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ABSTRACT 
This paper  presents the microclimatic characteristics generated by  arboreal groupings in the campus 
of  the UNESP of  Bauru-SP ,it is implanted in the cerrado forest in the west center of the São Paulo 
State. The work aims to evaluate the paper of the green areas in the local microclimatic conditions. 
For this, the  use  and occupation characteristics of the soil in the campus were analized, besides the 
variations of temperatures, humidities and winds in 5 places located in the open spaces. The analysis 
of the results show the effect of the green areas in improvement of the  microclimatic conditions, as 
well as a larger reduction in the temperature with a larger percentage of shaded soil. Those results 
make evident the need of an administration that worries in conserving the great environmental 
potential of the campus in order to organize its expansion appropriately with a minimum of 
deforestation. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
Atualmente, a maior parte da população mundial vive em cidades e este fato tem gerado muitas 
conseqüências, como o aquecimento das áreas urbanas, causado pelo aumento de poluentes no ar e 
menor ventilação, devido às barreiras formadas pelo grande número de prédios, entre outras 
(STÜPLNAGEL, HOBBERT & SUKOPP,1990). Porém, dentro das cidades é possível que se 
encontre diferentes características microclimáticas, em funções das especificidades locais. Por 
exemplo, em regiões centrais, o maior número de atividades associado a uma maior densidade 
populacional, maior impermeabilização e verticalização, faz com que no processo de resfriamento 
noturno a temperatura nessas áreas seja mais elevada que uma região residencial, com ruas largas e 
áreas livres. Já em locais próximos a fontes naturais, tais como áreas  verdes e corpos d’água, as 
temperaturas são mais amenas. 

Nas últimas décadas, muitas pesquisas têm procurado determinar o papel de fontes naturais, como as 
áreas verdes, na amenização climática (ISHI et al., 1991), (HOFFMAN e SHASHUA-BAR, 2000) 
(FONTES & DELBIN, 2002), entre outros. As áreas verdes, quanto ao aspecto ambiental, 
desempenham um importante papel, pois, possuem o efeito de amenizar o clima, formando ambientes 
agradáveis ao convívio humano. Por isso, não se pode deixar de lado os valores ambientais das áreas 
verdes, onde a temperatura é sensivelmente menor do que nas áreas edificadas. 
 

De acordo com Bartalin (1986), a temperatura das áreas cobertas por vegetação é sensivelmente menor 
que a das áreas nuas ou edificadas, essas áreas produzem variações térmicas que podem contribuir na 
ventilação da cidade.  Assim, a arborização urbana  pode atenuar os efeitos das “ilhas de calor”, que 
tendem a se formar sobre o espaço urbano, influindo na temperatura, nos ventos e na pluviosidade, ou 
seja, nas condições climáticas. 



Rosenfeld et al. (apud HOFFMAN e SHASHUA-BAR 2000) ilustram o caso do centro de Los 
Angeles, durante os anos 30, em que com o aumento de irrigação e pomares contribui para resfriar 2 
ºC o clima local. Desde então, com o asfalto tomando o lugar das árvores, a cidade se aqueceu em 3 
ºC. Stülpnagel, Hobbert & Sukopp (1990) dizem que as pequenas áreas verdes (1ha ou menos) não 
modificam sozinhas o clima urbano, mas podem contribuir para a criação de microclimas agradáveis 
no seu interior, assim como em áreas próximas. Givoni (1981) também reforça essa afirmação, quando 
diz que a influência de parques e espaços livres de construção é limitada às condições internas dessas 
áreas e se estende apenas a uma pequena distância.  Assim, para se obter um maior efeito no clima 
urbano, faz-se necessário à existência de vários pequenos parques. 
 

Dentro desse contexto, o trabalho proposto procura ser mais uma contribuição aos estudos dessa 
natureza, além de servir como subsídio para o planejamento de espaços livres do campus da UNESP 
de Bauru-SP, implantado em uma área de mata do cerrado. Como o campus encontra-se em expansão, 
torna-se necessário que medidas mitigadoras de impacto ambiental sejam levadas em conta no 
planejamento de novas construções e manejo dos espaços existentes. Para isso, esse trabalho teve 
como objetivo identificar os microclimas em diversos agrupamentos arbóreos, no sentido de 
evidenciar o papel da arborização na amenização climática local, e contribuir para o Projeto de Gestão 
Ambiental do referido campus, implementado em 2002. 

