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RESUMO 

A vegetação no meio urbano proporciona vários benefícios, principalmente a 

redução da temperatura proporcionada pelo sombreamento das árvores, que pode 

ser sentida pelos transeuntes e usuários das construções sombreadas, mas também 

sombreia o solo, que sem a sombra, armazena e irradia o calor recebido, isso é 

chamado de microclima. Este trabalho tem como objetivo investigar a influência da 

vegetação no conforto térmico urbano, comparando áreas arborizadas e não 

arborizadas na região central de Nanuque-MG. Foi realizado levantamento arbóreo 

em oito áreas da região central da cidade e medidas de temperatura do ar em áreas 

sombreadas e não sombreadas de março a abril de 2015, além de levantamento 

populacional. Os resultados mostraram que a arborização é importante para ajudar 

a reduzir a sensação térmica causada pela construção e adensamento urbano, ou 

mesmo em pequenas cidades com clima caracteristicamente quente como a cidade 

de Nanuque. 
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ABSTRACT 

Vegetation in the urban environment provides several benefits, most notably the 

temperature reduction provided by the shading of the trees, which can be felt by 

passersby and users of the shaded buildings, but also shade the soil, which without 

the shadow, stores and radiates the heat received, this is called the microclimate. 

This paper aims to investigate the influence of vegetation on urban thermal comfort 

by comparing wooded and non-wooded areas in the central region of Nanuque-MG. 

An arboreal survey was carried out in eight areas in the central part of the city and 

air temperature measurements in shaded and non-shaded areas from March to April 

2015, as well as a population survey. The results showed that afforestation is 

important to help reduce the thermal sensation caused by construction and urban 

densification, or even in small cities with characteristically warm climate such as 

the city of Nanuque. 

KEYWORDS: thermal comfort, microclimate, urban afforestation. 
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INTRODUÇÃO 

 

Devido à urbanização desordenada vem ocorrendo mudanças nas 

características climáticas do meio, interferindo na qualidade de vida de seus 

habitantes e desviando os mesmos de uma relação agradável com o ambiente(1). À 

medida que uma cidade cresce, ela se torna cada vez mais complexa devido o 

número crescente de modificações no ambiente(2). 

Conforme Bernatzky(3) a contribuição para ilhas de calor ocorre devido às 

massas de edificações, aos materiais das construções e vias públicas que capta 

grande parte de radiação solar, à atenuação da velocidade dos ventos pelas 

edificações, à poluição que modifica o balanço de energia da superfície e da 

atmosfera, provocando aquecimento atmosférico e à impermeabilização da 

superfície do solo que não permite a infiltração da água. 

A arborização urbana colabora para um ambiente agradável e tem influência 

determinante na qualidade de vida e saúde da população(4). A necessidade de 

estabelecer a relação entre cidadania e meio ambiente está expressa no direito do 

indivíduo ter ambiente saudável e no dever que cada um tem de colaborar com a 

preservação dos recursos naturais e biodiversidade(5). 

O benefício mais evidente da arborização é a redução da temperatura 

proporcionada pelo sombreamento das árvores. Bartholomei(6) define conforto 

ambiental como sensação de bem estar associada com fatores ambientais(7). 

A arborização se torna relevante para que o solo se mantenha estável, onde 

as raízes proporcionam melhor fixação das partículas, minimizando os riscos de 

deslizamento. Tendo emprego paisagístico(8), contribuindo para a valorização 

estética, conforto ambiental, saúde mental e física da população(9). 

Sendo Nanuque uma cidade conhecida por ser quente e culturalmente 

envolvida com o desmatamento, o presente estudo objetiva compreender a 

importância da sensação térmica no comportamento da população; despertando o 

interesse das pessoas no assunto; além de verificar a eventual influência da 

vegetação no conforto térmico. 

 



 Acta Biologica Brasiliensia, v. 3, n. 2 (2020) ISSN online 2596-0016 

32 

METODOLOGIA 

 

O município de Nanuque/MG (Fig. 1) localiza-se na bacia do Rio Mucuri. 

