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RESUMO 

A vegetação urbana exerce grande influência na regulação climática. Este efeito é 
analisado através do controle da temperatura e umidade relativa do microclima local 
e nos arredores imediatos. Desta forma, recomenda-se a comparação do microclima 
interno de uma área verde com a sua área externa e com outras áreas verdes 
próximas. Assim, este estudo objetivou analisar a influência microclimática do 
Bosque Gutierrez na cidade de Curitiba-PR, por meio de um levantamento 
meteorológico expedito, com duas mini-estações da marca Kestrel®, modelo 4200. 
A coleta de dados foi realizada no outono de 2013, entre às 12h01 e 12h20. Os 
valores de temperatura e umidade relativa do ar foram coletados simultaneamente, 
entre um ponto no interior do Bosque e em um transecto móvel, adjacente à área 
verde. O bosque apresenta 1,8 ha de Floresta Ombrófila Mista e o transecto 
percorrido, foi de aproximadamente 1200 m, sendo os dados meteorológicos 
coletados a cada 50 m. Os resultados mostraram diferenças estatísticas 
significativas entre o microclima interno e externo ao bosque, tanto para a variável 
temperatura quanto para a umidade relativa. A temperatura na área externa ao 
bosque foi em média 4,4°C mais elevada, enquanto qu e a umidade relativa do ar foi 
menor em 17,8%. Conclui-se que o Bosque Gutierrez proporciona um microclima 
distinto e mais ameno, do que as condições encontradas no transecto móvel, 
benefício que se estende ao seu redor imediato.  
PALAVRAS-CHAVE:  áreas verdes, bosque, microclima urbano 

 
MICROCLIMATE INFLUENCE OF “BOSQUE GUTIERREZ” IN CUR ITIBA-PR, 

BRAZIL 
 

ABSTRACT 
The urban vegetation plays a major role in climate regulation. This effect is analyzed 
through temperature and humidity control from the local microclimate and the 
immediate surroundings. Therefore, to compare the internal microclimate of a green 
area with its surroundings and others green areas nearby is recommended. Thus, 
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this study aims to analyze the influence of microclimate Bosque Gutierrez in Curitiba-
PR, by means of a fast-meteorological survey, with two mini-seasons of Kestrel®, 
brand model 4200 Data collection was carried out in autumn 2013 between 12h00 
and 12h20. The temperature and humidity values were collected simultaneously from 
a point inside the Forest and a mobile transect, adjacent to the green area. The 
forest has 1.8 hectares of “Floresta Ombrófila Mista” and the transect had 
approximately 1,200 m, with the meteorological data collected every 50 m. The 
results showed statistically significant differences between the microclimate inside 
and outside the forest, both for temperature and for humidity. The temperature 
outside the Forest was, on average, 4.4 ° C higher than the inside, while the humidity 
was 17.8% lower. We conclude that the “Bosque Gutierrez” provides a distinct and 
milder microclimate than the conditions found in the transect mobile, benefit that 
extends on its immediate surroundings. 
KEYWORDS: green areas, forest, urban microclimate  
 

INTRODUÇÃO 
A arborização no ambiente urbano tem um papel importante na qualidade de 

vida da população, pois atua no controle de temperatura do ar, de superfícies 
sombreadas, na umidade do ar e na redução da poluição atmosférica, 
desempenhando papel fundamental no conforto ambiental dos espaços urbanos 
(SILVA, 2009).  

As árvores são os melhores reguladores climáticos existentes e seu efeito 
contribui para estabilizar o microclima dos arredores imediatos (SUCOMINE et al., 
2009). De acordo com LIMA (2009) a vegetação exerce diversos efeitos no 
microclima urbano no verão, funciona como um verdadeiro ar condicionado natural, 
pois melhora a temperatura do ar com a sua evapotranspiração. 

