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RESUMO 

 

Desde os primórdios, os espaços naturais são alterados devido ao crescimento das cidades. 

O presente estudo visou compreender a importância das áreas verdes urbanas na redução 

do rigor térmico, tomando a cidade de Arapiraca (AL) como estudo de caso. Dessa forma, 

foram levantadas as áreas verdes urbanas da cidade, selecionadas as unidades amostrais e 

coletados dados utilizando instrumentos de medições (dataloggers) para coleta dos dados 

de temperatura e umidade relativa do ar. Foram escolhidas cinco praças da cidade: Praça 

Luiz Pereira Lima, Praça José Bernardino dos Santos, Praça Marques da Silva, Largo Dom 

Fernando Gomes e Praça Pereira Magalhães. Apesar das pequenas diferenças, verificou-se 

que as praças com maior índice de cobertura vegetal, promovem maior amenização do 

rigor térmico do seu entorno. Esse cenário demostrou que as áreas verdes atuais estão 

sendo implantadas apenas para abonar o cumprimento das legislações sem considerar seu 

verdadeiro papel para com o meio urbano. 

 

1  INTRODUÇÃO 

 

A cidade de Arapiraca está localizada na mesorregião do Estado de Alagoas, também 

chamada de região agreste do estado, apresentando uma área de 410 km² com densidade 

demográfica de 600,8 hab/km², à 132 km da capital Maceió. Limita-se ao norte com os 

municípios de Craíbas e Igaci; ao sul com São Sebastião e Feira Grande; a leste com 

Limoeiro de Anadia, Junqueiro e Coité do Nóia; e a oeste com Lagoa da Canoa e Girau do 

Ponciano. 

 

A mudança de perfil da cidade de Arapiraca intensificou-se na década de 1990, com o 

declínio da produção agrícola do fumo, que até então, era a principal fonte econômica do 

município. Desde então, sua localização central no Estado fortaleceu outras atividades 

econômicas sendo o comércio e serviços as de fundamental importância (ROCHA, 2015). 

A taxa de crescimento vegetativo da cidade atingiu níveis superiores aos do Brasil no ano 

de 2010, com valores de 5,74% para a cidade de Arapiraca, enquanto que a taxa nacional 

atingiu 3,54%, de acordo com dados do IBGE. 

 

O uso e ocupação do solo da cidade bastante diversificado pela a expansão urbana e a forte 

integração com mais de 20 municípios circunvizinhos, garantiu a promulgação de Lei 

Complementar determinando a criação da Região Metropolitana do Agreste – RMA (Lei 

Estadual Nº27/2009). Grande parte da cidade é de uso residencial, com comércio e serviços 

localizados principalmente na região central; o uso institucional e industrial é disperso, 

localizando-se nas periferias do perímetro urbano; já as áreas verdes estão 

predominantemente concentradas na porção leste e sul. 



 

Para que o desenvolvimento de uma cidade contemple, de forma positiva, os aspectos 

urbanísticos do ponto de vista energético, faz-se necessário, sobretudo, o conhecimento do 

clima local. Em cidades de clima quente, áreas verdes urbanas bem planejadas e 

distribuídas amenizam a sensação de rigor térmico, além de garantir espaços saudáveis 

para usufruto de habitantes e demais usuários. Baseando-se nos estudos das variantes 

climáticas, Silva (2014) afirmou que a cidade de Arapiraca possui como principal 

característica a presença de apenas duas estações bem definidas: uma estação úmida, 

caracterizada pela baixa temperatura do ar, baixa amplitude térmica e alta umidade relativa 

do ar; e uma estação seca, caracterizada pela alta temperatura do ar, alta amplitude térmica 

e baixa umidade relativa do ar. 

 

Silva (2014) afirmou que a estação seca ocorre entre os meses de outubro até o início de 

abril, enquanto que a estação úmida ocorre nos meses de maio a setembro. A temperatura 

máxima registrada é de 27,9º C, sendo a mínima de 20,8º C. A umidade relativa do ar é 

mais elevada no período de maio a agosto, coincidindo com a estação úmida e atingindo a 

máxima de 94,3%. Já no período de setembro a abril, que coincide com a estação seca, foi 

registrado índices em torno de 60%. 

