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RESUMO 
 

 
ZANLORENZI, Helena Cristina Padovani. A influência da vegetação no ambiente 
termoacústico em espaços abertos. 2022. 167 p. Tese (Doutorado) – Faculdade de 
Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2022. 
 
O estudo dos espaços urbanos abertos requer análises específicas visando a obtenção de 
condições favoráveis de conforto termoacústico na escala do pedestre. O objetivo deste 
trabalho foi verificar empiricamente o desempenho de elementos arbustivo-arbóreos como 
barreira aos ventos e como barreira acústica, associando-se a estudos consolidados sobre a 
percepção de usuários em relação ao tema. A hipótese é que existe uma relação entre o Índice 
de Área Foliar (LAI) dos elementos vegetais e sua atenuação aos ventos; não é prevista a 
mesma resposta quanto à atenuação acústica de elementos vegetais isolados, sobre a qual se 
estima uma importante influência da percepção dos usuários.  Foram selecionadas quinze 
espécies vegetais com corpo na altura do pedestre, no campus do Instituto de Pesquisas 
Tecnológicas (IPT), situado junto à Cidade Universitária em São Paulo – SP. As variáveis 
medidas foram direção e velocidade dos ventos, temperatura do ar e umidade relativa do ar, 
associadas a uma estação meteorológica portátil de armazenamento dos dados, com 
medições em duas posições distintas por espécie: antes e depois do elemento vegetal. A 
coleta dos dados microclimáticos foi efetuada em janeiro de 2020, das 9h00 às 16h30, em 
intervalos de cinco minutos, sendo um dia por espécie. A medição do LAI das espécies foi 
realizada ao longo do mesmo mês com o equipamento LAI-2200 (Li-Cor) e com fotos 
hemisféricas tipo fisheye associadas ao programa Gap Light Analyzer (GLA). Não foi possível 
efetuar as medições acústicas no mesmo período, e foram realizadas em fevereiro de 2022. 
Os resultados obtidos entre LAI e atenuação dos ventos indicam que estudos complementares 
são necessários para aprofundar a questão, bem como analisar o tema junto a outras variáveis 
interferentes (R2= 0,338). As medições acústicas resultaram em reduções pouco significativas 
dos níveis de pressão sonora, mantendo-se as considerações quanto à influência da percepção 
dos usuários no conforto acústico dos espaços com elementos vegetais isolados e 
demandando estudos mais aprofundados. 
 
Palavras-chave: Barreiras vegetais; LAI; conforto térmico; acústica urbana; clima urbano; 
conforto ambiental. 
 
  



 

  



 

 

ABSTRACT 
 

ZANLORENZI, Helena Cristina Padovani. The influence of vegetation on thermoacoustic 
environment in open spaces. 2022. 167 p. Thesis (Doctoral) – Faculdade de Arquitetura e 
Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2022. 
 
The study of open urban spaces requires specific analyzes aimed at obtaining favorable 
conditions of thermoacoustic comfort at the pedestrian scale. The objective of this work was 
to empirically evaluate shrub-tree elements as a barrier to winds and as an acoustic barrier, 
in association with consolidated studies on the perception of users about the theme. The 
hypothesis is that there is a relationship between the Leaf Area Index (LAI) of plant elements 
and their attenuation to winds; the same response is not expected regarding the acoustic 
attenuation of isolated plant elements, on which an important influence of the users' 
perception is estimated. Fifteen plant species were selected with a body at the height of 
pedestrians, on the campus of the Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT), located next to 
Cidade Universitária in São Paulo – SP. The variables measured were wind direction and speed, 
air temperature and relative humidity, associated with a portable weather station for data 
storage, with measurements in two different positions per species: before and after the plant 
element. The collection of microclimatic data was carried out in January 2020, from 9:00 am 
to 4:30 pm, at 5-minute intervals, one day per species. The measurement of LAI of the species 
was performed throughout the same month with the LAI-2200 equipment (Li-Cor) and with 
hemispherical fisheye photos associated with the Gap Light Analyzer (GLA) program. It was 
not possible to carry out the acoustic measurements in the same period, and they were made 
in February 2022. The results obtained between LAI and wind attenuation indicate that 
complementary studies are needed to deepen the question, as well as to analyze the theme 
along with other interfering variables (R2= 0,338). Acoustic measurements resulted in little 
significant reductions in sound pressure levels, maintaining considerations regarding the 
influence of users' perception on the acoustic comfort of spaces with isolated plant elements 
and demanding further studies.  
 
Keywords: Plant barriers; LAI; thermal comfort; urban acoustics; urban climate; environmental 
comfort. 
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1 INTRODUÇÃO E MOTIVAÇÃO DA PESQUISA 

 

1.1 APRESENTAÇÃO 

 

O que importa realmente é compreender que não fazemos arquitetura se somente 
enfocamos unilateralmente os problemas físicos, ou os funcionais, ou os estéticos, 
ou os econômicos; será arquitetura, e daí sua enorme complexidade, na medida em 
que sejam solucionadas integralmente todas as exigências que cercam o indivíduo, 
devidamente ponderadas de acordo com o tema em estudo (RIVERO, R., 1986, p. 
13).  

 
Em uma abordagem mais ampla, a arquitetura pode ser definida como toda relação 

de adaptação do homem ao seu meio, desde a escala humana e seu entorno imediato até a 

escala urbana. Em ambientes internos as alternativas de controle para o conforto ambiental 

são mais diversificadas; o mesmo não pode ser dito sobre os ambientes externos. 

A criação de uma ambientação adequada em espaços urbanos abertos depende do 

clima local e dos usos a que se destinam, entre outros fatores; algumas ferramentas podem 

ser utilizadas por planejadores para o conforto termoacústico desses espaços. O uso da 

vegetação tem sido estudado em suas várias implicações, sendo uma delas o tema do 

presente trabalho. 

 

1.2 OBJETO, OBJETIVO E HIPÓTESE 

 

O principal objeto desta pesquisa é a relação entre elementos vegetais e conforto 

termoacústico em espaços abertos. 

O objetivo é verificar empiricamente o desempenho de espécies arbustivo-arbóreas 

quanto à atenuação dos ventos e à atenuação acústica, por meio de levantamentos empíricos 

na escala do pedestre, relacionando estes resultados com a percepção de usuários em espaços 

urbanos abertos. 

Esta pesquisa foi concebida a partir dos resultados obtidos na dissertação de 

mestrado da autora1, quando foram avaliados três elementos vegetais no desempenho como 

barreiras aos ventos, de onde resultou uma curva de tendência favorável nesse sentido. Nesta 

 
1 ZANLORENZI, H.C.P. Áreas verdes e conforto térmico: o papel da vegetação no controle dos ventos. 129 p. 
Dissertação (Mestrado em Ciências) – Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, Universidade de São Paulo, 
Piracicaba, 2015. 
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nova etapa procurou-se ampliar a pesquisa para outras espécies, na busca de uma 

correspondência mais significativa nos resultados, bem como estender as análises avaliando-

se também o desempenho acústico dessas barreiras vegetais. 

Parte-se da hipótese de que existe uma correlação entre as diferentes densidades 

das vegetações e a capacidade de funcionarem como barreiras termoacústicas, com as 

seguintes premissas: 

a) é possível fazer a correlação entre o Índice de Área Foliar (LAI) do elemento 

vegetal e seu desempenho como barreira aos ventos. Espera-se a correlação 

entre os dados de LAI medidos e as respostas das medições microclimáticas 

próximas às barreiras analisadas; 

b)  elementos vegetais isolados não atenuam significativamente os níveis de 

pressão sonora (dB), mesmo com diferentes valores de LAI das amostras. Espera-

se confirmar essa hipótese, e se possível, verificar se ocorrem alterações nas 

frequências sonoras (Hz) antes e depois das barreiras, o que poderia causar 

alteração na percepção de pessoas; 

c) existe uma relação entre a proximidade de um pedestre a uma barreira arbórea 

e a sua percepção de conforto térmico; 

d) existe uma relação significativa, para um pedestre, entre a percepção de 

atenuação sonora por uma barreira arbórea e o fato desta impedir a visibilidade 

da fonte sonora. 

 

1.3 JUSTIFICATIVA 

 

As hipóteses baseiam-se em diferentes estudos consultados (YANG ET AL., 2011; 

HONG; JEON, 2014; JIANG; KANG, 2016), bem como em situações cotidianas. Observou-se que 

usuários atribuem à vegetação uma atenuação acústica maior que a citada em bibliografia 

pertinente considerando-se os valores mensurados; esse fato motivou a uma busca pela causa 

desta consideração, que pode basear-se na percepção pela ausência de visibilidade da fonte 

sonora, entre outras. 

Quanto à atenuação dos ventos, medições anteriores indicaram uma tendência 

sugestiva neste caminho, porém nada específico à hipótese de correlação com o LAI foi 

encontrado em bibliografia consultada. 
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O desenvolvimento desta pesquisa almeja, com seus resultados, auxiliar planejadores 

nas escolhas de espécies arbustivo-arbóreas em espaços públicos abertos, como praças e 

parques, em função das proteções termoacústicas desejadas. 

 

1.3.1 Trabalhos desenvolvidos na área 

 

Estudos que relacionam elementos arbustivo-arbóreos ao clima são feitos há 

décadas, bem como estudos com barreiras termoacústicas, com importantes resultados. Boa 

parte das pesquisas avaliam a influência da vegetação na temperatura e umidade do ar; outras 

estudam barreiras e sua influência nos ventos e nos níveis sonoros na altura do pedestre 

(SODOUDI ET AL.,2018; WU; CHEN, 2017; JAVADI; NASROLLAHI, 2021).  

Pesquisas específicas de correlação entre conforto térmico e acústico em espaços 

urbanos abertos são inovadoras, como a realizada por Monteiro et al. (2014) e Monteiro 

(2021), que buscou determinar a influência das duas variáveis em situações urbanas reais, na 

cidade de São Paulo. 

O LAI também tem sido bastante abordado em estudos com objetivos diversos, 

relacionados à arborização urbana, queda de árvores, maciços arbóreos e alterações do 

microclima, entre outros. 

A relação entre o LAI de elementos arbustivo-arbóreos e a atenuação como barreira 

termoacústica é um elemento inovador nesta pesquisa. 

 

1.3.2 Relevância do tema 

 

Para a obtenção de conforto em espaços abertos, planejadores baseiam-se em dados 

relevantes a respeito do clima local, usos dos espaços e seu entorno, avaliando a conveniência 

de utilização de vegetação ou outro elemento que funcione como barreira termoacústica em 

função da ambientação desejada. No caso da escolha da vegetação, além de outros critérios 

sob o enfoque do paisagismo e da silvicultura urbana, informações quanto ao desempenho 

termoacústico são importantes para atingir o resultado previsto com as espécies escolhidas.  

Uma relação definida entre o LAI de espécies vegetais e o desempenho como barreira 

permitiria a extensão do desempenho previsto a outras espécies com LAI semelhantes; essa 

grandeza pode ser obtida com relativa facilidade, bem como pode-se consultar banco de 
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dados de medições já efetuadas em diversas espécies. Outras aplicações do uso do LAI podem 

ser destacadas, como a previsão do risco de queda de árvores. 

 

1.4 MÉTODO 

 

O presente trabalho envolve levantamentos empíricos para obtenção dos dados 

microclimáticos, acústicos e de obtenção do LAI das espécies avaliadas. Os resultados das 

medições foram relacionados com bibliografia pertinente à percepção, por estar muito 

vinculada ao tema. 

 

1.5 CONSIDERAÇÕES METODOLÓGICAS 

 

Em relação ao método de desenvolvimento da pesquisa, algumas importantes 

considerações estão destacadas a seguir. 

 

1.5.1 O contexto durante a pesquisa 

 

O trabalho de campo foi realizado dentro do campus do Instituto de Pesquisas 

Tecnológicas (IPT), ao lado do campus da Universidade de São Paulo (USP) na Cidade 

Universitária, em São Paulo capital, por haver mais segurança durante as medições e por ter 

o apoio logístico da estrutura do Instituto. Neste campus há várias espécies vegetais, sendo 

quinze delas selecionadas para os estudos desenvolvidos. 

Após as medições das variáveis microclimáticas, feitas em 2019 e 2020, previa-se 

elaborar também medições em túnel de vento. O estudo de como modelar as árvores para as 

medições no túnel estava em fase preliminar quando iniciou-se a pandemia do Covid-19. O 

acesso ao IPT foi suspenso e as medições em túnel de vento foram canceladas, uma vez que a 

recente reabertura do local não ocorreu em tempo hábil de preparo e execução dessas 

medições complementares. 

As medições de acústica não foram realizadas concomitantes às medições 

microclimáticas por impossibilidades técnicas na ocasião; também por conta da Covid-19, 

foram realizadas apenas em fevereiro de 2022 com a reabertura do IPT. 
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1.5.2 Necessidade de ajuste do escopo inicial 

 

Pelas questões acima expostas, foram necessários alguns ajustes ao escopo 

inicialmente previsto para a pesquisa. As medições foram feitas exclusivamente em campo, 

dentro das dependências do IPT. 

 

1.5.3 Outras limitações encontradas 

 

A escolha em fazer as medições de campo dentro do IPT também se deu pela 

possibilidade de uma medição acústica com um equipamento que capta variações de níveis 

de pressão sonora (dB) e de frequências sonoras (Hz) em vários pontos receptores, 

pertencente ao Instituto. No entanto, na recente reabertura do IPT pós Covid-19, este 

equipamento estava indisponível. As medições foram realizadas com sonômetros 

convencionais, mas que também permitiram avaliar os níveis de pressão sonora no valor 

global em dB (A) e no espectro das principais frequências por bandas de oitava, em dB, antes 

e depois das barreiras vegetais. 

Foi analisada a possibilidade de medição dos ventos em campo aberto, concomitante 

com as medições nos elementos vegetais, como efetuado no mestrado da autora; limitações 

práticas e de equipamentos inviabilizaram esta medição complementar. 

 

1.6 ESTRUTURA DA TESE 

 

O presente trabalho é constituído de cinco capítulos, além das referências.  

O primeiro capítulo, ora apresentado, fornece um panorama geral das motivações e 

limitações encontradas, com os principais esclarecimentos relativos ao percurso. 

No segundo capítulo é apresentada uma abordagem de trabalhos já desenvolvidos a 

respeito dos temas pertinentes, em quatro grandes grupos: conforto termoacústico dos 

espaços urbanos abertos (um panorama sobre clima urbano, ventos, conforto e a relação com 

a vegetação); utilização de barreiras como ferramenta para conforto; a percepção dos 

usuários relativa ao tema; e o uso do LAI como instrumento de classificação de espécies 

vegetais. 
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O terceiro capítulo apresenta a definição dos materiais e métodos utilizados nas 

medições, a descrição da área de estudo e das amostras avaliadas, bem como as 

considerações e condições adotadas. 

No quarto capítulo são apresentados os resultados obtidos e as análises das relações 

entre as variáveis, bem como as limitações encontradas nesta etapa. 

O quinto capítulo traz a discussão sobre a comprovação das hipóteses, com as 

considerações esperadas em relação às encontradas, bem como a conclusão dos estudos, as 

considerações finais e as sugestões de trabalhos futuros visando a continuidade da linha de 

pesquisa. 

Após o quinto capítulo, encontram-se as referências completas da tese.  
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2 REVISÃO DO TEMA E ESTADO DA ARTE 

 

2.1 CONFORTO TERMOACÚSTICO NOS ESPAÇOS URBANOS ABERTOS 

  

A importância dos espaços públicos abertos é cada vez maior em centros urbanos, 

funcionando como uma possibilidade de lazer e descanso fora dos compartimentos de 

moradias e trabalho. A variedade de usos é ampla e depende de vários fatores como conforto 

termoacústico, percepção de segurança, qualidade do ar e ergonomia, entre outros. A 

sensação de conforto compreende um conjunto de condições ideais que torne atrativa a 

permanência dos usuários; os parâmetros que definem essas condições estão 

interconectados, de forma que devem atuar simultaneamente para atingir o objetivo 

desejado. É preciso criar espaços urbanos confortáveis para melhorar a qualidade ambiental 

das cidades, em locais onde as pessoas circulam a pé, de transporte público ou por outros 

meios não motorizados (DUARTE, 2015). 

 

2.1.1 Clima urbano 

 

Em um estudo de Johansson et al. (2013), seis diferentes tecidos urbanos foram 

simulados considerando um dia típico de verão na cidade de São Paulo, SP, Brasil, combinando 

modelos de mesoescala e de microescala. Enquanto a temperatura do ar e a umidade relativa 

do ar apresentaram resultados semelhantes em todas as áreas, a temperatura radiante média 

e a velocidade dos ventos variaram bastante, entre as áreas e dentro delas. O conforto térmico 

mostrou-se especialmente pobre em áreas não sombreadas; o melhor resultado foi 

encontrado onde havia solo nu e área arborizada com cobertura completa pelas copas das 

árvores. 

Dimoudi e Nikolopoulou (2003) realizaram alguns estudos paramétricos para 

identificar o impacto da vegetação no microclima urbano, na escala do quarteirão, 

especialmente dos efeitos térmicos e de acesso ao sol e à luz natural. Os estudos foram 

realizados para período do verão. Importantes parâmetros foram adotados; na configuração 

da vegetação foi considerada uma permeabilidade aos ventos da ordem de 40% com base em 

bibliografia consultada. Os resultados demonstram claramente os efeitos benéficos da 

vegetação no microclima da rua à sotavento do parque; os efeitos benéficos não se restringem 



32 

à área verde em si mas estende-se ao entorno, amenizando ilhas de calor e beneficiando 

grandes centros urbanos. 

Segundo Yuan et al. (2017), as árvores apresentam três funções principais para o 

microclima urbano: o sombreamento, que reduz os ganhos de calor pelos edifícios e pelo solo; 

a evapotranspiração (KONG ET AL.,2017), que diminui o calor armazenado na camada de 

dossel urbano, e a barreira aos ventos, este último ainda não totalmente compreendido.  

 

2.1.2 Os ventos no macroclima e no microclima 

 

Compreender a circulação dos fluxos de ar e seu impacto nas condições de conforto 

das pessoas é essencial para projetar espaços verdes no ambiente urbano. 

Javadi e Nasrollahi (2021) realizaram uma ampla revisão dos estudos já efetuados a 

respeito de áreas verdes urbanas e a saúde dos cidadãos, nos diversos fatores interferentes. 

Em relação aos ventos, realçam a importância da gestão da circulação dos ventos para o 

conforto térmico em espaços abertos. Para isso, é importante compreender o 

comportamento das diferentes camadas de fluxo de ar nesses espaços, sua relação com a 

geometria urbana e com as variáveis climáticas. Na mesoescala analisa-se as influências locais 

ao comportamento dos ventos, como a rugosidade do terreno e entorno, a forma do perfil 

vertical do vento e a profundidade da camada urbana.  

Oke (1987) realizou importantes experimentos com ventos na mesoescala (104 a 2 x 

105 m) e na microescala (10-2 a 103m) que são referência até os dias de hoje; cita que a 

influência efetiva da atmosfera na superfície terrestre concentra-se nos dez quilômetros 

inferiores. Seus estudos foram retratados em muitas pesquisas posteriores (OKE, 2006; 

MASCARÓ, 2004; PRATA, 2005; LOPES, 2007; ERELL, 2011). Quando o ar flui do campo para a 

cidade, as diferentes condições de contorno na rugosidade do solo pela urbanização formam 

duas subcamadas com distintos comportamentos aos ventos: a camada limite urbana (na 

mesoescala) e a camada de dossel urbana abaixo do nível dos telhados, entre os edifícios (na 

microescala). O clima resultante na escala do pedestre é principalmente influenciado pelos 

microclimas do seu entorno imediato.  

Koenigsberger et al. (1977) afirma que a velocidade dos ventos é menor próximo ao 

solo do que em alturas maiores; essa diferença aumenta com a maior rugosidade do solo. 

Alguns dados de rugosidades típicas para diferentes tipos de terreno, obtidos a partir de 
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medições de campo, foram reproduzidos por Mascaró (2004) com dados citados por Saraiva 

(1994) conforme a Tabela 1. 

 

Tabela 1 – Rugosidades típicas para diferentes terrenos  

 

Fonte: Mascaró (2004, p. 42) 
 

Em estudos de conforto térmico para a cidade de Hong Kong, Cheng e Ng (2006) 

buscaram compreender os efeitos dos ventos para pedestres em três categorias: a força 

mecânica do vento, o efeito do vento frio na pele exposta e o conforto térmico, e concluíram 

que a melhor forma para avaliar essas questões é definir limites adequados da velocidade, em 

função das atividades e dos locais estudados, bem como do tempo de exposição a essas 

condições.  

Penwarden (1973) classificou os efeitos mecânicos do vento em relação ao pedestre 

a partir da escala de Beaufort, concebida em 1806 para atividades no mar, estabelecendo 

limites aceitáveis para o pedestre; em Penwarden (1975) é definida uma escala de tempo 

envolvida nesses limites. A escala de Beaufort e suas classificações (Tabela 2) também é citada 

por outros autores (AINSLEY ET AL., 1977; KOENIGSBERGER ET AL., 1977; SARAIVA, 1994; 

MASCARÓ, 2004; PRATA, 2005; CHENG; NG, 2006). 
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Tabela 2 – Escala de Beaufort e a descrição do vento correspondente (colunas I e II), relacionados aos limites de 
velocidade e seus efeitos sobre as pessoas (colunas III e IV) 

 

I                      II                          III                                         IV 

 

 

Fonte: Mascaró (2004, p. 44) a partir de Penwarden (1975) 

 

Como resultado de amplos estudos de campo e em túnel de vento, Murakami e 

Deguchi (1981) propõem limites mais rigorosos (Tabela 3). 

 
Tabela 3 – Critério de limites para efeitos da força do vento proposto por Murakami e Deguchi (1981) em 

função das velocidades 
 

CATEGORIA VELOCIDADE 
(m/s) 

DESCRIÇÃO DOS EFEITOS 
DOS VENTOS 

OBSERVAÇÕES 

I < 5 Sem efeitos  No caso das mulheres, algum efeito no 
cabelo e saias 

II 5-10 Algum efeito Passos às vezes irregulares, cabelos e saias 
consideravelmente perturbados 

III 10-15 Efeitos sérios Passos irregulares, passos com dificuldade 
de controle, parte superior do corpo se 
inclina para o vento 

IV > 15 Efeitos muito sérios Perigoso para idosos, passos sem 
possibilidade de controle, corpo soprado 
para o lado ou para sotavento 

 

Fonte: Murakami e Deguchi (1981, p. 308), traduzido pela autora 
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Com base em estudos anteriores e em suas pesquisas, Soligo et al. (1998) definiram 

um critério de força do vento com base na frequência de ocorrência e não com base nas 

intensidades máximas em uma pequena porcentagem do tempo (Tabela 4). 

