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RESUMO
Este trabalho teve como objetivo principal analisar as variações das temperaturas e umidade
relativa do ar, na cidade de Barra do Garças-MT. Foram distribuídos, dentro da rede urbana
de Barra do Garças-MT, 9 termohigrômetros digitais protegidos em mini-abrigos de madeira.
Os mini-abrigos foram instalados a 1,5m de altura do chão de acordo com o adensamento
urbano local. Quanto às observações diárias, estas foram realizadas a cada 30 minutos,
simultaneamente em todos os pontos. De posse dos dados, estes foram organizados e
interpolados, gerando-se os mapas de temperaturas e de umidade relativa do ar. Como meio
comparativo utilizou-se também dados diários referente aos meses pesquisados provenientes
do Instituto Nacional de Meteorologia – 10ºDISME/INMET referente à estação meteorológica
instalada no município vizinho de Aragarças-GO. Identificou-se que as temperaturas do ar de
janeiro e julho de 2018, se comportaram de maneira elevada com um valor máximo de 27ºC
para o mês de janeiro e julho com 24,5ºC. Ressalta-se que a umidade relativa do ar, também
acompanhou a variação climática, no mês de janeiro a umidade foi confirmada com até 91%
e em julho registrou-se 75%. Ao longo da análise constatou-se, a variação das temperaturas
do ar e da umidade relativa do ar na área urbana da cidade de Barra do Garças-MT.
Palavras-chave: Temperaturas; Clima urbano; Comportamento.
ABSTRACT
This paper seeks to analyze the variations of the temperatures and relative humidity of the air,
in the city of Barra do Garças-MT. Within the urban network of Barra do Garças-MT, 9 digital
thermo hygrometers protected in wooden mini-shelters were distributed. The mini-shelters
were installed 1.5m above the ground according to the local urban density. For the daily
observations, they were carried out every 30 minutes, simultaneously at all points.
The data collected were organized and interpolated, generating the maps of temperatures and
relative humidity of the air. Daily data referring to the months researched were also used as a
comparative. Such information was collected from the National Institute of Meteorology - 10th
DISME/INMET, and it refers to the meteorological station installed in the neighboring town of
Aragarças-GO. It was identified that the air temperatures of January and July 2018, behaved
in a high manner with a maximum value of 27ºC for the month of January and July with 24.5ºC.
It is noteworthy that the relative humidity of the air followed the climatic variation, where in the
month of January the humidity was up to 91% and in July it was registered 75%. Throughout
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the analysis it was found the variation of air temperatures and relative humidity in the urban
area of the city of Barra do Garças-MT.
Key-words: Temperatures; Urban climate; Performance.
1. Introdução
Com a expulsão do homem no campo e o desmatamento das coberturas vegetais
remanescentes para maximização das pastagens, ocorre como consequência o inchaço do
sítio urbano municipal. Os expropriados ocupam as adjacências da poligonal urbana, a
exemplo de encostas dos vales, proximidades de córregos e rios, área de preservação
permanente e reservas. Com isso sabe-se que o modelo de desenvolvimento implantado está
atrelado ao aumento da produção do setor secundário e da infraestrutura necessária, não
levando em consideração que a industrialização concentrada em áreas específicas do
território atrai contingentes populacionais e gera um modelo de desenvolvimento
desestruturado das cidades (MELO, 2016).
A cidade e suas configurações podem se encaixar na escala local e na microclimática
do clima, respectivamente, diagnosticando-se as relações existentes entre os elementos da
natureza e os parâmetros climáticos do clima urbano, daí a necessidade do desenvolvimento
de pesquisas que envolvem a análise da dinâmica climática (STEINKE; STEINKE, 2014).
As considerações de Ferretti (2012) sobre o colapso de sociedades inteiras não pode
ser ignorado, boa parte da população mundial vive na pobreza, sem água potável, sem acesso
à assistência básica da saúde, com educação e moradia inadequada, e assim visualiza-se um
direcionamento governamental nas diversas esferas da administração pública voltadas
apenas para o que é de interesse. Neste sentido sabe-se que questões ambientais não são
bem vistas e, por outro lado, devem-se considerar as implicações no crescimento econômico
das cidades.
É fato que o processo de urbanização implementado no Brasil a partir da década 70
caracterizou-se pela acelerada ocupação do espaço sem planejamento adequado, a
impermeabilização do solo e as alterações hidrodinâmicas dos espaços territoriais urbanos,
promovendo inéditas alterações na temperatura e na pluviosidade em função dessas
alterações no ambiente local (TARIFA; AZEVEDO, 2001).
Nas últimas décadas o estado de Mato Grosso vem sofrendo o mais intenso processo
de transformação na base técnica da agricultura. Tem por isso uma mobilidade da população
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cidade-campo e campo-cidade, visto que a mão de obra exigida para suprir as novas
demandas de trabalho no campo precisa ser qualificada.
De acordo com Ynoue et al (2017), no balanço de energia global que entra e que sai
da Terra, apesar do sol emitir quase constantemente a mesma quantidade de energia,
observam-se variações de temperatura tanto ao longo de um dia quanto ao longo do ano.
Este trabalho teve como objetivo principal analisar as variações das temperaturas e
umidade relativa do ar, na cidade de Barra do Garças-MT.

2. Metodologia
O estado de Mato Grosso está localizado entre as coordenadas geográficas de
latitudes 7º a 18º sul e longitudes 50º a 62º oeste de Greenwich. As altitudes variam de 100 a
1200 metros, no centro do Continente Sul Americano (Figura 1).
Foi definida como área de estudo a cidade de Barra do Garças-MT, localizada às
margens do Rio Araguaia no estado de Mato Grosso, na divisa com o estado de Goiás.
Figura 1: localização da área de estudo.

Elaboração: Romário Rosa de Sousa (2020).
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Dessa forma, este trabalho pautou-se na metodologia idealizada por Monteiro (1976)
através da “Teoria e Clima Urbano”. O período estudado foram os meses de janeiro de 2018
e julho de 2018, totalizando-se 2 meses de dados. Este fato permitiu a análise da variação
dos elementos climáticos (temperatura do ar e umidade relativa, sendo as estações extremas
(verão e inverno) sejam representativas para este tipo de estudo.
Para o desenvolvimento do trabalho de campo foram distribuídos, dentro da rede
urbana de Barra do Garças-MT, 9 termohigrômetros digitais que foram protegidos em miniabrigos de madeira, onde serviram para acondicionar os equipamentos. Os miniabrigos foram
instalados a 1,5m de altura do chão de acordo com o adensamento urbano local, definidos a
partir de uma análise das características do relevo e uso e ocupação do solo (Tabela 01).
Tabela 1: pontos de observação do clima urbano.
Pontos

Local

Latitude Longitude Altitude

x

y

Ponto 1

Escola Estadual Irmã Diva Pimentel

15°52'08"

52°15'07"

349

364912

8243854

Ponto 2

Escola Estadual Antônio Cristino Cortes

15°53'04"

52°15'05"

318

365242

8242772

Ponto 3

Village Festas Prof. Wlamir Gama (Chácara)

15°53'11"

52°13'07"

306

368440

8243374

Ponto 4

Escola Estadual Eurico Gaspar Dutra

15°53'20"

52°16'08"

342

364246

8243174

Ponto 5

InfoBarra

15°53'00"

52°17'05"

382

361623

8243504

Ponto 6

Cerealista Mavi

15°54'02"

52°17'07"

308

361299

8241321

Ponto 7

Escola das Irmãs (Vila Maria)

15°53'04"

52°20'01"

345

357039

8242608

Ponto 8

Campus UFMT/CUA

15°52'05"

52°18'08"

356

359313

8244416

Cefapro
15°53'05" 52°15'07"
Organização: Romário Rosa de Sousa, (2020).

315

364907

8242471

Ponto 9

Quanto às observações diárias, estas foram realizadas a cada 30 minutos. As leituras
foram efetuadas simultaneamente em todos os pontos (Figura 2). Posteriormente foram
comparados dados diários referente aos meses pesquisados provenientes do Instituto
Nacional de Meteorologia – 10ºDISME/INMET da estação meteorológica instalada no
município vizinho de Aragarças-GO.
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Figura 2: mapa de pontos

Elaboração: Leonardo Barbieri, (2019).

De posse dos dados, os mesmos foram organizados em planilha eletrônica no
formato xls, para se dar entrada no programa Surfer versão 10 de propriedade da Golden
Software INC. Os dados foram transportados para GRD pelo método de Krigagem gerando
assim os mapas de interpolados. É importante ressaltar que no momento das interpolações
foram definidos os intervalos médios entre um valor, sendo que isso possibilitou uma melhor
padronização e interpretação do mapa das temperaturas e umidade relativa do ar gerados.
As finalizações e acabamentos foram realizados no programa Corel Draw versão X8.
Assim foi elaborado um mapa mensal microclimático de temperaturas e o outro de
umidade relativa do ar, para o mês de janeiro de 2018 e o outro para do mês de julho de 2018,
representando estações extremas (verão e inverno).

