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RESUMO 

 

A concentração das atividades humanas em um único espaço,  caracterizada pela substitui-

ção da vegetação por superfícies impermeáveis e adensamentos construtivos, comprome-

tem a qualidade do ambiente urbano e o conforto térmico dos habitantes. O objetivo deste 

trabalho é verificar como diferentes configurações de telhados e arborização viária interfe-

rem no conforto em espaços abertos. A metodologia envolve o levantamento microclimáti-

co e espacial da área de pesquisa, e simulação pelo software Envi-met. Foram realizadas 5 

simulações: ambiente real, telhados vegetados e frescos, e duas com diferente distribuição 

arbórea. O cenário que incorporou indivíduos arbóreos em frente às residências apresentou 

maiores interferências, com redução de 0,95ºC na temperatura do ar e elevação de 0,39m/s 

na velocidade do ar ao nível do pedestre. Impactos menores foram observados pela 

incorporação de telhados frescos. Os resultados reforçam o potencial uso da vegetação nas 

calçadas, bosques e telhados, como estratégia passiva de condicionamento termo 

higrométrico de espaços urbanos. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O processo de urbanização pode ser considerado como um dos mais impressionantes fe-

nômenos da história de nosso planeta (NETO, 2011). No início da era cristã 250 milhões 

de pessoas habitavam o planeta, em 16 séculos este número duplicou e em menos de 3 sé-

culos depois se tornou 11 vezes maior. Estima-se que a população que habita as cidades 

passe de 50% e acima de 75% em países desenvolvidos (NETO, 2011).  
 

A concentração das atividades humanas em um único espaço provoca uma ocupação inten-

siva, caracterizada pela substituição da vegetação por áreas construídas (cimento, concreto 

e alvenaria), a pavimentação asfáltica das ruas, a concentração de parques industriais e o 

adensamento populacional, resultando no aumento da temperatura nas cidades e conse-

quente diminuição da umidade. Tais fenômenos geram o comprometimento do conforto 

térmico e da qualidade ambiental urbana (LOMBARDO, 1985; ROCHA E FIGUEIRÓ, 

2010). Os edifícios modificam os padrões originais do vento, as superfícies refletem mais 

radiação para a atmosfera e a água precipitada escoa sem penetrar no solo (LANDSBERG, 

1968). 

 

De forma a possibilitar o resgate da qualidade ambiental e do conforto do ambiente urbano 

se faz necessário o desenvolvimento de investigações que orientem o processo de urbani-

zação nos municípios brasileiros, e seu reflexo na paisagem urbana, visando uma maior 



consideração dos atributos naturais na manutenção de determinadas funcionalidades ambi-

entais (ALVES; FIGUEIRÓ, 2016). 

 

Estudos referentes às condições microclimáticas em cidades de clima quente, e a imple-

mentação de estratégias de mitigação dos efeitos da urbanização no clima, visando a me-

lhoria do conforto térmico e qualidade ambiental do espaço urbano, já foi um tema aborda-

do por Rosseti (2013) e Maciel (2014), que pesquisaram estratégias com diferentes usos de 

vegetação (Maciços vegetativos e telhados vegetados) e telhados frescos, comprovando a 

eficiência destas estratégias aplicadas em regiões urbanas de alto e baixo adensamento 

construtivo. 

 

É necessário, no entanto, antes de orientar a aplicação específica de tais estratégias no pla-

nejamento urbano, dimensionar a eficiência das mesmas quando aplicadas em regiões de 

alto adensamento construtivo, como o encontrado nos novos loteamentos de habitação de 

interesse social que abrangem grande parte do território brasileiro. 

 

O objetivo deste trabalho é verificar a eficiência de diferentes estratégias bioclimáticas de 

espaços abertos na melhoria da qualidade termo higrométrica do ar em espaços urbaniza-

dos e a partir disto orientar a implantação de políticas públicas ligadas a um planejamento 

urbano mais preocupado com a qualidade do ambiente e da vida dos seus habitantes. 

 

2. METODOLOGIA 

 

Segundo Serra (2006), este estudo classifica-se metodologicamente como sendo uma abor-

dagem por cenários. Utilizando-se de modelos analógicos (mapas) do cenário atual, devi-

damente validados por meio dos levantamentos in loco, elaborou-se os cenários representa-

tivos do objetivo da pesquisa, estabelecendo-se uma lógica previsional para extrapolação 

dos resultados. 