 

2. VEGETAÇÃO E EFICIÊNCIA ENEREGÉTICA 
 

A eficiência da vegetação na amenização climática deve-se ao fato da mesma ter menor capacidade e 
condutividade térmica do que os materiais de construção; a radiação solar é absorvida pelas folhas em 
especial, e assim a reflexão da radiação é muito pequena; as plantas também controlam as velocidades 
dos ventos; além disso, a  evaporação é muito mais alta nas áreas verdes do que em áreas sem plantas 
(GIVONI, 1994). 
 

Medições de campo mostraram que nas áreas sombreadas por árvores e arbustos, estrategicamente 
plantadas próximas à prédios, podem reduzir os gastos com ar condicionado de 15% a 35%, e  até 50% 
ou mais em situações específicas. O simples fato de permitir o  sombreamento do ar condicionado, 
através de trepadeiras ou arbustos, pode economizar mais de 10% em gasto anual com refrigeração 
(SANTAMOURIS, 2001). O tratamento paisagístico adequado para cada clima ao redor de edifícios é 
muito importante para amenização climática. Akbari et al, apud Santamouris, 2001, relata que: (1) 
adicionando-se uma árvore para cada residência, a economia de energia necessária para resfriamento 
pode atingir 12% a 24%; (2) com três árvores para cada casa a economia pode chegar a 17% ou até 
35%. 
 

Simulações realizadas nos EUA demonstraram que uma árvore, com aproximadamente 8m de 
diâmetro, bem colocada, pode reduzir o uso de ar condicionado de 2% até 8%, e em períodos de pico 
de consumo de 2% a 10%. Santamouris, 2001, mostra estudos em que árvores e arbustos próximos a 
residências, na Florida, diminuem os gastos com ar condicionado em 40%; Redução de demanda de 
energia no verão de 59% durante as manhãs e de 58% durante à tarde. Além disso, o sombreamento 
das árvores pode auxiliar na economia de 30% do consumo energético de uma edificação. 
 

Hoyano (1988)  estudou no Japão a eficiência de plantas, como brises verdes. Em seu estudo, compara 
os efeitos de uma trepadeira formando um brise, na posição vertical defronte a uma varanda, e outra 
sem proteção, na mesma orientação. A partir deste estudo, verificou-se que: (1) o sombreamento da 
vegetação mostrou-se eficiente para proteção solar; (2) a temperatura das folhas foi medida com 
valores maiores que a temperatura do ar, mas menores que a temperatura do ar na varanda sem 
proteção; (3) a velocidade do vento foi significantemente reduzida na janela da varanda sombreada 
pelo “brise verde” e também no ambiente externo, em relação ao espaço não protegido; (4) redução de 
45% na velocidade do ar no centro da janela protegida e apenas 17% na desprotegida. Portanto, 
caracteriza-se como estratégia negativa para clima quente úmido. 



 
Bitan, 1988, revela um aumento de consciência e tendência de integração dos elementos 
climatológicos no planejamento e construção. Descreve também que o planejamento de acordo com 
critérios climatológicos não significa um aumento no custo da construção; muitas vezes não há 
diferença em relação à construção usual, e por outro lado, contribui para melhorar a qualidade de vida 
e reduzir o consumo energético. O papel da vegetação para a melhoria da qualidade de vida nas 
cidades é indiscutível, portanto, é necessário o desenvolvimento de estudos, que quantifiquem o efeito 
do verde com o fim de que esses dados possam ser usados na elaboração dos projetos urbanísticos, que 
visem melhores condições climáticas das cidades.  
 

3. METODOLOGIA 
 
O objetivo do trabalho de campo foi: (1) identificar os microclimas gerados em agrupamentos 
arbóreos do Campus da UNESP de Bauru, com a finalidade de analisar o papel da arborização urbana 
nas condições climáticas locais; (2) identificar características de uso e ocupação do solo no Campus da 
UNESP Bauru; (3) avaliar as variações de temperatura e umidade entre pontos selecionados; (4) 
avaliar as variações de temperatura e umidade entre a Estação Climatológica do IPMet- Bauru 
(Instituto de Pesquisas Meteorológicas) e pontos de medição no Campus; (4) obter informações do 
ambiente intra-urbano que possam subsidiar o planejamento de espaços livres, dentro do Campus. 
 