3. Resultados e discussão
Os tempos que atravessamos nas cidades mostram uma sensível tendência de
irregularidade no ritmo climático em função dos nossos vínculos zonais, regionais e locais a
quadros climáticos intertropicais, que influenciam na distribuição das chuvas; havendo um
maior prolongamento das secas e curtos períodos chuvosos, sendo que em determinados
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espaços de tempo pode ocorrer uma inversão, ou seja, chuva demais e seca de menos
(MONTEIRO, 1971).
O estudo da variabilidade ar nas cidades brasileiras permite obter várias conclusões
sobre o clima urbano diário, o que nos permitiriam identificar diversos fatores antrópicos que
interferem no clima urbano. Atualmente, grande parte das cidades brasileiras sofrem com
ações antrópicas, que sempre são respaldas pelo imediatismo, dar uma solução rápida aos
problemas ligados espaço urbano não levando em consideração a sensibilidade do meio
ambiente e suas possíveis alterações microclimáticas (CONTI, 1971).
As cidades brasileiras apresentam problemas sérios quanto à questão ambiental,
evidenciando-se a presença de ilhas de calor, ilhas de frescor, conforto e desconforto térmico,
tendo o vento como o dispersor da poluição. Dessa forma, tem-se proposto como o causador
e acelerador dos fenômenos climáticos o adensamento humano e urbano nas atividades
diárias no meio urbano e rural (LOMBARDO, 1985).
No processo de urbanização notam-se as diferenças existentes entre o campo e a
cidade, mediante as oscilações na temperatura do ar em diferentes localidades de uma
cidade. Assim, torna-se importante comprovar através de estudos e pesquisa as mudanças
climáticas, uma vez que o clima urbano é uma modificação substancial pelas interferências
antrópicas em ações diárias. (AMORIM, 2000).
O processo de instalação dos miniabrigos de madeira e os termohigrômetros digitais,
procedeu-se de maneira satisfatória, conforme as (figuras 3 e 4), sempre respeitando as
normas estabelecidas anteriormente.
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Figura 3: instalação de mini abrigo e termohigrômetro digital.

Fonte: Romário Rosa de Sousa (2020).

Mendonça e Danni-Oliveira (2007), argumentam que os estudos regionais e locais
ainda se encontram muito concentrados no centro-sul do Brasil e, muito recentemente, uma
pequena parte da Região Nordeste começou a ser investigada de forma mais acurada, mas
o Centro-Oeste e o Norte do País continuam sendo bastante carentes desses estudos.
Figura 4: instalação de mini abrigo e termohigrômetro digital.

Fonte: Romário Rosa de Sousa (2020).

Neste contexto, após toda a coleta dos dados de temperatura e umidade relativa do
ar, nos meses de o mês de janeiro de 2018 e o outro no mês de julho de 2018, averiguando
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o comportamento das temperaturas no mês de janeiro de 2018, (Tabela, 2), notou-se que o
maior valor registrado foi na estação Cefapro com 27ºC e com uma umidade relativa do ar
registrada em 75,4%, logo em seguida, a estação Gaspar com 26,9ºC e com umidade relativa
de 75,6%, já a estação Chácara registrou-se o valor de 26,1ºC e de umidade relativa em
84,5%, para as estações Cerealista, Irmã Diva e Cristino, empataram com registros de 26ºC
e de umidade relativa 85,6%. Neste sentido observou-se que as estações localizadas na área
mais central da cidade de Barra do Garças-MT, registraram os maiores valores de
temperaturas e a umidade relativa do ar, foi bem variável de um lugar para o outro.
Tabela 2: dados climáticos do mês de janeiro de 2018.
Pontos

Longitude Latitude Altitude

Temperatura

Umidade Relativa

Cefapro

52,25

15,88

315

27,0

75,4

Cerealista

52,28

15,90

308

26,0

85,6

Cristino

52,25

15,88

318

26,0

85,6

Chácara

52,22

15,99

306

26,1

84,5

CUA

52,30

15,87

356

25,5

87,4

Gaspar

52,27

15,89

342

26,9

75,6

InfoBarra

52,28

15,88

382

25,5

87,4

Irmã Diva

52,27

15,83

318

26,0

85,6

V. Maria

52,33

15,88

345

25,5

87,4

26,1

81,0

Aragarças
52,23
15,90
345
Organização: Romário Rosa de Sousa, (2020).

Ainda observando a (Tabela 2), notou-se que os menores valores, foram registrados,
nas estações V. Maria, InfoBarra e Cua com 25,5ºC e de umidade relativa do em 87,4%,
sendo que estas estações estão localizadas na área mais periférica da cidade de Barra do
Garças-MT. Comparando os dados coletados na área urbana da cidade de Barra do GarçasMT, a estação Aragarças de propriedade do 10ºDISME/INMET, está localizada na área
urbana da cidade vizinha a temperatura do registrada em 26,1ºC e a umidade relativa do ar
em 81%.
Vale ressaltar que a cidade de Aragarças-GO e menor que a cidade de Barra do
Garças-MT, possuindo assim um adensamento urbano pequeno, e outro detalhe que nos
chama a atenção e a localização da estação de Aragarças-GO, está ao lado do aeroporto,
sendo este um local amplamente aberto.
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O comportamento das temperaturas da Região Centro-Oeste e mais elevada, na
primavera-Verão, sendo esta a época mais quente, assinala média de 26ºC a 28ºC, nos
meses de setembro, outubro, janeiro, fevereiro e março, onde as máximas podem variar de
32ºC a 36ºC, podendo atingir as máximas a uma média de 40ºC a 42ºC na porção nordeste
de Mato Grosso (NIMER e BRANDÃO, 1989).
No Cerrado os meses de novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e março são os
meses que apresentam os maiores valores de precipitação pluviométrica, com eventos
chuvosos que somam praticamente todo o valor anual. A dinâmica pluviométrica pode ser
variável de um lugar para o outro dependendo de fatores regionais e locais (orientação e
declividade), uma vez que a precipitação é função não só da massa de água contida no ar,
mas também de sua velocidade e subida. Assim para o Estado de Mato Grosso o máximo
pluviométrico se verifica no solstício de verão, ou seja, de dezembro, janeiro, fevereiro e março
e o mínimo no solstício de inverno, ocorrendo no mês de julho, estando estes relacionados os
eventos chuvosos a conjugação das correntes perturbadas de W, N e S, (VIANELLO e MAIA
1986).
Observando os dados coletados no mês de Julho de 2018, (Tabela 3), notou-se que
as temperaturas se comportaram de maneira bem variável, onde os termohigrômetros digitais,
instalados na parte mais central da cidade de Barra do Garças, registraram os maiores
valores, ou seja a parte central, se apresentou de maneira mais aquecida.
Com isso o maior valor de temperatura do ar com 25ºC, com a umidade relativa do
ar em 63,5%, foi confirmado no ponto de observação Gaspar, logo em seguida foi o Cefapro
com 24,5ºC, e com a umidade relativa do ar em 60,3%, e ocorrendo um empate técnico nos
pontos de observação da Cristino e Cerealista Mavi com 24,1ºC e de umidade relativa do ar
em 64,5%.
Na parte mais periférica da área de estudo os valores das temperaturas diminuíram,
onde foi registrado o valor de 22,6ºC e com 74,5% de umidade relativa do ar, no ponto de
observação Chácara. Logo em seguida com a temperatura de 23ºC e com a umidade relativa
do ar registrada em 61%, foi confirmada na estação V. Maria. Nos pontos de observação da
InfoBarra e Cua, foram registrados os valores de 23,4ºC e com uma umidade relativa de
69,5%. O ponto de observação da V. Maria registrou-se o valor de 23ºC e com 61% de
umidade relativa do ar. Por último, os valores registrados na estação meteorológica de
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Aragarças-GO, no município vizinho, foi de 23,5ºC e com uma umidade relativa do ar em 54%,
vale ressaltar que essa estação está instalada na área urbana da cidade de Aragarças-GO, e
que tem um aeroporto ao lado sendo uma grande sem adensamento urbano e isso tem
influência direta nos registros climáticos.
Tabela 3: dados climáticos do mês de julho de 2018.
Longitude Latitude Altitude Temperatura Umidade Relativa
Cefapro

52,25

15,88

315

24,5

60,3

Cerealista 52,28

15,90

308

24,1

64,5

Cristino

52,25

15,88

318

24,1

64,5

Chácara

52,22

15,99

306

22,6

74,5

CUA

52,30

15,87

356

23,4

69,5

Gaspar

52,27

15,89

342

25,0

63,2

InfoBarra

52,28

15,88

382

23,4

69,5

Irmã Diva

52,27

15,83

318

24,6

43,6

V. Maria

52,33

15,88

345

23,0

61,0

Aragarças 52,23
15,90
345
23,5
Organização: Romário Rosa de Sousa, (2020).