 

Desta forma, a pesquisa consistiu das seguintes etapas metodológicas: (i) definição da zona 

urbana de estudo; (ii) caracterização microclimática da área de estudo; (iii) realização de 

levantamento espacial da área de estudo; (iv) criação de arquivo de configuração de entra-

da do modelo previsional; (v) elaboração de cenários com a incorporação das estratégias 

propostas; (vi) análise quantitativa e da distribuição espacial dos efeitos resultantes dessa 

incorporação com base no traçado urbano e incidência da ventilação no local. 

 

A área de estudo localiza-se no bairro Santa Terezinha, loteamento de habitação de 

interesse social na cidade de Cuiabá de elevado adensamento construtivo (Figura 1) . A 

região selecionada para as simulações possui 10.000m² de área, e se encontra desprovida 

de elementos vegetativos.  

 



 
 

Fig. 1 Localização da área de pesquisa na cidade de Cuiabá 

 

O  levantamento espacial  foi realizado por meio de visitas in loco e por intermédio de 

mapas disponíveis na internet. As variáveis espaciais consistem dos elementos urbanos, 

tais como larguras das vias, calçadas, quantidade de indivíduos arbóreos, altura das edifi-

cações, dentre outros. 

 

Todos os dados microclimáticos para configuração do arquivo de entrada do ENVI-Met 

foram obtidos por ROSSETI (2013), que, por sua vez, foram obtidos da estação de 

referência (83362), localizada no Aeroporto Marechal Rondon, em Várzea Grande, MT. 

Estes dados podem ser vistos abaixo, na tabela 01.
1
 

 

Tabela 01 dados microclimáticos do arquivo de entrada do ENVI-Met 

 

Parâmetro Valor 

Data da Simulação : 05.08.2013 

Hora de início: 20:00:00 

Duração total: 48 horas 

Intervalo de registro: 60 min 

Velocidade do vento 10 m acima do solo: 2.46 m/s 

Direção do vento: 170° 

Rugosidade z0 no ponto de referência 
b
: 0.1 

Temperatura inicial da atmosfera: 298.33 K 

Umidade específica em 2500 m 
c
: 7.77 g/kg 

Umidade relativa em 2m [%]: 56.21 % 

Tipo de vegetação do telhado, altura e DAF
 d

 Grama,10cm,3m²/m³ 

 

Inicialmente, todo o espaço foi desenhado com auxílio do software AutoCad, buscando-se 

que todos os elementos, como calçadas, telhados e ruas, pudessem ser inseridos com maior 

                                                
1
 Os dados gerados por este padrão de configuração foram validados e calibrados por Rosseti (2013) para a 

cidade de Cuiabá. No presente trabalho os valores de temperatura, umidade específica e velocidade do ar 

gerados pelo modelo foram usados apenas para fins comparativos, não objetivando a caracterização climática 

do local de estudo mas apenas a quantificação do impacto das estratégias propostas.  
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100m 



precisão dentro das dimensões reais e posteriormente redesenhados, também, no software 

Envi-Met. Para a modelagem do ambiente de simulação foram utilizados grids de 2m. 

 

Foram criados cinco modelos para simulação: cenário real (Figura 2a), cenário com con-

centração arbórea em duas áreas específicas, denominado “Alteração 01” (Figura 2b), ce-

nário com um indivíduo arbóreo em frente a cada lote, denominado “Alteração 02” (Figura 

2c), cenário com todos os telhados vegetados, denominado “Alteração 03” (Figura 2d) e 

cenário com todos os telhados frescos, denominado “Alteração 04” (Figura 2e).  

 

      
 (a) (b) (c) (d) (e) 

Legenda:  

 

 Telhado cerâmico  Via de asfalto  Solo nu   Telhado verde  Telhado fresco 

 Indivíduo arbóreo  Calçada de concreto 
 

Fig. 2 cenários modelados no software AutoCad 
 

A cobertura fresca consiste em “tratamentos de superfícies que são preferencialmente apli-

cados em coberturas com pequena inclinação e bom estado de conservação. Os revestimen-

tos têm a consistência de uma tinta grossa e contém aditivos que os tornam superiores às 

tintas em termos de aderência e durabilidade” (MACIEL, 2014). Os materiais frescos pos-

suem alta refletância solar e alta emissividade térmica, logo, a temperatura resultante nos 

ambientes em que são utilizados se torna menor. 

