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RESUMO

A vegetação urbana é essencial para a interação social e o desenvolvimento de atividades físicas, além de proporcionar benefícios psicológicos 
aos habitantes de uma cidade e contribuir para a preservação ambiental e a estabilização do microclima. Neste sentido, a presente pesquisa 
propõe analisar os efeitos da presença de vegetação no conforto térmico de uma quadra localizada no Setor Habitacional Sol Nascente no Distrito 
Federal. Divide-se o procedimento metodológico em seis etapas, sendo elas: revisão bibliográfica, coleta de dados, modelagem do cenário, 
simulação computacional, extração dos dados e análise dos resultados. Na etapa 1 realiza-se uma revisão de literatura e desenvolve-se o 
referencial teórico sobre microclima, vegetação urbana e conforto térmico. Na segunda etapa faz-se o levantamento dos dados físicos, 
geográficos e climáticos da área de estudo com o auxílio de imagens de satélite, dos portais do Instituto Nacional de Meteorologia e da 
Universidade de Wyoming e de visitas in loco. A terceira e a quarta etapa consistem na modelagem tridimensional e na simulação computacional 
da área por meio do software ENVI-met 4.4 que se baseia nas leis da termodinâmica e dinâmica dos fluidos e simula as interações entre o edifício, 
a superfície e a vegetação. Então, parte-se para a extração dos dados de temperatura do ar, umidade relativa do ar e do índice de conforto 
térmico Predicted Mean Vote (PMV) para o mês de setembro, período quente-seco do Distrito Federal, para os horários de 09, 15 e 21 horas. Em 
seguida, analisam-se os dados. Os resultados obtidos mostram que as áreas onde há presença de vegetação apresentam menores temperaturas 
do ar e maior porcentagem de umidade relativa do ar, além de serem espaços onde há menos desconforto térmico para o calor, enquanto os 
espaços pavimentados apresentam maiores temperaturas do ar e menor conforto térmico. Assim, pode-se concluir que a vegetação urbana 
contribui positivamente para o conforto térmico e auxilia na redução de temperatura do ar e aumento da umidade relativa do ar no contexto 
climático do Distrito Federal.
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