 
Tabela 4 – Critério de limites para efeitos da força do vento proposto por Soligo et al. (1998) em função das 

velocidades e frequências de ocorrência 

CATEGORIA VELOCIDADE 
(m/s) 

FREQUÊNCIA DE OCORRÊNCIA 
(%) 

I 0 a 2,5 ≥ 80 

II 0 a 3,9 ≥ 80 

III 0 a 5,0 ≥ 80 

IV > 5,0 ≥ 80 

V ≥ 14,0 ≥ 0,1 

Fonte: Cheng e Ng (2006, p. 237) a partir de Soligo et al. (1998), adaptado pela autora 

 

 Na avaliação de Cheng e Ng (2006), os critérios adotados por Murakami e Deguchi 

(1981) e por Soligo et al. (1998) indicam que uma velocidade do vento superior a 5 (m/s) é 

considerada desconfortável, por demonstrar ser um limite de conforto dinâmico para o 

pedestre. Este limite é compartilhado por outros autores. 

A respeito do conforto em espaços abertos influenciado pelos ventos, os estudos 

devem servir de base para soluções práticas e diretrizes para planejadores.  Em sua revisão, 

Javadi e Nasrollahi (2021) citam algumas recomendações para o gerenciamento dos ventos 

em espaços abertos: 

[...] As estratégias recomendadas mais importantes foram as seguintes: 1) evitar 
colocar espaços urbanos abertos próximos aos prédios que são mais altos que a 
altura média das áreas urbanas circundantes; 2) evitar colocar espaços urbanos 
conectados a ruas lineares longas; 3) considerar as passagens entre ou sob edifícios 
que levam a um espaço aberto, onde o vento pode acelerar e criar um ambiente de 
vento desagradável; 4) projetar as dimensões do espaço urbano de tal forma que o 
vento possa fluir principalmente acima do espaço; 5) usar quebra-ventos na forma 
de ambas as estruturas permeáveis (como cercas abertas, vegetação, etc.) e 
estruturas sólidas (como paredes, edifícios, etc.). Para obter mais informações, 
consulte “Projetando Espaços Abertos no Ambiente Urbano: Uma Abordagem 
Bioclimática” editado por Marialena Nikolopoulou2 (JAVADI; NASROLLAHI, 2021, p. 
9, tradução da autora). 

 

 
2 Nikolopoulou, Marialena. Centre for renewable energy sources (C.R.E.S). Designing Open Spaces in the Urban 
Environment, A Bioclimatic Approach, Athens, 2004. 
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O efeito dos ventos sobre as pessoas deve ser observado tanto na condição de verão 

quanto na condição de inverno; Nikolopoulou (2004) ressalta que, de acordo com o clima, 

determinado nível de vento pode ser considerado desejável ou indesejável. Também 

esclarece que os efeitos diretos do vento podem ser divididos em duas categorias principais: 

efeitos mecânicos e efeitos térmicos; o grau de conforto e a tolerância à intensidade dos 

ventos variam, entre outros fatores, em função do tempo de exposição a eles e do tipo de 

atividade que está sendo exercida. Seus estudos indicam que barreiras aos ventos compostas 

por elementos permeáveis, como a vegetação, são os mais adequados na grande maioria dos 

casos. 

Hsieh et al. (2016) realizaram medições de campo para investigar o efeito das 

vegetações no microclima e no ambiente térmico de áreas de pedestres; verificou-se que o 

excesso de vegetação diminuiu a entrada de ventos nos parques, prejudicando o conforto 

térmico por não terem sido plantadas com um planejamento adequado. Observou-se que a 

velocidade do vento e o sombreamento são as duas principais variáveis que influenciam o 

índice de conforto humano no verão. Concluiu-se, contudo, que estudos em outros locais e 

em outras estações do ano são necessários. Barreiras vegetais aos ventos frios também são 

importantes para o conforto térmico em outras épocas do ano. 

Goulding et al. (1993) fazem importantes colocações a respeito dos fatores positivos 

e negativos da utilização de árvores como proteção aos ventos ao longo das estações:  

 
[...] Em muitos casos as direções do impacto do vento adverso podem variar 
bastante, e essas políticas são então de benefício limitado. Há também conflitos 
entre as necessidades de abrigo aos ventos de inverno e o desejo de boa ventilação 
de verão que tem que ser resolvida. Então em muitos casos uma vegetação 
amplamente dispersa mas cuidadosamente colocada proporciona a melhor solução. 
[..] O balanço entre as estações quentes e frias também difere bastante em 
diferentes regiões. As estratégias para o desenho de abrigo para o vento precisam 
portanto ser definidas para atender aos desafios locais. Abordagens quantitativas 
são mais prováveis para ajudar o planejador a tomar decisões mais acertadas do que 
apenas abordagens qualitativas (GOULDING ET AL., 1993, p. 35, tradução da autora). 
  

Para Prata-Shimomura et al. (2010), ferramentas que permitem a visualização da 

ação dos ventos são muito úteis para os projetistas para melhor compreender o 

comportamento da ventilação natural de áreas urbanas. Os ensaios em túnel de vento 

apresentam a vantagem de permitir a rápida compreensão de alternativas de mudanças para 

planejamentos futuros. 
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A relação entre ventos e outros parâmetros microclimáticos também foram 

estudados por Wu e Kriksic (2012), com simulações em túnel de vento e em Computational 

Fluid Dynamics (CFD), e por Blocken et al. (2012), que relaciona conforto e segurança dos 

pedestres quanto aos ventos. 

Brown (1995) cita que o método do túnel de vento é bastante utilizado e eficiente, 

no entanto requer condições semelhantes no local a ser utilizado, necessitando às vezes de se 

fazer algumas suposições. Olgyay (1963) foi pioneiro nestes estudos. 

Martins et al. (2018) estudaram várias técnicas para avaliação dos ventos na altura 

dos pedestres em ensaios no túnel de vento. Afirmam que para o conforto térmico existe uma 

dificuldade na definição dos critérios, por não existir um consenso, mas que de um modo geral 

a preocupação gira em torno da definição de uma velocidade limite para os ventos, 

considerando-se ou não a incidência de rajadas. 

Novak et al. (2000) realizaram experimentos em campo e em túnel de vento e os 

resultados mostraram-se em bom estado de compatibilidade geral, podendo apresentar 

diferença na distribuição vertical da área foliar; os efeitos de abrigo de árvores em escala 

aumentaram à medida que a densidade das árvores também aumentou, e os estudos sugerem 

que o espaçamento entre árvores também modula o tamanho dessas estruturas.  

 

2.1.3 Vegetação e conforto térmico 

 

A relação entre árvores e conforto térmico é descrita em inúmeros estudos sob diversos 

aspectos, com respostas positivas para locais com maiores quantidades de árvores (WU; CHEN, 2017; 

LAI ET AL., 2019; MEILI ET AL., 2021). Os benefícios são inúmeros, tanto no aspecto do conforto físico 

quanto no psicológico. “Os espaços verdes, as áreas abertas, são bons para a cidade. Se a paisagem 

natural aberta vai ser modificada é importante que o projetista tenha um conhecimento do microclima 

local. Ele deve levar em conta que o clima será modificado pelas suas decisões de projeto.” (CORBELLA; 

YANNAS, 2013, p. 173). 

O excelente comportamento das vegetações em climas quentes deve-se a vários fatores. A 

temperatura superficial da folha é baixa, mesmo absorvendo grande quantidade de energia, mantendo 

sua temperatura superficial mais baixa que de superfícies inertes igualmente expostas (RIVERO, 1986), 

uma vez que são necessárias grandes quantidades de energia para mudar a água do estado líquido 

para o gasoso durante a transpiração (BONAN, 2002). 
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É fato reconhecido que as árvores são ferramentas eficazes na mitigação das ilhas de 

calor urbanas, reduzindo a temperatura do ar, entre outros fatores, por promover a 

evapotranspiração e por interceptar a radiação de ondas curtas incidente nas superfícies 

terrestres; a composição da vegetação e sua configuração contribuem para a redução do calor 

na escala da cidade. Wu e Chen (2017) concluíram em seus estudos que otimizar o arranjo 

espacial das árvores leva à redução do calor sensível e da temperatura do ar também na escala 

do bairro. A implementação de infraestrutura verde (Urban Green Infrastructure, UGI) ajuda 

na redução da temperatura do ar em espaços urbanos, oferecendo também outros benefícios 

como redução da poluição do ar e criação de um habitat favorável à biodiversidade (NORTON 

ET AL., 2015).  

Wong e Chen (2009) ressaltam que o efeito refrescante dos parques em seu entorno 

urbanizado pode representar economia de energia nos edifícios próximos, em climas tropicais, 

chegando a dez por cento em simulações efetuadas; além do benefício térmico, há também 

benefícios inestimáveis sob os pontos de vista ecológico e social. Há outros benefícios 

econômicos relativos às árvores (ARNOLD, 1993); além dos valiosos benefícios psicológicos, 

há os benefícios educacionais no habitat urbano, por meio da natureza das árvores que 

ajudam na compreensão intuitiva do clima e das estações. Os benefícios utilitários são os mais 

conhecidos: clima e qualidade do ar, entre outros; os benefícios econômicos são também 

importantes, influindo no valor de mercado de imóveis, que são mais valorizados por estarem 

em uma área arborizada. Mendes et al. (2021) citam a importância das árvores por seus 

relevantes benefícios ecossistêmicos e apresentam um método simplificado para 

quantificação desta valoração, com base na relação entre três parâmetros básicos: área da 

copa, Índice de Área Foliar (IAF ou Leaf Area Index, LAI) e um parâmetro de valor médio por 

metro quadrado de copa encontrado na literatura; nos resultados obtidos com aplicação do 

método em pesquisa de campo, cerca de sessenta mil árvores urbanas podem retornar R$ 41 

milhões (USD 8,2 milhões) por ano em serviços ecossistêmicos. 

Arnold (1993) ainda destaca que um benefício microclimático menos mensurável nas 

cidades é a redução na velocidade dos ventos; árvores são importantes para barrar os ventos 

de inverno pela qualidade permeável de suas copas. 

Lai et al. (2019) avaliaram diversas estratégias de mitigação do calor urbano, 

principalmente em climas quentes e secos, concluindo que a vegetação no meio urbano 

promove mais resfriamento em áreas abertas do que em espaços urbanos compactos. Além 



39 
 

 

do resfriamento direto por transpiração, as árvores reduzem a temperatura do ar por meio de 

sombreamento das superfícies.  

Chen et al. (2014) fizeram um levantamento por imagem para a cidade de Pequim 

buscando a relação entre as ilhas frias urbanas (Urban Cool Islands, UCIs) e elementos da 

cidade divididos nas categorias: árvores, arbustos, grama, cultivos, rios e lagos. Foram 

encontradas grandes diferenças entre os valores das métricas para diferentes vegetações; os 

efeitos da forma do espaço verde urbano foram mais sentidos na estação fria. Os resultados 

obtidos sugerem que uma combinação de tipos verdes urbanos e padrões métricos específicos 

são importantes para analisar a influência de padrões verdes urbanos em UCIs e para projetos 

de áreas verdes urbanas. 

Seguindo linha semelhante, Sodoudi et al. (2018) estudaram a influência das 

configurações espaciais de áreas verdes em seu poder de resfriamento por meio de 

simulações; cinco diferentes tipos de vegetação (árvores com copas grandes, árvores com 

copas pequenas, sebes e arbustos, grama de 50 cm e grama de 10 cm) foram colocadas em 

cinco configurações diferentes (área verde integrada, áreas verdes pontilhadas esparsas, 

áreas verdes pontilhadas densas, áreas verdes paralelas à direção do vento e áreas verdes em 

forma de cinturão verticais à direção do vento). Como resultado, a configuração espacial e o 

tipo de vegetação afetam em conjunto a eficiência do efeito de resfriamento das áreas verdes. 

O maior efeito de resfriamento ocorreu no cenário de áreas verdes em forma de cinturão 

paralelas à direção do vento e com grande dossel de árvores. 

Yang et al. (2018) pesquisaram os efeitos dos materiais de pavimentação, vegetação 

e corpos d'água sobre microclima urbano e conforto térmico em uma área residencial de 

Cingapura, com pesquisas de campo e simulações. Verificou-se que materiais de pavimento 

com alto albedo e corpos d’água não são eficazes na redução do estresse térmico em 

condições de clima quente e úmido; a combinação de árvores de sombra sobre grama resultou 

como a estratégia paisagística mais eficaz para resfriar o microclima. 

Ng et al. (2012) realizaram estudos com diferentes quantidades e tipos de vegetação 

por modelagem e medições de campo em Hong Kong, que tem uma alta relação altura-largura 

da rua (H/W); entre outros resultados, concluiu-se que para baixar a temperatura do ar na 

altura dos pedestres em torno de 1oC é necessário ter árvores em aproximadamente 33% da 

área urbana. 
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Kong et al. (2017) estudaram como diferentes árvores regulam o conforto térmico, 

pesquisando o impacto de várias árvores nas condições micrometeorológicas urbanas em 

ambientes abertos e de alta densidade. Foram avaliadas cinco formas específicas; o estudo 

mostra que as árvores plantadas em ambientes de alta densidade são mais eficazes na 

melhoria do conforto térmico dos pedestres do que em espaços abertos, e que árvores com 

copa grande, tronco curto e copa densa são as mais eficientes na redução da temperatura 

radiante média, melhorando o conforto térmico dos grandes centros urbanos. 

A vegetação pode alterar o microclima urbano; muitos estudos de clima urbano 

relacionam o conforto térmico ao ar livre (Outdoor Thermal Comfort, OTC) com o Índice 

Climático Termal Universal (Universal Thermal Climate Index, UTCI). Em uma modelagem feita 

por Meili et al. (2021), concluiu-se que um aumento na cobertura arbórea é mais eficiente em 

diminuir o UTCI durante o dia, enquanto uma fração mais alta do solo vegetado fornece mais 

resfriamento no período da noite. Uma atenção importante deve ser dada ao favorecimento 

de cobertura vegetada do solo, além do aumento e preservação da vegetação arbustivo-

arbórea para o OTC em áreas urbanas. 

Javadi e Nasrollahi (2021) fizeram uma ampla revisão dos estudos do papel do 

conforto térmico na saúde e dos benefícios das áreas verdes urbanas. Os determinantes 

ambientais considerados mais importantes para a saúde individual das pessoas em centros 

urbanos envolvem a acessibilidade aos espaços verdes, por permitirem atividades físicas ao 

ar livre, contatos sociais e descanso em ambientes com melhor qualidade do ar. 

As pesquisas ora comentadas servem de importante orientação e referência a 

planejadores urbanos nos projetos de espaços urbanos abertos. 

 

2.1.4 Vegetação e conforto acústico 

 

Muitas pessoas citam as árvores como elementos atenuadores de ruído urbano. A 

bibliografia disponível não confirma esta afirmação em termos quantitativos. Diante da 

insistência de colocações como esta, despertou-se a intenção de aprofundamento nesta 

questão. Segundo Bistafa (2011), muitas pessoas afirmam que a vegetação atenua o ruído 

ambiente, mesmo quando as medições indicam que não houve atenuação significativa; o 

autor considera que talvez a razão seja psicológica, ou que a sensibilidade auditiva humana 

perceba alterações não captadas pelos medidores sonoros. 
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Kragh (1981) afirma que o plantio de cinturões de árvores e arbustos entre as 

estradas e as habitações podem influenciar na qualidade ambiental das áreas residenciais, 

porém devido a fatores não acústicos; outra possibilidade considerada é que os danos sejam 

reduzidos devido a mudanças no espectro sonoro que não afetam o nível de ruído medido. 

Em estudos anteriores, Kragh (1979) afirmou que a diferença de atenuação acústica entre um 

terreno coberto de grama e através da vegetação foi quase o mesmo; atrás de denso cinturão 

de abrigos de 15 anos com 50 metros de largura, os níveis de ruído foram 8 a 9 dB mais baixos 

do que no piso coberto de grama, e atrás de um denso cinturão de abrigo de 10 a 20 anos, 

com 25 m de largura, níveis de ruído eram de 6 ou 7 dB menores, recomendando estudos 

adicionais. 

Martínez-Sala et al. (2006) tiraram importantes conclusões em seus estudos com 

atenuação sonora em função das frequências. Afirmam que em frequências inferiores a 1 kHz 

a vegetação é transparente ao som; em baixas frequências, o efeito do solo é o mecanismo 

mais importante, embora abaixo de 500 Hz o nível sonoro aumente em algumas frequências; 

nas frequências médias, a atenuação sonora ocorre devido ao espalhamento por folhas e 

galhos; no geral as florestas atenuam o ruído principalmente nas frequências altas devido à 

absorção do som pela folhagem, mas é necessário ter algumas dezenas de metros de 

espessura de árvores para obtenção de baixos índices de atenuação. Bullen e Fricke (1982) 

chegaram a resultados semelhantes. 

Horoshenkov et al. (2007) chegaram a uma conclusão semelhante. Em condições 

homogêneas, é previsto que a propagação do som através da floresta é afetada apenas pela 

dispersão por troncos e folhagens; previsões numéricas sugerem que em condições de 

refração descendente do som, a atenuação extra atribuída à floresta está entre 2 e 6 dB, com 

o receptor a menos de cem metros de distância da fonte sonora. Para Egan (2000), uma 

cobertura de solo com vegetação densa pode atenuar 0,12 dB/m. 

Nos estudos feitos por Margaritis et al. (2018), os níveis de ruído nas áreas gramadas 

foram ligeiramente maiores do que os respectivos valores nas áreas cobertas por árvores; a 

vegetação densa poderia adicionar 2 a 4 dB(A) de redução adicional se comparado a uma área 

gramada ou com vegetação rasa. Além disso, sob o ponto de vista da saúde física e mental, 

destacam o valioso efeito dos espaços verdes na redução do nível de estresse urbano. 

Smyrnova et al. (2012) encontraram que a absorção pelas plantas depende da forma, 

tamanho e espessura das folhas, bem como da altura da planta; a vibração induzida na planta 
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pelos sons pode desempenhar um papel importante na absorção das frequências médias e 

altas; plantas e folhagens também podem funcionar como difusora do som, que refletem e 

espalham sua energia por elementos vegetais como troncos, galhos, caules e folhas, afetando 

a propagação sonora principalmente nas frequências médias e altas. 

Pathak et al. (2008) pesquisaram que um cinturão de vegetação promove redução 

sonora significativa; em áreas urbanas, cinturões de árvores acima de trinta metros podem 

funcionar como abafadores sonoros e reduzir de 4 a 8 dB, pela vibração de suas folhas. 

Experimentos de campo mostraram que maiores reduções são obtidas com o aumento da 

frequência sonora; em seus experimentos, a redução máxima ocorreu na faixa entre 400 Hz e 

4 kHz.  

Li e Kang (2020) examinaram as respostas das folhas das plantas por vibração aos 

sons ambientais, avaliando as influências das propriedades físicas das vegetações na 

amplitude vibracional velocidade e frequências, antes e depois da estimulação sonora. Para 

esse estudo, foram selecionadas nove espécies de plantas com ampla variedade de folhas, 

com diferentes tamanhos, espessuras e larguras. A amplitude das folhas após o estímulo 

sonoro variou entre as espécies, principalmente por causa das diferenças entre as texturas 

das folhas. Nas folhas das espécies suculentas as variações não foram significativas, por serem 

mais espessas e seu alto teor de água amorteceu as vibrações. Em contraste, folhas finas e 

membranosas foram altamente responsivas a estímulos sonoros. A relação entre as 

propriedades físicas e a vibração das folhas pode ser usada para estudar a resposta sonora e 

a redução de ruído em diferentes espécies vegetais. 

 

2.2 BARREIRAS COMO FERRAMENTAS PARA CONFORTO TERMOACÚSTICO 

 

2.2.1 Barreiras em geral 

 

Olgyay (1963) realizou estudos diversos que serviram de base a pesquisas posteriores 

e afirma que o tipo de quebra-ventos utilizado tem um efeito específico no padrão de fluxo 

resultante e em sua área de proteção; barreiras sólidas causam redemoinhos que reduzem 

sua efetividade. A proteção básica de uma barreira e as porcentagens de ventos resultantes 

após a incidência são retratadas na Figura 1. 
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Figura 1 – Efetividade de uma barreira frente à ação do vento, com indicação das porcentagens de vento 
resultantes após a barreira em relação à velocidade incidente 

 

Fonte: Olgyay (1963, p. 99) 

 

Segundo Brown e Gillespie (1995), o que mais interfere no desempenho das barreiras 

são: tamanho, localização, orientação e porosidade. Outros autores também citam que as 

barreiras permeáveis trazem melhores resultados (GEIGER, 1960; OMETTO, 1981; OKE, 1987; 

JONES, 1992; NIKOLOPOULOU, 2004; SANTIAGO ET AL., 2007; DONG ET. AL, 2010; ERELL ET 

AL., 2011; CHU ET AL., 2013; WU ET AL., 2013). 

Os estudos de Josse (1975) a respeito de barreiras acústicas são de extrema 

importância e servem de base para o desenvolvimento de novos experimentos. O fenômeno 

da difração em barreiras é avaliado, com os estudos de acústica geométrica. Segundo seus 

estudos, uma barreira não precisa ser pesada para ser eficaz; uma densidade superficial 

mínima de 10 Kg/m2 é suficiente para promover um amortecimento de 20 dB na transmissão 

através da barreira, desde que não seja vazada nem porosa em toda a sua espessura, o que 

não se aplica portanto para a vegetação, por mais densa que seja (ver item 2.2.3). 

Yaragal et al. (1997) realizaram estudos em túnel de vento com barreiras sólidas e 

porosas; as pressões médias do vento foram muito dependentes da porosidade; as pressões 

foram reduzidas em cerca de 60% nas barreiras porosas, contra 50% nas barreiras sólidas. 

Em seus estudos, Egan (2000) afirma que barreiras na linha de visão do receptor 

podem atenuar acima de 15 dB, dependendo da frequência sonora, da geometria da barreira 
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e de outros fatores, como a distância entre a fonte sonora e a barreira e sua relação 

geométrica com o receptor. 

Kurze e Anderson (1971) estudaram a difração sonora que ocorre nos limites das 

barreiras, com dados experimentais, por meio de uma análise que leva em conta a incidência 

de som em direção oblíqua à barreira, e inclui a região de transição da zona aberta para a zona 

de sombra atrás da barreira. 

Scholes et al. (1971) realizaram importantes estudos de barreiras acústicas em escala 

real, de várias alturas e com diferentes condições de vento. Para diminuir a interferência da 

absorção pelo solo, apenas os níveis de som logo acima da barreira e a lei do inverso do 

quadrado, com base nas distâncias da fonte e do ponto de recepção da barreira, foram 

considerados. Para as situações consideradas neste experimento, os valores de atenuação 

sonora variaram de zero a 28 dB. Os ventos podem ter uma influência significativa no 

desempenho da barreira, em algumas situações; este efeito é mais intenso sobre a atenuação 

em altas frequências, em locais mais baixos e distantes da barreira, mas tem pouco ou 

nenhum efeito na atenuação sonora de frequências mais baixas.  

 

2.2.2 Barreiras vegetais aos ventos 

 

Barreiras vegetais também podem ser utilizadas para sombreamento e são mais 

agradáveis na composição dos espaços. As árvores devem estar cuidadosamente situadas para 

controle dos ventos indesejáveis (WONG, 2009). 