 

De forma a possibilitar a melhor compreensão dos efeitos das estratégias propostas, todos 

os mapas gerados pelas simulações foram organizados segundo o mesmo critério de cores 

e escalas numéricas.   

 

Utilizou-se a estatística não paramétrica de Kruskal-Wallis (LEE; WANG, 2003) para 

verificar se cada uma das estratégias provoca alterações significativas (com nível de 

significância (α) de 0,05) nos valores de temperatura, umidade absoluta do ar e velocidade 

do vento.  

 

Para analisar os impactos das estratégias no cenário, foram escolhidos três horários: 06:00, 

13:00 e 19:00h, nos quais tomou-se os dados referentes à temperatura e umidade específica 

do ar e velocidade do vento, expressos em valores médios dos vinte e cinco mil grids que 

compõem o cenário: um índice numérico para cada grid do desenho.  

 

3. ANÁLISE DE RESULTADOS 
 

3.1.  Efeitos quantitativos nas variáveis Temperatura do ar, Velocidade do ar e Umi-

dade Específica do Ar.  

 

Pela análise de Kruskal-Wallis para as variáveis de temperatura do ar e velocidade do ar, 

os testes apresentaram p-value inferiores ao nível de significância (α) estabelecido, rejei-

tando-se a hipótese de que não existe diferença significativa entre os cenários. Isto indica 



que, para as referidas variáveis, existem diferenças significativas entre o cenário atual e os 

cenários propostos, em todos os horários (6, 13 e 19h), sendo os resultados expressos na 

Figura 03(a), em termos de escalas de redução da variável temperatura do ar (de pelo me-

nos 0,15°C, pelo menos 0,25ºC e pelo menos 0,50ºC) e Figura 03(b) em termos de escalas 

de redução (de pelo menos 0,25m/s e pelo menos 0,15m/s)  e elevação (de pelo menos 

0,10m/s) da variável velocidade do ar. 

 
 

 
(a) 

 
(b) 

 
 

Fig.3 Frequência de ocorrência de pontos com variações na temperatura do ar 3(a) 

e velocidade do vento 3(b), nas escalas específicas, devido à incorporação das estra-

tégias.  

 

Na Figura 03(a), às 6h, foram observadas reduções de pelo menos 0,15°C na temperatura 

do ar em 100% dos pontos do cenário no qual foi simulada a Alteração 01 (incorporação de 

indivíduos arbóreos concentrados em uma região específica do cenário - Bosque), seguido 

por 39% dos pontos do cenário com simulação da Alteração 02 (incorporação de indiví-

duos arbóreos na calçada em frente aos lotes). Neste horário os demais cenários não apre-

sentaram variações dentro das escalas quantitativas selecionadas, sendo a redução máxima 

observada com a incorporação do telhado verde (Alteração 03) de 0,05°C e de 0,003°C 

com a incorporação do telhado fresco (Alteração 04).  



 

Às 13h observou-se redução na temperatura do ar na escala de 0,50ºC em 1% e 53% dos 

pontos contidos na área, pela incorporação das Alterações 01 e 02, respectivamente. Neste 

horário a Alteração 03, apesar de não registrar valores nesta escala de variação, apresentou 

redução de pelo menos 0,15°C em 13% dos pontos contidos na área. Na Alteração 04, 

mesmo neste horário, não foram observadas reduções dentro das escalas quantitativas sele-

cionadas, apresentando redução máxima de 0,003°C.  

 

Às 19h somente foram observadas reduções da escala de 0,25°C no cenário com Alteração 

02, abrangendo 100% dos pontos. O cenário com Alteração 01, no entanto, apresentou 

neste horário reduções na escala de 0,15°C em 10% dos pontos. Nos demais cenários ne-

nhuma alteração nas escalas quantitativas selecionadas foi observada neste horário. Estes 

resultados podem ser confirmados pelos mapas cromáticos, apresentados na Figura 4. 