Está inserido na bacia hidrográfica homônima limítrofe com o estado do Espírito 

Santo e Bahia, sendo suas coordenadas geográficas 17º 50’ 21” de latitude sul em 

sua interseção com o meridiano de 40º 21' 14" de longitude oeste. Possui como 

principais afluentes, o Rio Mucuri, Rio Pampam, Ribeirão das Pedras e Córrego 

Sete de Setembro. 

 

Figura 1. Mapa de Localização do município de Nanuque em Minas Gerais/Brasil. 

 

Segundo o IGAM(10) a Bacia Hidrográfica do Rio Mucuri está inserida na 

mesorregião do Vale do Mucuri, abrangendo 16 municípios com área de drenagem 

de 14.640 km². O clima é considerado semiúmido, com período seco de quatro a 

cinco meses. Foi demarcado um poligonal à região central da cidade, a fim de 

delimita a área (Fig. 2). 
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Figura 2. Área central demarcada do município de Nanuque, em Minas 

Gerais/Brasil. 

 

Foi realizado levantamento arbóreo na poligonal, a área foi dividida em oito 

glebas, conforme Figura 3. O levantamento incluiu a localização da espécie com 

GPS e caracterização quanto ao porte (DAP – diâmetro à altura do peito, projeção 

no solo e altura) para conhecimento de sua capacidade de sombra; foram realizadas 

medições de temperatura do ar em ruas sob suas áreas sombreadas e não 

sombreadas, em horários pré-definidos. 

 

 

Figura 3. Área central do município de Nanuque (MG), dividida em glebas, 

conforme metodologia. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Na área central da cidade de Nanuque, dentro da poligonal traçada para o 

estudo, foram registradas 1.393 árvores nas oito glebas. Os valores de temperatura 

variaram de 27 a 28,9°C à sombra e de 28,8 a 32,6°C ao sol, com uma média de 

27,6°C à sombra e 31,6°C ao sol (Figs 4 e 5). 

Os dados referentes ao número de árvores e a temperatura (Fig. 6), observa-

se que em algumas glebas existe relação entre a temperatura e a arborização. 

 

Figura 4. Medidas de temperatura do ar nas oito glebas na região central da cidade 

de Nanuque. 

 

 

Figura 5. Temperatura média do ar na sombra e no sol na região central da cidade 

de Nanuque. 
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Figura 6. Relação entre a temperatura do ar e o número de árvores nas oito glebas 

na região central da cidade de Nanuque. 

 

Entre os transeuntes entrevistados, 60 % disseram que se sentem mais 

dispostos a sair de casa em horários que a temperatura é mais baixa. Entre os 

lojistas, 70 % disseram que o movimento é superior em momentos de sensação 

térmica mais amena e os clientes se sentem mais dispostos à compra, comparados 

a momentos mais quentes. 

Microclima é a intitulação para evidenciar condições atmosféricas locais 

que se difere das condições de onde essa área é localizada. Esta contraposição pode 

ocorrer pela presença de aspectos morfológicos peculiares, sendo naturais ou 

antropogênicos. Diversos estudos sobre climatologia mostram que as características 

urbanas propiciam atmosfera local com propriedades peculiares, diferentes das 

observadas nas áreas circunvizinhas(12), eventualmente produzindo “Ilhas de Calor 

Urbano”(13-16). 

O conforto ambiental depende do conforto hidrotérmico, lumínico e 

acústico. Tratando-se apenas do conforto hidrotérmico, pode-se dizer que este é 

alterado pela temperatura, umidade, velocidade do ar e radiação solar incidente(17). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A arborização é importante componente para auxiliar na sensação térmica e 

no bem estar das pessoas. Os autores ponderam a necessidade de planos de 

desenvolvimento, que disciplinem a expansão urbana integrada a áreas verdes, 

valorizando a arborização com escolha de espécies, locais de plantios, técnicas de 

condução e manutenção. 
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