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RESUMO 
Ao se planejar espaços edificados, algumas adequações tecnológicas podem influir na melhoria da 
qualidade de vida do habitante: com impactos sobre o microclima local proporcionando diferentes 
situações de conforto ambiental e com a consolidação da urbanização, sua manutenção e reciclagem.  
Neste sentido, este projeto pretende avaliar o desempenho térmico de moradias com relação às 
tecnologias construtivas, ao microclima e à vegetação. Considerando isso, o projeto apresenta duas 
linhas: 1) no espaço aberto, analisando os efeitos (micro-climáticos) diretos da presença ou ausência 
de vegetação e 2) na edificação, analisando o efeito indireto da vegetação circundante no desempenho 
da edificação. O local eleito é a Vila Tecnológica de Curitiba, implementada efetivamente em 1996 
ocupando uma área de aproximadamente 50 mil metros quadrados e edificada sob a coordenação da 
COHAB-CT em convênio com o PROTECH (Programa de difusão de Tecnologia para Construção de 
Habitações de baixo custo), onde foram usados diferentes sistemas e materiais construtivos. As 
avaliações de condições ambientais ocorreram externamente, avaliando-se os efeitos diretos da 
vegetação no microclima; e internamente, verificando-se os efeitos indiretos em moradias pré-
determinadas, diferencialmente com arborização no entorno ou com a ausência total de vegetação ao 
seu redor. 
 
Palavras-chave: Conforto Ambiental, Planejamento Urbano, Paisagismo Estratégico. 
 
ABSTRACT 
When planning built spaces, technical adequacies may lead to several impacts on the life quality of 
dwellers, such as: microclimatic effects, which can result in different thermal comfort conditions, and 
the definition of urban features, their maintenance and recycling. In this sense, the purpose of this 
study is to evaluate the thermal performance of dwellings as a factor of building technology, 
microclimate and vegetation. Thus, the project has two lines of investigation: 1) in the outdoor space, 
through the (microclimatic) analysis of the direct effect of the presence or absence of vegetation and 2) 
in the built environment, by analyzing the indirect effect of adjacent vegetation on the thermal 
performance of a given building. The Vila Tecnológica de Curitiba was chosen for the study, which 
was implemented in 1996, occupies an area of approximately 50,000 square meters and was erected as 
a joint-venture between the local housing company COHAB-CT and PROTECH (Programa de 
Difusão de Tecnologia para Construção de Habitações de Baixo Custo), comprising of different 
building systems and materials. The environmental evaluations were carried out outdoors, by means of 
direct observation of the impact of vegetated areas on the microclimate; and indoors, by the 
verification of the indirect effect of vegetation on pre-defined dwellings, with and without adjacent 
vegetation. 
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1 INTRODUÇÃO 
O enfoque do presente trabalho se relaciona com a importância do uso de tecnologias adequadas e de 
critérios locais de paisagismo relacionados à qualidade de vida e ao conforto ambiental. Estuda-se a 
questão contemporânea do clima urbano e seus efeitos sobre tecnologias construtivas, em especial 
estratégias  paisagísticas relacionadas ao uso de vegetação no meio urbano. 
O tema está diretamente relacionado à Área de Conhecimento da Arquitetura e Urbanismo, assim 
como à denominada Arquitetura Bioclimática, Ecológica, Green Design e outras afins. Um fator 
condicionante que viabilizou a pesquisa foi, além da existência de alguns trabalhos já realizados na 
área, alguns deles terem sido realizados no mesmo local optado para o experimento, fato que 
acrescentou dados significativos.  
No caso, o espaço foi a Vila Tecnológica de Curitiba, onde se pode observar em um mesmo 
loteamento casas com diferentes tecnologias construtivas (na constituição das paredes e cobertura), 
estando algumas destas em rua arborizada e outras com ausência total de vegetação. Conforme 
Monteiro et al. (2003), "os estudos relativos ao clima urbano elaborados até o presente destacaram 
repetidamente a importância dos espaços verdes dentro das áreas urbanas, notadamente como 
regulador das amplitudes termo - higrométricas, geradoras de conforto térmico". 
Entre as questões que induziram ao tema pode-se citar a necessidade de verificar até que ponto se 
verificam efeitos da vegetação e de áreas arborizadas no microclima de espaços edificados, 
relativamente a diferentes opções de tecnologias construtivas. Desta forma, propôs-se avaliar 
concomitantemente sua influência no desempenho térmico de moradias diversas.  
Pressupôs-se que elementos paisagísticos, como as áreas vegetadas de um determinado espaço, além 
de visualmente diferenciá-lo, podem influir diretamente no clima e na qualidade de uso daquele 
espaço. De acordo com Sampaio (1996), uma área vegetal densa impede a radiação solar, resultando 
numa redução da temperatura média, acarretando também na diminuição da amplitude térmica local. A 
evapotranspiração é outro fator importante na influência da vegetação no clima, aumentando o teor de 
umidade da área circundante. Complementarmente, o aproveitamento do CO2, gerado por atividades 
antrópicas, no processo da fotossíntese tem efeito depurador da atmosfera. Porém, é preciso observar 
que efeitos negativos podem ocorrer, caso a vegetação não seja devidamente empregada, a exemplo de 
uma densa massa vegetal que constitua uma barreira de vento impedindo arejamento e resfriamento 
benéficos ao local; ou o efeito do aumento do grau umidade tendendo a piorar ainda mais o 
desconforto, por exemplo, no caso de locais de clima excessivamente úmido. 
Neste sentido, a proposta deste artigo é avaliar o desempenho térmico de moradias com diferentes 
tecnologias construtivas, sujeitas a alterações microclimáticas devido à presença de vegetação. O 
projeto apresenta duas linhas de investigação: 1) no espaço aberto, analisando os efeitos 
(microclimáticos) diretos da presença ou ausência de vegetação e 2) na edificação, analisando o efeito 
indireto da vegetação circundante no desempenho da edificação. Desta forma, foram adotados dois 
eixos viários para monitoramentos em transecto móvel e escolhidos quatro pares distintos de sistemas 
construtivos para o monitoramento simultâneo de sua temperatura interna, na Vila Tecnológica de 
Curitiba. 
 