 

Para estabelecer um aprofundamento do conhecimento teórico acerca de estudos sobre o 

clima semiárido e as estratégias bioclimáticas recomendadas para tais características, foi 

realizado levantamento de artigos publicados em periódicos conceituados, dissertações e 

teses sobre a temática. Dessa forma, percebeu-se que frequentemente, é possível encontrar 

diferentes termos para designar a vegetação intraurbana, tais como áreas verdes/livres, 

espaços verdes/livres ou arborização urbana. Todavia, grande parte destes termos não 

podem ser considerados sinônimos, uma vez que deve-se levar em consideração vários 

aspectos para se classificar e/ou caracterizar um espaço. 

 

Os diferentes conceitos têm dificultado tanto trabalhos do âmbito do ensino e/ou na 

pesquisa, bem como no processo de planejamento e gestão desses espaços pela esfera 

pública competente, devido à ausência de uma dicção única que não dê margem a 

interpretações individuais. Cavalheiro e Del Picchia (1992) consideram como área verde os 

espaços livres, e que tal termo deveria ser preferido, uma vez que segundo os autores, o 

termo área verde é mais abrangente. Segundo Loboda e De Angelis (2005) (apud 

BARGOS, 2010), a qualidade de vida urbana está correlacionada aos vários fatores 

interconectados na infraestrutura, desenvolvimento socioeconômico e ambiental. As áreas 

verdes públicas constituem-se de subsídios imprescindíveis para o bem estar da população, 

por influenciar na saúde da população. 

 

Para Toledo e Santos (2008), os espaços livres são as áreas desprovidas de edificações, 

pertencentes ao poder público (municipal, estadual ou federal) ou de particulares, 

independentes de sua destinação de uso. Todavia, ressaltam que quando destinados à 

preservação ou implantação de vegetação ou ao lazer públicos, devem ser denominadas de 

áreas verdes, que se constituem de praças, parques, jardins públicos, arborização urbana, 

etc. sendo os mesmos com vegetação de origem natural ou sob ação humana planejada. 

 

Baseando-se, principalmente, na definição de Toledo e Santos (2008), na pesquisa foram 

consideradas como áreas verdes todo espaço público proposto a preservar e/ou alocar 

vegetação de pequeno, médio e grande portes, com a finalidade de lazer para a população 



local e visitantes, assim como também serão consideradas como áreas verdes, os espaços 

permeáveis livres). 

 

2  LEVANTAMENTO E CARACTERIZAÇÃO DAS ÁREAS VERDES URBANAS 

DE ARAPIRACA (AL) 

 

No processo de levantamento das áreas verdes urbanas foram contabilizadas um total de 

126 unidades, sendo 85 unidades de praças (dentre praças, largos, bosque e espaços de 

preservação permanente) e 41 unidades de canteiros. Os bairros com maior número de 

unidades de praças/largos são o Centro (com 11 unidades) e o Jardim Esperança (com 9 

unidades). Todavia, os bairros que possuem as maiores áreas verdes, do ponto de vista 

métrico, são o Capiatã e Alto do Cruzeiro, com 89111,70 m² e 54888,44 m², 

respectivamente. É importante destacar que, essas áreas contemplam o espaço como um 

todo, considerando tanto as áreas de circulação impermeáveis para os transeuntes quanto 

os espaços livres e permeáveis. 

 

Como já citado, no Centro foram contabilizadas um total de 11 unidades (sendo 09 

unidades de praças e 02 unidades de largos). Essas áreas verdes são, em grande parte, 

impermeabilizadas, com canteiros nos quais encontram-se árvores de pequeno e médio 

portes. Há exceção da Praça Luiz Pereira Lima, cujos índices de permeabilidade são 

maiores e a Praça Marques da Silva cujas árvores de grande porte promovem áreas 

sombreadas em quase toda sua extensão. 

