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1  RESUMO 

A arborização urbana é caracterizada principalmente pela plantação de árvores de 

porte em praças, parques, nas calçadas de vias públicas e se constitui uma das 

mais relevantes atividades da gestão ambiental para a qualidade urbana. No 

município de São José do Rio Preto há a presença de praças com diferentes 

características relacionadas a quantidade e tipos de árvores plantadas. Desta forma 

o presente trabalho tem como objetivo realizar análises em duas praças públicas, na 

região Norte do município de São José do Rio Preto. A coleta de dados estão sendo 

realizadas nas quatro estações do ano, no período central de cada estação aferindo 

as temperatura (oC) e a porcentagem de umidade relativa do ar (%UR) presente no 

ambiente arborizado e outro não-arborizado. As medições realizadas na praça 

arborizada mostraram menores valores de temperaturas do ar e maiores valores da 

umidade relativa do ar. Estes resultados parciais nos permite concluir que o 

ambiente urbano apresenta condições indicadoras de desconforto em praça não 

arborizada, principalmente no outono e inverno onde as temperaturas e umidade 

relativa do ar são menores. Este trabalho sugere a adoção de medidas como a 

ampliação das áreas verdes para minimização de tais condições.  

 

2  INTRODUÇÃO 

As mudanças ocorridas processo de urbanização determinam condições que 

interferem na qualidade de vida dos habitantes das cidades (MODNA & VECCHIA, 

2003).. A baixa taxa de evapotranspiração nos ambientes urbanos, devido aos 

sistemas de drenagem, a retirada da vegetação e a pavimentação das superfícies, é 

o maior fator de incremento das temperaturas do ar durante o dia (ROCHA & 

SOUZA, 2009; TAHA, 1997). 

A influência da vegetação no clima das cidades tem sido citada como 

benefícios para a amenização da temperatura e a manutenção da umidade do ar em 

municípios (SILVEIRA E PEREIRA, 2011). A avaliação dos parâmetros de 

temperatura, umidade relativa do ar e análise de gases poluidores é uma ferramenta 

de trabalho muito importante, que poderá ajudar os municípios a desenvolver e a 

planejar suas áreas de convívio público de modo a terem uma maior participação em 

atividades ao ar livre. 

 

3  OBJETIVOS  



 Realizar estudos sobre a qualidade ambiental relacionado a presença arbórea 

em duas praças localizadas no município de São Jose do Rio Preto.  

 Aferir as temperaturas máximas, médias e mínimas em oC e a porcentagem 

da  umidade relativa do ar nas duas praças determinadas. 

4  METODOLOGIA  

O estudo está sendo realizado em duas áreas na região norte do município de 

São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, com clima tropical, caracterizado por 

verões quentes e úmidos e invernos quentes e secos. 

As áreas escolhidas foram: a Praça do Cecap, área muito arborizada e a Praça 

do Linhão, com poucas árvores. Ambas se encontram em áreas densamente 

edificadas e com condições topográficas semelhantes. Devido à proximidade de 

aproximadamente 4.17km entre as praças a serem analisadas, pode-se considerar 

que as áreas, em geral, estão sujeitas a influências climáticas similares. O que 

provavelmente irá diferenciar é a vegetação presente o não nas áreas. 

 

5  DESENVOLVIMENTO 

Os parâmetros analisados foram as temperaturas máximas, e mínimas em oC e 

a porcentagem da  umidade relativa do ar nas duas praças determinadas, no 

período de 1 horas, com o auxílio do POL-31D psicrômetro. Este equipamento afere 

as temperaturas máxima e mínima. As análise foram realizadas comparando os 

valores obtidos nas diferentes praças e estações analisadas. 

 

6  RESULTADOS PRELIMINARES 

As arvores tem papel muito importante dentro da urbanização, pois uma das 

suas características é regularizar o clima no local. Os resultados de umidade relativa 

do ar  e temperatura analisados nas estações outono e inverno mostraram diferença 

de entre as praças arborizada e não arborizada (Tabela1). 

A umidade relativa do ar média mostraram diferença de 10,40% (mínima) e 

8,91% (máxima) no outono, e 5,87% (mínima) e 14,40% (máxima) no inverno, para 

praça arborizada e não arborizada. Enquanto que as médias de temperatura do ar, 

para as praças arborizadas e não arborizadas mostraram diferença mínima e 

máxima de 1,50o C e 5, 58o C no outono, e 3,23o C e 4,60o C, no inverno, 



respectivamente. Estes resultados nos fornecerão base para estabelecer metas de 

plantios para poder auxiliar órgãos públicos no manejo de áreas urbanas.  

 

Tabela 1. Análise da temperatura e umidade relativa do ar nas estações outono e 

inverno em duas praças no município de São José do Rio Preto, 2014. 

Estação Outono 

Parâmetro 

Arborizada Não Arborizada Arborizada Não Arborizada 

Umidade Temperatura 

Mínima Máxima Mínima Máxima Mínima Máxima Mínima Máxima 

12/04/14 51,70 55,70 40,80 46,70 31,40 32,80 32,40 39,10 

13/04/14 55,70 59,30 48,70 49,90 33,90 29,80 31,80 36,70 

19/04/14 44,50 56,40 32,90 42,00 30,50 33,30 33,30 38,20 

20/04/14 53,40 61,70 40,70 54,10 27,50 30,50 30,90 35,60 

26/04/14 41,30 49,10 30,30 39,50 26,90 28,10 27,30 33,40 

27/04/14 42,90 48,25 33,70 44,80 24,90 27,23 28,40 32,20 

Média 48,25 55,08 37,85 46,17 29,18 30,29 30,68 35,87 

Estação Inverno 

12/04/14 48,50 63,30 29,50 43,80 24,00 27,20 27,30 35,30 

13/07/14 49,50 68,30 41,00 46,00 22,00 24,00 26,00 29,00 

26/07/14 61,00 89,80 72,50 89,50 15,90 19,40 16,10 18,10 

27/07/14 72,10 82,60 70,00 75,00 19,70 20,90 20,70 22,60 

02/08/14 25,60 50,80 19,90 28,40 24,90 32,90 31,20 37,50 

03/08/14 28,50 43,70 17,11 29,40 27,20 31,20 31,80 40,70 

Média 47,53 66,42 41,67 52,02 22,28 25,93 25,52 30,53 
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