De acordo com Rivero (1986), as alterações nas velocidades do vento quando este 

incide frontalmente contra uma barreira de árvores, considerando-se folhagens de densidade 

média, ocorre como indicado graficamente na Figura 2. Com a escala das distâncias em função 

da altura da barreira (H), observa-se que a velocidade do vento começa a diminuir antes de 

chegar na barreira, por formar nesta face uma pressão positiva; nota-se também que a maior 

proteção da barreira ocorre a uma distância entre quatro e cinco vezes a altura da obstrução. 

Esta redução corresponde à indicada por Oke (1978) para uma barreira de média densidade, 

que é citada como a que fornece o melhor abrigo global por combinar o amortecimento mais 

aerodinâmico (com menos turbulências) com o melhor abrigo global aos ventos. 
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Figura 2 – Efetividade de uma barreira de árvores frente à ação do vento 

 

Fonte: Rivero (1986, p.117) 

 

O desempenho de quebra-ventos também é retratado por Goulding et al. (1993). As 

características básicas de uma barreira de árvores são mostradas na Figura 3 em função da 

altura da barreira. A resistência ao fluxo de ar, e portanto o desempenho da barreira vegetal, 

depende de sua densidade; as porcentagens de redução das velocidades do vento em 

diferentes alturas e distâncias, para dois padrões de densidades de folhagem, são 

apresentadas na Figura 4. A maior atenuação ocorre logo após a barreira. 

 

Figura 3 – Características básicas dos fluxos do vento incidentes em uma barreira vegetal 

 

Fonte: Goulding et al. (1993, p. 35) 

 

Figura 4 – Porcentagens de redução na velocidade dos ventos em uma barreira vegetal e distâncias de 
influência em função da altura da barreira (H), para folhagens mais densas (gráfico superior) e menos densas 

(gráfico inferior) 
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Fonte: Goulding et al. (1993, p. 35) 

 

Nos experimentos de Simões (1987) com barreiras compostas por Grevillea robusta 

A. CUNN, o melhor efeito foi obtido entre 4H e 8H, embora seus efeitos sejam sentidos entre 

2H e 30H. A árvore ideal para funcionar como quebra-ventos é descrita como sendo ereta com 

topo flexível, perenifólia, de fácil crescimento e de copa não muito densa; a mais eficiente foi 

com 27% de permeabilidade. Conforme sua definição, a melhor proteção ocorre quando a 

porosidade é média e homogênea, com o mínimo de espaços vazios entre elas, de altura 

máxima possível e formando malhas para proteger em todos os ângulos de incidência dos 

ventos. Uma barreira mais densa promove maior proteção para menores distâncias; uma 

barreira menos densa traz menor proteção mas seu efeito abrange maiores distâncias. O 

ponto máximo de proteção é da ordem de 2H para barreiras mais densas, e de 4H para 

barreiras menos densas. 

Kuhns (2008) também estudou o efeito das árvores como barreira aos ventos, 

concluindo que quebra-ventos podem reduzir a velocidade dos ventos até trinta vezes sua 

altura, se estiver a favor dos ventos. 

Segundo Ometto (1981), quando o quebra-ventos é muito denso, ocorre intensa 

turbulência a sotavento com uma descida rápida do fluxo de ar ao solo, o que diminui o efeito 

protetor da barreira; isso ocorre com linhas de árvores de copa muito fechada desde o solo. 

A permeabilidade de 30% é considerada ideal pelo autor, que fornece um demonstrativo de 
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atenuação dos ventos para diferentes graus de permeabilidade da barreira e de velocidade do 

vento (Tabela 5). 

 

Tabela 5 – Esquema representativo da atuação de um quebra-ventos de altura H para diferentes 
permeabilidades e velocidades do vento 

GRAU DE 
PERMEABILIDADE 

(%) 

VENTO MÉDIO ATENUADO ENTRE 0 E 30 H (%) 

Velocidade do vento em aberto (m/s) 

EXTENSÃO DA ZONA DE ATENUAÇÃO (x H) 

Velocidade do vento em aberto (m/s) 

4 6 8 4 6 8 

20 40 44 41 41 43 47 

30 45 44 37 47 50 53 

40 40 38 33 51 49 48 

50 29 27 23 46 42 40 

70 17 14 2 34 31 28 

Fonte: Ometto (1981, p. 230) 

 

Wu et al. (2018) realizaram importante compilação global dos estudos já realizados 

sobre barreiras vegetais, buscando relações entre a capacidade de abrigo da barreira e sua 

porosidade, mesmo enfoque dado por Lee et al. (2014) e por Nord (1991). 

Lai et al. (2019) analisaram vários estudos desenvolvidos a respeito de barreiras aos 

ventos, considerando diferentes porosidades. Os ventos se intensificam nas bordas e telhados 

dos edifícios por criar altas diferenças de pressão entre as áreas de barlavento e sotavento 

diante da rigidez de suas superfícies; a natureza porosa das árvores cria uma diferença de 

pressão muito menor, causando mudanças suaves na velocidade dos ventos.  

Nos estudos feitos por Park et al. (2012) em um modelo em escala, os ventos foram 

reduzidos em até 51% com a colocação de quatro árvores na calçada. 

A velocidade dos ventos foi analisada a uma altura de dois metros por Heisler (1990) 

em bairros com casas unifamiliares com densidades de construção entre 6% e 12% da área e 

densidades de cobertura arbórea entre 0 e 77%; locais com casas sem árvores reduziram cerca 

de 22% dos ventos em relação aos ventos medidos no aeroporto próximo (de referência), 

enquanto em locais com casas semelhantes acrescidas de 77% de cobertura arbórea, a 

redução passou para 65% no inverno e 70% no verão. Posteriormente, Heisler et al. (1994) 
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mediram amplamente a velocidade do vento em diferentes locais em Chicago (EUA), 

concluindo que árvores podem diminuir a velocidade dos ventos em até 90%. 

Alcoforado et al. (2009), no estudo de caso para a cidade de Lisboa, citam que a 

diversificação das áreas verdes em um espaço urbano dá origem a diferentes tipos de 

microclimas, o que favorece a utilização em diferentes épocas do ano; recomendam a 

preservação das áreas verdes existentes, por seus conhecidos benefícios, sugerindo também 

a criação de novos espaços vegetados onde possível, com uma estrutura interna diversificada 

e quebra-ventos densos a sotavento dos espaços de lazer externos.  

Em uma abordagem sobre espaços de estar externos, Rivero (1986) fornece alguns 

exemplos de configurações de barreiras com árvores, dependendo da proteção desejada 

(Figura 5).  

 

Figura 5 – Configurações de barreiras com árvores 

 

Fonte: Rivero (1986, p. 117) 

 

 

2.2.3 Barreiras vegetais aos ruídos 

 

Segundo Josse (1975), considera-se com frequência uma barreira vegetal na borda 

de vias de tráfego como um meio eficaz de atenuar a intensidade do ruído transmitido, porém 

isto apenas acontece quando se trata de espessuras de vegetação significativas, como várias 

dezenas de metros. Na Figura 6 estão representados os resultados de medições realizadas na 

presença de vegetação muito densa. 
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Figura 6 – Amortecimento acústico devido à vegetação, em zona tropical 

 

Fonte: Josse (1975, p. 93), traduzido pela autora 

 

Ainda conforme Josse (1975), a baixa atenuação sonora pela vegetação ocorre 

porque o som penetra entre as folhas, ramos e troncos sem enfraquecer muito; essa 

atenuação ocorre de forma linear, sendo da ordem de 0,1 dB por metro para as frequências 

na faixa de 500 Hz (em vegetação típica da cidade de Paris). 

Lisot (2013) realizou estudos de medições acústicas verificando a viabilidade de 

validar a simulação computacional de barreiras acústicas utilizando-se como ferramenta 

modelos em escala reduzida ao ar livre. Ferreira Neto (2002) também realizou estudos de 

barreiras acústicas ao ar livre, com foco na eficiência da barreira e na qualidade sonora 

resultante, sob aspectos tanto objetivos quanto subjetivos. 

De acordo com Renterghem (2012a), a atenuação do ruído de tráfego pela vegetação 

aumenta conforme é aumentado o diâmetro do tronco e diminuída a distância entre as 

árvores. Em outro estudo, Renterghem (2012b) avaliou diferentes formatos de muros x 

taludes de terra com extensas áreas livres na faixa posterior e constatou que os fatores que 

interferiram na velocidade do vento foram o ângulo de inclinação da encosta (relação base / 

altura / plano no topo), direção e intensidade do vento incidente. 

Posteriormente, Renterghem (2014) concluiu que barreiras vegetais de pequena 

espessura são adequadas para redução do ruído de tráfego, especialmente em locais com 

pouco espaço para inserção de barreiras espessas. 

Renterghem et al. (2015) estudaram formas de reduzir o ruído de tráfego por meios 

naturais e concluíram que elementos naturais têm o potencial de diminuir o ruído de tráfego, 
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sob a forma de complementação de dispositivos não naturais, mas com aplicabilidade 

bastante dependente do espaço disponível para a atenuação sonora.  

Fang e Ling (2003) avaliaram a redução sonora de 35 cinturões de árvores 

permanentes e concluíram que os fatores interferentes nos resultados eram a espessura, 

altura e comprimento dos cinturões, além da visibilidade através da vegetação. Nesse estudo, 

observou-se que a influência da altura da vegetação se torna insignificante acima de 4 m, e a 

largura acima de 50 m; foram escolhidos 18 dos 35 cinturões que se enquadravam nessas 

dimensões, e com um estudo mais aprofundado desta seleção, foi elaborado um mapa de 

visibilidade e largura para redução do ruído (Figura 7), cujas linhas dividiram a área em quatro 

regiões (A-D). Na região A, a visibilidade foi um fator influente. Na região B, a largura era o 

fator mais importante. A região C foi a menos eficaz na redução de ruído, com a largura sendo 

o fator mais acentuado. A região D teve a pior eficácia na atenuação, com valores inferiores a 

3 dB(A). 

 

Figura 7 – Visibilidade e largura em relação à atenuação relativa da vegetação 

 

Fonte: Fang e Ling (2003, p. 193), traduzido pela autora 

 

Fang e Ling (2005) estudaram a redução sonora de 6 cinturões de árvores variando 

as alturas e as distâncias posteriores. Foram avaliados os seguintes parâmetros: visibilidade, 

altura, espessura, altura e distância da fonte ao receptor, cujos resultados geraram um mapa-

guia com os índices de redução sonora pelos cinturões. 
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Cinturões verdes também foram estudados por Karbalaei et al. (2015), com 

resultados significativos para cinturões com larguras de 25 m, 50 m e 100 m para atenuação 

do ruído de tráfego. 

Ow e Gosh (2017) realizaram estudos com barreiras acústicas compostas por 

vegetação de densidade moderada a alta para controle do ruído de tráfego; concluíram que 

uma barreira com cinco metros de profundidade é adequada para a atenuação acústica. 

Saliunas e Volkovas (2015) estudaram barreiras acústicas em três situações variando 

a distância e a intensidade do tráfego; concluíram que a efetividade das barreiras foi menor 

para as baixas frequências e maior para as frequências médias e altas. 

Ma et al. (2010) realizaram medições em barreiras vegetais uniformes e em não 

uniformes, e concluiu-se que em barreiras não uniformes, com a parte baixa mais densa e a 

parte alta menos densa, as vantagens de barreira estarão mantidas, reduzindo a velocidade 

de propagação dos ventos. 

Fan et al. (2010) estudaram seis espécies vegetais com diferentes arranjos e 

densidades e as atenuações sonoras resultantes, no intuito de estabelecer um modelo de 

barreira ao som ecológico; concluíram que há uma notável diferença nas atenuações das 

frequências baixas e altas em função dos diferentes arranjos, e que cada espécie apresenta 

um espectro característico de atenuação do ruído. 

Estudos de controle da poluição do ar por barreiras acústicas ou vegetação tiveram 

resultados positivos para Lee et al. (2018); outros estudos neste sentido foram realizados por 

Pournazeri e Princevac (2015). 

 

2.3 A PERCEPÇÃO DOS USUÁRIOS NO CONFORTO TERMOACÚSTICO EM ESPAÇOS ABERTOS 

 

Arnold (1993) destaca que as árvores urbanas são utilizadas para estabelecer limites 

espaciais:  

 
Elas compõem as paredes e tetos dos ambientes externos, mas com muito mais 
sutileza que a maior parte dos materiais de construção utilizados na arquitetura. 
Criam ritmos espaciais para incrementar a experiência de se mover pelos espaços 
externos. A estrutura e a textura das árvores dão o senso de escala nos espaços 
urbanos. Árvores decíduas expressam a mudança das estações pelas variações na 
folhagem e na floração.  Registram o tempo e as variações meteorológicas pelo seu 
ritmo de crescimento (ARNOLD, 1993, p. 22, tradução da autora). 
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Maffei et al. (2013) realizaram estudos sobre a influência das características visuais 

das barreiras na percepção do ruído de tráfego em três aspectos: visibilidade da fonte de 

ruído, questões estéticas das barreiras e níveis de ruído resultantes; os resultados indicaram 

que no caso de barreiras transparentes, o ruído percebido e a sonoridade foram menores do 

que com as barreiras opacas, sendo que com o aumento dos níveis de ruído esta diferença 

torna-se maior. 

Jiang e Kang (2016) realizaram estudos combinando desempenho acústico e visual de 

barreiras, com variação de distâncias, cenários e intensidade do tráfego; as barreiras mais 

altas apresentaram melhor desempenho em posição distante, mas não quando próximo à 

barreira. Os efeitos foram regulares ou insignificantes, como com cinturão de árvores. 

Os efeitos dos fatores audiovisuais foram estudados por Hong e Jeon (2014); entre 

outros resultados, concluíram que a vegetação aumenta a redução de ruído percebida, 

citando também a percepção quanto à importância estética das barreiras. 

 

2.3.1 Percepção quanto ao conforto térmico 

 

Estudos realizados por Yang et al. (2013) em Singapura avaliaram as percepções e as 

preferências de conforto térmico em espaços abertos através de entrevistas com usuários; os 

resultados indicam que as pessoas podem tolerar uma temperatura mais alta em condições 

externas do que em condições semi-exteriores ou interiores em clima tropical. 

Stathopoulos et al. (2004) investigaram a relação entre o nível de conforto em 

atividades humanas típicas e os principais indicadores climáticos (velocidade, temperatura do 

ar, umidade relativa e radiação solar), estabelecendo critérios para o conforto humano ao ar 

livre. Estudo semelhante foi desenvolvido por Sarhadi e Had (2020), que constataram que os 

quatro indicadores climáticos citados acima são os que mais definem a sensação de conforto 

térmico em espaços abertos. 

Monteiro e Alucci (2010a) realizaram estudos comparativos na cidade de São Paulo, 

no Bairro da Luz (região central) e na Cidade Universitária, com pesquisas laboratoriais e de 

campo, além de simulações computacionais e questionários relativos à sensação térmica dos 

usuários. Foram quantificadas as variáveis ambientais, individuais e subjetivas, entre outras. 

Os resultados obtidos no Bairro da Luz foram menos previsíveis que os obtidos na Cidade 

Universitária, pelo fato do bairro estar em situações urbanas reais, mais diversas e menos 
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controláveis, em contraste com o bairro estudantil onde as experiências têm caráter mais 

laboratorial. Os índices preditivos apresentaram resultados significativos para a predição da 

percepção de sensações térmicas. Novos estudos no Bairro da Luz foram realizados 

(MONTEIRO; ALUCCI, 2012), considerando-se diferentes atividades físicas, conjuntos de 

vestimentas e também diferentes condições de aclimatação. Os resultados do modelo com 

ajuste baseado na aclimatação dos entrevistados apresentaram melhor correlação com as 

bases empíricas do que os resultados obtidos com o modelo que foi proposto originalmente. 

Em outros estudos, Monteiro e Alucci (2010b) apresentaram um levantamento dos 

estudos já desenvolvidos na área, classificando os modelos preditivos e seus respectivos 

índices, fazendo um importante comparativo dos resultados obtidos e a proposição de novas 

faixas interpretativas. 

Yu et al. (2021) estudaram a turbulência do fluxo de ventos na percepção dos 

pedestres, por meio de questionários aplicados a usuários expostos a várias condições de 

vento urbano simuladas. Os resultados confirmam que o aumento da intensidade da 

turbulência melhora a sensação de frescor, reduzindo a temperatura da pele, em climas 

quentes. 

Em seus estudos, Kenawy e Elkadi (2021) buscaram identificar o efeito da diversidade 

cultural e do contexto climático dos usuários de lugares urbanos, bem como suas percepções 

térmicas e níveis de conforto, interligando questionários, medições de campo e observações, 

no verão e no inverno. Os resultados indicam variações estatisticamente significativas nos 

votos de sensação térmica, com definição de fatores de adaptação térmica para diferentes 

contextos culturais e climáticos, o que tem grande importância ao projetar lugares urbanos 

dentro de comunidades multiculturais. 

As principais diferenças entre os estudos do conforto térmico em espaços internos e 

externos estão nos cálculos que consideram as roupas, o nível de atividade e o tempo de 

exposição e permanência, este geralmente menor em áreas externas do que em áreas 

internas. A sensação de conforto térmico influencia diretamente a satisfação ou insatisfação 

do usuário dentro das condições climáticas dos espaços abertos, definido as atividades a 

serem desenvolvidas (GAITANI ET AL., 2007). 

O conforto térmico em espaços abertos é uma parte importante para promover uma 

estadia confortável e favorecer a permanência de pessoas em locais públicos como praças e 

parques; este fator interfere também no turismo, como estudado por Fabbri et al. (2020). 
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Para Nikolopoulou et al. (2001), uma abordagem puramente fisiológica é inadequada 

para caracterizar o conforto nas condições ao ar livre; o ambiente térmico é de fato de 

primordial importância influenciando o uso desses espaços, mas a adaptação psicológica 

(escolha disponível, estimulação ambiental, história térmica, efeito memória e expectativas) 

também tem grande importância nesses espaços públicos urbanos. Peng et. al. (2021) 

também destacam em seus estudos a importância do papel dos indivíduos e dos fatores 

psicológicos na modelagem da percepção de conforto. 

Em um estudo ao longo de três anos, Vasilikou e Nikolopoulou (2020) avaliaram a 

variação da percepção das condições termoespaciais e o conforto dos pedrestres que se 

deslocam entre espaços interconectados, em duas rotas de quinhentos metros de extensão. 

Os resultados sugerem que os espaços em sequência não afetam significativamente a variação 

microclimática, mas têm um grande impacto na percepção térmica dinâmica dos pedestres. 

Espaços interligados de alta densidade resultam em uma diferenciação na percepção térmica 

e na sensação de conforto entre ruas e praças.  

Uma revisão dos estudos de conforto térmico ao ar livre foi feita por Antonini et al. 

(2020), no intuito de fornecer um panorama abrangente, bem como uma classificação dos 

assuntos e resultados interligados para avaliar o conforto em ambientes externos. Em sua 

revisão, Schweiker et al. (2018) resumem o conhecimento existente relacionado à fisiologia, 

aos fatores psicológicos e àqueles que levam a diferenças individuais na percepção térmica, 

destacando a importância de desafios como as alterações climáticas e uma sociedade mais 

envelhecida. 

Wu et al. (2020) fazem uma importante revisão das pesquisas sobre percepção e 

desempenho humano feitas nos últimos vinte anos, sob condições acústicas, térmicas e de 

iluminação, destacando a importância de estudos de forma integrada em todas as áreas de 

conforto, como referência para pesquisas futuras.  

Estudos com integração de diferentes áreas de conforto também foram 

desenvolvidos por Guan et al. (2020), Jin et al. (2020), Lau e Choi (2021) e por Geng et al. 

(2022), destacando interferências positivas, como por exemplo a constatação de que os 

grupos com percepção acústica e estética satisfatória tiveram voto de conforto 

significativamente maior do que o de grupos insatisfatórios, sugerindo que pessoas em um 

ambiente ao ar livre considerado silencioso e bonito têm uma tolerância térmica 

significativamente maior, bem como menor sensibilidade térmica. 
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Em uma extensa revisão do estado da arte do conforto térmico em espaços abertos, 

Lai et al. (2020) discutem as influências diretas e indiretas no conforto térmico em espaços 

urbanos abertos (Fig. 8).  

 

Figura 8 – Influências diretas e indiretas no conforto térmico em espaços abertos 

 

Fonte: Lai et al. (2020, p. 8), traduzido pela autora 

 

Como influências diretas são citados os fatores físicos (temperatura do ar, radiação, 

ventos e umidade do ar), os fatores fisiológicos (temperatura da pele entre outros) e os fatores 

psicológicos (experiência pessoal, expectativa, controle e autonomia, entre outros). Como 

influências indiretas estão os fatores comportamentais (a própria presença do usuário que em 

caso de desconforto buscará outro lugar para se sentir melhor ou se adaptará mudando suas 

roupas); os fatores pessoais (diferenças individuais de gênero e  idade: o gênero feminino 

tende a ser um pouco mais sensível a variações ambientais; mulheres acima de 55 anos 

tendem a aceitar melhor ambientes mais frios que os homens, porém toleram menos os 

ventos; no geral, os idosos são os que têm melhor aceitação em relação ao ambiente térmico 

dos espaços abertos entre todos os grupos analisados); os fatores sociais (posição, companhia 

e nível socioeconômico, sem conclusões consistentes) e os fatores culturais (ideais de beleza 

e preferências em relação ao sol, bem como normas culturais). Além destes, são citados 

fatores como a história térmica de curto e longo prazo (experiências passadas influenciam a 

percepção térmica), como por exemplo as diferenças de um local para outro e o uso corrente 

do ar-condicionado. Por fim, a aliestesia é discutida dentro dos estudos revisados. 
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O conceito de aliestesia está diretamente ligado à percepção humana dos efeitos 

causados por alteração do conforto térmico. Ainda segundo Lai et al. (2020), os pesquisadores 

adotaram esta teoria nos estudos de conforto para explicar a influência dos eventos térmicos 

ao ar livre nas pessoas. Na chamada aliestesia temporal, um ambiente dinâmico traz 

flutuações na temperatura da pele, como mudanças na radiação solar e na velocidade do ar a 

que as pessoas estão expostas, o que traz diferentes percepções dependendo do tempo a que 

estão expostas a esses fatores. Observou-se também que quanto maior o estresse térmico, 

mais rapidamente ocorre uma resposta positiva à menor alteração rumo aos valores na zona 

de conforto; alguns autores atribuem esse fato à expectativa. Foi citada também a aliestesia 

espacial, que pode ocorrer quando uma parte do corpo recebe a radiação solar e outra recebe 

os ventos, por exemplo. A aliestesia sazonal foi observada quando os limites das temperaturas 

de conforto são levemente ajustados às estações mais frias ou mais quentes; alguns 

pesquisadores atribuíram esses resultados a fatores de adaptação, como experiência e 

expectativa. Nenhum estudo abordou a aliestesia especificamente em espaços ao ar livre, o 

que sugere que estudos mais profundos são necessários. 

