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TERMODINÂMICA, ENTROPIA E ILHAS DE CALOR 
FUNDAMENTOS PARA MELHORIA DO CONFORTO  

URBANO NO DISTRITO FEDERAL 
 
 

RESUMO — O presente projeto aplica o conceito de entropia no estudo dos 
impactos ambientais criados pela difusão térmica de uma cidade. Durante sua 
execução, será feita uma abordagem estritamente termodinâmica das cidades como 
dissipadores de calor que geram entropia. A teoria do campo calórico foi escolhida 
para estabelecer a relação entre a entropia causada pelas trocas térmicas e os 
parâmetros ambientais físicos considerados. O tempo global da evolução foi 
introduzido para tratar a entropia sem idealismo imaginacionista e voluntarista. Uma 
tabela com as taxas de mudança de entropia em algumas cidades será definida. 
Essa tabela servirá para estabelecer parâmetros projetuais que guiem a 
implementação de alternativas construtivas para melhoria do conforto ambiental 
urbano. 
 
Palavras-chave: entropia; termodinâmica; processos irreversíveis; teoria do campo 
calórico. 
 
 
 
 
 
 
 

THERMODYNAMICS, ENTROPY AND HEAT ISLANDS 
ESSENTIALS FOR IMPROVING URBAN COMFORT IN  

THE FEDERAL DISTRICT 
 

 
ABSTRACT – Present project applies the concept of entropy in the study of the 
environmental impacts created by the thermal diffusion of a city. During its execution, 
it shall be taken a strictly thermodynamic approach of cities as heat sinks that 
generate entropy. Caloric field theory was adopted to establish the relationship 
between entropy caused by thermal exchanges and the physical environmental 
parameters considered. Evolutional global time was introduced in order to treat 
entropy with no imaginationist and voluntarist idealism. A table with the rates of 
change of entropy in some cities shall be set. This table shall serve to establish 
design parameters that guide the implementation of constructive alternatives to 
improve urban environmental comfort. 
 
Keywords: entropy; thermodynamics; irreversible processes; caloric field theory. 
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1-INTRODUÇÃO 
 

         O conceito de entropia ainda causa muita discussão na comunidade científica, 

sendo fonte de inúmeras explicações enganosas. De fato, já falamos sobre 

termodinâmica e entropia em outros trabalhos, aos quais remeto o leitor para 

estudos mais detalhados (SERPA et al, 2016; SERPA, 2018). Faremos, então, um 

breve apanhado das principais conclusões por modo de estabelecer as 

considerações necessárias. 

           Sem dúvida, o idealismo imaginacionista e voluntarista trouxe males ao 

estudo da entropia, começando pela associação de um tempo figurativo contado por 

ponteiros de relógio. De um ponto de vista macroscópico, tudo indica que a entropia 

progride gradual e lentamente do passado para o futuro, de modo que o tempo deve 

ser tratado de forma mais adequada como variável evolutiva em escala 

independente do tempo convencional da vida cotidiana. 

          O avanço permanente da entropia faz com que o idealismo espúrio na noção 

de "entropia negativa" — o equívoco da nega-entropia — dê lugar ao conceito 

racional e objetivo de "desaceleração da entropia". Então, o que faz sentido afirmar é 

que, localmente, podemos ter entropia desacelerada e alguns efeitos de organização 

correlacionados. Como a entropia é uma quantidade que só pode crescer, sua 

desaceleração dá a impressão de que foi revertida, já que cada estado de 

aceleração é capaz, sob certas circunstâncias, de desencadear processos 

surpreendentemente organizados. 