 

Nota-se que para a variável Temperatura do Ar, no início do dia, a estratégia de incorpora-

ção de indivíduos arbóreos concentrados em uma região específica do cenário mostrou 

maiores interferências, no entanto, no restante do dia a estratégia de incorporação de indi-

víduos arbóreos na calçada em frente aos lotes revelou-se mais impactante, provocando 

alterações significativas em 100% do cenário. As estratégias de incorporação do telhado 

vegetado e do telhado fresco apresentaram desempenho inferior que a incorporação de in-

divíduos arbóreos.  

 

Maiores interferências ocorreram no período das 13h em relação aos demais período anali-

sados. Este fato pode ser justificado pelo maior potencial fotossintético da vegetação (que 

consome a energia térmica do sistema principalmente pela transpiração), considerando que 

os cenários apresentam temperatura do ar próxima a temperatura ótima para fotossíntese 

neste horário do dia, que se soma às interferências provocadas pelos efeitos do sombrea-

mento das folhas e da evaporação nos tecidos vegetais e do solo, possibilitado pela dispo-

nibilidade de água devido a irrigação (TILMAN, 1988).  

 

Destaca-se ainda que a Alteração 04 é a única estratégia que não prevê a presença da água 

no sistema. A água presente altera as propriedades térmicas da superfície (condutibilidade 

térmica), possibilitando que a mesma leve mais tempo para aquecer-se, durante o dia, e 

resfriar-se, durante a noite (ROMERO, 1988). 

 

Quando tratamos da Velocidade do Ar, às 6h, foram observadas reduções de pelo menos 

0,15m/s na velocidade do ar em 15% dos pontos do cenário no qual foi a simulada a Alte-

ração 01 (incorporação de indivíduos arbóreos concentrados em uma região específica do 

cenário - Bosque), seguido por 12% dos pontos no cenário com simulação da Alteração 03 

(100% dos telhados vegetados) e 7% dos pontos do cenário com simulação da Alteração 02 

(incorporação de indivíduos arbóreos na calçada em frente aos lotes) (Figura 03b). Houve-

ram reduções também na escala de 0,25m/s em 2% dos pontos do cenário com incorpora-

ção da Alteração 01 e 1% dos pontos do cenário com a Alteração 02. Neste horário o cená-

rio com incorporação de telhados frescos (Alteração 04) não apresentou variações dentro 

das escalas quantitativas selecionadas, sendo a redução máxima observada de 0,002m/s. 

Observa-se ainda, que a incorporação dos indivíduos arbóreos nas calçadas (Alteração 02) 

chegou a provocar elevações na velocidade do ar na escala de 0,10m/s em 34% dos pontos 

constantes no cenário (Figura 03b). 

 



Às 13h observou-se valores semelhantes no desempenho das estratégias incorporadas nas 

Alterações 01 02 e 03, com redução na escala de 0,15m/s em 9%, 8% e 6% dos pontos, 

respectivamente. Reduções na escala de 0,25m/s são verificadas em 1% e 2% dos pontos, 

respectivamente, das alterações 01 e 02 (Figura 03b). Não foram observadas interferência, 

nas escalas selecionadas, pela estratégia da Alteração 04. Neste horário também observa-se 

que a incorporação dos indivíduos arbóreos nas calçadas provocou elevações na velocidade 

do ar na escala de 0,10m/s em 35% dos pontos constantes no cenário (Figura 03b). 

 

No período noturno, às 19h, mantem-se um comportamento semelhante, com redução na 

escala de 0,15m/s em 13%, 10% e 6% dos pontos, respectivamente, nas Alterações 01, 02 e 

03, e reduções na escala de 0,25m/s em 1% e 5% dos pontos, respectivamente, nas altera-

ções 01 e 02 (Figura 03b). Não foram observadas interferências, nas escalas selecionadas, 

pela estratégia da Alteração 04. Neste horário também observa-se que a incorporação dos 

indivíduos arbóreos nas calçadas provocou elevações na velocidade do ar na escala de 

0,10m/s em 32% dos pontos constantes no cenário (Figura 03b). 