O estudo acima descrito ressalta a importância de pesquisas de controle dos ventos 

em espaços abertos, especialmente naqueles destinados ao descanso e ao lazer dos 

ocupantes dos centros urbanos. 

Olgyay (1963) desenvolveu estudos dos efeitos do clima sobre o homem, quer ele 

esteja abrigado ou não (FROTA; SCHIFFER, 2001); a partir da temperatura do ar e da umidade 

relativa do ar, elaborou uma carta bioclimática para verificação da situação de conforto 

térmico humano. Esta carta segue como referência até os dias de hoje (Figura 9). 

 
Figura 9 – Carta Bioclimática de Olgyay 

 

Fonte: Rivero (1986, p. 65) a partir de Olgyay (1963) 
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No gráfico abaixo são citados os índices bioclimáticos e as percepções humanas em 

diferentes situações representadas na Carta Bioclimática (Figura 10). 

 

Figura 10 – Carta Bioclimática de Olgyay: índice bioclimático esquemático 

 

Fonte: Olgyay (1963, p. 23), traduzido e adaptado pela autora 

 

Como pode-se observar na Carta Bioclimática, se as condições de temperatura do ar 

consideradas forem abaixo da zona de conforto deve-se aumentar a insolação, e se forem 

acima, deve-se aumentar a ventilação. No entanto, Frota e Schiffer (2001) destacam que se a 

temperatura do ar é elevada mas a umidade do ar é muito baixa, a ventilação favorece pouco. 

Outro instrumento utilizado para verificar as condições de conforto térmico humano 

é o Nomograma de Temperatura Efetiva (Figura 11), apresentado por Frota e Schiffer (2001). 
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Figura 11 – Nomograma de Temperatura Efetiva para pessoas normalmente vestidas, em trabalho leve 

 

 
Fonte: Frota e Schiffer (2001, p. 179) 

 
 
A Temperatura Efetiva, de Yaglow e Houghten, de 1923, foi definida pela correlação 
entre as sensações de conforto e as condições de temperatura, umidade e 
velocidade do ar, procurando concluir quais são as condições de conforto térmico. É 
um índice subjetivo. Essas correlações são apresentadas sob a forma de nomograma. 
Em 1932, Vernon e Warner apresentaram uma proposta de correção para o índice 
de Temperatura Efetiva, utilizando a temperatura do termômetro de globo em vez 
de temperatura seca do ar, para base dos cálculos, posto que a temperatura de 
radiação, sendo superior ou inferior à temperatura seca do ar, proporciona 
alterações na sensação de conforto. Observam-se indicações das duas escalas no 
nomograma do Anexo 3. A zona de conforto térmico delimitada sobre o nomograma 
de Temperatura Efetiva para pessoas normalmente vestidas, em trabalho leve e se 
referindo a habitantes de regiões de climas quentes, foi adaptada por Koenigsberger 
et alii (FROTA; SCHIFFER, 2001, p. 27). 

 
 

O nomograma permite a verificação da situação de conforto ou desconforto a partir 

dos dados de temperatura de bulbo seco (oC) e temperatura de bulbo úmido (oC), 

considerando-se também a velocidade do ar (m/s). 

Um terceiro instrumento de verificação das condições de conforto térmico humano 

é o Diagrama de Conforto para Indivíduos em Movimento, com base em Penwarden (1975), 

para passeios em sol pleno e à sombra, retratados por Saraiva (2004), Mascaró (2004) e Prata 

(2005), mostrado na Figura 12. 
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Figura 12 – Condições de conforto térmico de indivíduos em movimento 

 

Fonte: Mascaró (2004, p. 49) a partir de Penwarden (1975) 

 

O diagrama acima é utilizado para pedestres em áreas externas e em movimento 

(caminhando ou passeando ao ar livre). Observa-se que o efeito causado pelo aumento na 

velocidade do vento é mais percebido em baixas velocidades; sair do sol pleno para a sombra, 

com ventos a 5 m/s, correspondem à percepção de uma queda de 3,6 oC na temperatura do 

ar. Nikolopoulou (2004) fornece critérios de conforto semelhantes para pedestres ao ar livre, 

em função da atividade exercida e considerando-se que estão com roupas adaptadas para a 

estação. 

 

2.3.2 Percepção quanto ao conforto acústico 

 

Estudo desenvolvidos por Koprowska et al. (2018) avaliaram os efeitos positivos dos 

espaços verdes urbanos e sua relação com uma redução objetiva dos níveis de ruído, e 

indiretamente, à percepção subjetiva da exposição ao ruído; o efeito indireto da 

disponibilidade de espaço verde na percepção de ruído não foi forte, mas estatisticamente 

significativo. Entre indicadores de ruído objetivos e subjetivos, os primeiros mostrara-se mais 

representativos. 

Gozalo et al. (2018) analisaram o grau de satisfação das pessoas com os espaços 

verdes urbanos por meio de uma pesquisa de campo com medições simultâneas em 
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diferentes locais dos principais espaços verdes da cidade. Os resultados indicam que a 

satisfação com o ruído tem a maior relação significativa com a satisfação geral nos espaços 

verdes. O tráfego rodoviário é a fonte sonora mais perturbadora, mas o grau de incômodo do 

ruído nas áreas verdes urbanas é menor do que o manifestado em outros ambientes urbanos 

com níveis sonoros semelhantes.  

Yang et al. (2011) estudaram os benefícios psicológicos proporcionados por parques 

urbanos e outros ambientes paisagísticos, combinando uma abordagem subjetiva com uma 

abordagem quantitativa objetiva. Por meio de um questionário, foi possível constatar que 90% 

das pessoas acreditavam que as plantas da paisagem contribuem para a redução do ruído e 

que 55% superestimaram a capacidade real das plantas de promover esta atenuação. 

Watts et al. (1999) efetuaram medições acústicas a diferentes distâncias, com 

diferentes visões da fonte. O incômodo dos ruídos aos usuários avaliados foi maior onde a 

visualização da fonte também era maior. 

Renterghem e Botteldooren (2016) avaliaram que o incômodo do ruído de tráfego 

por moradores diminui sensivelmente com a visão de vegetação ao ar livre; o efeito não é o 

mesmo para vegetação nas áreas internas das residências. 

Renterghem (2019) realizou novos estudos citando os efeitos positivos da vegetação 

sobre a percepção do ruído ambiente; em pesquisa de campo, constatou que quando as 

pessoas estão expostas a níveis de ruído mais altos, a melhoria na percepção de ruído pela 

vegetação é maior do que em níveis mais baixos, sendo muito significativa. 

Conforme seus estudos, Josse (1975) afirma que uma simples cobertura arbórea ou 

apenas uma fileira de árvores não pode ter além de um efeito psicológico de atenuação 

acústica, por mais frondosas que sejam; este efeito, no entanto, não deve ser desprezado. 

 

2.4 O USO DO ÍNDICE DE ÁREA FOLIAR (LAI) COMO INSTRUMENTO DE CLASSIFICAÇÃO DAS 

ESPÉCIES VEGETAIS 

 

O conceito do LAI (Leaf Area Index) ou Índice de Área Foliar (IAF) foi adotado como 

parâmetro de referência para a presente pesquisa, em especial na sua relação com a 

atenuação das barreiras vegetais. O LAI é um número adimensional que pode ser obtido por 

métodos destrutivos ou por métodos não-destrutivos, com critérios diferentes de medição, 
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em função do objeto medido e do tipo de resultado pretendido, obtendo-se o LAI efetivo ou 

o LAI verdadeiro. 

 

2.4.1 LAI efetivo e LAI verdadeiro – Conceitos de LAI e Gap Fraction 

 

O Índice de Área Foliar (LAI) é um número adimensional que representa a relação 

entre a área de uma face da folha da vegetação em estudo pela área da superfície do solo que 

ela ocupa (WATSON, 1947; BRÉDA, 2003; WEISS ET AL., 2004; JONCKHEERE ET AL., 2004, 

PARKER, 2020). Na prática, este número representa a superfície de todas as folhas da 

vegetação pela área de projeção da copa no solo (JENSEN et al., 2009).  

 
A comparação da área foliar por planta de diferentes espécies é de pouco interesse, 
pois estas devem ser altamente dependentes do espaçamento das plantas, que varia 
de acordo com a prática agrícola normal. A medida da área foliar relevante para a 
comparação dos rendimentos agrícolas, ou seja, dos pesos das diferentes culturas 
produzidas por unidade de área de terra, é a área foliar por unidade de área de terra, 
que se propõe chamar de Índice de Área Foliar (LAI). [...] Um valor de 2 para LAI, por 
exemplo, indica que havia 2 acres de superfície foliar em um acre de cultura. As 
diferenças entre as culturas em LAI serão discutidas mais adiante; é suficiente notar 
aqui que o LAI no momento da área foliar máxima era da mesma ordem de grandeza 
para as culturas de cereais e beterraba, variando de 2 a 4, e um pouco menos, 1-5 a 
2-5, para batatas (WATSON, 1947, p. 66), traduzido pela autora. 

 

De acordo com a definição dada por Watson (1947), o LAI é uma grandeza 

adimensional que caracteriza o dossel de um ecossistema (BRÉDA, 2003), grandeza esta 

obtida pela fração: m2 de folha por m2 de área do solo ocupada pela copa. 

As formas de obtenção do LAI podem ser por métodos destrutivos diretos ou por 

métodos não-destrutivos indiretos. O método definido por Watson (1947) compreende o 

método destrutivo direto, uma vez que para ser obtido envolve o conceito de colher todas as 

folhas da vegetação, medi-las e contá-las; ou pode-se tomar como base o cálculo da área 

média de folhas individuais coletadas e, a partir destes dados, estimar o LAI para toda a copa 

da árvore.  

Os métodos não-destrutivos ou indiretos são os utilizados pelos equipamentos de 

medição que captam a fração exposta do dossel (Gap Fraction), de forma cada vez mais 

simplificada. O conceito de gap fraction usa a relação entre a fração de radiação direta e/ou 

indireta interceptada pelo dossel e a estrutura do dossel para estimar o LAI. Wilhelm et al. 

(2000) fizeram um estudo comparativo entre métodos destrutivos e métodos não- destrutivos 
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de medição do LAI, e concluem ser necessário definir parâmetros antes de fazer a opção por 

um ou outro método. Se todos os métodos fornecem o mesmo valor estimado de LAI, pode-

se optar baseado apenas na conveniência de uso. Caso contrário, é necessário conhecer as 

diferenças entre os métodos para utilizar o mais adequado para cada caso.  

Bréda (2003) fez uma ampla revisão das publicações a respeito e concluiu que os 

métodos indiretos tendem a subestimar o LAI se comparado com a medição direta; a 

subestimação variou de 25% a 50% em diferentes publicações (GOWER; NORMAN,1991; 

CUTINI ET AL., 1998; GARDINGEN ET AL., 1999; GOWER ET AL., 1999), e posteriormente por 

Weiss et al. (2004) e Macfarlane (2007). Em alguns casos esses valores são menores 

(LOVYNSKA ET AL., 2018), variando caso a caso. Uma razão atribuída a este fato é a distribuição 

não aleatória das folhas no dossel, o que gera um erro a partir da suposição de dispersão 

aleatória do modelo, denominada agregação. No intuito de promover uma correção, foi 

introduzido um fator de correção denominado fator de agregação (clumping factor) na 

formulação (NILSON, 1971 apud BRÉDA, 2003). 

Para diferenciar as grandezas, foi proposto por Chen et al. (1991) o termo de LAI 

efetivo (Le) para o LAI medido pelos métodos indiretos, e LAI verdadeiro (L) que corresponde 

ao LAI real, obtido pelo método direto. O fator de agregação (Ω) representa a distribuição não 

aleatória dos elementos do dossel na equação: Le = Ω x L (CHEN ET AL., 1991; WEISS ET 

AL.,2004). Quando a copa é aglomerada o valor de Ω é menor que 1; para uma distribuição 

mais regular da copa, Ω é maior que 1. O valor igual a 1 considera distribuição aleatória das 

folhas, como suposto inicialmente pelo modelo de métodos indiretos. Como o valor de Ω é 

geralmente desconhecido, é mais adequado terem denominações diferentes. A medição por 

métodos indiretos requer a calibração com o método direto. 

Vários fatores interferem nos resultados do LAI, como heterogeneidade horizontal e 

vertical do dossel, aglomeração das folhas, fechamento da copa ou lacunas; cada estudo deve 

ponderar e selecionar a técnica mais adequada. 

Guangjian et al. (2019) fizeram uma análise da situação atual dos métodos indiretos 

de medição do LAI e da evolução dos estudos acerca do fator de agregação (Ω) nas diferentes 

espécies vegetais.  

Demarez et al. (2008) desenvolveram estudos com o software CAN-EYE, um 

programa analisador de fotos hemisféricas para obtenção do LAI efetivo, calculado com base 

na lei de Poisson, e que estima também o LAI verdadeiro, introduzindo um índice de agregação 
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na lei de Poisson. Foi avaliada a correspondência entre o LAI verdadeiro obtido pela forma 

destrutiva e o fornecido pelo programa; pelos resultados obtidos nas culturas estudadas, 

concluem que há bons ajustes entre o CAN-EYE e as estimativas do LAI destrutivo, porém pode 

haver uma compensação de efeitos entre o LAI e a distribuição do ângulo foliar durante o 

processo de inversão, e que o método de cálculo introduzido no CAN-EYE deve ser melhorado. 

Segundo Shinzato et al. (2015), o que define a escolha pelo uso do LAI efetivo ou 

verdadeiro é a sua aplicação; o LAI verdadeiro representa melhor o potencial das atividades 

fisiológicas da vegetação, enquanto o LAI efetivo representa melhor a interceptação da 

radiação pela distribuição das folhas. 

No presente estudo, considerou-se que o LAI efetivo melhor representa o objetivo 

proposto, que é avaliar a vegetação como barreira em sua composição geométrica, e não 

explorando as suas atividades fisiológicas. 

 

2.4.2 Ferramentas de medição e obtenção do LAI 

 

Para as medições do LAI pelo método indireto (para obtenção do LAI efetivo), os 

métodos mais utilizados são por um analisador de dossel ou o uso câmaras equipadas com 

lentes “olho de peixe” e que produzem fotos hemisféricas. Um analisador de dossel bastante 

utilizado é o LAI-2200 (Li-Cor), ou seu modelo antecessor, o LAI-2000. 

Tanto o LAI-2200 quanto as fotos hemisféricas medem a fração de radiação luminosa 

vinda do céu e que passa através do dossel pelas frações de abertura da copa (gap fraction), 

em uma faixa de ângulos de forma simultânea em função do ângulo do zênite. O LAI-2200 

requer uma leitura de referência externa ao dossel; as fotos hemisféricas requerem um 

analisador que tenha uma referência de brilho para distinguir o céu da folhagem. Os dois 

métodos requerem uma condição de céu encoberto; o LAI-2200 apresenta um fator de 

correção para os efeitos das folhas iluminadas pelo sol, mas não é a condição ideal. Os 

resultados são armazenados no console de medição e posteriormente descarregados em um 

visualizador disponibilizado pelo equipamento (FV-2200), que disponibiliza os valores do LAI 

efetivo. 

Conforme o Manual de instruções do LAI-2200 (LI-COR, 2013), o equipamento calcula 

a interceptação da luz azul (320-490 nm) em cinco ângulos a partir do zênite, por meio de 

leituras acima e abaixo do dossel. 
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As fotos hemisféricas de grande angular são feitas em posição direcionada ao dossel 

e voltadas para o zênite (ROSS, 1981), e são posteriormente aplicadas a um software 

analisador das imagens, processando-as com um limiar de brilho que distingue as folhas do 

céu e cria uma imagem binária, a qual gerará valores de LAI efetivo para diversos anéis 

concêntricos correspondendo a diferentes ângulos de visão. Para Weiss et al. (2004), o uso de 

imagens hemisféricas e o aprimoramento da modelagem do dossel certamente fornecem 

ferramentas eficientes para o avanço nas medições não destrutivas da arquitetura do dossel. 

 

Figura 13 – Composição do analisador de dossel LAI-2200 (Li-Cor) 

 

 

Fonte: LAI 2200 Instruction Manual, 2013, p. 1-6. 

 

 

Figura 14 – Projeção dos ângulos do analisador de dossel LAI-2200 (Li-Cor) 

 

Fonte: LAI 2200C FOLDER, 2014, p. 6. 

 

Eschenbach e Kappen (1996) realizaram três estudos comparativos de métodos de 

medição do LAI: contagem in situ, utilizando o LI-Cor LAI-2000 PCA e com o cálculo do LAI 

máximo a partir de dados existentes, levando em conta área específica da folha dentro de 
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diferentes camadas da copa, e concluíram que o método do LAI-2000 PCA apresentou 

resultados confiáveis. 

Cada método apresenta vantagens e desvantagens, em função do uso pretendido. O 

equipamento LAI-2200 é bastante prático para coleta dos dados, porém requer conhecimento 

no manuseio do equipamento e atendimento às condições ideais de uso. As fotos hemisféricas 

são mais simples de manusear. No caso de medições em elementos vegetais isolados, como é 

o caso desta pesquisa, o uso das fotos hemisféricas demonstrou que na maioria dos casos as 

fotos registraram elementos externos à vegetação, como edifícios ou outras árvores vizinhas. 

O analisador das fotos permite a escolha do campo visual a ser analisado, excluindo os 

elementos indesejados nas fotos hemisféricas; o mesmo não pode ser feito com o LAI-2200, 

bem como não é possível acessar a imagem captada pelo aparelho. Desta maneira, conclui-se 

que o LAI-2200 é mais adequado para medir dosséis extensos e homogêneos, enquanto as 

fotos hemisféricas são mais indicadas para elementos vegetais isolados. 

 

2.4.3 Uso do LAI no estudo de barreiras vegetais 

 

O tema de barreiras vegetais associadas ao LAI de elementos arbóreos isolados não 

foi encontrado em trabalhos acessados durante esta pesquisa. 

O único trabalho encontrado que relaciona árvores como barreira aos ventos e a 

densidade foliar desenvolveu estudos com diversos tipos de massas arbóreas à beira-mar 

(MUSTIKA; NASRULLAH, 2020). Foi medida a eficácia de barreiras vegetais em quatro parcelas 

de vegetação existentes no local: terra nua, uma massa de vegetação homogênea e duas 

massas com vegetação heterogênea. A velocidade do vento foi medida a uma altura de um 

metro e meio a dois metros, a quatro distâncias da orla da praia (0, 10, 20 e 30 m). Os valores 

de LAI foram levantados. A barreira mais eficaz foi a do tipo heterogênea, com a maior 

diversidade de espécies, e o maior valor de LAI (1,334) reduziu a velocidade dos ventos em 

81,8%. A barreira tipo heterogênea com menor diversidade de espécies reduziu cerca de 45%, 

a homogênea 35,5% e a terra nua em 29,4%. Os valores de LAI foram obtidos com fotografias 

do dossel e um programa de análise. A relação entre a capacidade de atenuação da vegetação 

e o LAI foi R2 = 0,4944, e entre a capacidade de atenuação e a altura média da barreira foi R2 

= 0,7117. As análises indicaram uma correlação positiva, isto é, quanto maior o valor de 

sombra do dossel (indicado pelo LAI) e quanto maior o nível de diversidade das espécies que 
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compõem a barreira, maior será o efeito de proteção aos ventos. Os autores ressaltam que a 

função da vegetação como barreira aos ventos inclui bloquear, desviar e reduzir as 

intensidades que trazem desconforto aos usuários, modificando as condições microclimáticas. 

Sinoquet et al. (2007) discorrem sobre a dificuldade em se criar modelos para 

estimativa do LAI em árvores isoladas, uma vez que a distribuição das folhas não é uniforme. 

Peper e Mc Pherson (2003) realizaram estudos com quatro métodos para estimativa 

do LAI em árvores isoladas. Em um estudo piloto, foi testada uma combinação de métodos 

geralmente aplicados a copas florestais e árvores individuais, porém os resultados foram 

inconclusivos; o tamanho da amostra de oito árvores de duas espécies era insuficiente para 

estabelecer uma correlação definitiva entre os métodos indiretos e o LAI verdadeiro. Em uma 

segunda etapa, foi utilizada uma amostra estatisticamente mais apropriada de cinquenta 

árvores, para avaliar a eficiência de quatro métodos para estimar o LAI de árvores cultivadas 

a céu aberto em configurações urbanas; tinham interesse em saber se havia algum método 

que produzisse estimativas médias para cada espécie com eficiência e precisão, sem 

necessidade de calibração por espécie e aplicado a qualquer hora do dia, para ser utilizado 

durante inventários florestais urbanos. Entre os métodos utilizados estão o LAI-2200 e as fotos 

hemisféricas. O LAI-2200 subestimou significativamente a área foliar, embora apresentasse 

forte correlação com a área foliar verdadeira. Os melhores resultados foram obtidos com as 

fotos com câmeras digitais, com respostas mais precisas e alta correlação com o LAI 

verdadeiro, menor custo e maior rapidez. Os autores citam também que edifícios próximos, 

sinais e outros objetos também pode influenciar as medições abaixo da copa. 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

A presente pesquisa foi desenvolvida com coleta de dados no IPT, bairro Butantã, na 

cidade de São Paulo – SP, caracterizada a seguir. 

As medições de campo foram realizadas em três etapas: em 2019, com coleta de dados 

microclimáticos e do LAI; em 2020, com nova coleta de dados microclimáticos e nova medição 

do LAI, que precisou ser revisto; e em 2022, com as medições acústicas. 

 

3.2 ÁREA DE ESTUDO 

 

3.2.1 Caracterização geográfica e climática local 

 

A cidade de São Paulo está localizada na região leste do Estado de São Paulo, nas 

seguintes coordenadas geográficas: Latitude 23° 32' 51'' S e Longitude 46° 38' 10'' W 

(LATITUDELONGITUDE.ORG, 2022).  

 

Figura 15– Situação da área de estudo: (A) a localização do Estado de São Paulo no Brasil; (B) a 

cidade de São Paulo no leste do Estado de São Paulo 

 

                                                          (A)                                 (B) 

Fonte: Google imagens 

 
 

Situada a 760 metros de altitude, o clima local é do tipo Cfb conforme classificação 

de Köppen-Geiger (CLIMATE-DATA.ORG, 2022). Os dados climatológicos a seguir foram 

disponibilizados pelo Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), referentes ao Observatório 
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do Mirante de Santana, em São Paulo – SP, correspondentes às médias anuais das Normais 

Climatológicas (1991-2020): 

a) Temperatura máxima = 26,1oC; 

b) Temperatura mínima = 16,4oC; 

c) Umidade relativa do ar = 73,6 % 

d) Precipitação = 1658,3 mm 

e) Intensidade do vento = 2,5 m/s 

f) Direções predominantes do vento = Nordeste / Sudeste (NE / SE) 

 

Conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a área da 

unidade territorial corresponde a 1521,110 Km2 (dados 2020) ocupada por 11.253.503 

habitantes (censo 2010), atualizado para 12.396.372 habitantes (estimativa 2021). Nos dados 

do Censo 2010, a cidade contava com 74,8% das vias públicas arborizadas. 