 

No bairro Jardim Esperança, todas as 09 unidades encontradas são de praças. A maioria 

das áreas verdes tem grandes áreas impermeabilizadas, com exceções a Praça Geová 

Caetano e a Praça Menino Luni Carlos Lima. Há também a presença de edificações, como 

uma igreja e uma quadra poliesportiva (na Praça Antônio Oliveira da Silva). A vegetação 

predominante é gramínea, com algumas árvores de médio e grande portes. 

 

No bairro Capiatã está presente a maior área verde da cidade, cuja área permeável se 

estende por quase total sua extensão e é conhecido como Bosque das Arapiracas. Como o 

espaço não é totalmente natural, a parte projetada (entregue a população em 2012) é 

composta em grande parte por gramíneas e árvores de médio e grande porte em fase de 

crescimento, além de trepadeiras e formações arbustivas. Todavia, as espécies naturais são 

de pequeno e médio portes que formam agrupamentos irregulares. Parte do Bosque das 

Arapiracas perpassa o bairro Capiatã e se estende até o bairro Senador Teotônio Vilela, 

acrescentando 9857,34 m² em sua área total. Dessa forma, a área do mesmo, como um 

todo, é de 98969,04 m². 

 

No bairro Alto do Cruzeiro, grande parte das áreas verdes é de solo permeável, 

principalmente, na Praça Ceci Cunha (área total de 51081,32 m²), prevalecendo a presença 

de gramíneas e solo natural, com unidades espaçadas de árvores de pequeno, médio e 

grande portes, bem como trepadeiras. Apesar de compor a segunda maior fração de áreas 

verdes da cidade, sua distribuição é irregular, limitando-se a apenas 04 unidades. 

 

2.1  Unidades amostrais urbanas para análise 

 

A partir do que foi constatado, para a presente pesquisa, foram selecionadas 04 unidades de 

áreas verdes urbanas do Centro e 01 unidades do bairro Cacimbas, respectivamente: a 

Praça Luiz Pereira Lima, a Praça José Bernardino dos Santos, a Praça Marques da Silva, o 



Largo Dom Fernando Gomes e a Praça Pereira Magalhães. Para caracterização das 

mesmas, foram considerados todas as edificações e espaços em um raio de 100 metros a 

partir do ponto central de cada unidade amostral. 

 

A Praça Luiz Pereira Lima, maior área verde localizada no Centro, possui grandes espaços 

permeáveis, cobertura vegetal bastante densa, além da presença constante de arbustos e 

trepadeiras. O entorno da praça é densamente construído e caracterizado, principalmente, 

por edificações de uso misto e de serviços, cujo gabarito varia entre um e dois pavimentos 

(Figura 01). 

 

    
Imagem de satélite. 

Fonte: Google. 2015. 

 

  
Figura 01: Imagem de satélite, mapas de figura-fundo, uso/ocupação e de gabarito 

– Praça Luiz Pereira Lima. 
 

A Praça José Bernardino dos Santos, bem como a unidade anteriormente citada, possui 

grandes espaços permeáveis e densa cobertura vegetal, na qual predominam árvores de 

médio e grande portes. Seu entorno é bastante construído por edificações que variam de 

uso misto e residencial com gabarito predominante entre um e dois pavimentos, porém 

conserva alguns espaços livres (Figura 02). 

 

    
Imagem de satélite. 

Fonte: Google. 2015. 

 

  
Figura 02: Imagem de satélite, mapas de figura-fundo, uso/ocupação e de 

gabarito – Praça José Bernardino dos Santos. 
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A Praça Marques da Silva possui uma cobertura vegetal mais concentrada em 

determinados pontos, predominando árvores de médio e grande portes, além de circulações 

impermeáveis em grande parte de sua extensão. Embora seu entorno seja bastante 

construído com edificações de uso comercial e misto e possuir gabarito no qual prevalece 

edificações de dois e três pavimentos, verifica-se espaços livres expressivos no interior das 

quadras (Figura 03). 

 

    
Imagem de satélite. 

Fonte: Google. 2015. 