A análise do clima local, no interior do Campus, foi feita a partir da coleta de dados climáticos em 4 
pontos sob agrupamentos arbóreos e um outro ponto sem arborização. Além dos dados fornecidos pelo 
IPMet, para caracterizar o clima local e subsidiar uma análise comparativa com os microclimas do 
campus. A Figura 1 mostra a planta do Campus com  a localização dos pontos de medição. Para a 
coleta de dados, foi empregado o método de medidas móveis (HASENACK & BECKE, 1986), 
utilizando termômetros de bulbo seco e bulbo úmido (higrômetro de leitura direta da marca Incotherm) 
e anemômetro, com a finalidade de medir a velocidade dos ventos em cada ponto. 
 

 

Figura 1. Mapa do Campus com localização dos pontos de medição. 

As medições foram realizadas simultaneamente nos pontos às 8, 9, 10, 14, 15 e 16h, durante cinco 
dias, no período entre dezembro e fevereiro, que compreende o período típico de verão para a cidade 
de Bauru. Os pontos analisados estão relacionados a seguir: 

• Ponto 1 – no interior da praça em frente à biblioteca. Área com bastante sombra, mas que  
também permite radiação solar direta (Figura 2); 

• Ponto 2 – área em frente aos Departamentos de Educação e Ciências Biológicas (Figura 3); 
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• Ponto 3 – área atrás das salas de aula 42 a 60,  com sombreamento denso (Figura 4); 
• Ponto 4 - área em frente ao DAUP - Departamento de Arquitetura, Urbanismo e Paisagismo- 

(Figura 5); 
• Ponto 5 – espaço aberto, desprovido de vegetação arbórea, local com grande incidência da 

radiação solar direta (Figura 6). 
 

 
Figura 2. Ponto 1, localizado no centro da praça em frente a biblioteca. 

 
Figura 3. Ponto 2, em frente aos Departamentos de Ciências e Biologia. 

 
Figura 4.  Ponto 3. 



 
Figura 5. Ponto 4, em frente ao Departamento de Arquitetura, Urbanismo e Paisagismo. 

 
Figura 6. Ponto 5, localizado na Praça da Bandeira. 

 
Os dados resultantes permitiram a confecção de gráficos de temperatura, umidade e velocidade dos 
ventos em função do tempo, para facilitar a visualização das variações climáticas e conseqüentemente 
a análise dos resultados. 
 
 
4. CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 
 

O Campus da Unesp de Bauru – SP, localizado na região leste da cidade, foi implantado dentro de 
uma área de predominância da vegetação do tipo Cerrado. Grande parte das suas edificações, de 
apenas um pavimento, foi implantada em harmonia com a vegetação, aproveitando-se do seu potencial 
paisagístico. Esse tipo de implantação, com um mínimo de desmatamento, mantendo áreas verdes 
entre os edifícios, é o mais adequado, no sentido de minimizar os impactos ambientais ao preservar 
fragmentos do cerrado. 
 
Atualmente, a demanda  por construção da universidade tem aumentado de forma significativa e se 
observa que muitos edifícios foram implantados de maneira inadequada, causando desmatamento 
desnecessário. Este fato ocasionou grande polêmica entre a comunidade universitária e contribuiu para 
a implantação de um Plano de Gestão Ambiental para o campus. Este plano envolve ações 
preventivas, reparadoras e avaliadoras dos impactos ambientais decorrentes das atividades fins da 
instituição, tais como alteração dos elementos naturais da paisagem, ocupação do espaço, entre outros.  
 



4.1 Clima local 
  
A cidade de Bauru, cujas coordenadas geográficas são de 22º 18’53’’ de latitude sul e 43º 03’38’’ de 
longitude oeste, altitude máxima de 620m e mínima de 489m, está localizada no Centro Oeste paulista 
à 286 Km da capital Paulista, situada dentro da faixa tropical. De acordo com dados referentes ao 
período de 1985 a 1995, fornecidos pelo IPMet/UNESP, as temperaturas mais altas ocorrem nos meses 
de outubro a fevereiro, atingindo valores superiores a 30°C. Em geral, os meses mais frios são de 
junho e julho, com temperaturas mínimas variando de 10 a 15°C e raramente com valores abaixo de 
10°C. Os ventos de superfície são geralmente de pequena e média intensidade, não ultrapassando os 
3m/s. Raramente, no período de setembro e novembro, ocorrem ventos mais fortes, acompanhados ou 
não de chuvas, estes ventos podem alcançar valores de até 17m/s (rajadas associadas a temperatura 
alta). 
 