         O apelo quase universal à entropia, da termodinâmica à economia, passando 

pela biologia e pela teoria da informação, reflete, pelo menos, um sentimento de que 

o conceito é fundamental, ainda que pouco compreendido (sociólogos pós-modernos 

e teóricos da administração com visão sistêmica tendem a usar “entropia” de um 

modo que promove antes o obscurantismo do que a clareza). Há dois fatos 

principais que compõem os mal-entendidos em torno da entropia: em primeiro lugar, 

o mais técnico, se refere ao distanciamento de suas origens termodinâmicas; em 

segundo lugar, o mais subjetivo, concerne aos excessos do idealismo voluntarista e 

imaginacionista mencionados acima. No primeiro caso, as questões são discutidas 

por um quórum não qualificado. No segundo caso, a especulação não provém da 

plausibilidade científica, mas da ficção gratuita. 
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            De qualquer forma, cremos que o problema em lidar com a noção de entropia 

advém principalmente da supremacia do modelo educacional mecanicista; é mais 

difícil tratar das trocas térmicas intrínsecas em sistemas complexos. Por exemplo, é 

improvável que, olhando para uma estrutura de aço em plena oxidação, se pense na 

perda de energia associada à degeneração do aço pela ação do oxigênio (houve um 

consumo anterior de energia térmica para produzir o aço, de modo que a oxidação é 

igual a energia desperdiçada). Portanto, parece que a termodinâmica se nos afigura 

uma ciência mais completa quando mostra que todo processo de transformação 

acarreta desgaste e perda irreversíveis. Então, o que estamos procurando com a 

tecnologia não é apenas realizar as coisas eficientemente, mas fazê-lo eficazmente, 

ou seja, com um mínimo de perdas, retardando o avanço da entropia. 

      Essa supremacia do modelo educacional mecanicista não é inteiramente fortuita. 

Ironicamente, a termodinâmica teve suas origens nas observações de fenômenos 

mecânicos. Segundo Hiebert (1981), podemos dizer que a termodinâmica nasceu da 

descoberta de uma correspondência invariante entre o movimento macroscópico de 

um corpo e o calor dissipado por esse movimento (HIEBERT, 1981); em outras 

palavras, uma correspondência entre a quantidade de trabalho mecânico que 

desaparece e a quantidade de calor que aparece. Temos aqui uma afirmação que, 

pela própria natureza do mundo das coisas exteriores, levaria a uma análise da 

quantidade de energia que não pode ser usada em um ciclo completo de trabalho 

mecânico. Foi precisamente essa análise que levou à noção de entropia. 

        Autores sérios e competentes definiram a entropia de maneiras ligeiramente 

diferentes, mas equivalentes. Em última análise, podemos entendê-lo como 1) a 

magnitude que quantifica a degradação termodinâmica de um sistema e 2) a 

quantidade que descreve a incapacidade de um sistema processar (converter) 

energia. Portanto, vê-se que associações remotas da entropia com sistemas 

degenerativos devem passar pela termodinâmica, ainda que indiretamente, e com o 

proviso de que não se as tomem por meras analogias formais. 

        É verdade que toda atividade humana no planeta consome energia. O 

problema é como formalizar esse consumo em termos da segunda lei da 

termodinâmica, quando os aspectos físico-teóricos do sistema em questão não são 

tão evidentes. Dependendo da escala do sistema, no entanto, é possível criar uma 

representação de emissividade térmica; um sistema urbano seria um bom exemplo. 

Uma grande cidade, sendo o centro de relações humanas complexas e 
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diversificadas, possui uma imagem termodinâmica. O principal objetivo dessa 

pesquisa é construir não uma imagem termodinâmica completa, mas um ponto de 

partida para pesquisas mais aprofundadas sobre as variáveis de controle 

necessárias para um gerenciamento urbano efetivo dos desperdícios de energia 

térmica. 

 

 

2- OBJETIVO GERAL 
    Construir um modelo teórico para avaliação da entropia a partir das emissões 

térmicas de uma cidade.  

 

 
3- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Construir uma tabela de taxas de entropia para algumas cidades, incluindo 

Brasília, a partir das variáveis e dos parâmetros ambientais definidos; 

 Identificar as principais ilhas de calor no DF;  

 Discutir e esclarecer o conceito de entropia e sua aplicação no âmbito da 

engenharia e da arquitetura urbanas; 

 Criar uma referência teórica sobre este assunto e torná-la disponível para os 

demais interessados em questões de conforto ambiental;  

 Estudar os materiais e as alternativas paisagísticas para atenuar os efeitos 

das ilhas de calor; 

 Publicar os resultados das pesquisas desenvolvidas em periódicos nacionais 

e internacionais, inclusive no periódico CALIBRE, agora indexado no Portal da 

CAPES. 

