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RESUMO

DETERMINAÇÃO DA UMIDADE RELATIVA DO AR NO PARQUE ESTADUAL
 SERRA DO CONDURU - SERRA GRANDE, DISTRITO DE URUÇUCA, BAHIA,
 BRASIL. 
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Os estudos ecofisiológicos são importantes na compreensão das relações
 biótopo-biocenose, e pode ser realizado através da mensuração das respostas
 dos seres vivos aos fatores abióticos como temperatura, umidade relativa,
 luminosidade, vento, etc. Utilizou-se o método psicrométrico para determinar a
 umidade relativa do ar na região do Parque Estadual Serra do Condurú - Serra
 Grande Distrito de Uruçuca - BA, em diferentes alturas em relação ao solo. Com o
 objetivo de verificar se há diferenças significativas entre a umidade relativa nos
 diferentes estratos da vegetação. Foram demarcadas sete áreas ao longo das
 trilhas do parque e medidas a umidade relativa a 1,5m, 3m e ao nível do dossel
 (6m a 10m, dependendo da parcela). A área próxima à sede do parque, mais
 alterada e aberta, apresentou o menor valor de umidade relativa (77%) e a maior
 média de temperatura (30oC). A umidade relativa, demonstrou em geral maiores
 valores a 1,5m e menores valores a 10m. A tenperatura por sua vez segue
 padrão oposto, tendo médias menores nos estratos mais baixos (27,25oC) e
 maior no dossel (27,75oC). Existe uma certa interdependência de fatores
 ambientais e vegetação, sendo a umidade relativa um fator relevante na
 determinação da distribuição dos vegetais e estes um importante agente de
 modificação dos padrões físicos do ambiente. O presente estudo possibilitou uma

PAULO OLIVEIRA BORGES

62º Congresso Nacional de Botânica 
Botânica e Desenvolvimento Sustentável

07 a 12 de Agosto de 2011 
Frotaleza, Ceará, Brasil



 melhor compreensão da relação entre fatores abióticos e a densidade da
 cobertura vegetal. Pode-se estabelecer que hora a vegetação pode estar
 determinando o microclima como também sofrendo influência de fatores
 climáticos mais abrangentes. Estudos que monitoram constantemente alguns
 destes fatores, como temperatura e umidade poderiam indicar as alterações
 induzidas por atividades humanas nas comunidades tanto em escala regional
 como global.
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