5. RESULTADO E DISCUSSÃO  
 

A influência da arborização na amenização climática dentro do campus é analisada a partir da 
comparação entre os microclimas gerados em áreas sombreadas (agrupamentos arbóreos referentes aos 
pontos 1, 2, 3 e 4) com outros obtidos em áreas sem arborização (ponto 5 e IPMet). As medições   
microclimáticas (temperatura, umidade e ventos) foram efetuadas nos dias 18, 19 e 20/12/01 e nos dias 
24/01/02 e 05/03/02. A falta de seqüência nos dias de coleta de dados foi resultado das condições do 
tempo, que impediram que isso fosse possível.  
 

No primeiro dia de medição (18/12/01), caracterizado por tempo quente e úmido e céu com pouca 
nebulosidade, o ponto 5 (localizado em área sem arborização, Figura 6) apresentou temperaturas mais 
elevadas e umidades relativas mais baixas, e uma maior ventilação. Na medição das 16h, o ponto 1 
registrou 30 ºC, enquanto que o ponto 5 atingiu uma temperatura máxima de 33°C, ou seja  3ºC  mais 
quente que o ponto 1 (localizado na praça da biblioteca, Figura 2). Esses e os demais dados coletados 
podem ser vistos  na Tabela 1, que apresenta os resultados das medições realizadas às 8, 9, 10, 14, 15 e 
16 horas. 
 

As Figuras 7, 8 e 9 mostram os gráficos de temperatura, umidade do ar e ventos (variáveis analisadas) 
em função do tempo no dia 18/12/01, nos períodos da manhã e tarde. Com base nesses gráficos 
verifica-se que durante o período da manhã o ponto 3 apresenta temperatura mais amena e maior 
umidade. Além disso, nesse período, as brisas vindas do quadrante leste, favoreceram a ventilação 
local, e os edifícios de salas de aula próximos não constituíram barreiras ao vento. Nesse caso, as 
temperaturas observadas foram 0,5ºC mais amenas que as registradas no ponto 5. 
 

No período da tarde, o ponto 5 permaneceu como o mais quente e menos úmido entre os pontos. Neste 
horário, o vento muda de direção e o ponto 1 passa a ser o mais fresco, e apresenta uma ventilação 
maior do que a observada no período da manhã e os demais pontos registraram temperaturas médias 
muito próximas. Vale ressaltar que, o ponto 1 está localizado em área sem  barreira de edificações. 
 

Esses resultados mostram que os agrupamentos arbóreos têm um papel importante na caracterização 
microclimática em vários pontos dentro do Campus. Percebe-se ainda uma redução da velocidade dos 
ventos sob agrupamentos de árvores (barreira aos ventos), portanto a amenização climática nos pontos 
1 até o 4 deve-se à redução da radiação direta, que nesse caso variou de 0% a 15% da área do piso, 
conforme pode ser visto na tabela 3. 
 
 
 
 
 
 



Tabela 1. Dados coletados no dia 18/12/01. 

.

Pontos Horários 8h 9h 10h 14h 15h 16h
temp ( ºC) 26 26 30 32 30
umid (%) 71 71 64 51 64

vel. ventos (m/s) 0,45 0,77 0,9 1,5 0,5
radiação (%) 15 5 10 13 0

temp ( ºC) 26,5 27 30 32 31
umid (%) 68 65 59 48 56

vel. ventos (m/s) 0,5 0,6 1 1 0,7
radiação (%) 15 10 10 7 0

temp ( ºC) 26 26,5 29,5 32 31
umid (%) 74 64 57 48 56

vel. ventos (m/s) 0,4 0,65 1,2 1 0,3
radiação (%) 3 5 10 7 15

temp ( ºC) 26 27 30 31 31,5
umid (%) 64 59 73 56 53

vel. ventos (m/s) 0,84 1,2 0,8 0,5 1,5
radiação (%) 10 15 15 15 5

temp ( ºC) 27 28 32 33 33
umid (%) 65 22 51 52 52

vel. ventos (m/s) 1,2 1,5 3 2,5 2
radiação (%) 100 100 100 100 100

temp ( ºC) 24,5 26
umid (%) 82 70

vel. ventos (m/s) 1,11 1,11
radiação (%) 100 100

ext

Ipmet

1

2

3

4

 

 
 

Figura 7. Gráficos de temperatura nos pontos, no dia 18/12/01. 
 