54,0

Diante da análise para o mês de julho de 2018, notou perfeitamente que a parte mais
central da cidade de Barra do Garças-MT, encontra-se mais aquecida e com uma umidade
relativa do ar baixa acompanhando o ritmo das temperaturas e em contrapartida, em direção
as extremidades periféricas os valores de temperaturas diminuem e a umidade relativa do ar
aumenta. Dessa forma visualizou-se o comportamento das temperaturas e umidade relativo
ar no clima urbano da cidade de Barra do Garças-MT, se demostra bem variável.
Enquanto no Verão o calor é quase uma constante, no inverno, devido á
continentalidade da Região Centro-Oeste e da consequência secura do ar, são comuns dias
muito frios, sobretudo em junho e julho com médias inferiores a 20ºC, onde nestes meses,
entretanto, costumam ocorrer, também, temperaturas relativamente elevadas, quando as
massas frias de origem polar ficam ausentes por muitos dias. Por essa razão, as médias
mensais dos invernos são relativamente altas, escamoteando a ocorrência de dias muito frios
nessa época. (NIMER, 1989).
Os meses de maio a setembro são relativamente secos com o mínimo em julho.
Enquanto de outubro a abril, as precipitações são abundantes, com o máximo no solstício de

www.xivsbcg.com

ISSN: 2764 - 1805
41

verão, isso devido a localização geográfica da porção Centro-Oeste do Brasil, situado nas
áreas tropicais de continentalidade pronunciada, dotada de um longo período chuvoso durante
o ano, opondo-se a outro, mais seco, de igual duração (AB SÁBER, 1948).
Dando continuidade a observação do comportamento das temperaturas e da
umidade relativa do ar na cidade de Barra do Garças-MT, a (Figura, 5), demonstra a variação
da dinâmica climática no mês de janeiro de 2018.
Figura 5: variação da temperatura do ar

Elaboração: Leonardo Barbieri, (2019).

Visualizou-se na (Figura 5), a parte mais vermelha ao sul da cidade indica, ser a área
mais aquecida de Barra do Garças-MT, consequentemente a parte mais central do sitio
urbano ao sul, e indo para as porções norte, leste e oeste os valores diminuem, principalmente
no sentido oeste e noroeste com 25,5ºC.
Enquanto isso a umidade relativa do ar, se comportou de maneira bem expressiva e
variável, acompanhando a dinâmica climática no período estudado, a parte mais central ao
sul da cidade por estar mais aquecida, consequentemente a umidade relativa do ar e menor
valor ao sul com 75% e indo nas direções norte, oeste e leste ao valore aumentaram por ter
um menor adensamento urbano e conter mais vegetação verde, (Figura 6).
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Figura 6: variação umidade relativa do ar

Elaboração: Leonardo Barbieri, (2019).

Na (Figura 7), notou-se que novamente a área mais aquecida encontra-se na porção
central ao sul da cidade de Barra do Garças, com um valor de 24,5ºC e indo em direção as
porções Oeste, leste e norte os valores diminuem para 23,5ºC e 23ºC.
Toda a dinâmica climática ignorada juntamente com o processo de apropriação da
natureza pelo homem tem causado diversos problemas no contexto da biosfera, a exemplo
cita-se degradação dos solos, perda de espécies, poluição do ar, aquecimento de superfície
e variação de temperaturas (GOIS et al, 2015).
A modificação dos componentes naturais da paisagem e sua substituição por formas
urbanas resulta em vários impactos no ambiente, tanto positivos como negativos. A
temperatura e a umidade relativa do ar estão entre estes indicadores de variação climática,
sendo que essa interferência é notada pela variação dos elementos climáticos frente à
sucessão dos tipos de tempo (MACHADO; JARDIM, 2014).

www.xivsbcg.com

ISSN: 2764 - 1805
43

Figura 7: variação da temperatura do ar

Elaboração: Leonardo Barbieri, (2019).

Neste sentido a umidade relativa do ar, para o mês de julho de 2018, também se
comportou de maneira variável, onde o menor valor foi notificado na parte central da cidade
entre 56% até 61%, onde obviamente as temperaturas do ar são mais aquecidas ao sul, e
notadamente na Figura 8, visualiza-se que se formou que dois núcleos de umidade relativa
do ar, com valores mais amenos. De 66% até 71%, sendo nestas as porções oeste, norte e
leste da área urbana.
Comparando as temperaturas do ar de janeiro e julho de 2018, o mês de janeiro estas
se comportaram de maneira mais aquecida com um valor máximo de 27ºC em Janeiro e julho
com 24,5ºC. Ressalta-se que a umidade relativa do ar, também acompanhou a variação
climática, onde no mês de janeiro a umidade foi confirmada com até 91% e em julho registrouse 75%. Ao longo da análise constatou-se, a variação das temperaturas do ar e da umidade
relativa do ar na área urbana da cidade de Barra do Garças-MT.
De acordo com Sette e Tarifa, (2000), o Estado de Mato Grosso apresenta a sua
estação seca de abril a setembro, onde atua do Subsistema Tropical Atlântico
Continentalizado (TAC), com “ápice” de estabilidade e frequência em junho, julho, agosto e
setembro, quando inicia o movimento contrário, a retirada progressiva desse sistema do Brasil
Central, indica uma nova mudança estacional - a primavera. E a estação chuvosa de outubro
a março tendo como a Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), atuante neste período.
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Figura 8: variação umidade relativa do ar

Elaboração: Leonardo Barbieri, (2019).

4. Considerações finais
Constatou-se, ao longo das análises dos dados estudados uma dinâmica bem
variável no comportamento das temperaturas e umidade relativa do ar do clima urbano na
cidade de Barra do Garças-MT, nos meses estudados, sendo janeiro e julho 2018.
As temperaturas e umidade relativa do ar foram registrados de maneiras bem
expressivas, constatando-se com o todo o referencial teórico. Ficou evidenciado que área
central na porção sul da cidade de Barra do Garças, se apresentou sendo o local mais
aquecido e para as porções oeste, norte e leste os valores diminuíram.
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ANÁLISE DA PRECIPITAÇÃO PLUVIOMÉTRICA DO MÊS DE JANEIRO DE 2020
DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS-MA
SALISSA JORDANA SANTOS DE OLIVEIRA1
VANDERNILSON SILVA DOS SANTOS2
MATEUS AUGUSTO MARTINS MARQUES3
AUDIVAN RIBEIRO GARCÊS JÚNIOR4
RESUMO
Em São Luís a chuva é um fenômeno natural mais relevante quanto os impactos causados
no ambiente, sobretudo na área urbana. As consequências de chuvas intensas relevam na
verdade ausência de um planejamento urbano adequado, bem como uma estrutura urbana
precária, dado o crescimento acelerado da cidade, assim percebe-se que os problemas não
são gerados diretamente pelas chuvas, mas pelo ambiente antropizado. Em janeiro de 2020,
foram vários eventos de chuvas que causaram impactos na cidade de São Luís e desta forma
este trabalho buscou analisar a precipitação pluviométrica durante o mês de janeiro do ano
de 2020 do município de São Luís, considerando que este foi um mês com eventos com
volumes de precipitação expressivos. Na metodologia utilizou-se a bibliografia de Monteiro e
outros autores, para entender a dinâmica atmosférica de forma integrada, bem como dados
de precipitação das estações meteorológicas presentes na cidade; os dados foram tabulados
e analisados. Observou-se que o mês de janeiro de 2020 acumulou um volume de 556,7mm,
sendo o mês de janeiro mais chuvoso em 49 anos, com chuvas registradas em 25 dias do
mês, foram contabilizados ainda três eventos com acumulados superiores a 60mm. As
consequências destes eventos foram diversos pontos de alagamento pela cidade,
inundações, deslizamentos de terras e perdas materiais.
Palavras-chave: Impactos meteorológicos; Áreas urbanizadas; Vulnerabilidade.