 

3.2.2 Caracterização física do espaço estudado 

 

A área em estudo é fartamente arborizada em relação ao entorno, como mostrado 

nas Figuras 16 a 18 a seguir, onde são apresentadas a área total da região metropolitana de 

São Paulo e as aproximações ao campus da USP e do IPT, no bairro Butantã, zona oeste. 

 

Figura 16 – Região metropolitana de São Paulo e a localização do IPT 

 

Fonte: Google Earth. Acesso em: 19 fev. 2022 
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Figura 17 – Campus do IPT e da USP, no Bairro Butantã, zona oeste de São Paulo 

 

Fonte: Google Earth. Acesso em: 19 fev. 2022 

 

Figura 18 – Campus do IPT, zona oeste de São Paulo 

 

Fonte: Google Earth, modificado pela autora. Acesso em: 19 fev. 2022 

 

O Campus do IPT contém espécies vegetais diversas, distribuídas no entorno das 

edificações que compõem os departamentos. 
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Figura 19 – Imagem interna do campus do IPT 

 

Fonte: da autora, em 11 jan. 2019 

 

 

3.3 ESCOLHA E DESCRIÇÃO DAS AMOSTRAS 

 

3.3.1 Pré-seleção das amostras 

 

Por ocasião da escolha do campus do IPT como área do experimento, foi feita uma 

primeira observação das espécies vegetais ao longo de toda a sua área. No final de 2018, 

foram pré-selecionados quarenta e dois elementos arbustivo-arbóreos, aleatoriamente 

porém tendo como premissa a presença de copa na altura do pedestre para que pudesse ser 

analisado como barreira vegetal. As vegetações pré-selecionadas estão localizadas na Figura 20. 

 

Figura 20: Localização dos indivíduos pré-selecionados 

 

 Fonte: Folheto informativo do IPT com complemento da autora 
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As primeiras medições foram feitas nos quarenta e dois indivíduos pré-selecionados 

nos dias 10 e 11 de janeiro de 2019, para posterior escolha das amostras a serem estudadas 

no experimento.  

 

3.3.2 Critérios de escolha das espécies vegetais 

 

Dentre os quarenta e dois elementos vegetais inicialmente escolhidos, foi feita a 

seleção das amostras com os seguintes critérios:  

• diferentes valores de LAI; 

•  diferentes espécies; 

•  espécies representativas no universo de vegetações arbustivo-arbóreas; 

•  localização favorecida para menor distância de transporte da estação 

Campbell3. 

 

3.3.3 Espécies selecionadas  

 

Como resultado da seleção das amostras, foram escolhidas dezesseis espécies para 

as medições.  

Entre os dias 10 e 14 de janeiro de 2019 foram feitos testes para as medições, que 

ocorreram efetivamente entre os dias 15 de janeiro e 12 de fevereiro de 2019.  

As medições foram repetidas em janeiro de 2020; das dezesseis espécies 

previamente selecionadas, uma delas foi descartada por estar sem folhagem na altura do 

pedestre (Plátano), e o estudo foi finalizado com as quinze espécies constantes na Tabela 6 a 

seguir. 

Algumas espécies, especialmente as arbóreas, só puderam ser incluídas neste estudo 

por estarem com a copa desenvolvida na altura do pedestre, o que deve ser observado ao 

considerar o seu funcionamento como barreira. 

 

 

 
3 Estação Campbell Scientific (CR 800) contendo console de armazenamento de dados (datalogger) e coletor 
solar para alimentação da bateria; conectados à estação, dois conjuntos de equipamentos iguais, com um 
termo-higrômetro (HMP45C, proteção ventilada) e um anemômetro sônico (WINDSONIC). 
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Tabela 6 – Espécies vegetais selecionadas para o experimento4 

NOME POPULAR NOME CIENTÍFICO FAMÍLIA 

1 HIBISCO Malvaviscus arboreus Cav. (1) MALVACEAE 

2 JAQUEIRA Artocarpus heterophyllus Lam. (2) MORACEAE 

3 ERITRINA Erythrina speciosa var. rosea N.F.Mattos (2) FABACEAE 

4 FIGUEIRA Ficus benjamina L. (2,3) MORACEAE 

5 AZALEIA Rhododendron simsii Planch. (1) ERICACEAE 

6 COSTELA DE ADÃO Monstera deliciosa Liebm. (1) ARACEAE 

7 INGÁ Inga marginata Willd. (4) FABACEAE 

8 CICA Cycas revoluta Thunb. (1) CYCADACEAE 

9 CALIANDRA Calliandra brevipes Benth. (1) FABACEAE - 
MIMOSOIDEAE 

10 CHEFLERA Schefflera arboricola Hayata (2) ARALIACEAE 

11 PODOCARPO Podocarpus macrophyllus (Thunb.) Sweet (1) PODOCARPACEAE 

12 FALSA MURTA Murraya paniculata (L.) Jack (5) RUTACEAE 

13 CABELUDINHA Myrciaria glazioviana (Kiaersk.) G.M. Barroso 
ex Sobral (6) 

MYRTACEAE 

14 AMOREIRA Morus nigra L. (2) MORACEAE 

15 TIPUANA Tipuana tipu (Benth.) Kuntze (2) FABACEAE 

 

Fontes: (1) LORENZI (2013); (2) Disponível em: <http://www.ipni.org/ipni> Acesso em: 18 fev. 2022; 
 (3) PRADELLA et al. (2015); (4) LORENZI (2009a); (5) Disponível em: 
<http://servicos.jbrj.gov.br/flora/search/Murraya_paniculata> Acesso em: 18 fev. 2022; (6) LORENZI (2009b) 

 

A localização das quinze espécies estudadas está indicada na Figura 21.  

Os pontos de medição foram situados em duas posições opostas em cada vegetação, 

para avaliação antes e depois da barreira vegetal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 Referências gráficas das espécies: Figuras 48 a 62. 

http://www.ipni.org/ipni/idAuthorSearch.do?id=6245-1&back_page=%2Fipni%2FeditAdvPlantNameSearch.do%3Ffind_infragenus%3D%26find_geoUnit%3D%26find_includePublicationAuthors%3Dtrue%26find_addedSince%3D%26find_family%3D%26find_genus%3DErythrina%26find_infrafamily%3D%26find_rankToReturn%3D%26find_publicationTitle%3D%26find_authorAbbrev%3D%26find_infraspecies%3D%26find_includeBasionymAuthors%3Dtrue%26find_modifiedSince%3D%26find_species%3D%26output_format%3Dnormal
http://www.ipni.org/ipni/idAuthorSearch.do?id=12653-1&back_page=%2Fipni%2FeditAdvPlantNameSearch.do%3Ffind_infragenus%3D%26find_isAPNIRecord%3Dtrue%26find_geoUnit%3D%26find_includePublicationAuthors%3Dtrue%26find_addedSince%3D%26find_family%3D%26find_genus%3DMorus%26find_isGCIRecord%3Dtrue%26find_infrafamily%3D%26find_rankToReturn%3D%26find_publicationTitle%3D%26find_authorAbbrev%3D%26find_infraspecies%3D%26find_includeBasionymAuthors%3Dtrue%26find_modifiedSince%3D%26find_isIKRecord%3Dtrue%26find_species%3D%26output_format%3Dnormal
http://www.ipni.org/ipni
http://servicos.jbrj.gov.br/flora/search/Murraya_paniculata
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Figura 21 - Localização das quinze espécies medidas em 2020 

 

Fonte: Folheto informativo do IPT com complemento da autora 
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3.4 EQUIPAMENTOS E CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO 

 

3.4.1 Medições do LAI  

 

Conforme discorrido no item 2.4.1, considerando-se que esta pesquisa tem por 

objetivo a obtenção de uma correlação entre os valores de LAI e a capacidade de barreira das 

vegetações, e não sua relação com as funções fotossintéticas, optou-se por adotar os valores 

do LAI efetivo, e não do LAI verdadeiro, das espécies estudadas. Esses valores são obtidos por 

métodos indiretos, ou seja, não destrutivos, por análise da fração da abertura de dossel (gap 

fraction). Há uma variedade de métodos e equipamentos para medição de forma indireta 

(item 2.4.1). 

Nas medições do LAI efetuadas em 2019, foi utilizado o método não-destrutivo com 

o LAI-2200 Plant Canopy Analyzer da Li-Cor, equipamento disponibilizado pela ESALQ / USP 

(Figura 22), com a capa protetora de 90º (Figuras 22 e 23). 

 

Figura 22 - LAI-2200 Plant Canopy Analyzer: console + hastes com capa protetora de 90º 

 

Fonte: Da autora, em 12 fev. 2019 

 

Figura 23 - LAI-2200 Plant Canopy Analyzer: capas protetoras disponíveis 

 

Fonte: LAI 2200C Instruction Manual (2012, p. 1-2) 

 

O LAI-2200 é composto por um console de armazenamento e controle dos dados, e 

por duas hastes de medição. Conforme informado no manual do equipamento, existe a opção 
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de utilizar as duas hastes ao mesmo tempo, deixando uma delas remotamente para coleta 

dos dados de referência a céu aberto e a outra colhendo os dados sob o dossel, e a opção de 

se utilizar uma só haste para as duas coletas alternadamente.  

Nas medições realizadas em 2019, optou-se por utilizar as duas hastes medindo 

simultaneamente, com posterior associação dos dados e cálculo do LAI resultante pelo 

software disponibilizado no site da Li-Cor, o FV-22005. Nestas medições colocou-se sempre 

uma delas, remota, em campo aberto próximo à vegetação medida, e a outra haste, ligada ao 

console, medindo sob a copa. Utilizou-se a capa com abertura de 90º em ambas as hastes, 

como recomendado no manual do equipamento para árvores isoladas. 

Estas medições foram feitas no dia 12 de fevereiro de 2019, com céu encoberto de 

forma instável, das 12h43 às 14h30. As medições feitas entre 7h33 e 11h56 foram descartadas 

por falha no registro dos dados de uma das hastes. Não foram feitas repetições das medições 

em seguida por motivos práticos:  

• não foi possível realizar medições no final da tarde por conta do horário de 

fechamento do IPT ser ainda cedo para medições considerando-se o horário 

de verão (até 17h); 

• iniciou-se um longo período de chuvas; 

• foi necessário devolver o equipamento à ESALQ. 

Estes valores resultaram muito altos, acima da normalidade para os elementos 

vegetais medidos, mesmo seguindo as demais recomendações do manual do equipamento, e 

embora tenham mantido uma proporção coerente com a densidade aparente das copas. 

Novas medições foram efetuadas em 2020 nas amostras selecionadas, e os resultados obtidos 

em 2019 foram desconsiderados. 

Nas medições efetuadas em 2020, o LAI foi obtido por dois métodos indiretos: com 

o equipamento LAI 2200C e com as fotos com lentes hemisféricas tipo fisheye associadas ao 

programa Gap Light Analyzer (GLA) para obtenção dos valores de LAI. Nos dois casos, os dados 

foram colhidos logo no início do dia, sem luz direta do sol. 

Nas medições realizadas em 2020 com o LAI-2200, optou-se por utilizar apenas uma 

haste, como era feito com a versão anterior do equipamento (LAI-2000), e posterior 

associação dos dados e cálculo do LAI resultante pelo software disponibilizado no site da Li-

 
5 Disponível em: https://www.licor.com/env/products/leaf_area/LAI-2200C/ Acesso em 16 fev 2022. 

https://www.licor.com/env/products/leaf_area/LAI-2200C/
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Cor, o FV-2200. Na medição em cada espécie, colocou-se inicialmente a haste na posição 

remota, em campo aberto próximo à vegetação medida, e em seguida medindo sob a copa. 

Utilizou-se a capa com abertura de 90º em ambas as posições, como recomendado no manual 

do equipamento para árvores isoladas. Com a haste posicionada sob a copa foram coletadas 

quatro medições por espécie, em posição horizontal, a cada 90º em planta aproximadamente, 

a certa distância do corpo, com a abertura voltada para o exterior da copa. Nos elementos 

vegetais arbóreos com copa distante do solo, a haste foi colocada sob a copa para as 

medições; nos elementos arbustivos cujo corpo parte do solo (como é o caso do podocarpo e 

da falsa murta), ou arbóreos com copa muito baixa, a haste de medição foi colocada dentro 

da copa em quatro pontos distintos (Figura 24). Ressalta-se no manual do equipamento que 

a leitura na posição remota em campo aberto e a leitura sob a copa devem estar expostas à 

mesma visão de céu. 

Figura 24 - Medições com LAI-2200 com 4 leituras sob a copa, a cada 90º, com capa protetora de abertura 90º 

voltada para fora 

 

Fonte: LAI-2200 Plant Canopy Analyzer Instruction Manual (2013, p. 6-17) 
 

Nas medições realizadas em 2020, o LAI também foi obtido pelo método de fotos 

hemisféricas com lente tipo fisheye acoplada à câmera, associadas ao programa Gap Light 

Analyzer (GLA). As fotos foram colhidas no início do dia, sem a presença de sol direto, ao longo 

do mês de janeiro de 2020, sendo uma das medições em concomitância com o LAI 2200, 

colhendo-se quatro fotos por medição, uma a cada 90º.  

Para as fotos foi utilizada uma Câmera digital Canon EOS 6D (single-lens reflex de alto 

desempenho) + lente full frame 8mm F3.5 EX DG Circular Fisheye, com ângulo de visão 180º, 

pertencentes à FAUUSP.  

Segundo Shinzato et al. (2015), no aplicativo por eles utilizado para obtenção do LAI 

a partir de fotos hemisféricas (Can-Eye, com a mesma função do GLA), foi sugerida a utilização 
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de seis a vinte fotos. Na presente pesquisa, foram colhidas vinte fotos por espécie, sendo 

posteriormente selecionadas as dez melhores para obtenção do LAI.   

O principal critério para escolha das dez melhores fotos foi descartar as que 

eventualmente resultaram em pequena distância entre a lente e as folhas, o que alteraria a 

leitura da fração de céu da espécie.  

Outra questão relevante no uso das fotos hemisféricas é que este método permite a 

eliminação de elementos externos à vegetação estudada, como edifícios ou outros elementos 

de obstrução, por meio da escolha do campo visual a ser considerado na obtenção da foto 

binária que gera o valor do gap fraction correspondente; esse recurso mostra-se 

particularmente importante no estudo de árvores isoladas inseridas no meio urbano. 

O procedimento utilizado para cada foto seguiu as indicações constantes no manual 

do usuário do GLA (FRAZER ET AL., 1999). O programa GLA é gratuito e bastante amigável. 

Inicialmente, para acessar a foto desejada, deve-se habilitar a opção ‘other graphics’ na aba 

‘tipo’. Abrindo-se uma das fotos no programa, acessar ‘configure’ e ‘register image’; seleciona-

se o campo visual a ser considerado (excluindo-se as obstruções se necessário) conforme 

Figura 25.  

Figura 25 - Seleção da área de estudo nas imagens pelo programa GLA 

 

Fonte: Da autora, com foto coletada em campo inserida no software GLA 
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Em seguida, o programa duplica a foto dentro da seleção escolhida, e sob o comando 

‘image‘ e ‘threshold’ uma das imagens é convertida para a forma binária sendo imagem de 

trabalho (working image). O valor de pixel padrão do programa é 128, podendo ser ajustado 

quando a foto precisa de ajuste no brilho. Finalmente, com o comando ‘run calculate’, vários 

dados de saída são obtidos (Figura 26), destacando-se: 

 

a) porcentagem de abertura da copa (% Canopy Openness) 

b) LAI no anel 4 (LAI 4 ring) = índice de área foliar efetiva integrado sobre os ângulos 

zenitais de 0 a 60º; 

c) LAI no anel 5 (LAI 5 ring) = índice de área foliar efetiva integrado sobre o ângulo zenital 

de 0 a 75º. 

 

Figura 26 - Dados de saída do programa GLA 

 

Fonte: Da autora, com foto coletada em campo inserida no software GLA 

 

Foram utilizados neste trabalho os valores resultantes no anel cinco (5 ring), por 

considerarem ângulos mais próximos aos resultantes no LAI 2200, que também utiliza a leitura 

dos cinco anéis. Para cada espécie foi estimada a média dos valores obtidos nas dez fotos para 

adoção do valor do LAI neste método. 
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3.4.2 Medições das variáveis microclimáticas 

 

Para as medições das variáveis meteorológicas, utilizou-se a Estação Meteorológica 

Campbell, equipamento disponibilizado pela FAUUSP, com a seguinte composição: Estação 

Campbell Scientific (CR 800) contendo console de armazenamento de dados (datalogger) e 

coletor solar para alimentação da bateria; conectados à estação,  2 conjuntos de 

equipamentos iguais, um para cada lado da barreira vegetal, contendo cada conjunto: 1 

termo-higrômetro (HMP45C) devidamente protegido da radiação solar direta (proteção 

ventilada) e 1 anemômetro sônico (WINDSONIC) para levantamento da intensidade e direção 

dos ventos (Figura 27).  

 

Figura 27 - Estação meteorológica Campbell utilizada nas medições 

 

Fonte: Da autora, com foto coletada nas medições desta pesquisa 

 

Estes equipamentos foram escolhidos pelos seguintes fatores: 

• Disponibilidade do equipamento pela universidade; 

• Estação completa, com todos os equipamentos de medição necessários em um 

só console; 

• Bateria potente, com coletor de energia solar; 

• Equipamentos resistentes a intempéries, garantindo a agenda de coleta de 

dados (o que não seria possível com o anemômetro de fio quente, por exemplo); 

• Anemômetro ultrassônico, que também coleta a direção dos ventos a cada 1º. 

As medições foram feitas nas espécies selecionadas para o experimento a partir das 

amostras colhidas na primeira medição, de acordo com os procedimentos a seguir: 
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•  Um dia por espécie, das 9h00 às 16h30, de acordo com o horário de 

funcionamento do Campus do IPT; 

• Registros a cada cinco minutos, de todas as variáveis microclimáticas medidas; 

• Dentre as opções de uma mesma espécie, foi escolhida a de melhor localização 

e melhor composição na altura dos pedestres, viabilizando as medições; 

• Colocação do tripé com os coletores na altura de 1,50 m, próximos às barreiras, 

no intuito de evitar registro dos ventos tangentes à espécie vegetal medida; 

• Os anemômetros ultrassônicos foram colocados com a marca vermelha sempre 

posicionada para o Norte para o adequado registro da direção dos ventos; 

• Alguns registros foram durante chuvas, o que pode ser observado nos resultados 

de umidade relativa. As medições não foram interrompidas pela chuva, uma vez 

que os equipamentos podem ser expostos às intempéries, e também porque a 

medição dos ventos antes e depois das barreiras, prioridade da pesquisa, pode 

ser avaliada com presença ou não de chuvas. De qualquer maneira, as chuvas 

foram esporádicas e em finais de tarde, como pode ser observado nos resultados 

das medições. 

Os ventos foram medidos em dois pontos por espécie vegetal, a uma altura de 1,50 

m do piso, antes e depois de suas copas, com registros a cada 5 minutos durante o dia de 

medição, como descrito e mostrado nas fotos das medições efetuadas. Os resultados foram 

compilados e analisados conforme segue. 

A medição dos ventos antes e depois do elemento vegetal (denominando-se Ponto 1 

e Ponto 2) é um dos itens mais importantes desta pesquisa, pois retrata a atenuação dos 

ventos pela barreira.  Neste caso, o mais relevante não é a intensidade dos ventos em si, mas 

o quanto foi atenuado pela barreira. Portanto, em caso de inversão da direção dos ventos, os 

valores foram também invertidos de forma que sempre seja considerada a relação da maior 

para a menor intensidade. O mesmo critério foi praticado nas medições dos ventos no 

mestrado da autora (ZANLORENZI, 2015). 

Dentro desta premissa, as atenuações dos ventos foram analisadas, por espécie, de 

três principais formas:  

a) Pela diferença bruta entre os valores medidos no Ponto 1 e no Ponto 2 (valores 

globais), denominados VENTOS TOTAIS; 
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b) Pela diferença entre os valores totais direcionados (considerando-se apenas as 

direções que efetivamente atravessam a vegetação, em todas as velocidades de 

ventos), denominados VENTOS DIRECIONADOS; 

c) Pela diferença entre os quinze maiores valores direcionados (considerando-se 

apenas as direções que efetivamente atravessam a vegetação, nas quinze 

maiores velocidades de ventos), denominados VENTOS DIRECIONADOS 15+. 

As porcentagens de atenuação dos VENTOS TOTAIS foram obtidas da seguinte 

maneira, por espécie: 

• De cada registro (a cada cinco minutos): separa-se o valor maior (M) e o valor 

menor (m);  

• De cada registro (a cada cinco minutos): obtém-se a porcentagem de atenuação 

com a fórmula: 

(E1)    (1-(m/M)); 

• Encontra-se a mediana dos resultados obtidos.  

 

As porcentagens de atenuação dos VENTOS DIRECIONADOS foram obtidas da 

seguinte maneira, por espécie: 

• De cada registro (a cada cinco minutos): separa-se as direções do vento de 0o a 

180o (A) e de 180o a 360o (B), separadamente para o Ponto 1 o Ponto 2, para 

aplicação dos cossenos; 

• Em (A) aplica-se: 

 

(E2)  =ABS(Var*(COS(RADIANOS(ABS(90-A))))) 

 Onde: 

  Var = velocidade do ar (m/s) na direção analisada (Ponto 1 ou Ponto 2) 

 A = ângulo de incidência do vento correspondente (de 0o a 180o) 

 

• Em (B) aplica-se: 

 

(E3)  =ABS(Var*(COS(RADIANOS(ABS(270-B))))) 

 Onde: 
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  Var = velocidade do ar (m/s) na direção analisada (Ponto 1 ou Ponto 2) 

 B = ângulo de incidência do vento correspondente (de 180o a 360o) 

 

• Repete-se o processo para o outro ponto; 

• Separa-se o valor maior (M) e o valor menor (m);  

• Obtém-se a porcentagem de atenuação com a fórmula (E1); 

• Encontra-se a mediana dos resultados obtidos.  

 

As porcentagens de atenuação dos DIRECIONADOS 15+ foram obtidas da seguinte 

maneira, por espécie: 

• Seleciona-se os resultados obtidos na atenuação dos VENTOS DIRECIONADOS, 

separando a coluna dos valores maiores (M) e dos valores menores (m) após a 

aplicação dos cossenos;  

• Na coluna dos valores maiores (M), classificar em ordem decrescente, 

expandindo a seleção; 

• Seleciona-se os quinze maiores valores e exclui-se os demais; 

• De cada registro (a cada cinco minutos): obtém-se a porcentagem de atenuação 

com a fórmula (E1); 

• Encontra-se a mediana dos resultados obtidos.  

 

As medições das variáveis microclimáticas foram feitas de forma semelhante em 2019 

e em 2020, salvo as seguintes alterações: 

a) Em 2020 não foi feita a medição no plátano, por estar sem folhagem consistente 

na altura do pedestre, impossibilitando a coleta de dados, resultando em 15 

espécies medidas; 

b) Nas medições de 2020 foram escolhidas outras unidades da amoreira e da tipuana, 

que substituíram as amostras estudadas em 2019, por estarem mais consistentes 

e equivalentes às medidas no ano anterior. 
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3.4.3 Medições acústicas 

 

As medições acústicas foram feitas no dia 14 de fevereiro de 2022, com a reabertura 

do IPT e conciliando-se com a disponibilidade dos equipamentos. 