 
 

 
 

 

Figura 8. Gráfico de umidade nos pontos no dia 18/12/01. 
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Figura 9. Gráfico da velocidade dos ventos nos pontos no dia 18/12/01. 

 
O dia 19/12/01 também ficou caracterizado por altas temperaturas e céu com nebulosidade variável no 
decorrer do dia. O comportamento nos pontos medidos ficou bem próximo dos dados coletados no dia 
anterior. 
 

A  Tabela 2 apresenta os resultados das medições no dia 20/12/01, cujo tempo apresentou-se muito 
instável, com céu totalmente nublado, o que prejudicou muito os dados relativos ao mesmo. A manhã 
começa com umidade elevada, em torno de 92%, ventos fracos de no máximo 0,64m/s (ponto3), e 
1,08m/s (IPMet). O ponto 5 permanece como o mais quente, no período da manhã e o ponto 3 o mais 
fresco, com diferença máxima  entre os dois de até 3 ºC, às 10h. O ponto 3 mantém a umidade elevada 
durante toda a manhã, variando de 81  a 92% e com ventos constantes, o que faz com que se mantenha 
mais frio. 
 
 

Tabela 2. Dados coletados no dia 20/12/01. 

 

Na medição das 14h ocorreu um fato muito interessante, o ponto 5 apresentou-se como o mais frio, e 
isso pode ser atribuído ao fato de não haver radiação direta em nenhum dos pontos, e o mesmo ser o 
mais ventilado de todos. Com a redução da ventilação nos outros horários este ponto volta a ser o mais 
quente. Devido a grande instabilidade do tempo, não foram feitas medições nos dias seguintes e só foi 
possível retornar no dia 24/01/02, mas ainda em condições de tempo instável. O céu permaneceu 
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Pontos Horários 8h 9h 10h 14h 15h 16h
temp ( ºC) 25 26 26,5 29 27,5 28
umid (%) 92 85 81 72 96 85

vel. ventos (m/s) 0,20 0,88 1,00 1,06 0,30 0,00
radiação (%) 0 0 25 0 20 0

temp ( ºC) 24 25 26,5 28 28 28,5
umid (%) 96 85 81 72 85 82

vel. ventos (m/s) 0,48 1,05 0,60 1,44 0,15 0,00
radiação (%) 3 0 0 0 35 0

temp ( ºC) 24 25 26 27,5 28 29
umid (%) 92 85 81 74 85 79

vel. ventos (m/s) 0,64 0,90 1,00 1,58 0,00 0,40
radiação (%) 3 0 5 0 10 0

temp ( ºC) 24 25 27 28 29 28,5
umid (%) 92 85 78 72 82 78

vel. ventos (m/s) 0,47 0,60 1,00 0,50 0,60 0,45
radiação (%) 1,5 0 20 0 15 0

temp ( ºC) 25 27 29 27 31 30
umid (%) 85 78 72 65 80 70

vel. ventos (m/s) 0,62 0,80 0,30 2,50 0,30 0,65
radiação (%) 0

temp ( ºC) 25 24,5 25,5 25 26 28
umid (%) 90 95 90 90 95 88

vel. ventos (m/s) 1,1 0,55 0,55 1,1 1,38 0,69
radiação (%)

ext

Ipmet

1

2

3

4



nublado ao longo desse dia e no período da manhã as maiores temperaturas foram observadas nos 
pontos 1 e 5, que apresentaram temperaturas médias de 24 e 24,2 ºC,  respectivamente.  
 

No período da manhã, as menores temperaturas foram registradas no ponto 3, que costuma ter boa 
ventilação. Já no período da tarde, a maior temperatura média foi observada no ponto 5, e as menores 
nos pontos 3 e 4, que registraram temperaturas até 2 ºC menores em relação ao ponto 5. Nesse período, 
os pontos 3 e 4 apresentaram maiores sombreamentos e maiores umidades relativas que os outros 
pontos. Fica evidente, portanto, a influência da porcentagem da área sombreada na redução da 
temperatura local. Esse sombreamento contribui ainda para a manutenção de uma maior umidade 
relativa do ar sob os agrupamentos arbóreos. 
 

Tabela 3. Dados coletados no dia 05/03/02. 