ABSTRACT
In São Luís, rain is a more relevant natural phenomenon in terms of impacts on the
environment, especially in the urban area. The consequences of intense rains actually reveal
the absence of adequate urban planning, as well as a precarious urban structure, given the
city's accelerated growth, so it is clear that the problems are not generated directly by the rains,
but by the anthropized environment. In January 2020, there were several rain events that
caused impacts in the city of São Luís and this way this paper sought to analyze the rainfall
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during the month of January of the year 2020 in the city of São Luís, considering that this was
a month with events with significant rainfall volumes. In the methodology, the bibliography of
Monteiro and other authors was used to understand the atmospheric dynamics in an integrated
manner, as well as rainfall data from the meteorological stations present in the city, the data
were tabulated and analyzed. It was observed that the month of January 2020 accumulated a
volume of 556.7mm, being the rainiest month of January in 49 years, with rain recorded on the
25th day of the month, three events with accumulations greater than 60mm were also counted.
The consequences of these events were several points of flooding in the city, floods, landslides
and material losses.
Keywords: Meteorological impacts; Urbanized areas; Vulnerability.
1. Introdução
Os fenômenos naturais ligados ao clima são resultado da dinâmica dos fatores
geográficos em determinada área ou região com interação da circulação atmosférica, levando
em consideração o tempo e as massas de ar, sofrem alterações com a antropização dos
espaços, se tornando cada vez mais urbanizados, gerando o clima urbano que
independentemente da localidade, área ou região o resultado é a interação dos fatores
geográficos com os elementos climáticos (MENDONÇA e DANNI-OLIVEIRA, 2007).
No presente trabalho pretende-se utilizar por base uma parte da obra de Monteiro
(1976), que trabalha em um dos três canais de observação e percepção do clima, denominado
impactos meteóricos. Fenômenos como tempestades, furacões e outros, são abordados.
Esses que ao atingirem intensidades elevadas, são capazes de comprometer a integridade
física e social da cidade, perturbando-a e desorganizando-a (ALVES e FIALHO, 2011).
Monteiro acredita “na necessidade de recorrer à dinâmica atmosférica, não apenas
esporadicamente na interpretação de fatos isolados, mas, com a devida ênfase, na própria
definição climática regional” (MONTEIRO,1962, p. 12). É que além de possibilitar a
compreensão da gênese dos fenômenos, a análise da circulação atmosférica regional
demonstra, ainda, a ineficiência dos valores médios dos elementos do clima, uma vez que os
mesmos ocultam justamente o ritmo.
Segundo Gonçalves (1992) mesmo com o grande avanço tecnológico e os esforços
para o conhecimento das forças naturais, as sociedades ainda permanecem vulneráveis e
parecem estar cada vez mais expostas aos “eventos naturais extremos”, e independente da
origem desses eventos e das áreas onde ocorrem, resultam em desastres naturais, com
grandes perdas e prejuízos às economias nacionais e às populações expostas.
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A autora ainda diz que alagamentos, inundações, desmoronamentos e outros são
questões políticas-estruturais históricas e pela falta de planejamento adequado a nossa
realidade climática sofremos com os impactos, não sendo, portanto, unicamente provocados
pela chuva.
Além do acelerado crescimento demográfico, a segregação espacial, as disparidades
socioeconômicas, o déficit habitacional, o descaso ambiental, são fatos que se repetem em
muitas das cidades brasileiras, tornando-as vulneráveis aos fenômenos naturais de ordem
meteorológicas que afetam populações de menor poder aquisitivo.
A preocupação com a ação combinada dos diferentes elementos do clima no seu
ritmo de sucessão habitual, com a utilização das sequências de cartas sinóticas do tempo e
com a necessidade de aperfeiçoamento da classificação genética dos climas em termos
regionais, levaram Monteiro (1976) a conceber a técnica batizada de “análise rítmica”, que
consiste na representação do ritmo climático através de gráficos que são “longas faixas de
representação diária concomitante de todos os atributos atmosféricos mensuráveis (e
possíveis de obter) sobre um lugar, acompanhados da informação sobre o sistema
meteorológico atuante em cada dia” (MONTEIRO, 1976, p. 30).
Por um lado, a abordagem tradicional quantitativa demanda longos períodos de
observação e de registro dos fenômenos meteorológicos, ao passo que o tratamento dinâmico
qualitativo usa amostras cronológicas do tempo atmosférico que melhor representem a
realidade climática (episódios, períodos, “anos-padrão”). Pois, os valores médios de longas
séries temporais são capazes de apontar as tendências, as frequências e as amplitudes dos
diversos elementos climáticos no espaço geográfico.
A preocupação com a ação combinada dos diferentes elementos do clima no seu
ritmo de sucessão habitual com a utilização das sequências de cartas sinóticas do tempo e
com a necessidade de aperfeiçoamento da classificação genética dos climas em termos
regionais, levaram Monteiro a conceber a técnica batizada de “análise rítmica”, que consiste
na representação do ritmo climático através de gráficos. Ele as descreve como “longas faixas
de representação diária concomitante de todos os atributos atmosféricos mensuráveis (e
possíveis de obter) sobre um lugar, acompanhados da informação sobre o sistema
meteorológico atuante em cada dia” (MONTEIRO, 1976, p. 30).
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Dessa forma, na tentativa de analisar a precipitação de São Luís, foi escolhido o mês
de janeiro de 2020 dada a quantidade de eventos intensos de precipitação com acumulados
iguais ou superiores a 60 mm, além de registros de outros eventos com raios, neblinas,
alagamentos, entre outros. Tais eventos causaram vários problemas à população da capital
maranhense.

1.1 Caracterização da área de estudo
A cidade de São Luís está localizada em meio à ilha do Maranhão (2° 31′ 51 ″ Sul;
44° 18′ 24″ Oeste) (Figura 01), entre as baías de São José de Ribamar e São Marcos, no
estado do Maranhão, em uma área geomorfológica de Golfão e é formada por 4 municípios:
São Luís, São José de Ribamar, Paço do Lumiar e Raposa.

Figura 01 - Mapa da Ilha do Maranhão.

Fonte: Marques (2020)

Os estudos de Bezerra et al. (1990) apud Maranhão (1998) mostram que no contexto
da evolução geológica desta área destacam-se os episódios ocorridos no Cenozoico, quando
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toda a região norte e parte do nordeste do Brasil apresentaram um tectonismo atenuado com
movimentos epirogenéticos e fases de dissecação e aplanamento.
Norte do estado do Maranhão, onde está localizado São Luís, é classificado quanto
aos domínios climáticos do Brasil segundo proposta de Mendonça e Danni-Oliveira (2007)
como um clima tropical equatorial 2a (com quatro a cinco meses secos). Este tipo de clima é
caracterizado pela grande influência da maritimidade e continentalidade, pequena variação
térmica, em contrapartida grande variação da pluviosidade (MENDONÇA e DANNIOLIVEIRA, 2007).
Desta forma há então em São Luís há duas estações bem definidas, estas são
definidas pelo regime pluviométrico, há um período chuvoso compreendido entre o verão e
outono, e outro seco, entre o inverno e a primavera (MENDONÇA & DANNI-OLIVEIRA, 2007).
O principal sistema atmosférico produtor de chuvas da área é a Zona de Convergência
Intertropical – ZCIT. O período de maior influência da ZCIT é a partir do mês de janeiro, com
seu deslocamento meridional, estabelecendo um regime de pluviosidade mais regular nos
meses de março e abril, com elevados índices de precipitação (FEITOSA, 1996). Outros
sistemas também são importantes para o volume de precipitação: Linhas de Instabilidades,
Vórtices Ciclônicos de Altos Níveis – VCAN e Complexos Convectivos de Mesoescala –
CCM (FERREIRA e MELLO, 2015).
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) estima que em São Luís haja
uma população de 1.101.884 habitantes (2019) sendo a 4ª mais populosa do Nordeste, sua
densidade é de 1.215,69 hab/km², ainda segundo o IBGE, seu PIB per capita é de R$
27.226,41 sendo a 26ª economia nacional dentre 5560 municípios brasileiros e ocupando a
13ª posição entre as capitais. O rápido crescimento populacional pelo qual vem passando os
municípios da Ilha e principalmente São Luís acarreta o aumento da ocupação desordenada
responsável pelo surgimento de variados problemas de ordem ambiental, estético,
socioeconômico ou urbano (SANTOS, 1996). Dados do Instituto Maranhense de Estudos
Socioeconômicos e Cartográficos apontam um crescimento de 55% na ocupação da cidade
de São Luís entre os anos de 1988 e 2008.
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2. Metodologia
Para a realização deste trabalho, utilizou-se como base Monteiro (1976; 2003), sendo
que tal estudo não foi limitado apenas às precipitações pluviométricas, mas procurou-se
entendê-las a partir de uma visão integrada dos sistemas atmosféricos atuantes, das
atividades humanas (tanto por atuar modificando o ambiente como também por localizar-se
em áreas sujeitas aos riscos de inundações).
Foi realizada uma revisão bibliográfica em artigos, livros e outros trabalhos de
interesse científico e metodologias diversas sobre a temática, que possibilitou a compreensão
dos conceitos e da dinâmica do clima, que nos permitiu utilizar as mesmas metodologias ou
modificar em nosso estudo.
Considerou-se como eventos extremos aqueles superiores a 60mm em 24h,
utilizando o trabalho de Zanella (2006) e Gonçalves (2011) como referência que destacam
que este limiar de chuva já pode causar algum impacto em áreas urbanas. Em seguida
recorremos aos bancos de dados em sites que auxiliam na identificação de episódios
pluviométricos iguais ou superiores a 60 mm/24h e utilizamo-nos de dados registrados das
estações automáticas disponibilizados pelo Núcleo de Estudos Ambientais - NUGEO da
Universidade Estadual do Maranhão e pelo Instituto Nacional de Meteorologia (INMET).
Foram observadas ainda imagens de satélites e cartas sinóticas disponibilizadas pelo Instituto
Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE).
Para complemento deste trabalho, foram coletadas várias informações em veículos
de comunicação que reforçam a teoria apresentada, dando um aval ao estudo e pesquisas
onde é possível constatar que todos os eventos relatados e seus impactos, podendo ser
considerados intensos ou extremos dentro do período que compreende o primeiro mês do
ano de 2020.
3. Resultados e discussão
As cidades são ambientes vulneráveis a eventos de ordem natural, porém não é
estritamente só a natureza a responsável por tais fenômenos que causam perturbação a
população. A sociedade em si é responsável por grande parte das consequências dos
impactos hidrometeorológicos, que, quando intensos ou extremos causam perturbações nos
grandes centros, em especial nas áreas de periferia.
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Sendo assim, São Luís é uma cidade que não difere muito dos outros núcleos
urbanos. Com grande processo de urbanização, com ocupação e uso do solo de maneira
irregular por conta da desigualdade social, fator este que determina e obriga que grande parte
da sociedade com menor poder aquisitivo deve se instalar. Problemas de gestão por parte do
poder público não podem ficar de fora, pois, estas implicações são consideravelmente
percebidas na forma como esses fenômenos são recebidos.
A climatologia das precipitações de São Luís é caracterizada por um período com
chuva e outro mais seco, considerando as normais climáticas de 1981-2010, o mês com maior
acumulado de chuva é março com 462,1mm com grande influência da Zona de Convergência
Intertropical, seguido de abril com 457,6mm. Nota-se que os meses mais secos são setembro,
outubro e novembro.
Gráfico 1 – Normal Climatológica de São Luís – MA (1981-2010).

