MICROCLIMA E CONFORTO TÉRMICO DE
UM FRAGMENTO FLORESTAL NA CIDADE
DE CURITIBA-PR, BRASIL
Angeline Martini
Daniela Biondi
Antonio Carlos Batista
Everaldo Marques De Lima Neto
V Congresso Florestal Latinoamericano
Outubro - 2011

INTRODUÇÃO
• A vegetação urbana desempenha um importante papel na
regulação e melhoria do clima urbano, o que contribui para o
bem estar térmico da população.

• Quando a vegetação na cidade é distribuída na forma de
reservas naturais, parques urbanos, jardins e outros, o balanço
de energia de toda a cidade pode ser modificado pela adição de
mais superfícies evaporativas, mais radiação absorvida pode ser
dissipada na forma de calor latente e a temperatura urbana
pode ser reduzida (Yu; Hien, 2006).
• Desta maneira, a vegetação tem papel preponderante no
conforto ambiental dos espaços urbanos, pois interfere
diretamente na redução de temperatura do ar, de superfícies
sombreadas, na umidade do ar e na redução da poluição
atmosférica (Silva, 2009).

INTRODUÇÃO
• Entende-se como conforto térmico, o grau de satisfação
térmica expresso pela mente humana em relação ao ambiente.
• O conforto térmico é mensurado através de índices de conforto
um destes índices é a Temperatura Fisiológica Equivalente
(PET).
• Entender e quantificar o impacto das árvores urbanas no clima
é um importante pré-requisito para gerenciar a vegetação
urbana e otimizar os efeitos benéficos destas florestas.

OBJETIVO
• Analisar o microclima e conforto térmico proporcionado
por um fragmento florestal urbano na cidade de CuritibaPR, Brasil.

MATERIAL E MÉTODOS
Área de estudo
• Campus III da UFPR
• Altitude média de
934,6 m acima do
nível do mar

• Localiza-se em região climática do tipo Cfb, com clima
subtropical úmido, mesotérmico, sem estação seca, com
verões frescos e invernos com geadas freqüentes e
ocasionais precipitações de neve (Köppen).

MATERIAL E MÉTODOS

Área de estudo
• Bosque com remanescente de Floresta com Araucária, situado
no perímetro urbano de Curitiba;
• Área estimada em 15,24 ha;

MATERIAL E MÉTODOS

Procedimentos metodológicos
• Foram instalados dois medidores de stress
térmico,
modelo
TGD-400
(marca
Instrutherm), um no interior da floresta e
outro na área externa;
• 09 de fevereiro de 2011 – Verão;
• 13h00 as 16h00 (horário de verão);
• O índice PET foi calculado através do
aplicativo computacional RayMan 1.2
(Matzarakis et al., 2000);

• Utilização do quadro que relaciona os
valores bioclimáticos (índices) e a sensação
humana, proposta por Jendritzki (1990).

RESULTADOS
Influência no Microclima

RESULTADOS

Influência no Microclima
30,0

26,5

24,8

22,8

95,5 %
80,9 %

73,7 %

60,3 %

RESULTADOS
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CONCLUSÃO
• O levantamento meteorológico realizado permitiu verificar que
o fragmento florestal urbano proporciona um microclima mais
agradável, com temperaturas mais amenas e maior umidade
relativa, do que o ambiente externo. Essa diferença pode ser
ainda maior, à medida que aumenta a distância entre o ponto
amostrado no exterior e na área de floresta.

• As condições microclimáticas encontradas colaboram para a
existência de um ambiente mais confortável termicamente. A
aplicação do índice PET, serviu para comprovar que o
fragmento florestal apresentou sensação térmica mais
agradável ou próxima ao conforto térmico, quando comparada
ao seu exterior.
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