1.1 Vegetação como ferramenta de paisagismo estratégico aplicado no espaço urbano 
O emprego de recursos materiais volumétricos ou superficiais, peças artísticas, móveis, elementos 
como água ou vegetais que podem compor e constituir o Paisagismo de um determinado espaço, além 
de diferenciá-lo, pode influir diretamente no microclima e na qualidade desse espaço.  
Em relação à importância da cobertura vegetal, Monteiro et al. (2003, p.110) atribuem que “a 
vegetação, enquanto fator climático, manifesta sua influência em todas as escalas de grandezas 
climáticas, tendo implicações desde a formação do questionável efeito-estufa planetário até a 
derivação de ambientes microclimáticos naturais, rurais ou urbanos”. A cuidadosa alocação de 
vegetação ao redor de uma edificação vem sendo considerada há muito tempo como um dos meios 
moderadores do calor, por meio do sombreamento do sol e da criação de um microclima mais ameno 
ao seu redor.  
 



 

  

 
Figura 1: Variação diária da temperatura do ar sob arborização de diferentes portes 

Fonte: Mascaró, 1996. 
 
Em relação à temperatura do ar, observa-se uma relação de influência direta juntamente com a 
umidade do ar, a radiação solar e o vento (Figura 1). Segundo Mascaró (1996, p.78): “o controle da 
radiação solar, associado ao aumento da umidade do ar, faz com que a variação da temperatura do ar 
seja menor, reduzindo a amplitude térmica sob a vegetação, sendo maior durante o verão pois a 
densidade foliar e a evapotranspiração das plantas são mais intensas. A amplitude térmica sob 
grupamentos é sempre menor que sob as árvores isoladas”. 
De acordo com Sampaio (1996, p. 59), uma área vegetal densa impede a radiação solar assim como a 
radiação de onda longa a partir da superfície da Terra, resultando numa redução da temperatura média 
juntamente com a diminuição da amplitude térmica local. Além disso, a evapotranspiração é fator 
importante na influência da vegetação no clima, aumentando o teor de umidade da área que o contêm.  
 