Fonte: INMET, organizado pelos autores.

O mês de janeiro tem normal de acumulado de precipitação de 226,4mm e
caracteriza-se pelo início do período chuvoso, neste sentido observou-se que em 2020 o
acumulado de precipitação foi de 556mm, ou seja, quase 145% acima do normal. Foi
observado expressivo volume de chuvas em todo estado do Maranhão, sobretudo no norte,
estas precipitações anteciparam em muitas cidades problemas que normalmente ocorrem nos
meses mais chuvosos (Figura 02).
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Figura 02 - Precipitações pluviométricas (mm) em janeiro de 2020.

Fonte: Núcleo Geoambiental da Universidade Estadual do Maranhão (2020).

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), o total pluviométrico
registrado em São Luís nesse período superou os 500mm, havendo confirmação de chuvas
em 25 dos 31 dias que compõem o mês. O mês de janeiro de 2019 teve um total de 244mm
de chuvas, enquanto o mês de janeiro de 2020 obteve o valor de 556mm. Em 2020, foram
80,64% de dias chuvosos no mês de janeiro. Se compararmos ao mesmo período do ano
anterior, o primeiro mês de 2020 teve um acumulado acima do dobro do ano de 2019 (Figura
03).
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Figura 03 - Comparativo entre a quantidade de chuvas no mês de janeiro dos anos de 2019
e 2020
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Elaboração: Organizado pelos autores

Em janeiro de 2020, as maiores médias pluviométricas do mês, em 49 anos (Tabela
01), segundo um levantamento do Laboratório de Meteorologia (Labmet) do Núcleo
Geoambiental da Universidade Estadual do Maranhão (Nugeo/UEMA) desde 15 de janeiro de
2020 o volume de chuvas já teria ultrapassado a média histórica de chuvas esperadas para
todo o mês na capital. Vale ressaltar que a média climatológica para a primeira quinzena de
janeiro de 2020 foi de 244 milímetros (mm) na Região Metropolitana de São Luís. Segundo o
NUGEO, nos primeiros quinze dias de janeiro choveu 255,2 milímetros em São Luís
resultando em vários pontos inundados e agravamento em áreas suscetíveis a erosão pela
cidade.
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Tabela 01 – Maiores acumulados de precipitação do mês de janeiro em São Luís.
Ano
2020
1985
2011
2004
1974
1994

Chuvas em Janeiro (mm)
556,7
503,5
490,3
445,7
435,3
409,9
Fonte: INMET, organizado pelos autores

Em janeiro de 2020 foi possível obter registros de alguns eventos como neblina,
chuvas intensas, temporais acompanhados de raios e vários pontos de alagamento que
causaram prejuízos aos moradores das áreas atingidas e transtornos aos usuários de alguns
serviços essenciais, segundo informações coletadas na mídia em geral que noticiaram todos
esses eventos.
No dia 7 de janeiro de 2020, São Luís e toda região metropolitana amanheceu com
o aspecto visivelmente diferente. Foi possível observar uma forte neblina que se formou,
motivado pela condensação da umidade do ar em forma de calor, que permaneceu até o dia
seguinte, atrapalhando a visibilidade dos motoristas, a navegabilidade e impedindo a saída
de várias pessoas através de voos comerciais, pois tal ocorrência gerou o cancelamento de
alguns voos no Aeroporto Marechal Cunha Machado.
Tal fenômeno ocorre principalmente em regiões serranas de maior altitude com
temperaturas mais baixas, que favorecem a formação da neblina. A justificativa para a
ocorrência seria a maior concentração de umidade no solo e na atmosfera devido às
frequentes chuvas e as temperaturas mais baixas que favorecem a condensação da água
contida no ar (Figura 04).
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Figura 04 – Vista da Lagoa da Jansen em São Luís (MA) coberta por forte neblina.

Fonte: Lucas Vieira / Imirante (2020)

Segundo reportagem do portal Imirante, publicada no dia 02 de fevereiro de 2020,
o último dia de janeiro foi marcado por fortes pancadas de chuva sobre o Maranhão O
Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) registrou 68,2 mm entre 9h de quinta feira (30)
e 9h de sexta feira (31). Considerando o limiar de igual ou superior a 60mm como um evento
extremo que pode gerar problemas na área urbana, em janeiro foi possível notar nos dados
três dias com registros superiores a 60mm. Dia 15 de janeiro com 64,4mm, dia 22 com
66mm e no dia 31 com 68,2mm (Gráfico 02).
Gráfico 02 – Distribuição das chuvas em Janeiro/2020.

Fonte: INMET, organizado pelos autores.
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As chuvas de janeiro causaram transtornos como pontos de alagamentos em
avenidas e bairros da cidade (Figura 05). Além disso, as chuvas do dia 30 vieram
acompanhadas com um grande número de descargas elétricas, ocasionando prejuízos para
os moradores de diversos bairros de São Luís.
Figura 05 - Alagamento na Avenida dos Holandeses, São Luís, MA.

Fonte: Paulo Soares /Imirante (2020).

De acordo com o Núcleo Geoambiental da UEMA, a atuação de vários sistemas
atmosféricos típicos foi bastante atuante no mês janeiro, como a Vórtices Ciclônicos de Altos
Níveis (VCAN) e a atuação da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) mais ao sul da sua
posição normal. Os VCANs são caracterizados como um núcleo sem nebulosidade e sem
precipitação e suas bordas com atuação de nuvens que causam precipitação, como ocorreu
em São Luís. Todos esses sistemas são considerados de grande escala. Chuvas localizadas
provenientes de sistemas meteorológicos de pequena escala também contribuíram com os
grandes volumes observados durante o mês, assim, todo o conjunto da atuação de sistemas
de diferentes escalas de espaço-temporais contribuiu para o alto índice registrado no mês de
janeiro de 2020, como demonstra a Análise da Carta Sinótica (Figura 06).
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Figura 06 - Carta sinótica e imagem do GOES do dia 29/01/2020.

Fonte: Boletim técnico CPTEC/INPE.

Os esforços para o conhecimento das forças naturais ainda não são totalmente
conhecidos às sociedades, estas ainda permanecem vulneráveis e parecem estar cada vez
mais expostas aos “eventos naturais extremos”, e independentes da origem desses eventos
e das consequências que causam em parte da sociedade afetada.
Alguns estudos sobre impactos dos desastres naturais na saúde humana destacam
que estes afetam as comunidades de forma desigual e de maneira diferentes, direta e
indiretamente, com efeitos que variam de curto à longo prazo, a depender da característica
do evento e da vulnerabilidade socioeconômica e ambiental do território (ALDERMAN e col.,
2012).