 

  
Figura 03: Imagem de satélite, mapas de figura-fundo, uso/ocupação e de 

gabarito – Praça Marques da Silva. 
 

A Praça Pereira Magalhães, maior unidade localizada no bairro Cacimbas, possui unidades 

arbóreas de pequeno e médio portes, mais espaçadas e grandes circulações 

impermeabilizadas. No seu entorno, predominam edificações de uso residencial e de 

serviço com gabarito de um pavimento. Todavia, nota-se que o interior das quadras é 

composto de grandes áreas livres, sendo tal característica comum em regiões com grande 

número de residências unifamiliares (Figura 04). 

 

    
Imagem de satélite. 

Fonte: Google. 2015. 

 

  
Figura 04: Imagem de satélite, mapas de figura-fundo, uso/ocupação e de 

gabarito – Praça Pereira Magalhães. 
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O Largo Dom Fernando Gomes possui escassa cobertura vegetal, com unidades pontuais 

de árvores de médio e grande portes, predominando as circulações impermeáveis. Seu 

entorno é bastante construído por edificações de uso comercial e de serviços, prevalecendo 

unidades edificadas de gabarito entre um e dois pavimentos, contudo, apesar de encontrar-

se no Centro, o interior das quadras ainda preserva espaços não edificados (Figura 05). 

 

    
Imagem de satélite. 

Fonte: Google. 2015. 

 

  
Figura 05: Imagem de satélite, mapas de figura-fundo, uso/ocupação e de 

gabarito – Largo Dom Fernando Gomes. 
 

3  PARÂMETROS DE DESEMPENHO TÉRMICO IDEAL 

Para entender o desempenho térmico em cada unidade amostral, foi considerado a 

diferença entre os dados coletados pela estação meteorológica do INMET e os dados 

coletados em cada praça, individualmente, nos seguintes aspectos: temperatura e umidade 

relativa do ar. Para que o desempenho térmico seja considerado satisfatório, faz-se 

necessário enquadrar-se em alguns quesitos. Quanto ao aspecto temperatura, os níveis de 

variação da mesma devem se manter positivos nos períodos da madrugada e noite; em 

contrapartida com o período da manhã e tarde, cuja variação deve se manter em níveis 

negativos, conforme a figura 06, onde a curva vermelha representa as variações de 

temperatura ideais. 

 

 
 

Figura 06: Desempenho térmico ideal quanto a temperatura 
 

Quanto ao aspecto umidade relativa do ar, os parâmetros se invertem: nos períodos da 

madrugada e da noite, os níveis de variação devem ser negativos, enquanto que nos 

períodos da manhã e tarde, os níveis de variação devem ser positivos, conforme a figura 

07, onde a curva azul representa as variações de umidade relativa do ar ideais. 
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Figura 07: Desempenho térmico ideal quanto a umidade relativa do ar 

 

Estes parâmetros são assim classificados devido, sobretudo, pela presença de vegetação no 

espaço analisado. Durante o dia, um espaço com vegetação e permeável tende a possuir 

temperatura mais baixa e umidade mais alta do que um espaço sem vegetação e 

impermeável. Já durante a noite, o espaço com vegetação tende a manter a temperatura 

mais elevada e a umidade mais baixa, se comparado com um espaço não vegetado. Isto se 

deve ao fato que a vegetação promove certa barreira natural contra os ventos mais frios 

existentes durante a noite, que alteram as sensações térmicas (Figura 08). 

 

  

Legenda: 

TEMPERATURA 

UMIDADE 

Figura 08: Representação ilustrativa da influência da vegetação 

 

3  ANÁLISES DOS DADOS COLETADOS  

 

Para a seleção dos dias, foram levados em consideração os níveis de precipitação, radiação 

solar, umidade relativa e temperatura do ar registrados pela estação do INMET (Instituto 

Nacional de Meteorologia) (Figura 09, 10 e 11, respectivamente). Na figura 09, verificou-

se que a umidade se manteve alta durante o mês de junho, com mínima de 49% (dia 21) e 

máxima de 97% (dia 19). A temperatura ficou amena em grande parte do período 

analisado, com máxima de 30,5ºC (dia 01) e mínima de 18,4ºC (dia 17). No dia 30, é 

possível perceber que a temperatura e umidade não oscilaram consideravelmente ao longo 

do dia, com médias de 22ºC e 93,6%, respectivamente. 

