, air humidity and air velocity above the surface.8  

This formula is translated into the following mathematical expression: 

� � ���	�, where � � heat supplied (kJ/s, kW) and ���	= 2270 – evaporation heat of water 
(kJ/kg); � � �			
��  �� 

Where � � amount of evaporated water (kg/h); � � �25 � 19
� =evaporation coefficient (kg/m2h); 
 � velocity of air 
above the water surface (m/s); � � water surface area (m2); � = humidity ratio in saturated air at the same temperature as 
the water surface (kg/kg) (kg H2O in kg Dry Air) and  � humidity ratio in the air (kg/kg) (kg H2O in kg dry air) 

Finally, applying the formula to different levels of temperature and humidity makes it 
possible to quantify data and relate them on a temperature-humidity chart, clearly defining 
cooling effectiveness ranges. 

The methodology proposed within this paper is put up to the test on a case study in Khan 
Antoun Bey Square, Beirut, Lebanon, presented below.  

5. Case study: Evaporative cooling systems in Khan Antoun Bey Square 

5.1. Analysis of existing situation 

Khan Antoun Bey Square occupies a central position in Beirut’s Northern Souks, presenting 
itself as a potential link between the historic district and the new waterfront sector to the 
North. The old city was born and destroyed several times over the history, and the square is a 
resilient testimony. In fact, its central position stands over a network of old traces and trails, 
the pre-war shoreline and the alignments of the old Ottoman Harbour Wall (Figure 3).  

 

                                                           
6 A Mollier diagram is a graphic representation of the relationship between air temperature, moisture content and 
enthalpy. It is useful when determining complex effects between temperature and humidity.  
7 A psychrometric chart relates temperature with absolute humidity, seeking relative humidity curves. In this 
paper a simplified version is used, by relating temperature reduction with relative humidity. 
8 A more detailed description on this formula’s functioning and operative application can be consulted in 
(Engineering toolbox). 
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Figure 3: Khan Antoun Bey Square in Beirut’s urban context. Proposal for the new square. 

The design concept within this project relied both on synthesis and cultural inscription, 
rooting contemporaneity in Beirut’s long historical narrative.  The proposal can be translated 
as an interpretation of the historical significance of the old “Wood Port”. This urban element 
bridged the relationship between the sea and the souks. Its expression: stone; water and wood.  

From the symbolic presence of the ancient harbour an interactive water element arose: a 
liveable cloud. The presence of water has been significant through city’s history and time. Its 
resilience shaped the city as its ephemerality has reinvented it. 

As mentioned before, the steam cloud set the tone for a deeper technical research on the 
effectiveness of temperature control systems in external space by promoting evaporation of 
misting systems. 

 
Figure 4: Square’s section showing the topographic relationship between the upper plaza and the interactive water element.  

It is important to acknowledge that this process represented a research effort promoted from 
design-oriented reasoning that took place during an international architectural competition. 
During this process, in which the spatial formalization became deeply affected by the 
continuous search of technical and technological mechanisms for greater comfort 
achievement in outdoor space, it became clear the importance to combine misting systems’ 
action with not only all the other projected solutions – pavements, coverings, vegetation – but 
also with all the climatic and weather’s site conditions – hot-humid summers, south-west 
dominant winds, and high solar radiation rates.  
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Figure 5: Images of the proposed solutions, produced for the international competition.   

 

5.2. Application of the methodology. Discussion of the results 

The creation of fog with extremely fine water droplets is a fundamental vector of the air 
cooling system. As previously mentioned the smaller the droplets, the faster they get energy 
and evaporate, therefore generating real air temperature decreasing.  

However, misting-cooling systems’ complexity demands a wider perspective of integration 
with other multiple factors, especially when realizing expected difficulties in combining 
strong aesthetic principles with plastic expressions with effective microclimatic control.  

On Khan Antoun Bey Square’s shadow analysis for the hottest month – August –, dynamic 
shapes cross the area during the day (Figure 6). In terms of appropriation mechanisms, it is 
expected a reinforced social activity in shaded areas, especially along land shapes located in 
the western part of the square. In terms of thermal and microclimatic comfort, shaded areas 
also play a special role on temperature decreasing, favouring thermal exchange and 
consequently air circulation. 

 
Figure 6: Khan Antoun Bey Square’s shadow analysis.    

 

Beirut’s proximity to the sea suggests an accurate study of daily breezes, especially during 
hot-humid months. As it was already referred, sea generates breezes with a determinant role 
in air renovation.  

Through the wind flow analysis, direction and intension of the dominant winds can be 
testified (Figure 7). 
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Figure 7: Khan Antoun Bey Square’s wind flow analysis.    