1.2 Estudos de campo acerca da influência da vegetação 
Oke (1989) já constatava que, em pequenos espaços verdes, o efeito atenuante do calor advém 
principalmente do sombreamento que espécies arbóreas proporcionam. Mais recentemente, conforme 
citam Monteiro et al. (2003), "os estudos relativos ao clima urbano [...] destacaram repetidamente a 
importância dos espaços verdes dentro das áreas urbanas, notadamente como reguladores das 
amplitudes termo-higrométricas, geradoras de conforto térmico". 
Spronken-Smith e Oke (1998) fazem um importante experimento relatando diferenças entre a 
temperatura de parques urbanos vegetados e do ambiente construído no entorno, no qual constataram 
que, durante o dia, árvores podem desempenhar um importante papel no resfriamento. Segundo os 
autores, isso se dá através de uma combinação de sombra e resfriamento evaporativo. Utilizando 
transectos móveis em combinação com uma estação de sondagens verticais remota, verificaram que 
superfícies relativamente grandes de ilha de frescor estão presentes durante o dia e à noite, constatando 
em Vancouver, parques tipicamente de 1 a 2°C mais frios que seus arredores, que em condições ideais 
podem chegar a quase 5°C. Verificaram maiores ilhas de frescor em áreas verdes irrigadas de 
Sacramento, onde estas podem chegar de 5 a 7°C mais frias. Ressaltam os autores que, conforme o 
tipo de parque, importa em especial a taxa da umidade e a quantidade e disposição de árvores, no 
desenvolvimento de ilha de frescor: a superfície seca de parques abertos pode ser mais quente do que o 
ambiente no entorno, tendo parques úmidos resfriamento máximo durante a tarde; áreas de parques 
com extensas coberturas de árvores seriam à noite mais quentes do que parques abertos. Citam ainda 
que a influência de parques em temperaturas do ar parece ter alcance de cerca de até uma distância da 
sua largura. São constatações que poderiam se aplicar ao presente trabalho, respeitando-se os efeitos 
de escala correspondentes à quantidade de arborização presente nas praças e vias públicas. 
Também acerca do alcance de influência acima citado, Abreu e Labaki (2007) verificaram num raio de 
50 metros, a influência de uma árvore ou grupo arbóreo. Baseadas em pesquisa de campo, 
argumentaram que “é possível obter parâmetros ambientais relacionados à quantidade de indivíduos 



 

  

arbóreos necessários para o trabalho de termoregulação eficiente”. Estabeleceram assim dados 
importantes para quantificar unidades arbóreas necessárias visando condições ideais de conforto 
térmico no planejamento urbano e requalificação do microclima. 
De acordo com os resultados de Cook et al. (2003), com o objetivo de selecionar materiais 
arquitetônicos que oferecessem as mais baixas temperaturas superficiais para projeto de estação de 
trem aberta, a escolha de espécies ideais na vegetação local é também um importante critério para o 
efeito de resfriamento. A partir de múltiplas leituras das temperaturas superficiais, verificou-se que 
áreas cobertas com grama apresentaram a menor temperatura superficial, em comparação com 
qualquer outro material de pavimentação. Arbustos e plantas médias também apresentaram uma 
diferença de temperatura entre 8 e 20 graus abaixo da temperatura do ar ambiente. Os autores 
ressaltaram que as temperaturas da massa vegetada e da superfície foliar são sempre variáveis, 
dependendo da espécie, da saúde, da maturidade e do regime de irrigação. Ainda, apesar do aumento 
da temperatura do ar em geral levar a um aumento da taxa de evapotranspiração, existe uma situação 
limite a partir da qual não há resfriamento significativo em função da espécie de vegetação. Destaca-se 
aí a importância da escolha das espécies arbóreas. 
Devido às influências benéficas da vegetação adequada no espaço edificado, já se desenvolveram 
estudos para seu uso na própria tecnologia construtiva, como é o caso de coberturas verdes, tal qual 
analisado por Andrade e Roriz (2007), onde se constata que, na situação de calor, as temperaturas 
internas têm uma contribuição significativa da cobertura verde, porque “com a incidência do sol, a 
evapotranspiração do vegetal retira calor da cobertura, resfriando a superfície do teto.” Em relação ao 
ambiente externo às edificações com coberturas vegetadas, os autores ainda complementam que “nas 
temperaturas superficiais externas, a vegetação apresenta temperaturas bem menores que a laje 
tradicional, caso observado nas três medições e, justificado pela capacidade da vegetação de reduzir o 
ganho de calor por irradiância solar de ondas curtas, uma conseqüência do efeito de refrigeração 
evaporativa”. 
Ainda, quanto ao meio urbano, Krüger et al. (2007) utilizaram um modelo em escala reduzida de uma 
configuração urbana a fim de realizar experimentos acerca do impacto da adição de “superfícies 
molhadas” no balanço energético global da superfície do modelo (SEB: surface energy balance). Para 
a análise do efeito observado na temperatura do ar em “cânions molhados” comparativamente a 
condições “secas”, tomou-se uma fileira no modelo com e sem painéis evaporativos, variando-se 
também a altura do arranjo urbano para monitoramento contínuo da temperatura do ar a uma altura de 
10cm do solo. Os resultados mostraram uma redução expressiva da temperatura do ar no cânion, na 
presença de painéis evaporativos nas fileiras, que, em condições reais, podem representar áreas 
gramadas permanentemente irrigadas.  
 
