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RESUMO

Nas grandes cidades e centros urbanos são realizadas grandes modificações visando o seu crescimento, e entre essas se encontra a redução ou 
completa retirada da cobertura vegetal e de áreas verdes, sendo visível que esse processo gera um grande impacto para o sitio onde é realizada. 
Essa urbanização aliada a falta de planejamento, não leva em conta fatores como a alteração do microclima local, trazendo grandes problemas já 
num curto período de tempo para a biota dessa zona, não considerando a relevância das áreas verdes na amenização climática do meio urbano, 
seja pela criação de microclimas agradáveis na escala pontual, seja em contribuir de forma significativa para o conforto ambiental dos núcleos 
urbanos onde se encontra inserida. O presente trabalho efetuou uma análise comparativa das diferenças de temperatura e umidade relativa do ar 
em três bairros da região central da cidade de Belém - PA, com características distintas na composição de área, destacando-se pela diferença de 
densidade da vegetação arbórea, de modo a subsidiar a discussão da importância da presença da vegetação para a manutenção do microclima 
em pontos da cidade estudada, efetuando leituras dos referidos parâmetros ambientais durante um ano, em áreas distintas, comparando o efeito 
da sazonalidade na coleta de dados, e posterior comparação dos resultados das áreas com cobertura vegetal e áreas sem vegetação. O objetivo, é 
avaliar a influência da arborização urbana no microclima local, relacionando parâmetros ambientais de temperatura e umidade relativa do ar e 
comparando as suas variações medias nas três áreas determinadas conforme as diversificações arbóreas. Em uma análise preliminar, já de posse  
de 75% das coletas de dados realizadas, é possível demostrar por meio de gráficos a influência da vegetação arbórea no microclima local das 
áreas estudadas, apresentado temperaturas mais elevadas e menores valores de umidade relativa a medida que o percentual de cobertura 
vegetal é reduzido. Foi encontrado, até o momento, uma diferença de 2,6 ⁰C na temperatura média da área mais arborizada em relação a menos 
arborizada. Torna-se fundamental a avaliação da influência da vegetação arbórea na temperatura e umidade relativa do ar dos centros urbanos, 
para que seja possível evitar que impactos como, a formação de ilhas de calor, a alteração do albedo das áreas e a impermeabilização completa 
do solo possam ser criados com a sua retirada.
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