4. Considerações finais
O clima da Ilha do Maranhão com sua característica predominante de períodos de
chuva e estiagem, sendo o período chuvoso nos meses de dezembro a julho, permite que a
população e poder público possam tomar medidas no sentindo de amenizar os futuros
estragos que possam a ser causados por possíveis níveis pluviométricos acima das previsões
meteorológicas para tal período. Contudo, fenômenos atípicos como os que ocorreram em
janeiro desde ano, com acumulados de chuvas superior ao esperado, trazem à tona
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problemas infra estruturais, alagamentos, proliferação de doenças infecciosas, descargas
elétricas e além de prejuízos materiais.
As condições de vulnerabilidade tornam os vários ambientes precários sucintos a
eventos de tal magnitude em diferentes escalas, gerando transtornos e prejuízos às
sociedades presentes, pois são nesses espaços que os grupos sociais menos abastados
constroem seus empreendimentos, causando grande mudança no ambiente natural com
constante alteração por meio da ocupação urbana de forma desordenada.
De acordo com os impactos meteorológicos observados dentro da temática discutida
neste trabalho, foi possível observar o quanto intenso os fenômenos e eventos aconteceram
em São Luís, através da dinâmica atmosférica procuramos entender não só fenômenos
isolados, mas a definição climática e os agentes que influenciam. É possível observar a
atuação de alguns sistemas atmosféricos que contribuíram para as precipitações e o
somatório do total pluviométrico mensal do mês de janeiro, descartando os valores médios
que impedem a percepção do ritmo. Os mesmos ajudam a justificar através das
representações dos valores diários acompanhados dentro do período e dos sistemas
atmosféricos atuantes. Sendo assim podemos inferir que o Ritmo Climático foi bastante
atuante com sucessões diárias dos sistemas atmosféricos sobre a área de estudo causando
fortes e intensas chuvas no período.
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ELABORAÇÃO DO ARQUIVO CLIMÁTICO EM FORMATO EPW A PARTIR DO
TRY DE PALMAS-TO
ANA MARIA MENESES FERRAZ1
MARIELA CRISTINA AYRES DE OLIVEIRA2
RESUMO
Ao definir o ano climático de referência (TRY) para a cidade de Palmas,TO como base para
um possível arquivo climático local, surgiram questionamentos sobre a sua compatibilidade
e representatividade ao clima local. A partir daí, o estudo em questão pretende dar sequência
a verificação da confiabilidade do ano de 2015, escolhido como o TRY em pesquisas
anteriores de FERRAZ e OLIVEIRA (2019). Com as 8760 horas anuais do TRY, é possível
sua compilação de dados, base INMET, e inserção em programa de simulação energética
como o EnergyPlus. Assim, o objetivo é lançar o início do estudo sobre o Ano Climático de
Referência (Test Reference Year – TRY) 2015, em busca de consolidá-lo como base para um
arquivo climático local, por meio da adequação dos dados climáticos deste ano em formato
compatível ao programa de simulação energética EnergyPlus. O arquivo em formato .EPW
ainda está em construção. Até aqui, com a inserção das 8760 horas do TRY no AnalysisBIO,
foi possível a geração da Carta Bioclimática. As horas de desconforto por calor para Palmas
chegam a 74,3 % do total de horas no ano. As principais estratégias bioclimáticas sugeridas
pela simulação para o calor foram: a ventilação, alta inércia para o resfriamento, resfriamento
evaporativo e ar condicionado.
Palavras-chave: Arquivo climático; EPW; TRY.
ABSTRACT
When defining the Climate Reference Year (TRY) for the city od Palmas, TO as hte bascs for
a possible local climate fole, questions arose about its compatibibility and representativeness
to the local climate. Thera after, the study in queston intends to continue the verification odf
the reliability of the year 2015, chosen as the TTRY in previous research by Ferraz and Oliveira
(2019). With the TRY 8760 annual hours, it is possible to compile data, based on INMETE,
and insert it into em energy simulation program sich as EnergyPlus. Thus, the objective is to
launch the beginning of the study on the Climate Reference Year (TRY) 2015, in an attempt to
consolidate to consolidate it as the basics for a local climated archive, by adapting this year´s
climate data in a format compatible with the EnergyPlus, energy simulation program. The EPW
file is still under construction. So far, with the insertion of the 8760 hours os TRY in
AnalysisBIO, it was possible to generate the Bioclimatic Chart. The hours of heat discomfort
for Palmas reach 74. 3% of the total hours in the year. The main bioclimatic suggested by the
simulation for the werw caloric: adequate, high inertia for cooling, evaporative cooling and ir
conditioning.
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1. Introdução
O urbanismo e a arquitetura bioclimática proporcionam ao homem as melhores
condições físicas e mentais de habitabilidade nas cidades e, consequentemente, nos edifícios,
com um mínimo de dispêndio energético associado a um mínimo impacto do meio ambiente
(BARBOSA, 2010). Quando se trata de arquitetura bioclimática Barbosa (2010) a conceitua
como sendo “... o estudo que busca a harmonização das construções ao clima e
características locais. ”
De acordo com Lanham, Gama e Braz (2004, p. 10), tal arquitetura implica dois
fatores em seu contexto, a multidisciplinaridade para concepção de um projeto eficiente e sua
inserção no tema sustentabilidade.
Lima (2005) entende que para adequar o urbanismo e a arquitetura ao clima de um
determinado local significa construir espaços que possibilitem ao homem condições de
conforto (LIMA, 2005). Os benefícios disso é a obtenção de conforto ambiental e a redução
máxima de custos de manutenção em iluminação, ventilação e climatização na fase de uso
de uma edificação assim pensada.
Nos Estados Unidos, já na década de 60, os irmãos Olgyay aplicaram a
bioclimatologia na arquitetura considerando o conforto térmico humano e criaram a expressão
“projeto bioclimático”. Delimitando a relação entre clima e projeto arquitetônico, configurou-se
um manual para projeto bioclimático, com particular referência à carta bioclimática, sendo esta
a primeira representação gráfica a mostrar a conexão entre clima e o conforto humano (LEÃO,
2002). Tal ferramenta sugere medidas corretivas do clima para as condições internas da
edificação. Essas medidas buscam atingir conforto quando o ponto de estudo está fora da
zona de conforto, quantificando a necessidade de estratégias passivas diante das condições
climáticas oferecidas, ou ativas, quando necessárias. A proposta de Givoni (1969),
desenvolvendo a ideia de Olgyay, apresenta uma carta bioclimática baseada na carta
psicromética, que inclui temperatura de bulbo seco, umidade relativa, a pressão de vapor e a
temperatura de bulbo úmido.
Em 1969, Givoni desenvolvendo a idéia de Olgyay, propõe uma carta bioclimática
para edificações, baseada na carta psicrométrica, que inclui, além da temperatura de bulbo
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seco e da umidade relativa, a pressão de vapor e a temperatura de bulbo úmido. Com o perfil
bioclimático do local, os profissionais da área de projeto podem obter indicações fundamentais
sobre as estratégias a serem adotadas no projeto bioclimático. A carta bioclimática de Givoni,
é adaptada para países de clima quente e em desenvolvimento, portanto adotada para o Brasil
segundo Lamberts et al., (1997), sintetizam num diagrama psicrométrico os tipos de
estratégias que devem ser utilizados.
O ponto de partida para avaliação bioclimática no projeto é verificar a disponibilidade
dos dados climáticos do local, assim, é possível elaborar arquivos bioclimáticos e submetendo
a diversas metodologia disponíveis pode- se obter indicações fundamentais sobre as
estratégias a partir da análise bioclimática do local por meio da carta bioclimática.
Nesse sentido, este trabalho baseia- se nas diretrizes ambientais e variáveis
climáticas que interferem no Clima local da cidade de Palmas- TO, bem como contribui para
a concepção de uma ferramenta por meio do tratamento adequado de dados climáticos locais
e inserção deles sob forma de arquivo bioclimático em softwares para este fim, que permita
traçar um perfil climático local e ser um recurso para o dimensionamento de edificações locais
no que diz respeito ao conforto térmico e eficiência energética em edificações.
O objetivo do estudo, é lançar o início do estudo sobre o Ano Climático de Referência
(Test Reference Year – TRY) 2015, em busca de consolidá-lo como base para um arquivo
climático local, por meio da adequação dos dados climáticos deste ano em formato compatível
ao programa de simulação energética EnergyPlus.
Palmas é um município brasileiro localizado na região central do estado de Tocantins.
As coordenadas da sede municipal são: latitude 10° 11’ 04” Sul e longitude 48° 20’ 01” Oeste.
A altitude média do município de Palmas é de 330 metros acima do nível do mar. A cidade
está inserida numa região com altas temperaturas, praticamente o ano todo, sendo que as
normais climatológicas demonstram que predomina o clima tropical com estação seca e
temperatura média anual de 26°C, segundo a classificação climática de Köppen-Geiger. A
média das máximas é 36°C e ocorre em setembro, enquanto a mínima é 22°C e ocorre em
julho. De acordo com a Norma 15220 – 3: Desempenho térmico de edificações – Parte 3:
Zoneamento bioclimático brasileiro e diretrizes construtivas para habitações unifamiliares de
interesse social, a cidade de Palmas apresenta características climatológicas referentes a
Zona 8. Como diretrizes construtivas para adaptar o edifício ao clima local as recomendações
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construtivas para essa Zona são para aberturas grandes e totalmente sombreadas, o uso de
paredes e coberturas leves e refletoras.
A estratégia bioclimática recomendada é o uso de ventilação cruzada o ano todo. A
norma adverte que apenas o condicionamento passivo não será suficiente durante as horas
mais quentes. Diante dos resultados obtidos com o estudo das condições climáticas de um
determinado local, estas podem ser utilizadas para favorecer as condições de conforto em
ambientes internos através de recursos arquitetônicos (DIAS, 2009). De modo geral, a
edificação funciona como um anteparo entre o usuário e o meio, dotado de mecanismos
estratégicos projetados por profissionais, baseado nas variáveis oferecidas pelo clima. Esses
mecanismos são criados para suprir as exigências das diretrizes bioclimáticas, sugeridas
genericamente de acordo com os elementos e fatores climáticos apresentados (LEÃO, 2007).