Nas cidades existem diferenças na formação de ilhas de umidade devido à 
variação da arborização nos ambientes urbanos alguns e a presença de corpos 
hídricos. As áreas que apresentam maior presença arbórea são caracterizadas por 
apresentarem taxas mais elevadas de umidade, se comparadas a outros ambientes, 
que não possuem árvores e superfícies com água. Já as ilhas secas são observadas 
em decorrência da falta de arborização e de superfícies com lâmina de água, 
ocorrendo normalmente em locais que apresentam uma configuração espacial 
extremamente antrópica (ALVES, 2011). 

A presença da vegetação nos parques e bosques pode gerar um resfriamento 
localizado, fenômeno conhecido como “ilha de frescor”, que se contrapõe ao efeito 
mais comumente discutido de “ilhas de calor” (SHASHUA-BAR et al., 2009). 

Conforme BOWLER et al., (2010), diversos estudos tem investigado o efeito 
dos espaços verdes nas temperaturas e estes estudos mostram evidências que 
áreas com vegetação podem atuar no resfriamento de ambientes. Dados de 
diferentes estudos sugerem que, na média, os parques e bosques urbanos deveriam 
ser em média 1°C mais frios que locais sem vegetaçã o. 

HAMADA & OTHA (2010) afirmam que estudos são requeridos para entender 
o impacto das árvores no clima, pois há poucos dados sobre a relação entre o 
tamanho da área verde e o efeito de resfriamento e torna-se necessário quantificar 
como grandes áreas verdes podem otimizar os efeitos benéficos às áreas urbanas 
próximas.  

Desta forma, LEAL et al., (2010) recomendam a comparação do microclima 
interno de uma área verde com a sua área externa e com outras áreas verdes 
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próximas. Isto poderá ajudar a entender melhor a importância dos benefícios 
microclimáticos dos parques e bosques da cidade de Curitiba. 

Na cidade de Curitiba, os bosques urbanos desempenham importantes efeitos 
climáticos, que segundo HATHWAY & SHARPLES (2012) esses espaços verdes 
fornecem desde sombra, resfriamento via evapotranspiração da vegetação, além de 
proporcionarem porosidade à superfície, que aumenta a capacidade de 
disponibilidade de armazenar água e disponibilizam para o resfriamento evaporativo. 

O bosque Gutierrez é uma das áreas verdes de Curitiba de grande interesse 
para estudos de preservação ambiental. Segundo OLIVEIRA (2010) este bosque foi 
criado para preservação das fontes de água mineral do local, do bosque nativo, ser 
uma tentativa de solucionar problemas com vandalismo e utilização ilegal das praças 
para descarga de entulhos, além de contribuir significativamente para amenização 
do clima urbano.  

Neste contexto, o objetivo desta pesquisa foi analisar a influência 
microclimática do Bosque Gutierrez na cidade de Curitiba-PR, por meio de um 
levantamento meteorológico expedito.  Com operações rápidas de medidas de 
campo, foram obtidas informações para a definição de futuros experimentos com 
pontos fixos para a coleta dos dados meteorológicos. 

 
MATERIAL E MÉTODOS 

A pesquisa foi desenvolvida no Bosque João Carlos Hartley Gutierrez, 
também conhecido como Bosque Gutierrez, área verde presente na malha urbana 
da cidade de Curitiba - PR (Figura 1). Situa-se no bairro Vista Alegre/ Mercês, região 
noroeste da cidade, nas coordenadas geográficas 25o41'25.75'' S e 49o29'21.00'' 
com altitude média de 972 m (IPPUC, 2014). 
 

 
                 FIGURA 1 Localização do Bosque Gutierrez  
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O bosque foi criado no dia 12 de setembro de 1986 no ponto mais alto da 

cidade, e inaugurado em 1989. Com uma área verde de 18 mil metros quadrados, 
apresentando como uma das suas principais atrações uma fonte natural de água 
com vazão de 1350 litros por hora, e o memorial Chico Mendes, inaugurado em 
1989, presta uma homenagem ao líder seringueiro morto no Acre em 22 de 
dezembro de 1988. Trechos da carta enviada por Chico Mendes ao juiz de Xapuri 
foram gravados em pedra permanentemente envolvida por uma cortina de água 
mineral que nasce no próprio bosque (IPPUC, 2014).  