2 OBJETIVO 
Como objetivo geral propôs-se avaliar, através de monitoramento objetivo, a influência dos fatores 
supramencionados no planejamento e projeto de espaços residenciais, contribuindo assim para a 
formulação de regulamentações que visem ambientes com maior grau de qualidade de vida, adequados 
ecológica e tecnologicamente. 
 
3 METODOLOGIA 
3.1 A Vila Tecnológica de Curitiba  
O local onde foi desenvolvido o experimento foi a Vila Tecnológica da cidade de Curitiba (Latitude 
25º31’ Sul, Longitude 49º11’ Oeste), localizada na região sul da cidade, região de urbanização rápida, 
sendo que ali podem ser observadas várias iniciativas de provimento de habitações de interesse social 
e, assim como nos arredores, habitações predominantemente horizontais e de população de baixa 
renda. A Vila Tecnológica foi implementada em 1994 ocupando uma área de aproximadamente 50 mil 
metros quadrados, de acordo com DUMKE (2001), edificada sob a coordenação da COHAB-CT em 
convênio com o PROTECH (Programa de Difusão de Tecnologia para Construção de Habitações de 
Baixo Custo, já desativado), sendo esta a primeira Vila Tecnológica do país.  



 

  

3.2 Aspectos da vegetação apresentada na Vila Tecnológica 
Na região do experimento, a vegetação existente foi caracterizada para o estudo, sendo a arborização e 
o solo gramado exemplos de paisagismo e cobertura do solo local. É um fator de destaque pela 
vegetação relevante o trecho de grande massa arbórea existente em uma das ruas da Vila, com 160 
metros de extensão, sombreado por 49 exemplares de Pinus elliottii, espécie que no local apresenta 
copas de 2,5 m até 19 m de altura e confere ao espaço a característica de ampla alameda arborizada. 
 

 
Figura 2: Vista aérea da Vila Tecnológica com indicação da rua arborizada 

 
O trecho da rua aqui investigado 20 metros de largura com canteiro central de dois metros onde estão 
plantadas as árvores, sendo que os passeios públicos (calçadas laterais) possuem 2,5 metros de largura. 
Os caules distam em média de 2 a 3 metros uns dos outros, sendo a maioria das copas encostadas e 
densas, até o dossel superior, excetuando-se uma passagem quase central de cerca de 7 metros de 
afastamento. Tais árvores proporcionam farta e compacta sombra, além de configurar barreira para os 
ventos que vêm da direção sudeste. Acerca dos revestimentos do solo, as casas têm o recuo frontal 
cimentado ou com piso cerâmico, e a maior parte delas com solo nu ou forração de gramado comum, 
com algumas falhas e solo aparente. 
 
3.3 Condições climáticas do local do experimento 
Essencial à caracterização do objeto do experimento é a descrição das condições climáticas da região 
do experimento. De acordo com a classificação de Koeppen, o clima da cidade de Curitiba é 
Mesotérmico, Subtropical úmido (Cfa) com verões frescos, sem estação seca e com ocorrência de 
geadas severas freqüentes. As precipitações são da ordem de 1600 mm anuais. É um clima 
característico dos planaltos subtropicais com araucárias. Segundo Mascaró (1996), este possui 
características de região subtropical úmida, onde a temperatura média anual é de 19,5ºC e as 
temperaturas extremas oscilam entre 40,7ºC e -2,4ºC, assim apresentando grande variação climática ao 
longo do ano. De acordo com o Zoneamento Bioclimático Brasileiro (ABNT, 2004), das oito Zonas 
Bioclimáticas do país, Curitiba se situa na ZB-1, a mais fria e que ocupa apenas 0,8% da área de nosso 
território.  
 