2. Metodologia
Roriz (2012) aponta que para grande parte dos municípios presentes na base do
INMET foi possível montar poucos anos inteiros usando a metodologia do TMY, devido à
dificuldade em se obter dados climáticos consistentes e que abrange longos períodos, assim,
os arquivos representam baixa representatividade estatísticas das ocorrências climáticas
históricas e carece de revisões a medida em que se disponha de intervalos de tempo mais
longos. Leão (2007, p.93) explica o TMY como “[...]uma compilação de meses sem extremos
de temperatura provenientes de diferentes anos, gerando um ano climático que nunca existiu,
mas que apresenta temperaturas sem extremos para cada mês”.
Para essa pesquisa optou- se pela metodologia de definição do TRY utilizada por
GOULART et al. (1998), esta escolha do Ano Climático de Referência se baseia na eliminação
de anos que possuem dados de temperaturas médias extremas (altas e baixas) até que fique
apenas um ano de dados médios.
Ao continuar a sequência de estudos desenvolvidos anteriormente, a metodologia se
baseia na conformação do arquivo bioclimático TRY (Ano de 2015) em formatos aceitos pelas
ferramentas de simulação de desempenho termoenergético, em especial o EnergyPlus,
buscando sua avaliação e análise para a viabilidade de seu uso e aplicação na arquitetura
bioclimática.
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Pretende- se em sequência usar os dados climáticos que compõe o TRY para a
confecção de arquivos em formatos compatíveis aos programas computacionais de simulação
termoenergéticas como o EnergyPlus® (formato EPW).
Os dados necessários para criar o arquivo EPW são data, horário, fonte de dados,
temperatura de bulbo seco (ºC), temperatura do ponto de orvalho (ºC), umidade relativa (%),
pressão atmosférica (Pa), radiação horizontal extraterrestre (Wh/m²), radiação normal direta
extraterrestre (Wh/m²), radiação global horizontal (Wh/m²), radiação normal direta (Wh/m²),
radiação horizontal difusa (Wh/m²), direção do vento (graus), velocidade do vento (m/s) e
precipitação (mm) (TABELA 1). Date Time Datassource DryBulb (ºC) DewPoint (ºC) RelHum
(%) AtmosPressure (Pa) ExtHorzRad (Wh/m²) GloHorzRad (Wh/m²) DifHorzRad (Wh/m²)
WindDir (deg) PrecipWtr (mm) DirNormRad (Wh/m²) e WindSpd (m/s).
Inicialmente, para estabelecer as condicionantes climáticas da região que contribua
para a análise do TRY como útil para a caracterização do clima de Palmas, propõe- se a
observação dos dados climáticos que compõe tal Ano Climático de Referência.
Essa etapa se restringirá ao:
1- Preenchimento de falhas das 8 variáveis climáticas disponíveis na base de dados
do INMET do ano de 2015, considerado o TRY, bem como verificação de inconsistência
desses dados.
2- Calculo variáveis restantes (TBU e radiações) que compõe o arquivo em formato
EPW.
3- Inserção do formato EPW no programa EnergyPlus.
Na primeira etapa, em busca da correção de dados discrepantes, aqueles não
compatíveis com os reais e dados não registrados pelas estações, a série de dados
meteorológicos do ano de 2015 precisa ser submetido a uma análise para correção de falhas
e verificação de qualidade. Os critérios para o tratamento de intervalos de dados ausentes
baseado no tratamento de Loureiro (2003) e Roriz (2012). Quando o intervalo de dados
ausentes é maior do que cinco horas, é necessária a análise de dias anteriores e posteriores
ao atual. Assim, faz-se a interpolação dos dados, de modo a completar os elementos faltantes
a partir dos referentes de mesmos horários e tendências de variações diárias. Já para
períodos maiores, segundo Roriz (2012b), é preferível adotar os dados de um ano anterior
que seja semelhante ao atual (FLORES, 2014).
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A etapa 2 se restringe ao cálculo de variáveis sem registros pelas estações do
INMET. Conforme descrito por Roriz (2012) e Flores (2014), alguns registros mínimos para a
criação do arquivo climático não são medidos nas estações, sendo necessário utilizar modelos
analíticos para sua estimativa. Assim, é preciso estimar dados ausentes como a temperatura
de bulbo úmido e radiação solar.

Temperatura de bulbo úmido (TBU)
A temperatura de bulbo úmido está relacionada à do bulbo seco e à umidade relativa
do ar. Quanto maior a diferença entre as temperaturas entre os dois tipos de bulbos, menor a
umidade relativa. Assim, com a diferença menor, maior a umidade relativa. A temperatura de
bulbo úmido pode ser determinada pelo programa Psycros, desenvolvido pelo Laboratório de
Eficiência Energética em Edificações (LabEEE), da Universidade Federal de Santa Catarina
(UFSC). Na ferramenta, a partir dos valores de temperatura de bulbo seco e da umidade
relativa, é gerada a temperatura de bulbo úmido. Outra forma de cálculo é o método descrito
por Jensen e outros (1990), utilizada por Pereira (2004), é através da temperatura de ponto
de orvalho.
A temperatura de bulbo úmido foi calculada com auxílio de uma planilha eletrônica,
com base na metodologia utilizada por Pereira (2004). Para tanto, foi utilizada a Equação 1.
Equação 1 – Cálculo para medir a temperatura de bulbo úmido.

A Tabela 1 demonstra o cálculo da temperatura de bulbo úmido com o auxílio da
planilha eletrônica utilizada por Flores (2014).

www.xivsbcg.com

ISSN: 2764 - 1805
68

Tabela 1 – Cálculo da temperatura de bulbo úmido.

Cálculos para completar a planilha csv.
Para completar a planilha .csv é necessário o cálculo da entalpia, demonstrado na
Tabela 1. A entalpia de uma mistura de gases perfeitos é igual à soma das entalpias parciais
individuais dos componentes. Portanto, a sua medida para o ar úmido é definida pela Equação
2.
Equação 2 – Cálculo da entalpia.
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Tabela 2 – Tabela com o cálculo da entalpia

Radiação solar
De acordo com o estudo elaborado por Flores (2014), para a radiação solar tem-se
o método descrito por Duffie e Beckmann (1980), com o auxílio de uma planilha eletrônica
elaborada por Pitta (2001). Primeiramente, calcula- se a hora solar, o tempo que o Sol cruza
o meridiano do observador e radiação solar incidente sobre o plano horizontal extraterrestre.
Ainda, deve ser medida a radiação sobre um plano calculando-se o ângulo de Zênite AB, que
verifica a incidência da radiação direta sobre a superfície horizontal. Esse trabalho
compreende a Equação 3.
Equação 3 – Cálculo para medir a radiação sobre um plano (Go)

A declinação solar (G) é a posição do sol ao meio-dia solar, quando ele está no
meridiano local, com relação ao plano Equador. O valor da declinação pode ser calculado pela
Equação 4.
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Equação 4 – Cálculo da declinação solar.