Results from dominant winds, average wind speeds and average air temperatures can be seen 
in the data table below: 

Table 1 Dominant winds, average wind speeds and average air temperatures 

 

As previously referred, the application of the mathematical formula which relates different 
levels of temperature and humidity: 

, where  heat supplied (kJ/s, kW) and = 2270 – evaporation heat of water 

(kJ/kg);  

Month of the year 
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec SUM 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01-12 

Dominant wind 
direction 

             

Wind probability 

> = 4 Beaufort 
(%) 

16 22 20 20 16 19 25 9 10 10 10 15 16 

Average wind 
speed (Knot) 

7 7 8 8 7 8 9 7 7 6 6 6 7 

Average air 
temperature (ºC) 

16 16 19 21 24 27 29 30 29 26 21 18 23 
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Where  amount of evaporated water (kg/h);  =evaporation coefficient (kg/m2h);  velocity of air 
above the water surface (m/s);  water surface area (m2);  = humidity ratio in saturated air at the same temperature as 
the water surface (kg/kg) (kg H2O in kg Dry Air) and  humidity ratio in the air (kg/kg) (kg H2O in kg dry air) 

Results using a related analysis between humidity data and the Mollier diagram is showed 
below:  

Table 2 Humidity analysis 

                HR (%) 

T(ºC) 35 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 

20 0,03495 0,03245 0,02996 0,02747 0,02497 0,02248 0,01998 0,01749 0,01499 0,01249 0,01000 0,00750 0,00500 

23 0,04740 0,04402 0,04064 0,03726 0,03388 0,03049 0,02711 0,02372 0,02034 0,01695 0,01356 0,01017 0,00678 

30 0,06358 0,05905 0,05452 0,04998 0,04545 0,04091 0,03638 0,03184 0,02729 0,02275 0,01820 0,01366 0,00911 

35 0,08440 0,07839 0,07238 0,06637 0,06035 0,05433 0,04831 0,04228 0,03625 0,03022 0,02418 0,01814 0,01210 

40 0,11096 0,10307 0,09518 0,08728 0,07937 0,07146 0,06355 0,05562 0,04769 0,03976 0,03182 0,02387 0,01592 

45 0,14456 0,13430 0,12402 0,11374 0,10345 0,09315 0,08284 0,07252 0,06219 0,05185 0,04150 0,03114 0,02077 

 
Figure 8 Mollier diagram 

Finally, through the relation between humidity analysis and the Mollier diagram, results can 
be organized and systematized in a simplified psychrometric chart. In this chart, shown 
below, evaporative performance’s of the misting-cooling system is accurately determined: 

Chart 1 Simplified psychrometric chart. Relation between relative humidity and temperature reduction 
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As mentioned before, it is believe that the relation between physical data, quantified 
mathematically with other proposed design elements is fundamental.  

Presented wind features may be potentially reinforced through built volumes shading and tree 
canopy existing in the intervention area. Shading will, again, produce spatial gradients in the 
temperature of the soil/paved surfaces along the day and air movement will occur, also at a 
micro scale ambit. 

From the analysis within this case study, it becomes clear that misting-cooling effectiveness is 
quite depressed on Beirute´s climate, especially due to air humidity’s rapid increase. 
However, it is important to acknowledge that during the hottest hours of the day, humidity is 
also lower and, therefore, the effect can be clearly perceived. 

Empirical data obtained and provided international renowned companies make the 
comparison with the hypothetical situation here presented possible. Despite their differences, 
especially with regard to climatic and weather conditions, it is possible to conclude, however, 
that although misting systems’ cooling effect in Khan Antoun Bey Square may be potentially 
reduced in some days throughout the year, in general terms, they contribute effectively to 
higher bioclimatic comfort in the space, especially for its cooling action. 

6. Conclusions and considerations 

The use of misting systems not only with aesthetic purposes to transform the space, but rather 
as integrated solutions, where plastic principles are gathered with a strong conscience to 
achieve higher standards in open public spaces’ comfort, is not a new concept but still 
requires strong developments.  

Most projects with misting systems, whether already built or still in development, already 
show growing concerns with different levels of outdoor comfort through passive cooling, 
however, they do not come as integrated solutions in the spatial conceptualization, but more 
as 'cool spots', overly detached from the context. 

The greatest innovation of the case study presented in this paper does not lay in the proposal 
of a water cloud, nor does it in the consciousness of its value as a mechanism for allocation of 
bioclimatic comfort in the square. The innovative nature of the project lays in the 
methodology presented, which seeks to combine the reasoning of misting-cooling systems 
with all the other solutions promoting better conditions in the new space – terrain modeling, 
plant material, pavements, green coverings and even outdoor furniture’s location. Despite still 
being on a concept level, it is expected that the proposed system appears as a result of 
reasoning which seeks the integration of all the structures and infrastructural components, a 
holistic view of space, similar at all levels, to the concept of landscape shared by this paper’s 
authors in their daily professional practices. 

As previously mentioned, this methodology can be successfully applied in places with 
significantly different climatic and weather conditions from those found in Beirut, as long as 
there is the conscience of all the necessary adjustments needed to be considered in the various 
components. 

It has become clear that Khan Antoun Bey Square’s inherent characteristics may jeopardize 
the efficiency of misting-cooling systems in microclimate, especially because, in the warmer 
months, the temperature rise is followed by the humidity increase. However, the comparative 
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relation between the data obtained in this study and the data obtained empirically in other 
areas of the world, at the expense of different methodologies, also leads us to believe that the 
effect, although with different intensities, is potentially felt throughout the year. 

As cooling passive technique on open public spaces, misting systems are considered 
important tools for the promotion of sustainability. Landscape architecture’s practice has 
much to gain by incorporating this and other strategies for creating better comfort conditions 
in outdoor space without significantly increasing construction costs and, above all, 
maintenance costs. 
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