Como principal referência para as medições de acústica, tomou-se como base a 

configuração citada por Fang e Ling (2003). Neste estudo, a fonte sonora foi colocada à 

distância de dois metros da barreira em planta; considerando-se uma linha perpendicular à 

barreira passando pela fonte, foram feitas três medições posteriores distantes cinco metros 

entre si. Em paralelo, mediu-se nas mesmas distâncias sem a presença da barreira (em campo 

aberto), conforme Figura 28. 

 

Figura 28 – Diagrama do experimento de medição em planta (a) e em corte (b) utilizado como referência 

   

Fonte: Fang e Ling (2003), traduzido pela autora 

 

Na presente pesquisa, foi necessário fazer uma adaptação em relação ao estudo 

citado: os elementos vegetais estudados como barreiras não são elementos contínuos, e sim 

árvores isoladas; além disso, não havia espaço livre para medições em campo aberto. 

Das quinze espécies que fazem parte desta pesquisa, três foram selecionadas para as 

medições acústicas: Cheflera, Cica e Caliandra (Figura 29), levando-se em conta alguns 

critérios de escolha como descrito a seguir. 
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Figura 29 – Espécies selecionadas para as medições acústicas 

     

               (a) Cheflera                                                 (b) Cica                                                (c) Caliandra 
 
Fonte: da autora, em 14 fev. 2022 

 

Principais justificativas da escolha: 

• Trata-se de três espécies com características diferentes; a Cheflera tem corpo 

arbóreo com folhagem desde o chão e é composta por folhas espessas e de 

tamanho maior; a Caliandra tem corpo arbóreo com copa acima de 1m e 

folhas bastante pequenas; a Cica por sua vez tem tronco robusto desde o solo 

e folhas muito grandes; 

• Situavam-se na mesma área, com piso gramado; 

• Estavam expostas a um ruído de fundo semelhante; 

• O espaço livre no entorno permitia seguir o mesmo critério de colocação da 

fonte e distanciamentos para coleta dos níveis sonoros; 

• O local tinha acesso à fonte de energia para a fonte sonora. 

As medições foram feitas de acordo com a configuração indicada na Figura 30.  

Mediu-se uma espécie por vez, com a realocação da fonte se adequando para cada 

uma delas conforme indicado na Figura 30. 

As alturas dos sonômetros variaram em função da configuração da vegetação, para 

permitir a avaliação a partir da área de folhagem. Para a Cheflera e para a Cica, que têm 

folhagens a partir do solo, os sonômetros foram situados a 1,20 m de altura. No caso da 

Caliandra, que tem a copa a partir de um metro do solo, as medições foram feitas com os 

sonômetros à altura de 1,70 m. 

 



85 
 

 

Figura 30 – Configuração em planta das medições acústicas nas três espécies, sendo F1, F2 e F3 as posições da 

fonte sonora em cada espécie, P1 o ponto de medição antes da vegetação, e P2, P3 e P4 os pontos de medição 

depois da vegetação 

 

 

Fonte: da autora 

 

Para cada espécie, o procedimento foi o seguinte:  

• A fonte sonora foi situada em um lado da vegetação, com a medição em um 

Ponto P1 a um metro da fonte e a um metro da vegetação; 

• Em linha reta, meio metro após a vegetação, marcou-se o Ponto P2; 

• Na mesma linha, marcou-se o Ponto P3 distante cinco metros do Ponto P2; 

• Na continuidade, marcou-se o Ponto P4 distante cinco metros do Ponto P3. 

Os equipamentos utilizados foram: 

• Um sonômetro Larson Davis modelo 831, efetuando as medições no Ponto P1 

(próximo à fonte); 

• Um sonômetro Brüel & Kjaer modelo BK 2238, efetuando as medições nos 

Pontos P2, P3 e P4; 

• Uma fonte sonora omnidirecional Brüel & Kjaer Tipo 4292-L.  
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O processo de medições foi feito na seguinte sequência: 

• Foi feita a calibração dos dois sonômetros com o ruído de fundo; 

• Situou-se a fonte próxima à primeira espécie medida (Cheflera); 

• Antes de ligar a fonte, foram feitas medições completas do ruído de fundo no 

espectro por bandas de oitava, e em seguida mediu-se os níveis globais em 

dB(A), sempre na sequência de coletas simultâneas nos Pontos: P1 + P2, P1 + 

P3 e P1 + P4; 

• Na sequência, ligou-se a fonte omnidirecional emitindo um ruído branco, que 

é o ruído que apresenta um nível constante para todas as frequências sonoras 

(BISTAFA, 2011). Foram analisadas as seis principais frequências por bandas 

de oitava, a saber: 125 Hz, 250 Hz, 500 Hz, 1 kHz, 2 kHz e 4 kHz; 

• As medições completas foram repetidas no mesmo processo que foi feito 

para o ruído de fundo, agora com a fonte ligada. A fonte emitiu um nível de 

pressão sonora acima do ruído de fundo, de forma a mascará-lo; 

• Após finalizar as medições para a primeira espécie (Cheflera), todo o processo 

foi repetido para a segunda espécie (Cica) e para a terceira espécie 

(Caliandra). 

Simultaneamente às medições acústicas, novas fotos hemisféricas foram tiradas das 

três espécies, com o mesmo equipamento e no mesmo processo anterior, para verificar se 

houve alteração significativa dos valores de LAI desde a medição em 2020; registrou-se 

também a temperatura e a umidade relativa do ar. 

 

3.5 REGISTRO DAS MEDIÇÕES 

 

3.5.1 Medições do LAI 

 

Conforme explicitado no item 3.4.1, as medições do LAI feitas em 2019 foram 

descartadas e refeitas em 2020 (Figura 31). 
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Figura 31 – Medições com o equipamento LAI 2200 

 

Fonte: da autora, em 11 jan. 2019 

 

 

3.5.2 Medições das variáveis microclimáticas - 2019 

 

Em 2019, as medições dos dados microclimáticos foram feitas entre os dias 15 de 

janeiro e 12 de fevereiro. 

• 15/01/2019 (3ª feira) – Testes efetuados no LABAUT – FAUUSP  

Resultados dos testes: funcionamento correto. 

 

• 16/01/2019 (4ª feira) – HIBISCO (Malvaviscus arboreus Cav. / MALVACEAE) 

 

Figura 32 - Coleta de dados microclimáticos 2019 – HIBISCO 

 

Fonte: Da autora, em 16 jan. 2019 
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• 17/01/2019 (5ª feira) – JAQUEIRA (Artocarpus heterophyllus Lam. / MORACEAE) 

 
Figura 33 - Coleta de dados microclimáticos 2019 – JAQUEIRA 

 

Fonte: Da autora, em 17 jan. 2019 

 

• 18/01/2019 (6ª feira) – ERITRINA  (Erythrina speciosa var. rosea N.F.Mattos   / 

FABACEAE) 

Figura 34 - Coleta de dados microclimáticos 2019 – ERITRINA   

 

Fonte: Da autora, em 17 jan. 2019 

 

• 21/01/2019 – (2ª feira) AMOREIRA (Morus nigra L./ MORACEAE) 

 
Figura 35 - Coleta de dados microclimáticos 2019 – AMOREIRA   

 

 

Fonte: Da autora, em 21 jan. 2019 

http://www.ipni.org/ipni/idAuthorSearch.do?id=6245-1&back_page=%2Fipni%2FeditAdvPlantNameSearch.do%3Ffind_infragenus%3D%26find_geoUnit%3D%26find_includePublicationAuthors%3Dtrue%26find_addedSince%3D%26find_family%3D%26find_genus%3DErythrina%26find_infrafamily%3D%26find_rankToReturn%3D%26find_publicationTitle%3D%26find_authorAbbrev%3D%26find_infraspecies%3D%26find_includeBasionymAuthors%3Dtrue%26find_modifiedSince%3D%26find_species%3D%26output_format%3Dnormal
http://www.ipni.org/ipni/idAuthorSearch.do?id=12653-1&back_page=%2Fipni%2FeditAdvPlantNameSearch.do%3Ffind_infragenus%3D%26find_isAPNIRecord%3Dtrue%26find_geoUnit%3D%26find_includePublicationAuthors%3Dtrue%26find_addedSince%3D%26find_family%3D%26find_genus%3DMorus%26find_isGCIRecord%3Dtrue%26find_infrafamily%3D%26find_rankToReturn%3D%26find_publicationTitle%3D%26find_authorAbbrev%3D%26find_infraspecies%3D%26find_includeBasionymAuthors%3Dtrue%26find_modifiedSince%3D%26find_isIKRecord%3Dtrue%26find_species%3D%26output_format%3Dnormal
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• 22/01/2019 (3ª feira) – CHEFLERA (Schefflera arboricola / ARALIACEAE) 

 
Figura 36 - Coleta de dados microclimáticos 2019 – CHEFLERA   

 

 

  Fonte: Da autora, em 22 jan. 2019 

 

• 23/01/2019 (4ª feira) – CALIANDRA (Calliandra brevipes Benth. /FABACEAE 

MIMOSOIDEAE) 

Figura 37 - Coleta de dados microclimáticos 2019 – CALIANDRA   

 

Fonte: Da autora, em 23 jan. 2019 

 

• 24/01/2019 (5ª feira) – CICA (Cycas revoluta Thunb. / CYCADACEAE) 

 
Figura 38 - Coleta de dados microclimáticos 2019 – CICA   

 

 

Fonte: Da autora, em 24 jan. 2019 
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• 28/01/2019 – (2ª feira) – PODOCARPO (Podocarpus macrophyllus (Thunb.) Sweet / 

PODOCARPACEAE) 

Figura 39 - Coleta de dados microclimáticos 2019 – PODOCARPO   
 

 

Fonte: Da autora, em 28 jan. 2019 

 

• 29/01/2019 (3ª feira) – TIPUANA (Tipuana tipu (Benth.) Kuntze / FABACEAE) 

 
Figura 40 - Coleta de dados microclimáticos 2019 – TIPUANA   

 

 

Fonte: Da autora, em 29 jan. 2019 

 

• 30/01/2019 (4ª feira) – PLÁTANO (Platanus hispanica Ten./ PLATANACEAE) 

 
Figura 41 - Coleta de dados microclimáticos 2019 – PLÁTANO   

 

 

Fonte: Da autora, em 30 jan. 2019 
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• 31/01/2019 (5ª feira) – AZALEIA (Rhododendron simsii Planch. / ERICACEAE) 

 
Figura 42 - Coleta de dados microclimáticos 2019 – AZALEIA   

 

 

Fonte: Da autora, em 31 jan. 2019 

 

• 04/02/2019 (2ª feira) – FIGUEIRA (Ficus benjamina L. / MORACEAE) 

 
Figura 43 - Coleta de dados microclimáticos 2019 – FIGUEIRA   

 

 

Fonte: Da autora, em 04 fev. 2019 

 

• 05/02/2019 (3ª feira) – COSTELA DE ADÃO (Monstera deliciosa Liebm. / ARACEAE) 

 
Figura 44 - Coleta de dados microclimáticos 2019 – COSTELA DE ADÃO   

 

 

Fonte: Da autora, em 05 fev. 2019 
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• 07/02/2019 (5ª feira) – INGÁ (Inga marginata Willd. / FABACEAE) 

 
Figura 45 - Coleta de dados microclimáticos 2019 – INGÁ 

 

Fonte: Da autora, em 07 fev. 2019 

 

• 08/02/2019 (6ª feira) – FALSA MURTA (Murraya paniculata (L.) Jack / RUTACEAE) 

 
Figura 46 - Coleta de dados microclimáticos 2019 – FALSA MURTA 

  
Fonte: Da autora, em 08 fev. 2019 

 

• 12/02/2019 (3ª feira) – CABELUDINHA (Myrciaria glazioviana (Kiaersk.) G.M. Barroso ex 

Sobral / FABACEAE) 

Figura 47 - Coleta de dados microclimáticos 2019 – CABELUDINHA   

 

Fonte: Da autora, em 12 fev. 2019 
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3.5.3 Medições das variáveis microclimáticas - 2020 

 

Em 2020, as medições dos dados microclimáticos foram feitas entre os dias 06 e 30 

de janeiro. 

• 06 e 07/01/2020 (2ª e 3ª feira) – Testes efetuados no LABAUT – FAUUSP e ajustes 

Resultados dos testes: funcionamento correto.  

Verificação das vegetações para início das medições e transporte do equipamento. 

 

• 09/01/2020 (5ª feira) – HIBISCO (Malvaviscus arboreus Cav. / MALVACEAE) 

 

Figura 48 - Coleta de dados microclimáticos 2020 – HIBISCO 

 

Fonte: Da autora, em 09 jan. 2020 

 

• 10/01/2020 (6ª feira) – FIGUEIRA (Ficus benjamina L. / MORACEAE) 

 
Figura 49 - Coleta de dados microclimáticos 2020 – FIGUEIRA   

 

Fonte: Da autora, em 10 jan. 2020 
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• 13/01/2020 (2ª feira) – JAQUEIRA (Artocarpus heterophyllus Lam. / MORACEAE) 

 
Figura 50 - Coleta de dados microclimáticos 2020 – JAQUEIRA   

 

Fonte: Da autora, em 13 jan. 2020 

 

• 14/01/2020 (3ª feira) – CABELUDINHA (Myrciaria glazioviana (Kiaersk.) G.M. Barroso ex 

Sobral / FABACEAE) 

Figura 51 - Coleta de dados microclimáticos 2020 – CABELUDINHA   

 

Fonte: Da autora, em 14 jan. 2020 
 

• 15/01/2020 (4ª feira) – FALSA MURTA (Murraya paniculata (L.) Jack / RUTACEAE) 

 
Figura 52 - Coleta de dados microclimáticos 2020 – FALSA MURTA 

 

Fonte: Da autora, em 15 jan. 2020 
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• 16/01/2020 (5ª feira) – AZALEIA (Rhododendron simsii Planch. / ERICACEAE) 

 
Figura 53 - Coleta de dados microclimáticos 2020 – AZALEIA 

 

Fonte: Da autora, em 16 jan. 2020 

 

• 20/01/2020 (2ª feira) – COSTELA DE ADÃO (Monstera deliciosa Liebm. / ARACEAE) 

 
Figura 54 - Coleta de dados microclimáticos 2020 – COSTELA DE ADÃO 

 

Fonte: Da autora, em 20 jan. 2020 

 

• 21/01/2020 (3ª feira) – INGÁ (Inga marginata Willd. / FABACEAE) 

 
Figura 55 - Coleta de dados microclimáticos 2020 – INGÁ 

 

Fonte: Da autora, em 21 jan. 2020 
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• 22/01/2020 (4ª feira) – CICA (Cycas revoluta Thunb. / CYCADACEAE) 

 
Figura 56 - Coleta de dados microclimáticos 2020 – CICA 

 

Fonte: Da autora, em 22 jan. 2020 

 

• 23/01/2020 (5ª feira) – CALIANDRA (Calliandra brevipes Benth. /FABACEAE 

MIMOSOIDEAE) 

Figura 57 - Coleta de dados microclimáticos 2020 – CALIANDRA 

 

Fonte: Da autora, em 23 jan. 2020 

 

• 24/01/2020 (6ª feira) – CHEFLERA (Schefflera arboricola / ARALIACEAE) 

 
Figura 58 - Coleta de dados microclimáticos 2020 – CHEFLERA   

 

Fonte: Da autora, em 24 jan. 2020 
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• 27/01/2020 – (2ª feira) – PODOCARPO (Podocarpus macrophyllus (Thunb.) Sweet / 

PODOCARPACEAE) 

Figura 59 - Coleta de dados microclimáticos 2020 – PODOCARPO 

 

Fonte: Da autora, em 27 jan. 2020 

 

• 28/01/2020 – (3ª feira) AMOREIRA (Morus nigra L./ MORACEAE) 

Figura 60 - Coleta de dados microclimáticos 2020 – AMOREIRA   

 

Fonte: Da autora, em 28 jan. 2020 

 

• 29/01/2020 (4ª feira) – TIPUANA (Tipuana tipu (Benth.) Kuntze / FABACEAE) 

Figura 61 - Coleta de dados microclimáticos 2020 – TIPUANA   

 

Fonte: Da autora, em 29 jan. 2020 

http://www.ipni.org/ipni/idAuthorSearch.do?id=12653-1&back_page=%2Fipni%2FeditAdvPlantNameSearch.do%3Ffind_infragenus%3D%26find_isAPNIRecord%3Dtrue%26find_geoUnit%3D%26find_includePublicationAuthors%3Dtrue%26find_addedSince%3D%26find_family%3D%26find_genus%3DMorus%26find_isGCIRecord%3Dtrue%26find_infrafamily%3D%26find_rankToReturn%3D%26find_publicationTitle%3D%26find_authorAbbrev%3D%26find_infraspecies%3D%26find_includeBasionymAuthors%3Dtrue%26find_modifiedSince%3D%26find_isIKRecord%3Dtrue%26find_species%3D%26output_format%3Dnormal
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• 30/01/2020 (5ª feira) – ERITRINA  (Erythrina speciosa var. rosea N.F.Mattos   / 

FABACEAE) 

Figura 62 - Coleta de dados microclimáticos 2020 – ERITRINA   

 

Fonte: Da autora, em 30 jan. 2020 
 

 

3.5.4 Medições de Acústica - 2022 

 

As medições de acústica foram realizadas no dia 14 de fevereiro de 2022, nas espécies 

Cheflera, Cica e Caliandra, localizadas em área próxima da entrada principal do IPT. 

Inicialmente, os equipamentos foram devidamente instalados e foi feita a calibração 

entre os sonômetros (Figura 63). 

 

Figura 63 - Medições de acústica em 2022 – INSTALAÇÃO E CALIBRAÇÃO 

 

Fonte: Da autora, em 14 fev. 2022 

http://www.ipni.org/ipni/idAuthorSearch.do?id=6245-1&back_page=%2Fipni%2FeditAdvPlantNameSearch.do%3Ffind_infragenus%3D%26find_geoUnit%3D%26find_includePublicationAuthors%3Dtrue%26find_addedSince%3D%26find_family%3D%26find_genus%3DErythrina%26find_infrafamily%3D%26find_rankToReturn%3D%26find_publicationTitle%3D%26find_authorAbbrev%3D%26find_infraspecies%3D%26find_includeBasionymAuthors%3Dtrue%26find_modifiedSince%3D%26find_species%3D%26output_format%3Dnormal
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• CHEFLERA (Schefflera arboricola / ARALIACEAE) 

 
Figura 64 - Medições de acústica em 2022 – CHEFLERA 

 

Fonte: Da autora, em 14 fev. 2022 

 

• CICA (Cycas revoluta Thunb. / CYCADACEAE) 

 
Figura 65 - Medições de acústica em 2022 – CICA 

 

Fonte: Da autora, em 14 fev. 2022 
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• CALIANDRA (Calliandra brevipes Benth. /FABACEAE MIMOSOIDEAE) 

 
Figura 66 - Medições de acústica em 2022 – CALIANDRA 

 

Fonte: Da autora, em 14 fev. 2022 

 

Os resultados das medições acústicas estão no item 4.3. 

 

 

3.6 CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA PERCEPÇÃO QUANTO AO CONFORTO TERMOACÚSTICO 

 

3.6.1 Percepção quanto ao conforto térmico 

 

Os resultados dos dados microclimáticos obtidos por espécie foram aplicados aos três 

instrumentos para avaliação da percepção quanto ao conforto térmico descritos no item 

2.3.1, a saber:  

a) Carta Bioclimática, com os dados de temperatura do ar e umidade relativa do 

ar; 

b) Nomograma de Temperatura Efetiva, com os dados de temperatura do ar e 

velocidade dos ventos; 

c)  Diagrama de Conforto para indivíduos em movimento, com os dados de 

temperatura do ar e velocidade dos ventos. 
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Para a aplicação nos gráficos, foram utilizados os resultados de temperatura do ar, 

umidade relativa do ar e velocidade dos ventos, medidos às 9h00, às 12h00 e às 15h00, nos 

Pontos 1 (antes da vegetação) e 2 (depois da vegetação), por espécie. 

Das quinze espécies analisadas em 2020, seis tiveram os registros de temperatura e 

umidade do ar danificados; portanto as análises apresentadas correspondem às nove espécies 

com dados corretamente registrados e apresentados graficamente no item 4.2.2. 

 

3.6.2 Percepção quanto ao conforto acústico 

 

Para a avaliação da percepção quanto ao conforto acústico, as medições efetuadas 

levaram em conta os níveis sonoros resultantes em dB(A), que consideram o filtro do ouvido 

humano aplicado aos sons mensurados. 

Os resultados obtidos foram analisados por serem ou não significativos em termos 

de atenuação do nível de pressão sonora, para a abordagem do aspecto psicológico da 

atenuação de ruídos pela vegetação, em associação com os trabalhos comentados no item 

2.2.3. 
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4 RESULTADOS E ANÁLISE 

 

Conforme descrito no item 3.3, a partir de uma pré-seleção de 42 indivíduos arbóreos   

localizados no campus do IPT (Figura 20), foram selecionadas 15 unidades arbustivo-arbóreas 

de diferentes espécies para análise e medições (Tabela 6 e Figura 21), de acordo com os 

critérios apresentados no item 3.3.2. 

Os resultados apresentados a seguir referem-se a medições feitas: 

• em janeiro de 2019: variáveis microclimáticas; 

• em janeiro de 2020: LAI e repetição das variáveis microclimáticas; 

• em fevereiro de 2022: medições acústicas. 

Os registros das medições estão no item 3.5. 

 

4.1  LAI  

 

As medições do LAI em 2019 foram feitas apenas com o equipamento LAI 2200 e 

apresentaram resultados inconsistentes, que foram descartados. 

Nas medições de 2020, os dados de LAI foram coletados por dois métodos indiretos: 

com o equipamento LAI 2200 (Li-Cor) e pelo método de fotos hemisféricas com lente tipo 

fisheye acoplada à câmera, associadas ao programa Gap Light Analyzer (GLA). 

 

4.1.1 Coleta de dados com LAI 2200 

 

Os dados foram coletados com o equipamento LAI 2200 nos dias 09/01 e 28/01/2020, 

sempre no início do dia, com o céu apenas com luz difusa, conforme procedimento descrito 

no item 3.4.1. A medição feita no dia 09/01 teve registro incompleto para uma das espécies e 

foi descartada.  