 

O dia 05/03/02, último dia de medição, foi de muito sol e poucas nuvens. As temperaturas nos vários 
pontos foram elevadas, a mínima foi de 23 ºC (ponto 2, às 8h) e máxima de 33 ºC (ponto5, ás 14h). Os 
dados relativos a esse dia podem ser vistos  na Tabela 3. Os pontos 2 e 3 foram os menos quentes 
durante a manhã, com maior sombreamento, boa ventilação e umidade relativa do ar elevada. Já o 
ponto 5 permaneceu o mais quente durante todo o dia. Por estar localizado em um ponto sem nenhum 
tipo de proteção à radiação, ficou mais vulnerável às altas temperaturas. Esse ponto ficou 2,5 ºC mais 
quente que os pontos 2, 3 e 4 às 10h. 
 
Durante a tarde os pontos 3 e 4 tiveram temperaturas mais amenas em relação aos outros pontos, estes 
apresentaram umidade relativa do ar alta. O ponto 4 registrou velocidade do ar quase constante, o que 
ajudou na queda da temperatura. As diferenças de temperatura atingiram 2ºC às 14h, entre o ponto 3 
(31 ºC)  e ponto 5 (33 ºC). A partir das 16h, o céu ficou com um pouco mais de nuvens e a temperatura 
ficou mais amena no ponto 5 (31 ºC) que no ponto 1 (32 ºC) e esse fato foi conseqüência de uma 
maior ventilação no ponto5. 
 

Todas as constatações, feitas a partir dos dados experimentais (medição em campo), evidenciam a 
grande influência da vegetação na amenização climática local, assim como o importante papel das 
variáveis climáticas locais como ventos (velocidade e direção) e porcentagem das áreas sombreadas na 
caracterização das principais diferenças microclimáticas entre os vários pontos de medição. 
 

 

 

Pontos Horários 8h 9h 10h 14h 15h 16h
temp ( ºC) 24 24 27,5 31,5 31 32
umid (%) 84 77 68 58 50 57

vel. ventos (m/s) 0,30 0,30 0,80 0,30 0,60 0,00
radiação (%) 10 15 15 50 50 40

temp ( ºC) 23 25 27 31 32 32
umid (%) 88 73 65 56 57 57

vel. ventos (m/s) 0,50 0,30 0,60 0,50 0,40 0,30
radiação (%) 10 10 10 15 20 15

temp ( ºC) 23,5 25 27 31 31 31
umid (%) 88 73 68 56 50 50

vel. ventos (m/s) 0,00 0,25 0,22 0,30 0,20 0,30
radiação (%) 10 7 7 15 10 7

temp ( ºC) 24 25 27 32 31 31
umid (%) 80 77 78 44 56 50

vel. ventos (m/s) 0,10 0,10 0,60 0,40 0,10 0,30
radiação (%) 30 15 10 50 45 0

temp ( ºC) 25 26 29,5 33 23,5 31
umid (%) 77 71 68 47 49 45

vel. ventos (m/s) 0,40 1,20 1,10 1,00 0,70 0,70
radiação (%) 100 100 100 100 100 100

temp ( ºC) 30,5 30,5 29,5
umid (%) 55 56 56

vel. ventos (m/s) 2,77 1,9 1,5
radiação (%) 100 100 100

ext

Ipmet

1

2

3

4



6. CONCLUSÃO 
 

Esse trabalho evidencia o papel da vegetação na amenização climática de espaços livres do campus da 
UNESP de Bauru. Ao relacionar os microclimas gerados em 4 agrupamentos arbóreos (pontos 1, 2, 3 e 
4), com uma área sem proteção à radiação solar (ponto5) verificam-se temperaturas mais elevadas e 
umidades relativas mais baixas nessa última, confirmando dados de várias pesquisas que foram 
referenciadas na revisão bibliográficas deste trabalho. 
 

Entre os pontos localizados sob a sombra de árvores, observou-se uma maior redução da temperatura 
em áreas com maior porcentagem do piso sombreada, em dias de céu claro. Além disso, verificou-se 
que, a ventilação contribuiu para uma sutil diferença de temperatura entre cada ponto, pois, em alguns 
horários, as edificações próximas aos pontos de medição constituíram barreiras aos ventos. 
 

Vale ressaltar que, além do efeito amenizador climático das áreas verdes, o potencial paisagístico 
natural do campus da unesp é muito rico, como foi mostrado no item 5. Nesse sentido, torna-se 
fundamental a necessidade de uma gestão que se preocupe com essas questões e procure conservar 
todo esse potencial natural, ordenando de maneira consciente um crescimento do campus, com 
ampliação e construções de novas edificações  com um mínimo de impacto ambiental, ou seja 
desmatando apenas a área necessária para a construção.  
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