De contorno irregular, o Bosque do Papa tem área total de 35 mil m². O 
bosque possui ainda dois pequenos lagos, trilhas de observação, Casa do 
Seringueiro, Escola Amazônica e um Centro de Criatividade (IPPUC, 2014).A 
vegetação segundo BORGO (2002) apresenta espécies representativas da 
vegetação da Floresta Ombrófila Mista nos estratos arbóreos, superior e inferior. A 
mesma autora afirma que nos levantamentos florísticos realizados no capão Tüiuti 
Barigüi, Bosque Gutierrez e Bosque João Paulo II foram encontrados as espécies 
exóticas Hovenia dulcis e Eryobotria japonica. 

No seu entorno, a rua selecionada para realizar o transecto móvel (a ser 
descrito no próximo item) foi a Rua Teffé, que liga o Bosque a Rua Albino Silva 
tendo extensão aproximada de 1200 m com orientação sentido leste. De acordo com 
o zoneamento de uso do solo da cidade de Curitiba, na região são permitidas zonas 
residenciais com baixa densidade. O limite é de três moradias em cada lote, cujo 
padrão é 360 m² ou mais. Para lotes maiores se admite a densidade até 80 
habitações/ha (IPPUC, 2014). 
  A coleta de dados foi realizada no dia 25 de abril de 2013, data caracterizada 
como de céu com pouca nebulosidade. Inicialmente foi realizada uma visita 
exploratória ao Bosque Gutierrez e ruas de seu entorno para definir o local de 
amostragem dentro da área verde e o percurso para fazer o transecto móvel, a ser 
percorrido em uma caminhada com o equipamento meteorológico. 

Foi selecionado um ponto no centro do bosque, com vegetação característica 
do local e presença de sub-bosque, como ponto testemunha e toda a extensão da 
Rua Teffé para realizar o transecto móvel, desde a bordadura da área verde até 
chegar a Rua Albino Silva (Figuras 2 e 3). Dentre as ruas do entorno do Bosque, a 
Rua Teffé é a que apresenta configuração urbana e características mais 
interessantes para o estudo. 
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FIGURA 2 Localização nos pontos de coleta de dados meteorológicos  

 
O trajeto do transecto móvel foi definido considerando-se que deveria ser 

percorrido em curto espaço de tempo, minimizando os efeitos das diferentes 
intensidades de radiação produzidas pela variação da altura aparente do sol no 
mesmo período, evitando a necessidade de correção dos dados de acordo com o 
período de medição. 

 

   
                                                             A                                                                  B 
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                                                             C                                                                  D 
FIGURA 3 Diferentes pontos amostrados: A) interior do bosque; B) bordadura do        

bosque; C) aspecto do trajeto externo ao bosque (R. Teffé); D) último 
ponto de medição - local mais distante do bosque (R. Albino Silva)  

 
Como instrumento para a medição das variáveis meteorológicas: temperatura 

(°C), umidade relativa do ar (%) e velocidade do ve nto (m/s) foram utilizadas duas 
mini-estações da marca Kestrel®, modelo 4200. Esse equipamento, segundo 
informações do fabricante, apresenta uma precisão da temperatura de ± 0,1 °C, 
abrangendo um intervalo de medição de -20 °C a +60 °C. Os valores de umidade 
relativa possuem uma precisão de ± 3%. Estes equipamentos meteorológicos foram 
previamente aferidos, conforme recomendações de DANNI-OLIVEIRA (2002). 

A avaliação do microclima foi realizada por uma equipe de dois 
pesquisadores, sendo que um pesquisador realizava a coleta no ponto dentro da 
área verde e o outro realizava o percurso do transecto móvel. 