Os resultados a seguir referem-se aos dados coletados no dia 28/01/2020, sob a 

forma de tabela e de gráfico (Tabela 7 e Figura 67). 
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Tabela 7 - LAI resultantes por espécie – Medição com LAI 2200 

ESPÉCIE LAI (m2m-2)  

1 HIBISCO 1,93 

2 JAQUEIRA 2,31 

3 ERITRINA 2,19 

4 FIGUEIRA 2,26 

5 AZALEIA 2,28 

6 COSTELA DE ADÃO 1,59 

7 INGÁ 3,66 

8 CICA 2,80 

9 CALIANDRA 2,44 

10 CHEFLERA 5,10 

11 PODOCARPO 4,53 

12 FALSA MURTA 5,24 

13 CABELUDINHA 5,93 

14 AMOREIRA 2,49 

15 TIPUANA 2,34 

Fonte: Da autora 

 

Figura 67 - LAI resultantes por espécie – Medição com LAI 2200 

 

Fonte: Da autora 
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4.1.2 Coleta de dados com LAI Fisheye GLA 

 

Para a obtenção dos valores de LAI pelo método com Fisheye + GLA, as fotos foram 

coletadas nas condições descritas no item 3.4.1, ao longo do mês de janeiro de 2020. Uma 

sessão de fotos foi tirada concomitantemente com as medições do LAI 2200, no dia 

28/01/2020.  

No total, vinte fotos por espécies foram colhidas; incialmente fez-se a estimativa do 

LAI utilizando-se todas elas por espécie. No entanto, observou-se algumas incoerências nos 

valores resultantes; algumas fotos estavam inadequadas, com as imagens muito próximas das 

folhas, o que altera significativamente os resultados. Seguindo os critérios descritos no item 

3.4.1, os estudos foram refeitos com as dez melhores fotos por espécie, que foram aplicadas 

no programa GLA gerando um resultado por foto; destes, foi tirada a média (a correlação entre 

a média e a mediana destes valores resultou em R2 = 0,9890).  

 Na Tabela 8 são apresentados os principais dados de saída do programa: os valores 

de LAI (m2m-2) e de abertura da copa (%). 

 

Tabela 8 - LAI resultantes por espécie – Medição com fotos Fisheye GLA 

ESPÉCIE LAI (m2m-2)  ABERTURA DA COPA (%) 

1 HIBISCO 2,50 12,97 

2 JAQUEIRA 3,15 8,31 

3 ERITRINA 2,79 12,06 

4 FIGUEIRA 3,05 10,13 

5 AZALEIA 2,69 10,06 

6 COSTELA DE ADÃO 2,59 12,55 

7 INGÁ 2,38 14,67 

8 CICA 2,08 19,05 

9 CALIANDRA 2,54 12,60 

10 CHEFLERA 3,05 7,60 

11 PODOCARPO 2,98 9,49 

12 FALSA MURTA 4,16 3,05 

13 CABELUDINHA 3,42 5,61 

14 AMOREIRA 2,25 15,04 

15 TIPUANA 1,98 17,80 

Fonte: Da autora 
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Figura 68 - LAI resultantes por espécie – Medição com fotos Fisheye GLA 

 

Fonte: Da autora 

 

4.1.3 Análise comparativa 

 

A relação entre os resultados obtidos com os dois métodos indiretos de coleta do LAI 

foi analisada graficamente conforme figuras a seguir, bem como um comparativo entre os 

valores de LAI e a porcentagem de abertura da copa (Figuras 69 a 71). 

 

Figura 69 - Resultados LAI 2200 x LAI Fisheye GLA 

 

Fonte: Da autora 
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Figura 70 - Resultados LAI Fisheye GLA x abertura de copa 

 

Fonte: Da autora 

Figura 71 - Resultados LAI 2200 x abertura de copa 

 

Fonte: Da autora 

 

Pelos resultados obtidos, pode-se observar uma correlação menos significativa entre 

os dois métodos de medição do LAI (R2 = 0,3976), bem como entre os valores de LAI 2200 e as 

porcentagens de abertura de copa (R2 = 0,3892), pela correlação de Pearson. Já a análise entre 

o LAI Fisheye GLA e as aberturas da copa indica uma forte correlação (R2 = 0,9228). Foram 

utilizadas as médias por espécie; vale observar que utilizar a média ou a mediana neste caso 

fará pouca diferença, uma vez que a correlação entre elas é grande (R2 = 0,9890). 

As fotos com lente Fisheye e as medições com LAI 2200 foram feitas nas mesmas 

posições e de forma concomitante; pelas fotos foram observadas obstruções externas em 

praticamente todos os elementos vegetais medidos. Desta maneira pode-se considerar que, 

em medições de elementos vegetais unitários que estiverem inseridos em meio urbano (com 
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edificações ou outras obstruções em seu entorno), o método por fotos + programa de análise 

das imagens (como o GLA) é o mais adequado, por permitir controle e exclusão das 

obstruções; já o LAI 2200, por não disponibilizar esse ajuste, mostra-se mais adequado para 

medir massas arbóreas maiores e uniformes. 

 

4.2 VARIÁVEIS MICROCLIMÁTICAS 

 

Conforme explicitado, as variáveis microclimáticas levantadas nesta pesquisa foram: 

ventos, temperatura do ar e umidade relativa do ar. Os ventos têm especial importância no 

presente estudo, uma vez que foram relacionados diretamente com a variável LAI. 

 

4.2.1 Ventos 

 

A Tabela 9 apresenta os resultados obtidos nas medições de 2020 e 2019, das 

atenuações dos ventos, por espécie, nas três condições descritas no item 3.4.2, a saber: 

a) Pela diferença bruta entre os valores medidos no Ponto 1 e no Ponto 2 (valores 

globais), denominados VENTOS TOTAIS; 

b) Pela diferença entre os valores totais direcionados (considerando-se apenas as 

direções que efetivamente atravessam a vegetação, em todas as velocidades de 

ventos), denominados VENTOS DIRECIONADOS; 

c) Pela diferença entre os quinze maiores valores direcionados (considerando-se 

apenas as direções que efetivamente atravessam a vegetação, nas quinze 

maiores velocidades de ventos), denominados VENTOS DIRECIONADOS 15+. 

 

Foram encontradas algumas diferenças entre os resultados nos dois anos, embora as 

condições e critérios de medição sejam os mesmos. É possível que haja diferenças menos 

perceptíveis na própria vegetação, como a quantidade de folhas; no intuito de diminuir esta 

possibilidade, as duas medições foram feitas no mesmo período do ano.  
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Tabela 9 - Atenuação dos ventos resultantes das medições em 2020 e 2019, sendo (a) os VENTOS TOTAIS, (b) os 
VENTOS DIRECIONADOS e (c) os VENTOS DIRECIONADOS 15+; valores em (%) 

% ATENUAÇÃO VENTOS 2020 2019 

ESPÉCIE (a) (b) (c) (a) (b) (c) 

1 HIBISCO 44 57 70 44 58 82 

2 JAQUEIRA 47 52 70 38 53 68 

3 ERITRINA 41 53 65 47 57 52 

4 FIGUEIRA 41 57 68 47 67 66 

5 AZALEIA 48 54 54 31 47 57 

6 COSTELA DE ADÃO 46 49 60 40 51 48 

7 INGÁ 31 46 36 38 45 52 

8 CICA 44 41 42 58 62 51 

9 CALIANDRA 59 68 78 53 57 64 

10 CHEFLERA 40 50 60 36 42 43 

11 PODOCARPO 44 65 40 56 69 76 

12 FALSA MURTA 56 67 86 58 65 76 

13 CABELUDINHA 47 54 60 55 63 58 

14 AMOREIRA 43 54 38 35 53 64 

15 TIPUANA 38 39 54 44 56 52 

Fonte: Da autora 

 

Nos resultados obtidos pode-se observar também que, considerando-se apenas os 

ventos direcionados, as porcentagens de atenuação aos ventos aumentam para a grande 

maioria das espécies; esse aumento é menos significante para espécies de menor densidade 

de copa, como a Tipuana e a Amoreira; no caso da Cica e da Costela de Adão, a tipologia das 

folhas é bem diferente das demais, ao que se pode atribuir diferentes comportamentos aos 

ventos.  

Os resultados obtidos são apresentados graficamente a seguir, sendo as Figuras 72 e 

73 com os ventos nas classificações (a), (b) e (c) nos anos de 2020 e 2019 respectivamente, e 

na Figura 74 uma comparação entre os ventos DIRECIONADOS (b) nos dois anos de medições. 

Na Figura 72 pode-se observar as espécies com melhor resultado de atenuação aos 

ventos, em especial a Falsa Murta e a Caliandra, seguidos do Hibisco, Jaqueira e Figueira. 
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Figura 72 - Atenuação dos ventos resultantes das medições em 2020, sendo (a) os VENTOS TOTAIS, (b) os 
VENTOS DIRECIONADOS e (c) os VENTOS DIRECIONADOS 15+; valores em (%) 

 

Fonte: Da autora 

 

Figura 73 - Atenuação dos ventos resultantes das medições em 2019, sendo (a) os VENTOS TOTAIS, (b) os 
VENTOS DIRECIONADOS e (c) os VENTOS DIRECIONADOS 15+; valores em (%) 

 

Fonte: Da autora 

 

As medições das variáveis microclimáticas em 2020 serão as consideradas na relação 

com o LAI, uma vez que foram feitas no mesmo período. 
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Figura 74 - Atenuação dos ventos resultantes das medições em 2020 e 2019, na situação (b) VENTOS 
DIRECIONADOS; valores em (%) 

 

Fonte: Da autora 

 

Nas Figuras 75 a 89 são apresentadas graficamente intensidades dos ventos por 

espécie, resultantes das medições de 2020, antes e depois da barreira vegetal; aplicou-se aqui 

também o critério de considerar as velocidades maiores menos as menores. 

 

Figura 75 - VENTO DIRECIONADO - HIBISCO 

 

Fonte: Da autora. 
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Figura 76 - VENTO DIRECIONADO - JAQUEIRA 

 

Fonte: Da autora 

Figura 77 - VENTO DIRECIONADO - ERITRINA 

 

Fonte: Da autora 

Figura 78 - VENTO DIRECIONADO - FIGUEIRA 
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Fonte: Da autora 

 

Figura 79 - VENTO DIRECIONADO - AZALEIA 

 

Fonte: Da autora 

Figura 80 - VENTO DIRECIONADO – COSTELA DE ADÃO 

 

Fonte: Da autora 

Figura 81 - VENTO DIRECIONADO - INGÁ 

 

Fonte: Da autora 
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Figura 82 - VENTO DIRECIONADO - CICA 

 

Fonte: Da autora 

Figura 83 - VENTO DIRECIONADO - CALIANDRA 

 

Fonte: Da autora 

Figura 84 - VENTO DIRECIONADO - CHEFLERA 

 

Fonte: Da autora 
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Figura 85 - VENTO DIRECIONADO - PODOCARPO 

 

Fonte: Da autora 

Figura 86 - VENTO DIRECIONADO – FALSA MURTA 

 

Fonte: Da autora 

Figura 87 - VENTO DIRECIONADO - CABELUDINHA 
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Fonte: Da autora 

 

Figura 88 - VENTO DIRECIONADO - AMOREIRA 

 

Fonte: Da autora 

Figura 89 - VENTO DIRECIONADO - TIPUANA 

 

Fonte: Da autora 

 

Pelos gráficos apresentados, pode-se observar que, na maior parte do tempo, os 

ventos incidiram com velocidades inferiores a 1 m/s, com alguns picos de aumento na 

velocidade; apenas em alguns casos, como da Cica e da Eritrina, a velocidade dos ventos foi 

mais significativa. 

Ventos incidentes em velocidades baixas dificultam a mensuração dos valores de 

atenuação da vegetação; além das diferenças medidas serem menos significantes, o 

comportamento da vegetação pode ser diferente quando esta ficar exposta a velocidades do 

ar mais altas, o que não foi possível avaliar na presente pesquisa. 

 



117 
 

 

4.2.2 Temperatura e Umidade Relativa do ar 

 

As medições de temperatura e umidade relativa do ar foram feitas em concomitância 

com as medições dos ventos, no Ponto 1 (antes da barreira) e no Ponto 2 (depois da barreira), 

por espécie.  

Algumas espécies tiveram os registros danificados e seus resultados foram 

descartados. Os resultados de nove espécies estudadas são apresentados nas Figuras 90 a 98. 

Os valores resultantes nos Pontos 1 e 2 são bastante próximos em uma mesma 

espécie; as variações maiores ocorreram por estarem eventualmente mais ou menos expostos 

ao sol. Vale lembrar que os termo-higrômetros estavam protegidos da radiação direta em seus 

compartimentos ventilados, no entanto as temperaturas do ar são mais baixas à sombra.  

Nota-se também a grande sintonia entre a temperatura do ar e a umidade relativa 

do ar, de forma inversamente proporcional, conforme esperado. 

 

Figura 90 - Temperatura do ar e umidade relativa do ar nos Pontos 1 e 2 - ERITRINA 

 
 

 

Fonte: Da autora 
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Figura 91 - Temperatura do ar e umidade relativa do ar nos Pontos 1 e 2 - AZALEIA 

 

 

Fonte: Da autora 

 

Figura 92 - Temperatura do ar e umidade relativa do ar nos Pontos 1 e 2 – COSTELA DE ADÃO 

 

 

Fonte: Da autora 
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Figura 93 - Temperatura do ar e umidade relativa do ar nos Pontos 1 e 2 – INGÁ 

 

 

Fonte: Da autora 

 

Figura 94 - Temperatura do ar e umidade relativa do ar nos Pontos 1 e 2 - CICA 

 

 

Fonte: Da autora 
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Figura 95 - Temperatura do ar e umidade relativa do ar nos Pontos 1 e 2 - PODOCARPO 

 

 

Fonte: Da autora 

 

Figura 96 - Temperatura do ar e umidade relativa do ar nos Pontos 1 e 2 – FALSA MURTA 

 

 

Fonte: Da autora 
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Figura 97 - Temperatura do ar e umidade relativa do ar nos Pontos 1 e 2 - AMOREIRA 

 

 

Fonte: Da autora 

 

Figura 98 - Temperatura do ar e umidade relativa do ar nos Pontos 1 e 2 - TIPUANA 

 

 

Fonte: Da autora 
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Em alguns dias houve a incidência de chuvas, o que trouxe grande variação nas curvas 

de temperatura e umidade do ar, como é retratado nas Figuras 90, 91, 96 e 97. 

 

4.3 ATENUAÇÃO ACÚSTICA 

 

As medições acústicas foram efetuadas conforme critérios descritos no item 3.4.3 e 

registros de medições no item 3.5.4. 

Durante as medições havia uma fonte de ruído pontual próxima que interferiu nos 

ruídos de fundo resultantes (aparelhos de ar-condicionado do edifício junto às árvores, ver 

localização em planta na Figura 30).  

 

4.3.1 Resultados por espécie 

 

Os resultados das medições foram tabelados por espécie, conforme segue (Tabelas 

10 a 12). Os equipamentos e os critérios de medição utilizados foram conforme descrito no 

item 3.4.3 e de acordo com a Figura 30. 

Os resultados abaixo apresentados foram obtidos após calibração dos dois 

sonômetros no local da medição. Todas as medições foram feitas no mesmo dia. 

As medições do ruído de fundo tiveram por objetivo verificar o nível sonoro mínimo 

a ser emitido pela fonte, de forma que seja mascarado para não interferir nas medições (no 

mínimo 10 dB acima).  

Os níveis de pressão sonora medidos como ruído de fundo foram maiores no Ponto 

P1 quando o aparelho de ar-condicionado do edifício adjacente estava ligado. Eventual 

aumento no ruído de tráfego nas proximidades da área de estudo foi percebida. 

Os resultados são apresentados no espectro por bandas de oitava (125 Hz a 4kHz), a 

soma em dB e os valores globais em dB(A). 

 

 

 

 

 



123 
 

 

 

Tabela 10 – Medições acústicas – Resultados CHEFLERA 

 CHEFLERA 

 

MEDIÇÕES DO 
RUÍDO DE FUNDO 

ESPECTRO POR BANDAS DE OITAVA SOMA GLOBAL dB(A) 

125 250 500 1K 2K 4K 

 

dB L eq L máx 

P1 + P2 P1 46,9 58,3 55,4 53,8 56,6 65,6 67,3 74,7 78,7 

  P2 62,5 63,9 54,3 50,7 47,5 60,5 67,7 63,9 68,4 

P1 + P3 P1 46,9 57,7 55,0 53,5 56,8 68,3 69,2 74,2 79,6 

  P3 59,7 64,1 53,6 50,0 48,4 59,3 66,8 64,6 68,4 

P1 + P4 P1 41,5 57,4 53,6 52,0 57,7 68,4 69,3 76,5 79,6 

  P4 56,0 62,3 50,4 49,5 46,1 58,3 64,8 62,8 66,6 

 

MEDIÇÕES COM 
FONTE SONORA 

(RUÍDO BRANCO) 

ESPECTRO POR BANDAS DE OITAVA SOMA GLOBAL dB(A) 

125 250 500 1K 2K 4K dB L eq L máx 

P1 + P2 P1 80,8 82,9 89,8 93,3 100,2 100,7 104,1 104,2 104,4 

  P2 78,1 77,3 81,8 77,5 83,4 83,6 88,8 88,5 89,4 

P1 + P3 P1 80,8 83,2 89,5 93,9 100,3 100,8 104,2 104,2 104,4 

  P3 76,9 76,4 73,1 75,1 77,2 79,5 84,6 83,7 84,9 

P1 + P4 P1 80,6 83,2 88,9 94,0 100,3 101,0 104,3 104,1 104,4 

  P4 75,5 74,5 69,8 71,9 76,1 76,5 82,4 81,5 82,6 

MEDIÇÕES 

COMPLEMENTARES 

11h00 
 Temperatura do ar = 28,2 oC 

 Umidade relativa do ar = 53 % 

 LAI resultante (Fisheye GLA) = 2,43 

Fonte: Da autora 

 

A Cheflera foi a primeira vegetação a ser medida, após a calibração.  

 

 

 

 

 



124 

Tabela 11 – Medições acústicas – Resultados CICA 

 CICA 

 

MEDIÇÕES DO 
RUÍDO DE FUNDO 

ESPECTRO POR BANDAS DE OITAVA SOMA GLOBAL dB(A) 

125 250 500 1K 2K 4K 

 

dB L eq L máx 

P1 + P2 P1 42,7 50,9 49,2 53,2 49,2 65,8 66,4 67,5 71,6 

  P2 54,7 54,6 50,4 48,7 43,4 54,3 60,2 58,0 60,9 

P1 + P3 P1 42,9 51,3 49,9 52,5 49,3 67,8 68,1 67,6 70,5 

  P3 61,3 57,6 49,7 47,6 43,3 50,9 63,3 56,5 60,8 

P1 + P4 P1 46,9 52,8 52,2 53,8 52,3 65,8 66,6 67,4 71,6 

  P4 60,4 59,3 51,1 51,1 52,1 52,3 64,1 59,4 66,0 

 

MEDIÇÕES COM 
FONTE SONORA 

(RUÍDO BRANCO) 

ESPECTRO POR BANDAS DE OITAVA SOMA GLOBAL dB(A) 

125 250 500 1K 2K 4K 
dB 

L eq L máx 

P1 + P2 P1 78,4 83,1 86,4 89,0 95,8 95,0 99,3 99,5 100,4 

  P2 79,9 75,1 79,4 77,1 79,6 83,4 87,6 87,4 88,2 

P1 + P3 P1 78,2 82,9 86,6 88,8 95,9 94,9 99,3 99,5 100,4 

  P3 77,1 73,1 72,4 75,1 75,6 78,0 83,5 82,4 83,2 

P1 + P4 P1 78,2 82,9 86,7 89,0 95,9 95,0 99,3 99,4 100,4 

  P4 75,2 71,8 69,1 71,5 72,5 74,2 80,6 79,9 79,8 

MEDIÇÕES 

COMPLEMENTARES 

12h00 
 Temperatura do ar = 32,8 oC 

 Umidade relativa do ar = 35,5 % 

 LAI resultante (Fisheye GLA) = 3,14 

Fonte: Da autora 

 

A Cica foi a segunda vegetação a ser medida 
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Tabela 12 – Medições acústicas – Resultados CALIANDRA 

 CALIANDRA 

 

MEDIÇÕES DO 
RUÍDO DE FUNDO 

ESPECTRO POR BANDAS DE OITAVA SOMA GLOBAL dB(A) 

125 250 500 1K 2K 4K 
dB 

L eq L máx 

P1 + P2 P1 47,7 55,2 53,8 54,6 51,7 64,3 65,8 72,9 75,4 

  P2 62,7 61,4 58,2 54,9 49,8 65,8 69,1 71,6 74,2 

P1 + P3 P1 47,8 55,4 53,7 54,9 51,6 63,7 65,4 70,5 73,8 

  P3 61,5 60,6 52,9 49,5 45,7 66,0 68,4 68,4 72,2 

P1 + P4 P1 48,4 55,7 54,0 55,2 52,9 65,7 66,9 73,3 76,6 

  P4 56,8 60,0 50,9 48,0 45,5 59,1 64,0 66,0 69,4 

MEDIÇÕES COM 
FONTE SONORA 

(RUÍDO BRANCO) 

ESPECTRO POR BANDAS DE OITAVA SOMA GLOBAL dB(A) 

125 250 500 1K 2K 4K dB L eq L máx 

P1 + P2 P1 79,2 83,7 88,1 93,2 98,3 101,1 103,2 103,8 104,0 

  P2 78,0 77,3 79,3 77,8 81,6 85,7 88,9 87,3 88,4 

P1 + P3 P1 79,2 83,8 88,0 93,0 98,3 101,0 103,5 103,8 104,0 

  P3 78,6 73,1 74,5 73,8 75,6 80,2 84,6 83,0 84,5 

P1 + P4 P1 79,2 83,9 87,8 93,0 98,4 101,2 103,6 103,7 104,5 

  P4 77,6 69,3 70,6 71,6 74,6 78,9 83,0 82,5 83,6 

MEDIÇÕES 

COMPLEMENTARES 

13h00 
 Temperatura do ar = 32,1 oC 

 Umidade relativa do ar = 43 % 

 LAI resultante (Fisheye GLA) = 2,06 

Fonte: Da autora 

 

A Caliandra foi a terceira espécie medida.  

Os resultados obtidos nas três espécies indicam, conforme esperado, uma diminuição 

dos níveis sonoros com o aumento da distância em relação à fonte, entre os Pontos 2 e 4, pois 

a energia sonora vai se dissipando ao longo do caminho.  

A análise da atenuação sonora pela vegetação tem como principal objeto a diferença 

obtida entre os Pontos 1 (próximo à fonte) e Ponto 2 (após a vegetação), mostradas 

graficamente nas Figuras 99 a 101 por espécie. 
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Figura 99 – Níveis sonoros medidos - Pontos 1 e 2 - Cheflera 

 

Fonte: Da autora 

Figura 100 – Níveis sonoros medidos - Pontos 1 e 2 - Cica 

 

Fonte: Da autora 

Figura 101 – Níveis sonoros medidos - Pontos 1 e 2 - Caliandra 

 

Fonte: Da autora 
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Nas três espécies, nota-se uma tendência de manutenção da curva crescente nos 

níveis sonoros resultantes, embora com algumas especificidades; em todas, a atenuação 

diminui na frequência de 500 Hz e mantêm-se mais constante nas frequências altas.  