 

Nota-se que, para a variável Velocidade do Ar, no início do dia, a estratégia de incorpora-

ção de indivíduos arbóreos concentrados em uma região específica do cenário mostrou 

maiores interferências, no entanto, no restante do dia a estratégia de incorporação de indi-

víduos arbóreos na calçada em frente aos lotes torna-se mais impactante, provocando alte-

rações significativas em 43% do cenário. A estratégia de incorporação do telhado vegetado 

chega a provocar leves reduções na velocidade do ar (mais expressivas pela manhã, redu-

zindo durante o dia), no entanto a estratégia do telhado fresco apresentou desempenho infe-

rior as demais estratégias. Maiores interferências da Alteração 01 e 03 ocorreram no perío-

do das 6h enquanto a Alteração 02 provocou maiores interferência às 19h e 13h respecti-

vamente, resultado este confirmado pelos mapas cromáticos da Figura 5.  

 

Destaca-se, no entanto, que as alterações na velocidade do ar não foram, em todos os ca-

sos, positivas. Apesar de o aumento da velocidade do ar facilitar as trocas térmicas entre o 

corpo humano e o ar (estratégia esperada para regiões de clima quente), o mesmo dissipa 

os efeitos de resfriamento e umidificação das estratégias incorporadas (TORRE, 2009). 

 

Apesar da maior ocorrência de variações na temperatura do ar e velocidade do ar na escala 

de 0,15ºC e 0,15m/s, em pontos localizados nas proximidades dos quintais observaram-se 

reduções da temperatura do ar de até 0,24ºC, 0,95ºC e 0,42ºC, e elevações de até 0,39m/s, 

0,36m/s e 0,35m/s, às 6, 13 e 19h, respectivamente (Tabelas 1 e 2).  
 

Tabela 1 - Variações máximas e mínimas da temperatura do ar, devido a incorpora-

ção das estratégias 
 ALTERAÇÃO 01 ALTERAÇÃO 02 ALTERAÇÃO 03 ALTERAÇÃO 04 

 6h 13h 19h 6h 13h 19h 6h 13h 19h 6h 13h 19h 

MÍNIMO (°C) -0.16 -0.148 -0.125 -0.112 -0.238 -0.285 -0.009 -0.01 -0.012 -0.002 -0.002 -0.00009 

MÁXIMO (°C) -0.24 -0.54 -0.17 -0.24 -0.95 -0.42 -0.05 -0.23 -0.06 -0.003 -0.003 -0.003 

 

Tabela 2 - Variações máximas e mínimas da velocidade do ar, devido a incorporação 

das estratégias. 

 ALTERAÇÃO 01 ALTERAÇÃO 02 ALTERAÇÃO 03 ALTERAÇÃO 04 

 6h 13h 19h 6h 13h 19h 6h 13h 19h 6h 13h 19h 

MÍNIMO (m/s) 0.06 0.09 0.09 -0.29 -0.33 -0.36 0.07 0.07 0.08 -0.002 0.005 -0.01 

MÁXIMO (m/s) -0.33 -0.27 -0.3 0.39 0.36 0.35 -0.27 -0.21 -0.21 0.004 -0.01 0.01 

 



Quanto a variável Umidade Específica do Ar, apesar de a estatística de Kruskal-Wallis 

indicar a existência de diferenças significativas pela incorporação das estratégias, as mes-

mas não são perceptíveis quantitativamente, apresentando elevações inferiores a 0,08g/kg, 

em todos os cenários em todos os horários. Observou-se, elevações da umidade específica 

do ar de até 0,071g/kg, 0,072g/kg e 0,057g/kg, respectivamente às 6, 13 e 19h (Tabela 3).  

 

Tabela 3 - Variações máximas e mínimas da umidade específica do ar, devido a in-

corporação das estratégias. 
 ALTERAÇÃO 01 ALTERAÇÃO 02 ALTERAÇÃO 03 ALTERAÇÃO 04 

 6h 13h 19h 6h 13h 19h 6h 13h 19h 6h 13h 19h 

MÍNIMO (g/kg) 0.043 0.026 0.016 0.043 0.03 0.02 0.008 0.005 0.003 0.0003 0.0002 0.0001 

MÁXIMO (g/kg) 0.056 0.041 0.032 0.071 0.072 0.057 0.034 0.078 0.034 0.0004 0.0004 0.0001 

 

Os resultados acima descritos evidenciam a importância de se analisar a distribuição espa-

cial dos efeitos da incorporação das estratégias analisadas, de forma a identificar as rela-

ções entre as variáveis que a determinam. 