Para medição das variáveis meteorológicas foram padronizados os mesmos 
procedimentos para a coleta de dados na área interna e externa do bosque. Os 
equipamentos foram mantidos a uma altura de aproximadamente 1,50 m do solo e 
levemente inclinados, como mostrado na Figura 4. 
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                               FIGURA 4 Mini-estação Kestrel®, utilizado no 

levantamento meteorológico 
expedito  

 
A leitura dos equipamentos foi realizada simultaneamente entre o 

equipamento localizado no interior do bosque e o equipamento utilizado no transecto 
móvel, com a coleta de dados das três variáveis meteorológicas em intervalos de 1 
em 1 minuto, o que equivaleu a uma distância aproximada de 50 m entre um ponto 
de coleta e outro. No percurso padronizou-se o mesmo ritmo de caminhada, de 
modo que a distância entre os pontos coletados fosse mantida.O transecto móvel foi 
realizado entre 12h00min e 12h21min (horário de verão), totalizando 23 leituras 
(instantes de tempo 1 a 23). As horas próximas ao meio-dia, conforme HUANG et 
al., (2008), são as ocasiões ideais para discriminar entre os vários tipos de cobertura 
em microescala.  

Os dados foram anotados em uma planilha previamente elaborada e 
posteriormente transferidos para o Programa Excel. As médias dos dados 
meteorológicos obtidos no ponto no interior do Bosque do Papa e no percurso 
realizado foram comparadas estatisticamente pelo test t a 99% de significância. 
Ressalta-se também que em cada instante de tempo analisado foi calculada a 
diferença entre os dados meteorológicos obtidos no ponto no interior do Bosque do 
Papa e no percurso realizado na Rua Teffé. 
 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados obtidos mostram diferenças estatísticas significativas entre o 
microclima no interior do Bosque Gutierrez e no percurso do transecto móvel na Rua 
Teffé (Tabela 1). A temperatura no interior do Bosque Gutierrez foi em média 4,4 °C 
menor e a umidade relativa do ar foram maiores 17,8% do que no percurso 
realizado. 
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   TABELA 1  Dados meteorológicos obtidos no ponto no interior do Bosque Gutierrez e 
no transecto móvel na Rua Teffé 

Variáveis Meteorológicas 

Temperatura (˚C) Umidade Relativa do ar (%) Velocidade do Vento (m/s) 
Intervalo 

de 
Tempo 
(Min.) 

Interior 
do 

Bosque 

Transecto 
Móvel 

Diferença 
Interior 

do 
Bosque 

Transecto 
Móvel 

Diferença 
Interior 

do 
Bosque 

Transecto 
Móvel 

Diferença 

1 19,0 21 -2,4 63,9 52,5 11,0 0,0 0,7 -1 
2 17,5 21 -3,8 71,7 52,4 18,8 0,4 0,5 0 