No caso das baixas frequências, de difícil atenuação por tratar-se de ondas sonoras 

maiores, a diminuição foi um pouco mais perceptível nos resultados da Cheflera. Há caso de 

aumento dos níveis sonoros nos sons graves em algumas configurações, como citado por 

Martínez-Sala et al. (2006), o que pode ser observado no caso da Cica. 

A avaliação dos resultados de cada espécie separadamente é complexa, pela 

quantidade de diferentes fatores envolvidos, como a absorção pelo ar, a absorção pelo solo 

macio, além da absorção pela distância. Desta maneira, optou-se por avaliar os resultados de 

forma relativa entre as espécies, que por estarem expostas a situações, solo e distâncias 

semelhantes, podem ter seu desempenho como barreira melhor avaliado pelas diferenças 

entre elas. 

 

4.3.2 Análise conjunta dos resultados 

 

A partir dos resultados obtidos, foi feita a análise das atenuações sonoras medidas 

para as três espécies e a relação entre elas (Figuras 102 a 104). 

 

Figura 102 – Níveis sonoros medidos - Pontos 1 e 2 - COMPARATIVO 

 

Fonte: Da autora 
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Figura 103 – Níveis sonoros medidos - Pontos 1 e 3 - COMPARATIVO 

 

Fonte: Da autora 

 

Figura 104 – Níveis sonoros medidos - Pontos 1 e 4 - COMPARATIVO 

 

Fonte: Da autora 

 

Em relação às diferenças entre os níveis medidos no Ponto 1 de cada espécie 

(próximo à fonte), em especial os níveis mais baixos no caso da Cica, uma possível justificativa 

seria o fato desta fonte estar em um espaço mais aberto que nos demais, favorecendo a 

dispersão do som. 

Pela Figura 102, entre os Pontos 1 e 2, pode-se constatar um comportamento 

semelhante nas três espécies em função das frequências, com aumento nas atenuações nas 

frequências de 250 Hz e 1 kHz, e diminuição do desempenho na frequência de 500 Hz.  
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Tabela 13 – Diferenças entre Pontos (1 e 2), (1 e 3) e (1 e 4) - COMPARATIVO 

DIFERENÇAS 
 

ESPECTRO POR BANDAS DE OITAVA GLOBAL  

LAI 

P1 – P2 125 250 500 1K 2K 4K dB(*) 

CHEFLERA 2,7 5,6 8 15,8 16,8 17,1 15,3 2,43 

CICA -1,5 8,0 7,0 11,9 16,2 11,6 11,7 3,14 

CALIANDRA 1,2 6,4 8,8 15,4 16,7 15,4 14,3 2,06 

DIFERENÇAS 
 

ESPECTRO POR BANDAS DE OITAVA GLOBAL 
 

LAI 

P1 – P3 125 250 500 1K 2K 4K dB(*) 

CHEFLERA 3,9 6,8 16,4 18,8 23,1 21,3 19,6 2,43 

CICA 1,1 9,8 14,2 13,7 20,3 16,9 15,8 3,14 

CALIANDRA 0,6 10,7 13,5 19,2 22,7 20,8 18,9 2,06 

DIFERENÇAS 
 

ESPECTRO POR BANDAS DE OITAVA GLOBAL 
 

LAI 

P1 – P4 125 250 500 1K 2K 4K dB(*) 

CHEFLERA 5,1 8,7 19,1 22,1 24,2 24,5 21,9 2,43 

CICA 3,0 11,1 17,6 17,5 23,4 20,8 18,7 3,14 

CALIANDRA 1,6 14,6 17,2 21,4 23,8 22,3 20,6 2,06 

(*) valores obtidos das respectivas tabelas de medições acústicas (Tabelas 10 a 12). 

Fonte: Da autora 

 

Em todos os casos, as atenuações entre os Pontos 1 e 2 aumentam com a frequência 

sonora, exceto pontualmente no caso da Cica, na frequência de 250 Hz. 

Considerando-se que existe uma certa atenuação pela distância, a tarefa de 

determinar a atenuação sonora pelo elemento vegetal isolado é complexa. 

Para melhor analisar as diferenças entre os resultados de atenuação das espécies, as 

Figuras 105 a 107 apresentam os valores atenuados nos Pontos 2 a 4. 
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Figura 105 – Níveis sonoros atenuados - Pontos 1 e 2 - DIFERENÇAS 

 

Fonte: Da autora 

Figura 106 – Níveis sonoros atenuados - Pontos 1 e 3 - DIFERENÇAS 

 

Fonte: Da autora 

Figura 107 – Níveis sonoros atenuados - Pontos 1 e 4 - DIFERENÇAS 

 

Fonte: Da autora 
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No gráfico das diferenças entre os Pontos 1 e 2, as curvas de atenuação para a 

Cheflera e para a Caliandra têm comportamentos semelhantes em função das frequências; no 

caso da Cica, o comportamento é distinto. A Cheflera mantém o comportamento em função 

das frequências também nos pontos mais distantes. 

Deve-se levar em conta que a própria natureza do estudo tem limitações inerentes: 

árvores isoladas têm dimensões limitadas, com maiores probabilidades de difração nas 

bordas, com comportamento diferente de uma barreira extensa que possa ser considerada 

semi-infinita.  

Neste trabalho em específico, há uma limitação de amostragem de espécies para que 

as respostas sejam mais conclusivas. 

Diante de todas essas questões, a análise dos resultados nos permite dizer que 

existem fortes indícios de uma atenuação sonora pelas vegetações, porém de pequena 

intensidade e apresentando um comportamento com semelhanças ao longo das frequências. 

 

4.4 RESULTADOS DAS MEDIÇÕES x LAI 

 

4.4.1 LAI x atenuação dos ventos 

 

Com base nos resultados das medições, foi feita a análise de correlação entre os 

valores de LAI (medidos pelo LAI 2200 e pelo método Fisheye) e a atenuação dos ventos (nas 

situações descritas no item 3.4.2), conforme segue (Figuras 108 a 113). 

 

Figura 108 – LAI Fisheye x atenuação dos ventos TODAS AS DIREÇÕES 

 

Fonte: Da autora 
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Figura 109 – LAI Fisheye x atenuação dos ventos DIRECIONADO 

 

Fonte: Da autora 

 

Figura 110 – LAI Fisheye x atenuação dos ventos DIRECIONADO 15+ 

 

Fonte: Da autora 

 

Figura 111 – LAI 2200 x atenuação dos ventos TODAS AS DIREÇÕES 

 

Fonte: Da autora 
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Figura 112 – LAI 2200 x atenuação dos ventos DIRECIONADO 

 

Fonte: Da autora 

 

Figura 113 – LAI 2200 x atenuação dos ventos DIRECIONADO 15+ 

 

Fonte: Da autora 

 

Analisando-se os resultados acima, pode-se constatar uma correlação pouco intensa 

mas significativa entre os valores do LAI Fisheye e os ventos, sendo o melhor resultado com 

os ventos direcionados (R2 = 0,3648).  

Nos resultados entre os valores do LAI 2200 e os ventos, não houve correlação. Cabe 

lembrar que nas fotos Fisheye observou-se obstruções vizinhas aos elementos vegetais 

analisados que foram retiradas pelo programa GLA (recorte da imagem), e que nas medições 

de árvores isoladas feitas com o LAI 2200 não há como fazer esse filtro. 

Estudos mais aprofundados são necessários para rever o tema com outras variáveis 

envolvidas, como o tamanho da folha (LI; KANG, 2020) e as proporções da copa. Foi possível 
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constatar que, para o caso do podocarpo, cuja proporção de copa (altura / largura) é da ordem 

de cinco, os valores de LAI resultaram acima do esperado, alterando a relação com a 

atenuação dos ventos.  

 

4.4.2 LAI x atenuação acústica 

 

No dia das medições acústicas, novas fotos foram tiradas com a câmara e lente 

Fisheye para conferência dos valores de LAI. Houve alguma diferença entre os valores de 2020 

e os de 2022 (Tabela 14): 

 

Tabela 14 – LAI Fisheye das espécies das medições acústicas nas medições de 2020 e de 2022 

VALORES DE LAI FISHEYE 

ESPÉCIE dados 2020 dados 2022 

CHEFLERA 3,11 2,43 

CICA 2,02 3,14 

CALIANDRA 2,36 2,06 

Fonte: Da autora 

 

Para a análise da relação entre o LAI e a atenuação acústica, foram considerados os 

valores de LAI obtidos com as fotos Fisheye tiradas no dia das medições acústicas. 

Na Tabela 13 foram inseridos os valores de LAI para permitir uma análise entre as 

grandezas. 

Diante da pequena amostragem de medições (apenas três espécies), não foi possível 

buscar uma correlação entre o LAI e as atenuações acústicas; buscou-se uma curva de 

tendência. Os resultados não mostram uma relação representativa entre os dados em análise. 

Esta relação é uma questão a ser aprofundada. 
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4.4.3 LAI x temperatura e umidade relativa do ar 

 

A temperatura do ar e a umidade relativa do ar foram medidas durante um dia por 

espécie, em conjunto com as velocidades dos ventos; suas variações ocorreram em função 

das horas do dia (e portanto da variação da radiação solar incidente) e pela ocorrência ou não 

de chuvas nos períodos de medição.  

Não foi percebida correspondência entre os valores de LAI e a temperatura do ar, 

bem como com a umidade relativa do ar.  

 

4.5 RESULTADOS DAS MEDIÇÕES x PERCEPÇÃO ESTIMADA 

 

4.5.1 Percepção quanto ao conforto térmico 

 

A partir das medições efetuadas, os dados microclimáticos obtidos por espécie são 

apresentados a seguir, aplicados aos três índices:  

a) a Carta Bioclimática, com os dados de temperatura do ar e umidade relativa 

do ar; 

b) o Nomograma de Temperatura Efetiva, com os dados de temperatura do ar e 

velocidade dos ventos DIRECIONADOS; 

c)  o Diagrama de Conforto para indivíduos em movimento, com os dados de 

temperatura do ar e velocidade dos ventos DIRECIONADOS. 

Das quinze espécies analisadas em 2020, seis tiveram os registros de temperatura e 

umidade do ar danificados; as análises apresentadas correspondem às nove espécies com 

dados corretamente registrados (Figuras 114 a 140). 

Os resultados apresentados referem-se a: 

• três horários do dia (A = 9h00, B = 12h00 e C =15h00); 

• nos dois pontos medidos (P1 = antes da vegetação e P2 = depois da 

vegetação). 
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• ERITRINA 

Figura 114 - Carta Bioclimática – ERITRINA 

 

Fonte: Rivero (1986, p. 65) complementado pela autora 

 

Figura 115 - Nomograma de Temperatura Efetiva – ERITRINA 

 

Fonte: Frota e Schiffer (2001, p. 179) complementado pela autora 
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Figura 116 - Diagrama de Conforto para indivíduos em movimento – ERITRINA 

 

Fonte: Mascaró (2004, p. 49) complementado pela autora 

 

• AZALEIA 

 
Figura 117 - Carta Bioclimática - AZALEIA 

 

Fonte: Rivero (1986, p. 65) complementado pela autora 
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Figura 118 - Nomograma de Temperatura Efetiva – AZALEIA 

 

Fonte: Frota e Schiffer (2001, p. 179) complementado pela autora 

 

Figura 119 - Diagrama de Conforto para indivíduos em movimento - AZALEIA 

 

Fonte: Mascaró (2004, p. 49) complementado pela autora 
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• COSTELA DE ADÃO 

 
Figura 120 - Carta Bioclimática – COSTELA DE ADÃO 

 

Fonte: Rivero (1986, p. 65) complementado pela autora 

 
Figura 121 - Nomograma de Temperatura Efetiva – COSTELA DE ADÃO 

 

Fonte: Frota e Schiffer (2001, p. 179) complementado pela autora 
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Figura 122 - Diagrama de Conforto para indivíduos em movimento – COSTELA DE ADÃO 

 

Fonte: Mascaró (2004, p. 49) complementado pela autora 

 

• INGÁ 

 
Figura 123 - Carta Bioclimática – INGÁ 

 

Fonte: Rivero (1986, p. 65) complementado pela autora 
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Figura 124 - Nomograma de Temperatura Efetiva – INGÁ 

 

Fonte: Frota e Schiffer (2001, p. 179) complementado pela autora 
 

 

Figura 125 - Diagrama de Conforto para indivíduos em movimento – INGÁ 

 

Fonte: Mascaró (2004, p. 49) complementado pela autora 
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• CICA 

 
Figura 126 - Carta Bioclimática – CICA 

 

Fonte: Rivero (1986, p. 65) complementado pela autora 

 

Figura 127 - Nomograma de Temperatura Efetiva – CICA 

 

Fonte: Frota e Schiffer (2001, p. 179) complementado pela autora 
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Figura 128 - Diagrama de Conforto para indivíduos em movimento – CICA 

 

Fonte: Mascaró (2004, p. 49) complementado pela autora 

 

• PODOCARPO 

 

Figura 129 - Carta Bioclimática – PODOCARPO 

 

Fonte: Rivero (1986, p. 65) complementado pela autora 

 

 



144 

Figura 130 - Nomograma de Temperatura Efetiva – PODOCARPO 

 

Fonte: Frota e Schiffer (2001, p. 179) complementado pela autora 

 

Figura 131 - Diagrama de Conforto para indivíduos em movimento – PODOCARPO 

 

Fonte: Mascaró (2004, p. 49) complementado pela autora 
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• FALSA MURTA 

 

Figura 132 - Carta Bioclimática – FALSA MURTA 

 

Fonte: Rivero (1986, p. 65) complementado pela autora 

 

Figura 133 - Nomograma de Temperatura Efetiva – FALSA MURTA 

Fonte: Frota e Schiffer (2001, p. 179) complementado pela autora 
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Figura 134 - Diagrama de Conforto para indivíduos em movimento – FALSA MURTA 

 

Fonte: Mascaró (2004, p. 49) complementado pela autora 

 

• AMOREIRA 

 

Figura 135 - Carta Bioclimática – AMOREIRA 

 

Fonte: Rivero (1986, p. 65) complementado pela autora 
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Figura 136 - Nomograma de Temperatura Efetiva – AMOREIRA 

 

Fonte: Frota e Schiffer (2001, p. 179) complementado pela autora 

 

Figura 137 - Diagrama de Conforto para indivíduos em movimento – AMOREIRA 

 

Fonte: Mascaró (2004, p. 49) complementado pela autora 
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• TIPUANA 

Figura 138 - Carta Bioclimática – TIPUANA 

 

Fonte: Rivero (1986, p. 65) complementado pela autora 

 

Figura 139 - Nomograma de Temperatura Efetiva – TIPUANA 

 

Fonte: Frota e Schiffer (2001, p. 179) complementado pela autora 
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Figura 140 - Diagrama de Conforto para indivíduos em movimento – TIPUANA 

 

Fonte: Mascaró (2004, p. 49) complementado pela autora 

 

Um resumo da avaliação qualitativa dos resultados é apresentado na Tabela 15 a 

seguir. 

Pode-se observar que em todas as espécies, em todos os horários, a situação ao sol 

(d) resultou com desconforto pelo calor. Já a situação à sombra (c), em alguns casos, resultou 

confortável mesmo sob temperaturas de verão, principalmente pela manhã (9h). 

No caso da Costela de Adão, do Ingá e da Cica, na maior parte dos resultados há 

situação de conforto, exceto pelo Diagrama de Conforto para indivíduos em movimento ao 

sol, o que confirma a importância da sombra para o conforto térmico em espaços abertos. 

De uma maneira geral, há predomínio de situação de calor nos resultados obtidos após 

as 9h, apenas estando em situação de conforto as três espécies acima citadas. 
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Tabela 15 - Índices de conforto resultantes, sendo (a) na Carta Bioclimática, (b) no Nomograma de Temperatura 
Efetiva, (c) no Diagrama de Conforto para indivíduos em movimento à sombra e (d) no Diagrama de Conforto 
para indivíduos em movimento ao sol, nos Pontos P1 (antes de vegetação) e P2 (depois da vegetação) 

RESULTADOS 
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F = frio 

C = confortável 

V = confortável 

pelo acréscimo 
da ventilação 

Q = quente 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

9h 

 

 

P1 

a  V Q C C C C C C V 

b C C C F F C C C C 

c C Q C C C C C Q C 

d Q Q Q Q Q Q Q Q Q 

 

 

P2 

a V Q C C C C V C V 

b C C F F F C C C C 

c C Q C C C C C Q C 

d Q Q Q Q Q Q Q Q Q 

 

 

 

12h 

 

 

P1 

a Q Q C C C Q Q Q Q 

b Q Q C C C Q Q Q Q 

c Q Q Q Q C Q Q Q Q 

d Q Q Q Q Q Q Q Q Q 

 

 

P2 

a Q Q C C C Q Q Q Q 

b Q Q C C C Q Q Q Q 

c Q Q C Q C Q Q Q Q 

d Q Q Q Q Q Q Q Q Q 

 

 

 

15h 

 

 

P1 

a Q Q C C C Q Q Q Q 

b C Q C C F Q Q Q Q 

c C Q Q Q C Q Q Q Q 

d Q Q Q Q Q Q Q Q Q 

 

 

P2 

a Q Q C C C Q Q Q Q 

b C Q C C C Q Q Q Q 

c C Q C Q C Q Q Q Q 

d Q Q Q Q Q Q Q Q Q 

Fonte: da autora 
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4.5.2 Percepção quanto ao conforto acústico 

 

No estudo da percepção quanto ao conforto acústico, foram considerados os níveis 

globais equivalentes (Leq) em dB(A), cujo filtro (A) sobre os níveis em dB correspondem ao 

filtro do ouvido humano aos sons recebidos. Estes valores estão à direita nas tabelas de 

resultados por espécie (Tabelas 10 a 12). 

Para esta análise, foi feita a comparação entre os resultados das três espécies 

medidas.  

 

Figura 141 - Níveis sonoros globais equivalentes (Leq) em dB(A), nos quatro pontos medidos por espécie 

 

Fonte: da autora 

 

Analisando-se os níveis sonoros globais em dB(A), com os mesmos valores medidos 

no Ponto P1 nas três espécies, observa-se uma variação pouco significativa entre as espécies 

nos pontos P2, P3 e P4.  

Embora a amostragem de três espécies seja pequena para resultados conclusivos, as 

diferenças de intensidade sonora percebida entre as espécies mostram-se não 

representativas. 
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4.6 LIMITAÇÕES DA PESQUISA 

 

O tema escolhido apresenta limitações já esperadas, pelo fato de ter como objetos 

de estudo elementos arbustivo-arbóreos isolados, na altura do pedestre, para funcionarem 

como barreira. Sabe-se que os poucos estudos realizados em árvores isoladas apresentam 

questões de difícil abordagem que são comentadas pelos autores; não existe uniformidade na 

amostragem, tornando-se mais necessário estudar uma maior diversidade de amostras da 

mesma espécie, o que não foi possível nesta pesquisa. 

Ressaltando-se algumas limitações adicionais, as espécies estudadas foram as que 

estavam disponíveis, em alguns casos com maior proximidade de edificações existentes, o que 

pode interferir nas intensidades e direções dos ventos, bem como com obstruções visuais no 

processo de coleta do LAI. Nas medições acústicas, embora tenha sido possível fazer as 

medições dentro de certas condições em comum para as espécies, a amostragem foi pequena, 

com restrições no período disponível para realização das medições, além de não ter sido 

possível fazer a coleta de dados em campo aberto para comparação como foi feito no roteiro 

utilizado como referência. 

Os resultados com fraca correlação podem indicar que outros fatores importantes 

estão interferindo nos resultados, e que não foram analisados, como a variedade de 

proporção da copa. O podocarpo é o caso mais diferenciado deste trabalho, que por sua 

natureza, apresenta seção reduzida como barreira na medição dos ventos, e grande altura na 

captação da imagem para definição do LAI, nos dois métodos indiretos utilizados, divergindo 

significativamente das proporções da maioria das espécies, sendo importante rever os 

padrões que foram adotados de maneira uniforme para todas as espécies. 

Algumas limitações foram particularmente interferentes no andamento da pesquisa, 

inclusive com restrições sanitárias por conta da pandemia, que fez com que fosse necessário 

mudar radicalmente o escopo e dispensar as simulações em túnel de vento, que demandariam 

muito tempo para resolver a difícil questão da amostragem para uso em escala reduzida. 
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5 CONCLUSÃO E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Estudos que envolvem medições de campo são geralmente complexos, em especial 

tratando-se de ventos e de acústica urbana, uma vez que apresentam variabilidade 

instantânea e dependem de múltiplos fatores interferentes. No entanto, estes estudos são 

necessários para obtenção de alguns parâmetros de referência. 

Os resultados obtidos mostraram evidências de que o tema abordado nesta pesquisa 

é passível de ser mais explorado, para que novas contribuições sejam obtidas para aplicação 

em espaços urbanos abertos. 

Os objetivos propostos neste trabalho foram atingidos, mesmo levando-se em conta 

todas as limitações encontradas; embora os resultados possam ser inconclusivos sob alguns 

aspectos, podem ser utilizados como referência para estudos futuros.  

A relação entre LAI e atenuação termoacústica abordada neste trabalho pode ser útil 

para experimentos mais elaborados, com abordagem de outras variáveis e parâmetros aqui 

não considerados.  

Trabalhos empíricos podem ser úteis como base para ampliação da pesquisa por 

meio de simulações, onde múltiplos cenários podem ser explorados. 

O trabalho empírico ora realizado pode ser aprimorado com uma maior quantidade 

de equipamentos e amostragens para permitir medições simultâneas em várias espécies 

arbóreas. 

 

 

5.1 COMPROVAÇÃO DA HIPÓTESE 

 

A hipótese de correlação entre LAI e atenuação aos ventos foi parcialmente obtida, 

com resultados que podem ser aprimorados com pesquisas que levem em consideração mais 

variáveis do que as aqui consideradas. 

Quanto à acústica, as atenuações indicadas pelos resultados medidos são de pequena 

intensidade, o que pode representar que a parcela da percepção relativa à atenuação pela 

vegetação é muito significativa, como sugerem muitos estudos, como alguns aqui citados. 
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5.2 TRABALHOS FUTUROS 

 

Algumas sugestões de trabalhos futuros podem ser citadas como continuidade do 

presente estudo.  

Pesquisas que relacionem o uso do LAI como parâmetro de atenuação termoacústica 

requerem maior aprofundamento nas variáveis envolvidas, como melhor caracterização da 

geometria da vegetação e as consequentes adaptações às diferenças entre as amostragens, 

especialmente no caso de árvores isoladas, por muitas vezes não apresentarem uniformidade 

significativa da copa. 

Pesquisas envolvendo simulações de cenários diversos a partir do tema estudado 

trariam importante contribuição ao tema, tanto no aspecto do conforto térmico quanto do 

conforto acústico. A dificuldade em se modelar a vegetação para experimentos em túnel de 

vento, por exemplo, pode ser explorada e seus resultados serem aprimorados. 

Quanto à percepção, diferentes cenários podem ser avaliados, associados a 

pesquisas com usuários, em especial na percepção acústica onde novos estudos são muito 

necessários. 

Estudos sazonais com elementos arbustivo-arbóreos também seriam importantes 

para quantificar as diferenças apresentadas pelas espécies ao longo das estações. 
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