3.4 Procedimentos adotados 
Foram adotados nos experimentos: 

a) Trecho de rua densamente arborizado e outros sob insolação direta, 
b) Coberturas do solo distintas em ambos os casos,  



 

  

c) Casas de diferentes sistemas construtivos, porém formando pares semelhantes em cada 
caso (com e sem arborização). 

  
Como procedimento de coleta, foram monitorados: 
1. Temperatura e umidade no interior das residências, de 4 de maio a 10 de junho de 2004 de 

quinze em quinze minutos; 
2. Temperatura, umidade e vento, coletados em estação referencial meteorológica externa em 

dias simultâneos em três horários distintos: 8:30, 13:30 e 17:30; 
3. Temperatura, umidade e vento, coletados em transecto móvel em cinco dias, (18 e 19/05 e de 

05 a 07/06/2004) durante uma hora consecutiva, em seguidos pontos de percurso externo 
defronte às casas.  

 
Para a estação de controle, foi escolhido local seguro, abrigado e praticamente eqüidistante dos pontos 
externos de medição (transectos) e das casas monitoradas: instalou-se na sede do Posto de Guarda 
Municipal do Bairro Novo, aberto 24 horas por dia, situada na quadra central da Vila Tecnológica; 
uma torre metálica existente junto a uma janela foi utilizada para fixação dos sensores de captação dos 
dados. 
Para o transecto móvel, adotou-se um percurso composto de 7 pontos fixos seqüenciais, sendo os 3 
primeiros na rua de densa arborização e os restantes em ruas sob insolação direta em dias previamente 
escolhidos sem nebulosidade; cada ponto, alternadamente, apresentando cobertura de solo distinta: 
revestimento asfáltico, gramado e piso de concreto.  
Para a análise da temperatura interna das unidades residenciais unifamiliares, restringiu-se o número 
de unidades devido a alguns fatores: ao número existente de aparelhos registradores; à existência de 
orientações e implantações não comparáveis entre si; e à diversidade de padrões gerada por alterações 
no projeto original durante os dez anos da Vila Tecnológica de Curitiba. 
Priorizou-se então trabalhar com uma unidade na via arborizada e outra em via não arborizada, 
incluindo aí dois sistemas convencionais com tecnologia construtiva de domínio popular, ou seja, 
tijolos cerâmicos furados e madeira, e mais dois que possibilitassem auto-construção: placas de 
concreto pré-moldadas e blocos de concreto celular. Os demais elementos, tais como esquadrias, pisos, 
revestimentos, são semelhantes nas comparações entre os pares avaliados, inclusive a distribuição 
básica dos compartimentos e características como aberturas, cores etc.  
 
3.5 Equipamentos empregados 
Os equipamentos empregados foram: termômetros manuais (de mercúrio, para medição de TBS) e 
registradores automáticos (HOBOs); psicrômetro de funda (para registro da umidade relativa do ar - 
conjunto giratório manual de termômetros de mercúrio com bulbo úmido e seco) e anemômetros (para 
intensidade e direção do vento). Na Estação Meteorológica Experimental, foi usada uma Estação 
Referencial modelo Weather Monitor II, marca Davis. Para monitoramento contínuo de temperatura e 
umidade do ar nas residências, foram usados os registradores automáticos HOBO, modelo H8 
RH/Temp.  
 
4 RESULTADOS OBTIDOS 
4.1 Temperatura interna nas moradias 
Comparando as casas de mesma tecnologia construtiva com presença ou não de arborização, realizou-
se uma análise do desempenho em cada um dos três horários de medição e, posteriormente, na média 
dos horários, para cada par de moradias. Exemplifica-se no presente artigo detalhadamente os 
resultados obtidos para as duas unidades em blocos de concreto celular (casa 05 - arborizada e casa 06 
- não vegetada). 
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Sistema Construtivo/hs: B loco Concreto Celular/13:30
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Sistema Construtivo/hs: B loco Concreto Celular/17:30
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Figura 3: Análise das temperaturas medidas nos 3 horários referenciais 