3 17,7 23 -5,2 72,5 52,3 19,6 0,0 0,4 0 

4 17,6 23 -5,1 72,2 52,7 19,3 0,0 0,4 0 

5 18,2 23 -4,8 72,9 52,0 20,0 0,0 1,1 -1 

6 17,9 22 -4,4 72,6 53,0 19,7 0,4 2,2 -2 

7 18,4 24 -5,2 70,2 52,1 17,3 0,0 0,0 0 

8 17,9 25 -6,7 69,9 51,0 17,0 0,0 0,4 0 

9 18,6 23 -4,8 72,9 52,0 20,0 0,4 0,4 0 

10 18,8 23 -4,4 70,6 52,3 17,7 0,0 0,8 -1 

11 17,6 22 -4,2 71,7 52,9 18,8 0,0 1,7 -2 

12 18,1 22 -3,6 73,2 52,0 20,3 0,0 1,7 -2 

13 18,3 21 -2,7 73,2 52,5 20,3 0,0 1,0 -1 

14 18,2 21 -2,7 72,7 53,0 19,8 0,0 1,2 -1 

15 17,9 22 -4,4 67,8 52,8 14,9 0,0 0,4 0 

16 18,4 23 -4,7 70,0 52,6 17,1 0,0 0,5 -1 

17 18,4 23 -4,1 67,5 52,5 14,6 0,0 0,4 0 

18 18,5 22 -3,7 70,3 52,0 17,4 0,0 1,7 -2 

19 18,1 22 -4,2 66,9 53,0 14,0 0,0 1,1 -1 

20 17,9 23 -4,6 69,1 52,8 16,2 0,0 0,9 -1 

21 17,5 22 -4,9 71,2 54,0 18,3 0,0 1,8 -2 

22 17,6 24 -6,4 73,5 54,0 20,6 0,0 0,5 -1 

23 17,6 23 -5 69,9 53,0 17,0 0,0 0,4 0 

Média 18,1 a 22,5 b -4,4 70,7 a 52,6 b 17,8 0,1 a 0 ,9 b -0,8 

Médias seguidas pela mesma letra para cada variável na diferem entre si pelo teste t 
a 99% significância.  
Fonte: Autores (2014) 
 

No interior do bosque observa-se que as variáveis meteorológicas 
permaneceram estáveis durante o período de coleta, enquanto que no trajeto 
realizado na Rua Teffé foram observadas alterações nos dados microclimáticos 
(Figuras 5 a 7). Tais alterações demonstraram relação com a configuração urbana 
de cada ponto, já que o percurso apresentava diferentes características: presença 
ou ausência de árvores na arborização viária, proximidade de cruzamento de ruas, 
elementos construtivos próximos e presença de outras formas de vegetação.  
 



ENCICLOPÉDIA BIOSFERA , Centro Científico Conhecer - Goiânia, v.10, n.19; p.                2014 
 

2335 

 
FIGURA 5 Variação de Temperatura dentro do bosque e ao longo do transecto 

móvel no Bosque Gutierrez, Curitiba-PR  
 

 
FIGURA 6 Variação da Umidade Relativa dentro do bosque e ao longo do transecto 

móvel no Bosque Gutierrez, Curitiba-PR  
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FIGURA 7 Variação da Velocidade do vento dentro do bosque e ao longo do 

transecto móvel no Bosque Gutierrez, Curitiba-PR  
 

De acordo com GARTLAND (2010) as árvores e a vegetação refrescam sua 
circunvizinhança de maneira bem diferente, destacando-se o processo de 
evapotranspiração que mantém as temperaturas da vegetação e do ar mais baixas; 
e árvores promoverem sombras para as superfícies e protegem-nas do calor do sol, 
mantendo essas superfícies mais frescas e reduzem o calor armazenado por elas.  

HOFFMANN et al., (2010) citam que o interior de formações florestais é 
caracterizado por uma grande estabilidade microclimática em comparação às 
formações abertas por serem mas influenciada pelas condições de tempo, 
velocidade do vento e radiação solar. 

Verifica-se que nos primeiros 400 metros de coleta de dados meteorológicos 
(instantes de tempo 1 a 8), há um aumento constante de temperatura (Figura 5) e 
uma diminuição da umidade relativa do ar, revelando maior influência microclimática 
do Bosque nos arredores nesse trecho. 
 

CONCLUSÕES 
Por meio do levantamento meteorológico expedito realizado foi possível 

verificar que Bosque Gutierrez proporciona um microclima distinto e mais ameno, do 
que as condições encontradas no transecto móvel (ruas), benefício que se estende 
ao seu redor imediato. 

No transecto móveis realizados na Rua Teffé foram observadas variação nos 
dados microclimáticos, devido às características especificas da configuração urbana 
de cada ponto.  

Este trabalho colabora com os estudos sobre microclima urbano, que 
responsabilizam a vegetação como uma das formas de proporcionar um ambiente 
mais agradável e confortável termicamente. 
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