 

3.2 Distribuição espacial dos efeitos nas variáveis Temperatura do ar e Umidade 

Específica do Ar 

 

A distribuição dos efeitos de cada estratégia na temperatura do ar pode ser observada na 

Figura 04. A escala de cores utilizada varia de 0,00°C (magenta) a -1,00°C (azul). Nota-se 

às 06h, alterações pouco expressivas e homogêneas na coloração dos mapas, variando do 

magenta ao vermelho, de forma mais significativa no cenário com a Alteração 01, seguido 

pelo com Alteração 02. Nestes mapas a coloração mais avermelhada (redução de 0,23°C) 

se apresenta na porção mais central dos lotes, na região oposta a entrada de vento do mode-

lo, demonstrando o carregamento dos efeitos da vegetação através do vento. Nos cenários 

com incorporação das estratégias nos telhados das casas, neste horário, os mapas não reve-

laram alterações na coloração, mantendo-se constantemente na cor magenta, o que repre-

senta a inexistência de variações na temperatura do ar.  

 

 
Fig. 4 Mapa das diferenças na temperatura média do ar considerando a diferença 

entre todos os cenários e o cenário real 

 



As 13h percebe-se mudanças na coloração do mapa em todos os cenários, indicando maio-

res interferência das estratégias na temperatura do ar. Os efeitos são mais intensos no cená-

rio 02, que chega a apresentar regiões no mapa com coloração azul (reduções de 1°C), na 

porção caracterizada pelas ruas, calçadas e espaço frontal dos lotes. Neste cenário a porção 

interna do lote também sofre influência da estratégia, representada pela cor amarela (redu-

ções de 0,45°C). No cenário com alteração 01 os efeitos da incorporação da vegetação no 

bosque se estende, carregados pelo vento, por mais de 100m da região onde a vegetação foi 

implantada, com coloração amarela (redução de 0,45°C). O alcance será mais ou menos 

significativo dependendo da altura da vegetação implantada (neste cenário a vegetação 

possui 11m de altura). Os cenários com as alterações 03 (telhado verde) e 04 (telhado fres-

co) revelam alterações na coloração no terreno a sota-vento das casas onde a estratégia foi 

incorporada, com alcance de pouco mais de 10m. Os efeitos são mais expressivos na alte-

ração 04 que chega a apresentar porções amareladas (reduções de 0,45°C), na região mais 

próxima das edificações. 

 

No horário das 19h, assim como as 06h, os mapas das alterações 03 e 04 não revelaram 

alterações na coloração, mantendo-se constantemente na cor magenta, que representa a 

inexistência de variações na temperatura do ar, embora ocorram variações muito pequenas 

em ambos. No mapa da alteração 01, a coloração é mais homogênea e mais próxima do 

magenta, indicando pouca variação na temperatura do ar nesse momento, enquanto a alte-

ração 02 é mais heterogênea, indo do alaranjando mais forte nos quintais (redução de 

0,34°C) ao mais fraco nas ruas (redução próxima a 0,40°C). 

 

O mapa da Velocidade do Vento (Figura 5) apresenta escala de cores variando de 0,40m/s 

(magenta) à -0,40m/s (azul). Os efeitos na velocidade do vento, com exceção do mapa do 

cenário 04, que possui cor verde limão homogênea, indicando variação de 0,00g/kg, são 

percebidos em todos os cenários nos diferentes horários. Entretanto, a área de abrangência 

dos efeitos de cada alteração não apresenta diferenças significativas entre os horários estu-

dados. No mapa dos cenários 01 e 03, esses efeitos são encontrados nos locais de implan-

tação das estratégias, marcados pela cor azul á verde, e se estendem obedecendo ao sentido 

do vento predominante, diminuindo os valores de velocidade do ar em até 0,40m/s nesses 

pontos, como visto na figura 5. 

 

 



Fig. 5 Mapa das diferenças na velocidade do vento considerando a diferença entre 

todos os cenários e o cenário real 
 

Nos mapas do cenário 02, percebem-se mudanças consideráveis na coloração do mapa em 

todos os horários, indicando as maiores interferência, dentre todas as estratégias, na velo-

cidade do vento. Os efeitos são de desaceleração nas ruas, calçadas e espaço frontal dos 

lotes, onde a cor é azul, redução esta que chega a 0,40m/s, no corredor formado pela arbo-

rização. Na porção caracterizada pelas cores mais quentes (magenta, vermelha e amarela), 

localizada nos quintais, ocorre aumento da velocidade do ar de até 0,40m/s. Como já des-

tacado quanto a temperatura do ar, estas alterações serão mais ou menos significativas de-

pendendo da altura da vegetação implantada. 