 

  

 
A casa 05, situada em rua arborizada, apresenta temperaturas internas visualmente abaixo das da casa 
06, fato evidenciado inclusive na medição do horário mais quente. Nos 3 horários referenciais (8:30, 
13:30 e 17:30), esta responde mais rapidamente em relação à queda da temperatura externa, como 
pode-se notar nos dias 9, 16 e 26/5, acompanhando o desenvolvimento da temperatura externa, 
inclusive seus extremos. O atraso térmico em relação à temperatura externa se denota maior apenas no 
início e fim do dia, na perda de calor do meio interno, sendo às 13:30 as respostas quase simultâneas 
às variações externas. 
É também no meio do dia que se nota bem menor a amplitude da temperatura da casa arborizada em 
relação à casa 06 que, com a insolação direta, chega a um diferencial simultâneo de mais de três graus 
centígrados, como se observa no dia 09/05. Nesta data, às 13:30, nota-se um resfriamento interno da 
casa 05 de 9,5°C absolutos e no período, uma média de 1,7°C, o melhor resfriamento neste horário 
verificado entre as tipologias. No entanto, se trata da segunda menor média de temperatura também no 
horário mais frio, acima apenas da casa de madeira sem arborização, denotando desconforto por frio. 
A Tabela 1 apresenta algumas características das temperaturas internas medidas e também do fator 
decremental de cada unidade com base na temperatura média dos 3 horários referenciais. O Fator 
Decremental (µ) (CRUZ et al., 2007), importante parâmetro para análise do desempenho térmico do 
ambiente interno, expressa um coeficiente de variação da  amplitude interna relativamente à amplitude 
externa. Esse coeficiente é, assim, o quociente entre ambas as amplitudes. 
Tais resultados demonstram as diferentes características e comportamentos das unidades avaliadas 
devido aos distintos materiais empregados e condições de presença ou ausência da arborização, entre 
outros fatores. Algumas distorções evidentemente surgem, que, no caso das medições internas das 
residências, podem ser atribuídas a fatores de ocupação e uso ocasionais, tais como o uso de aparelhos 
termo-geradores, abertura da casa para faxina, visitas ou ausência total em determinado fim de 
semana. 
 
TABELA 1: Temperaturas Características e Fator Decremental de cada unidade com base na temperatura média 

dos 3 horários medidos. 
 

scTIJOLOS E.R. casa1arb casa2sol scMADEIRA E.R. casa3arb casa4sol
Tmax 19,00 21,07 20,70 Tmax 19,00 22,9 22,63
Tmin 9,00 13,70 13,44 Tmin 9,00 14,33 13,2
Tmed 13,00 16,36 16,32 Tmed 13,00 17,46 16,44
dT 10,00 7,37 7,26 dT 10,00 8,57 9,43
dT-dTe -2,63 -2,74 dT-dTe -1,43 -0,57
fDecml 0,74 0,73 fDecml 0,86 0,94

scBLOCOcc E.R. casa5arb casa6sol scPLACAca E.R. casa7arb casa8sol
Tmax 19,00 20,67 22,10 Tmax 19,00 22,73 23,40
Tmin 9,00 12,67 13,30 Tmin 9,00 13,07 13,7
Tmed 13,00 15,70 16,55 Tmed 13,00 16,85 17,38
dT 10,00 8,00 8,80 dT 10,00 9,66 9,70
dT-dTe -2,00 -1,20 dT-dTe -0,34 -0,30
fDecml 0,80 0,88 fDecml 0,97 0,97  

 
Legenda: Tmax, Tmin e Tmed são as médias das temperaturas externas e internas máximas , mínimas e 

médias, respectivamente. dT e dTe são as médias das amplitudes diárias observadas nas temperaturas internas e 
externas, respectivamente. dDecml é o fator decremental calculado para cada situação. Para cada sistemas 
construtivo (scTIJOLOS, scMADEIRA, scBLOCcc e scPLACAca), apresenta-se a média das temperaturas 
registradas na estação de referência (E.R.) e na moradia em rua arborizada (arb) e não arborizada (sol). 
 