  
Figura 09: Dados de temperatura e umidade relativa do ar em junho de 2015 

(período chuvoso) 

 



Os níveis de radiação se mantiveram uniformes ao longo do mês (Figura 10), com os 

menores índices registrados no dia 25. Por se tratar de um mês, cujo índice de precipitação 

é elevado, os níveis de radiação tornam-se um pouco mais baixos que os registrados no 

período seco, devido à presença quase constante de nuvens. 

 

  
Figura 10: Dados dos níveis de radiação em junho de 2015 (período chuvoso) 

 

Na figura 11, notou-se que choveu quase todos os dias durante o mês de junho, sendo que 

os dias 06, 15, 18, 24 e a madrugada entre os dias 28 e 29 apresentaram os maiores índices 

de precipitação de forma pontual e/ou concentrada em determinados horários. Os índices 

registrados na madruga do dia 29 chegaram a 15 mm. Já o dia 30 também foi bastante 

chuvoso, porém os 37,00 mm registrados foram distribuídos ao longo de todo o dia. 

 

  
Figura 11: Dados dos níveis de precipitação em junho de 2015 (período chuvoso) 

 

Os dados foram coletados no período de 01 de junho a 14 de julho de 2015, através de 

instrumentos de medições automáticos (dataloggers) com intervalo de registro de dados a 

cada 01 hora. Para análise mais detalhada, foram selecionados os dias 10, 16 e 22 de junho 

de 2015, considerados os dias mais quentes dentro do período analisado. Nos três dias 

selecionados (Tabela 01), os gráficos de variação de temperatura de cada unidade amostral 

demonstraram que as praças mais arborizadas e permeáveis apresentam melhor 

desempenho térmico, apesar de não atingirem os níveis ideais ao longo de todo o dia.  

 

As praças 01 e 02 não apresentaram comportamento totalmente satisfatórios nos horários 

nos períodos equivalentes a manhã e tarde (entre as 05:30 e às 17:30). Todavia, as praças 

03, 04 e 05 demonstraram desempenhos insatisfatórios na maior parte do período diurno. 

Durante as madrugadas, todas as praças apresentaram variações próximas às ideais nos 

dias 10 e 16 de junho; no dia 22, as variações do começo da madrugada de todas as 

unidades foram insatisfatórias, apresentando índices negativos. No período da noite, todas 

as praças demonstraram bom desempenho, com variações positivas em todos os horários. 

Quanto a umidade relativa do ar, as praças 01 e 02 demonstraram melhor desempenho nos 

períodos da manhã e tarde, com variações positivas na maior parte das horas do período; as 

praças 03, 04 e 05 apresentaram maiores variações ao longo do mesmo dia, principalmente 

nos dias 10 e 16 de junho, sendo o pior desempenho encontrado da praça 05 no dia 10 de 

junho, onde a variação do período diurno apresentou índices negativos. As madrugadas 

foram insatisfatórias na maior parte dos dias e horários analisados em todas as praças; em 

contrapartida os períodos da noite foram satisfatórios em todos os dias analisados. 



 

 

Fazendo um comparativo de desempenho entre as praças no dia 10 de junho (Figura 12), 

verifica-se que as praças 03, 04 e 05 possuem os piores desempenhos nos períodos da 

manhã e tarde; a praça 05 recebe maior destaque, devido à ausência de vegetação e alto 

índice de impermeabilidade. Isso se deve ao fato de todas apresentarem valores positivos 

na maior parte dos horários diurnos. As praças 01 e 02 também demonstram 

Tabela 01:  Variação de temperatura e umidade relativa do ar nos dias 10, 16 e 22 de 

junho de 2015 (dias mais quentes do período chuvoso) 
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comportamento inferior ao ideal, porém ficaram mais próximas da referência 

correspondente, apresentando horários com valores negativos. As praças 01, 02 e 03 

tiverem resultados semelhantes entre si às 13:00 horas, sendo as que possuem os maiores 

agrupamentos arbóreos. Durante a madrugada e a noite, todas as praças demonstram bom 

desempenho, mantendo níveis positivos em todos os horários. 