 

O mapa da umidade específica do ar (Figura 6) apresenta escala de cores variando de 

0,00g/Kg (magenta) a 0,09g/Kg (azul). As 06h nota-se que o mapa da alteração 04 (100% 

de telhados frescos) possui coloração homogênea na cor magenta (0,00g/Kg). No cenário 

01, para o mesmo horário, nota-se o mapa mais heterogêneo, com coloração variando do 

amarelo (elevação de 0,04 g/kg), ao azul mais claro (elevação de 0,07g/kg), nas áreas de 

implantação dos bosques. Os efeitos mais intensos são observados no cenário 02, onde a 

coloração azul é mais forte (elevação de 0,08g/kg), indicando aumento da umidade nas 

áreas de implantação da estratégia e na região a sota-vento, como pode ser visto na Figura 

6. Já a alteração 03 apresenta coloração magenta em maior parte do mapa, variando do 

vermelho (elevação de 0,02 g/kg) ao amarelo (elevação de 0,04 g/kg) nos pontos mais pró-

ximos aos telhados, seguindo o sentido do vento predominante. 

 

 
Fig.6 Mapa das diferenças na umidade específica do ar considerando a diferença en-

tre todos os cenários e o cenário real 

 

As 13h verificam-se alterações em todos os cenários, com exceção do cenário 04, que pos-

sui coloração magenta homogênea (0,00g/kg), Percebe-se que a alteração 01 apresenta co-

loração alaranjada predominante (elevação de 0,03g/kg), variando para o amarelo (eleva-

ção de 0,04g/kg), nas áreas de implantação dos bosques, se arrastando por vários metros 

pela ação do vento. No cenário 02 também há coloração alaranjada predominante nos quin-



tais, variando do verde (elevação de 0,05g/kg) ao azul (elevação de 0,08g/kg) na região das 

ruas, efeitos estes que se espalham na região a sota-vento das mesmas.  

 

O mapa da estratégia 03 apresenta coloração magenta predominante, todavia são vistas 

alterações de cor significativas na região próxima aos telhados, se arrastando pelo efeito do 

vento. A alteração 03 possui a maior variação de tonalidades de cores, apresentando a má-

xima de 0,08g/Kg nos pontos mais azulados localizados a sota-vento das edificações. 

 

Semelhante ao horário das 06h e 13h, às 19h, o cenário 04 também não mostra alterações 

de tonalidade, com valores muito próximos de zero. Para os cenários 01, 02 e 03 a locali-

zação e abrangência dos efeitos é semelhante ao mapa das 13h, todavia, com menores in-

tensidades, sendo que o cenário 02 é o mais eficaz neste horário, mantendo a coloração 

mais próxima ao vermelho (0,02g/kg) e alguns pontos verdes (0,06g/kg), na região a sota-

vento. 

 

4  CONCLUSÕES 

 

Foram observadas interferências na temperatura, umidade específica e velocidade do ar em 

todas as estratégias analisadas. 

 

Os maiores impactos são gerados pela incorporação de indivíduos arbóreos na porção 

frontal dos lotes e seus efeitos são obsevados em sua proximidade e a sota-vento dos 

mesmos. Os menores impactos foram observados pela incorporação da estratégia de 

telhados frescos. 

 

Às 13h, as alterações na temperatura e umidade específica do ar apresentam-se em maior 

quantidade de pontos e com maior intensidade, se comparado aos demais horários 

estudados. As menores interferências são observadas as 6h. 

 

Os resultados deste estudo comprovam o potencial do uso da vegetação nas calçadas, 

bosques e telhados como estratégia passiva de condicionamento termo higrométrico de 

espaços urbanos. Por este motivo, recomenda-se a realização de estudos que considerem 

áreas urbanas com diferentes adensamentos construtivos e morfologia, bem como 

variações na altura e densidade de área foliar da vegetação incorporada nos cenários. 

Considera-se ainda a relevância de se estudar a viabilidade técnica e econômica de tais 

estratégias, apresentando parâmetros que orientem alterações na legislação urbanística. 
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