No período analisado, verifica-se o melhor desempenho térmico das unidades de tijolos cerâmicos e a 
de blocos de concreto celular, se considerado principalmente o fator decremental (quanto mais baixo 
esse fator, menor a amplitude interna). O efeito da vegetação não se mostra consistente em todos os 
casos estudados, porém, nota-se ora uma redução do fator decremental, ora uma redução da 
temperatura interna nos ambientes, na presença de vegetação no entorno.  



 

  

4.2 Análise do efeito da vegetação nas temperaturas das vias adjacentes por transecto 
Nas tabelas abaixo, relaciona-se os dados obtidos no primeiro transecto, para comparação dos valores 
de temperatura nos diferentes pontos. 
 

TABELA 2: Transecto 1 – De 18 a 19 de Maio de 2004 – Valores nominais de T(°C) 
 

- Percurso dos pontos a, b, c  – rua arborizada 

data/hora 
18/5/04 
8:00 às 

9:00 

18/5/04 
13:00 às 

14:00 

18/5/04 
17:00 às 

18:00 

19/5/04 
8:00 às 

9:00 

19/5/04 
13:00 às 

14:00 

19/5/04 
17:00 às 

18:00 
média 

Est.Ref. 9,0 20,0 15,0 13,5 20,5 15,5 15,58 

Ponto a 
(rua) 8,2 17,0 13,8 12,7 16,8 16,6 14,2 

Ponto b 
(grama) 8,0 16,2 13,8 12,7 16,6 16,2 13,9 

Ponto c 
(piso) 8,1 16,2 13,7 12,8 17,0 16,0 14,0 

 
- Percurso dos pontos d,e,f,g  – rua em pleno sol 

data/hora 
18/5/04 
8:00 às 

9:00 

18/5/04 
13:00 às 

14:00 

18/5/04 
17:00 às 

18:00 

19/5/04 
8:00 às 

9:00 

19/5/04 
13:00 às 

14:00 

19/5/04 
17:00 às 

18:00 
média 

Est.Ref. 9,0 20,0 15,0 13,5 20,5 15,5 15,58 

Ponto d 
(rua) 8,5 16,8 13,8 13,2 18,4 15,8 14,4 

Ponto e 
(grama) 8,2 16,6 13,3 13,4 17,8 15,8 14,2 

Ponto f 
(piso) 8,5 16,1 13,5 13,0 17,8 15,4 14,1 

Ponto g 
(quadra) 9,2 16,6 13,4 13,6 17,6 15,8 14,4 

 
Percebe-se variações relacionadas não só ao horário, mas em relação à vegetação e à cobertura dos 
solos. No transecto, percebe-se que os pontos do percurso de a até c, que ficam na rua arborizada, 
permanecem em média com valores menores de temperatura do que os das ruas sem arborização, 
percurso de d até g. Além disso, verifica-se também que os pisos calçados em áreas sem arborização 
passam a apresentar maior ganho térmico no final do dia. Este fato pode ser observado no ponto c 
(13-14h) do dia 19/5.  
 
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Em relação às temperaturas obtidas, à presença de vegetação, à distribuição do calor percebido junto a 
diferentes coberturas de solo, os diferenciais apontados nas medições mostraram-se numericamente 
pequenos. Nas análises comparativas, algumas conclusões atestaram hipóteses levantadas como se 
pode observar nas avaliações dos dados, por exemplo, relativamente aos menores índices de amplitude 
térmica em áreas vegetadas e à mais rápida troca térmica em sistemas construtivos com materiais de 
menor inércia.  
O estudo visava comprovar alterações significativas no microclima tanto externa como internamente a 
edificações sujeitas ou não à presença de arborização. As dificuldades maiores se verificaram nos 



 

  

ambientes internos, uma vez que, além do impacto da vegetação, outras variáveis trarão enorme 
influência no desempenho térmico do ambiente, principalmente quanto ao uso da própria edificação. 
Surpreendentemente, porém, algumas comprovações puderam ser observadas, mesmo que 
minimamente, em algumas casas estudadas.  
Externamente, comprovou-se o impacto da presença de árvores no microclima. Um estudo 
complementar foi realizado numa etapa posterior mostrando a influência das superfícies gramadas 
relativamente às áreas pavimentadas quanto às suas temperaturas superficiais. Deve-se acentuar que o 
período estudado concentra-se no outono (mês de maio), em razão da presença significativa de dias de 
céu claro observados nesta época do ano, em Curitiba. 
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