 

 

4- ÁREA GEOGRÁFICA DO PROJETO 
 

Abrangência  Áreas 

Nacional  
 

Estadual  
 

Regional  
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Zonas urbanas de Brasília 

Não se Aplica  
 

 
 

 

5- CASUÍSTICA E MÉTODO 
 

       O presente projeto é de natureza teórica, fornecendo subsídios formais e 

conceituais para a construção de estratégias climáticas que possam agregar 

qualidade de vida para a população do Distrito Federal. Dessa forma, a 

materialidade decorrente dessa abordagem pressupõe conhecimentos da física do 

calor e da climatologia, além de contribuições de outras disciplinas específicas da 

engenharia civil e da arquitetura. 

      A climatologia é uma ciência muito complexa, portanto, se fôssemos analisar os 

fenômenos climáticos urbanos em suas particularidades, provavelmente nos 

encontraríamos em apuros perdidos num emaranhado de possibilidades, algumas 

das quais consideradas controversas. Felizmente, a abordagem macroscópica atual 

nos permite observar um objeto com áreas médias e homogêneas sob o prisma de 

suas emissões térmicas globais, algo que simplifica consideravelmente a análise em 

andamento. 

        Atualmente, não faltam dispositivos de imagem para auxiliar os estudos 

modernos sobre o clima urbano. Com o crescente desenvolvimento de sistemas de 

rastreamento por satélites, as imagens produzidas se tornaram uma ferramenta 

importante para a observação e a análise de fenômenos climáticos, particularmente 

no que diz respeito aos ambientes urbanos. Imagens do satélite NOAA / AVHRR 

(resolução espacial de 1,1 km no Nadir) são aplicáveis a estudos climáticos de 

grandes centros urbanos, enquanto imagens dos satélites Landsat 5 e 7, com 

resoluções espaciais de 120 e 60 metros, respectivamente, forneceram suporte ao 

estudo da configuração e da variação térmica na escala denominada intra-small. 

Diante de tantos recursos, vários autores vêm trabalhando no tema do calor urbano 

(GÁL; UNGER, 2014) (LI et al, 2016) (MIDDEL et al, 2018) (LI et al, 2016). 

        O conceito de campo calórico é de fato um aprofundamento da ideia de campo 

térmico (SERPA et al, 2016; SERPA, 2018) com a principal diferença que o campo, 

DistritalX 
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inicialmente não massivo, é descrito em sua evolução como sendo um escalar 

complexo associado à sua própria entropia por uma equação de campo, 

 

( )2 21 2 ln 0,q
q x g x g x x¶ ¶ + - - =        (1) 

 

onde x  é o campo e g é a opacidade do meio. De fato, este construto pode ser 

generalizado para contextos variados de irradiação térmica, embora o gauge só se 

manifeste sob um campo intenso, onde transformações termoquímicas ocorrem a 

partir de uma certa quantidade de matéria em interação com o campo. Essa 

equação de evolução, com um terceiro termo de entropia do campo, é deduzida de 

uma função de Lagrange, cujo papel é justamente estabelecer uma simetria 

codificada para a derivação das equações de "movimento" do sistema em questão. 

A representação escalar complexa foi escolhida para garantir uma entropia sempre 

positiva de acordo com a equação de campo; também generaliza o formalismo, de 

modo que, quando o gauge é aplicável, se torne tecnicamente útil. Essa equação 

será usada precisamente para o cálculo da entropia do campo, e, 

consequentemente, para a construção da tabela-guia. A partir dos resultados obtidos, 

para efeito de mitigação das ilhas de calor e otimização do emprego da energia 

térmica, serão feitas propostas técnicas de aplicação de determinados materiais com 

as características térmicas desejadas, além de sugestões paisagísticas adequadas 

ao contexto geoclimático-ecológico do Distrito Federal. 