 

 
Figura 12: Variação de temperatura do ar no dia 10/06/15 

 

No comparativo de desempenho das praças no dia 16 de junho (Figura 13), as praças 03, 

04 e 05 continuaram a apresentar os piores comportamentos nos períodos diurnos; as 

praças 01 e 02 também não obtiveram bom desempenho, apresentando uma pequena 

variação. Durante a madrugada, o comportamento registrado permaneceu insatisfatório, 

uma vez que a variação tampouco foi alterada. Já nos horários referentes à noite, o 

comportamento alcançou variações maiores, obtendo desempenho mais satisfatório que os 

demais horários. 

 

 
Figura 13: Variação de temperatura do ar no dia 16/06/15 

 

Assim como os dados registrados nos dias 10 e 16 de junho, os dados do dia 22 de junho 

permaneceram abaixo do ideal (Figura 14). Durante as manhãs e tardes, as praças 01, 02 e 

03 permaneceram, em grande parte do tempo, com índices aceitáveis, com exceção dos 

registros apresentados às 09:00, 11:00 e 14:00 horas; já as praças 04 e 05 permaneceram 

com desempenho insatisfatório na maior parte do período diurno. Todas apresentaram 

comportamento dentro do limite do desempenho ideal às 08:00, 12:00 e 15:00 horas. 

Durante a madrugada, o comportamento foi insatisfatório nos registros entre as 00:00 e as 

01:30 horas; entre as 02:00 e as 05:30 os registros apontaram comportamento dentro dos 

limites de desempenho ideal. Já nos horários da noite todas as praças apresentaram dados 

semelhantes entre si e o comportamento de todas mostrou-se positivo quanto ao 

desempenho ideal. 



 

 
Figura 14: Variação de temperatura do ar no dia 22/06/15 

 

4  CONCLUSÕES 

 

Apesar de registradas sutis diferenças de temperatura nos períodos analisados, verificou-se 

que as praças que possuem maiores espaços permeáveis e entorno construído com 

edificações de um pavimento são mais propensas a reduzir o rigor térmico, minimizando a 

possibilidade de formação de ilhas de calor. Além disso, o uso das edificações do seu 

entorno também influencia na presença e características da praça: quanto mais edificações 

de uso comercial e de serviços, menor as áreas permeáveis da área verde. Isso demonstra 

um frágil planejamento dessas áreas, empobrecendo seu importante papel nos grandes 

centros urbanos. 

 

Essas características demonstram que as áreas verdes atuais estão sendo implantadas de 

forma a atender apenas interesses particulares e as legislações vigentes, garantindo os 

percentuais de áreas permeáveis de forma aleatória, em detrimento do real 

comprometimento que essas áreas devem possuir para com o meio urbano. A presença de 

praças nos centros urbanos sempre será sinônima de espaços para recreação e lazer de 

crianças e adultos. Entretanto, as mesmas exercem importante papel no que concerne a 

qualidade de vida no ambiente urbano, tais como estabilizar o clima (absorvendo parte da 

irradiação do sol), minimizar as sensações do rigor térmico, aumentar a umidade relativa 

do ar, diminuir os níveis de dióxido de carbono, auxiliar o escoamento e absorção de águas 

pluviais (evitando pontos de alagamento e enchentes), entre outros. 

 

Para que as áreas verdes desempenhem essas tarefas efetivamente, deve-se deixar de lado a 

ideia de elaborar espaços pensados de forma casual ou de considerá-los como áreas de 

menor importância. Para tanto, nota-se que o planejamento das cidades deve ser 

desempenhado por profissionais habilitados para tais funções, garantindo espaços de uso 

eficaz, estruturados por instrumentos e técnicas construtivas bem elaborados. 
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