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INTRODUÇÃO

Ocupando cerca de 7% da superfície terrestre, as 
florestas tropicais abrigam mais da metade das 
espécies conhecidas (Primack e Rodrigues,2002). 
Na Mata Atlântica, a criação de pastagens, de áreas 
agrícolas e ações de desmatamento ocasionaram 
a perda de grandes áreas florestais no Brasil 
(Dean,1996), tornando a Mata Atlântica um dos 
ecossistemas mais degradados do planeta (Myers 
et al., 2000). Apesar de toda a destruição, muitas 
áreas foram abandonadas, permitindo a formação 
de florestas secundárias (Tanizaki,2000) com isso 
surgem diferentes tipos de vegetação e cada uma 
delas com um microclima diferente. O microclima 
é influenciado de diferentes formas pela cobertura 
vegetal, seja na entrada de luz, na umidade relativa 
e nas variações de temperatura (Coltri, 2006). O 
objetivo deste estudo foi comparar a temperatura 
e a umidade relativa em pastagens, capoeiras e 
áreas de floresta atlântica.

MATERIAL E MÉTODOS

O estudo foi realizado na fazenda Alto da 
Conceição, município de Miguel Pereira, RJ 
(22º26’54.35”S 43º30’21.05”) e no Instituto 
Zoobotânico de Morro Azul (IZMA), município de 
Engenheiro Paulo de Frontin, RJ ( 22º29’41.53”S 
43º34’03.12”O). Em cada propriedade foram 
instalados três data loggers da marca Icel Ht4010. 
Cada equipamento foi colocado em um tipo de 
cobertura vegetal: pasto, capoeira e floresta, 
coletando os dados no intervalo de 30 minutos, 
durante 20 dias consecutivos em períodos 
diferentes para cada propriedade estudada, dentro 
da estação outono. Para proteção dos aparelhos, 
foram improvisados abrigos meteorológicos 
de PVC (caixa sifonada), conforme usado e 
testado por Castelhano e Roseghini (2011). Os 

dados coletados foram baixados no software Ht 
Communication Tool e no Excell. Na fazenda, a 
pastagem está ativa e a altitude é de 845 metros, 
a capoeira tem aproximadamente 15 anos e 
altitude de 870 metros e a área de Mata Atlântica 
se encontra em bom estágio de conservação, com 
mais de 60 anos de abandono, com altitude de 
930 metros. No IZMA, a pastagem se encontra 
ativa, com altitude de 660 metros, a capoeira  
tem aproximadamente 38 anos e altitude de 700 
metros.  A floresta do Instituto se encontra em 
bom estágio de conservação, com mais de 50 anos 
de abandono e tem altitude de 720 metros.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Na fazenda Alto da Conceição, a temperatura foi 
mais alta na capoeira (21,48 ± 0,85) e na pastagem 
(21,05 ± 0,55) e mais baixa na floresta (19,67 ± 
0,26). No Instituto Zoobotânico de Morro Azul 
(IZMA) a temperatura também foi similar na 
pastagem (21,12 ± 0,72) e na capoeira (21,11 ± 
0,69) e mais baixa na floresta (19,27 ± 0,26). Quanto 
á umidade, na fazenda, a capoeira (87,22 ± 02,60) 
e a pastagem (87,62 ± 2,15) foram similares, mas 
na floresta foi mais alta (94,51 ± 0,64). No IZMA 
o padrão é semelhante com a capoeira (83,81 
± 1,97) igual com a pastagem (81,87 ± 2,30) e 
mais alta na floresta (91,25 ± 0,54). Avaliando a 
variação ao longo do dia é possível identificar que 
as diferenças entre as áreas de pastagem e capoeira, 
em relação á floresta, são mais fortes das 09:00h 
as 18:00h quando a vegetação da floresta protege 
o ambiente e é menos afetada pelo calor intenso. 
Os resultados deste estudo corroboram com os 
achados por Lopes et al. (2011) e Fontinele et al. 
(2013) que encontraram temperaturas menores em 
áreas com vegetação preservada em comparação 
com capoeiras e áreas desmatadas. Herbele et 
al. (2017), também encontraram temperaturas 
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mais amenas e umidade mais alta nas áreas com 
cobertura vegetal em comparação á áreas abertas.  
Salim Neto (2017), registrou dados de temperatura 
menores, comparando áreas de dossel mais 
fechado com áreas de dossel mais aberto e White 
e Silva (2018), estudando áreas distintas dentro de 
um mesmo fragmento florestal, encontraram um 
microclima mais estável nas áreas com vegetação 
mais preservada.

CONCLUSÃO

Nas duas localidades estudadas a temperatura e 
a umidade relativa foram semelhantes nas áreas 
mais degradadas com menos árvores e dossel 
mais aberto, evidenciando ambientes mais secos 
e mais quentes do que a floresta. Além disso, o 
estudo revela como a conservação de florestas 
pode proteger a paisagem inteira gerando um 
equilíbrio climático.
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