 
 
 
6- BENEFÍCIOS  
 
    A natureza utópica do projeto original de Brasília legou aos seus habitantes 

problemas sociais e climatológicos que necessitam atenção urgente. O crescimento 

desordenado, associado à especulação imobiliária e à falta de políticas públicas 

inclusivas, e o modelo automotivo de mobilidade acarretaram acentuada degradação 

climática nos últimos 30 anos, sem contar a influência dos desmatamentos vizinhos 

em favor de uma frágil economia baseada em commodities. Uma vez que se trata de 

região caracterizada por clima tropical seco, com período de chuva cada vez mais 

restrito pelos efeitos globais de aquecimento, há que se planejar uma revisão geral 
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da configuração urbana de Brasília no tocante à inclusão social do seu entorno em 

projetos de conforto ambiental e utilização de energia térmica natural, transformando 

a quantidade de calor, hoje meramente dissipada, em energia utilizável. Essa 

revisão possibilitará o correto enfrentamento da carência energética que vem se 

desenhando em anos recentes com o acentuado declínio do nível dos nossos 

reservatórios. Além disso, pode-se contar com a atenuação de problemas de saúde 

provocados pelo forte calor e pela seca prolongada, principalmente entre os 

cidadãos da terceira idade. 

 

 

7- DOS CUSTOS E DA FORMA DO INVESTIMENTO 

    O projeto demandará custos normais de deslocamento para observações em 

campo, além de um pequeno investimento em bibliografia especializada e um valor 

previsto de participação em congresso associado a periódico para publicação do 

artigo final. Ferramentas de software para simulações já se encontram à disposição 

dos proponentes. Desse modo, estima-se um custo total de R$ 4.250,00, distribuídos 

da seguinte maneira:  

 

ESPÉCIE VALOR 
Passagens, inscrições e permanência (congresso) R$5000,00 

Bibliografias R$800,00 

Movimentação local  R$400,00 

Total R$6.200,00 
 

 

8- RESULTADOS ESPERADOS 
 
    Espera-se que o projeto produza conhecimentos significativos que possam 

orientar políticas de melhores práticas ambientais em Brasília e em seu entorno. Os 

resultados do estudo e das análises conduzidas serão divulgados em congressos 

nacionais e internacionais, revistas nacionais e internacionais, além de apostilas 

técnicas para uso docente a serem cadastradas no repositório POLIS do Centro 

Universitário ICESP, em fase de implementação. Está prevista a organização de 
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workshops institucionais para disseminação e discussão das principais conclusões e 

das perspectivas de ampliação dos estudos.  

 
9- CRONOGRAMA E ATIVIDADES 
 
                                                     Tempo 

 
Atividades 

2019 
Meses 

 
01 

 
02 

 
03 

 
04 

 
05 

 
06 

 
07 

 
08 

 
09 

 
10 

 
11 

 
12 

Fase 1 – Levantamentos, pesquisas de 
campo e elaboração da informação. 

            

Levantamento bibliográfico e das ilhas 
de calor em Brasília. 

            

Levantamento de dados de interesse nas 
bases disponíveis. 

            

Medições locais diversas (tomadas de 
temperatura etc.). 

            

Realização das primeiras análises e 
simulações direcionadas ao escopo 
definido. 

            

Explanação dos resultados da primeira 
fase. 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                     Tempo 
 

Atividades 

2020 
Meses 

 
01 

 
02 

 
03 

 
04 

 
05 

 
06 

 
07 

 
08 

 
09 

 
10 

 
11 

 
12 

Fase 2 – Organização do conhecimento 
adquirido. 

            

Confrontamento com pesquisas similares 
no exterior. 

            

Início preparação do artigo a ser 
publicado. 

            

Finalização do artigo a ser publicado.             

Documentação geral do projeto e 
conclusão dos trabalhos. 

            

Disseminação dos resultados obtidos ao 
término do projeto (publicações diversas, 
eventos, etc.); relatório de encerramento. 
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