A Tabela 2 demonstra a parte do cálculo da radiação com o auxílio da planilha
eletrônica utilizada por Flores (2014).
Tabela 3 – Planilha do cálculo de radiação

Já a radiação solar diária é calculada por integração da radiação extraterrestre diária
sobre a superfície horizontal.
Duffie e Beckmann (1980) definem a razão entre a radiação solar na superfície
terrestre e a radiação solar extraterrestre como sendo um índice de cobertura de nuvens (KT)
ou índice de claridade. Essa medição é correspondente ao cálculo da Equação 5.
Equação 5 – Cálculo do índice de cobertura de nuvens (KT).

www.xivsbcg.com

ISSN: 2764 - 1805
71

Na sequência, calcula-se a radiação solar difusa, conforme a Equação 6:
Equação 6 – Cálculo da radiação solar difusa.

Depois de se achar a radiação difusa, para definir a radiação direta horizontal,
calcula- se a diferença entre radiação global e difusa. Conforme Carlo (2005), na Equação 7,
a radiação solar direta normal é estimada a partir de dados de radiação direta horizontal.
Equação 7 – Cálculo da radiação solar direta normal.

Segundo Duffie e Beckmann (1980), o cos O . A é calculado conforme a Equação 8:
Equação 8 – Cálculo da radiação solar direta normal.

Na etapa 3, para elaborar o arquivo em formato EPW, precisará a geração do arquivo
primeiramente em formato em .csv , no programa de simulação no programa EnergyPlus.
Depois com o aplicativo Weather Statistic and Conversions, programa auxiliar do pacote do
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EnergyPlus. A tabela seguinte exemplifica o formato da planilha para o arquivo em extensão
EPW esquematizada por Flores (2014).
Tabela 4 : Esquema de variáveis mínimas exigidas para o formato epw.

3. Resultados e discussão
A presente pesquisa se dedica a uma nova tentativa de criar um arquivo bioclimático
com o mesmo banco de dados climáticos que Roriz (2012) utilizou, a estação automática do
INMET, porém com metodologia diferente da descrita e aplicada no desenvolvimento desse
estudo.
De acordo com as normas da ASHRAE (1993), dados do Ano Climático podem ser
definidos em dois formatos distintos, o Test Reference Year (TRY), preparado pelo National
Climatic Center e o Typical Meteorological Year (TMY), pelo Sandia Laboratories na cidade
de Albuquerque. Este último foi a metodologia aplicada por Roriz (2012) para a definição do
ano climático de 411 cidades brasileiras, dentre elas Palmas, Tocantins. Em sequência, esses
arquivos foram adequados ao formato *.EPW aceito pelo programa de simulação energética
Energy Plus. O arquivo em formato *.EPW para Palmas, se restringiu aos anos de 2009 e
2005, sendo possível observar inconsistências de dados climáticos quando comparados ao
clima local.
A base de dados da Estação Automática do INMET, possui a coleta horária dos
parâmetros climáticos, já a Convencional disponibiliza somente dados de 3 e 3 horas em
horário UTC, daí o principal motivo da escolha pela estação automática, por esta se adequar
a metodologia aqui limitada. Utilizou- se então, dados climáticos de médias mensais de
temperatura do ar para um período de 10 anos (2008– 2017) representantes e consistentes,
coletados por meio da base da estação automática código OMM 86607, localizada na região
leste do município de Palmas nas coordenadas de Latitude -10,190744° e Longitude 48,301811°, com altitude de 292m.
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A estação automática A009 instalada em Palmas ao Leste da cidade na região do
Plano Diretor Sul na Quadra 112sul, SR 7, registra dados de hora em hora em UTC
(Coordinated Universal Time). As variáveis registradas no arquivo da estação automática são:
temperatura do ar, temperatura máxima e mínima diária, umidade, pressão, velocidade e
direção do vento, precipitação, insolação total diária.
Com o arquivo climático TRY em formato. *txt., foi possível a inserção e análise de
mês a mês do ano no programa em que é possível a criação de cartas bioclimáticas, o
AnalisisBio. Conforme a figura 3, a Carta de Palmas, To foi gerada
Figura 3 – Carta bioclimática de Palmas a partir das Normais do TRY.

U
TB

[°C

U [g/kg]

UR [%]

]

TBS [°C]

UFSC - ECV - LabEEE - NPC

Elaboração: Autores, 2018.

A carta bioclimática de Palmas indicou para todo o ano um desconforto de 74,3%,
com a predominância de quatro estratégias para o calor apontadas pela simulação, sendo a
necessidade de ventilação o maior percentual com 54 % das horas, abrangendo todos os
meses do ano. A zona de conforto apresentou apenas 25,7 % das horas, sendo formados
predominantemente por valores de janeiro, maio, junho, julho e dezembro (Tabela 3). Foi
sugerida, ainda, a alta inércia térmica para resfriamento, com o percentual de 26,4% das
horas. A estratégia resfriamento evaporativo se restringiu a 30% das horas anuais, concentrou
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a maioria dos dados horários anuais, menos para os meses de janeiro, março e dezembro,
quando as temperaturas estão mais altas e a umidade média varia entre 70% e 75%. O uso
de ar-condicionado como estratégia ativa para o calor representa 2, 81% das horas anuais O
desconforto causado pelo frio é quase nulo, chega a ser 0,16% do total de horas.
A utilização das estratégias passivas de aquecimento e de resfriamento no projeto
proporciona a redução do tempo de utilização de sistemas artificiais para atingir o conforto
térmico, consequentemente reduz o consumo de energia nas edificações.
O trabalho no presente momento está na fase de elaboração do arquivo climático em
formato. EPW para a futura inserção no programa EnergyPlus, mais precisamente na etapa
1 da metodologia.

4. Conclusões
Neste momento o trabalho se dedica ao início do processo de preenchimento de
falhas e análise da validade dos dados meteorológicos disponíveis pelo INMET, já os
adequando ao formato .csv.
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ZONAS LOCAIS CLIMÁTICAS DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ – SC: UM ESTUDO
PRELIMINAR
ISMAEL LUIZ HOPPE 1
CÁSSIO ARTHUR WOLLMANN 2
IAGO TURBA COSTA 3
RESUMO
Balneário Camboriú é uma das cidades mais verticalizadas do Brasil, e ainda apresenta um
processo acentuado em número e altura dos edifícios conhecidos como arranha-céus. Este
trabalho tem como objetivo geral realizar uma análise termo-higrométrico e um levantamento
preliminar das Local Climate Zone na área urbana de Balneário Camboriú. Para aquisição dos
dados de temperatura do ar e umidade relativa do ar no perímetro urbano de Balneário
Camboriú – SC, foi utilizada a metodologia de transectos móveis, que ocorreu no dia 26 de
novembro de 2019, e o transecto móvel teve início às 09 horas, foi concluído às 09 horas e
50 minutos, os dados de temperatura do ar e umidade relativa do ar adquirido na área urbana
mostraram que houve presença de núcleo de calor e áreas com temperaturas mais amenas
e uma elevação da umidade relativa do ar ao longo do percurso. Ficando evidenciado que a
temperatura do ar e a umidade relativa variam conforme o uso e ocupação do solo. Neste
estudo das LCZ pode-se inicialmente enquadrar três tipos construídos e quatro tipos de
cobertura e uso do solo.
Palavras-chave: Balneário Camboriú; Clima Urbano; LCZs.
ABSTRACT
Balneário Camboriú is one of the most vertical cities in Brazil, and still has a marked process
in number and height of buildings known as skyscrapers. This work has as general objective
to carry out a thermo-hygrometric analysis and a preliminary survey of the Local Climate Zone
in the urban area of Balneário Camboriú. To acquire data on air temperature and relative
humidity in the urban perimeter of Balneário Camboriú - SC, the mobile transect methodology
was used, which occurred on November 26, 2019, and the mobile transect started at 9 am,
was concluded at 9.50 am, data on air temperature and relative humidity of the air acquired in
the urban area showed that there was a core of heat and areas with milder temperatures and
an increase in relative humidity along the route . It is evident that the air temperature and
relative humidity vary according to the use and occupation of the soil. In this study of the LCZ,
it is possible to initially fit three types of construction and four types of cover and land use.
Keywords: Balneário Camboriú; Urban Climate; LCZs.
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1. Introdução
Amorim (2019) expressa que o clima urbano é resultado da dinâmica da atmosfera
alterada consequentemente pelo uso e ocupação da terra que varia de como esse espaço foi
produzido pelas dinâmicas econômicas e sociais de quem ocupa esse núcleo urbano. Ligado
a formação das ilhas de calor, aos impactos deflagrados por eventos de precipitação ou dos
problemas decorrentes da poluição atmosférica são mais visíveis e percebidos pela população
nas grandes aglomerações urbanas.
Problemas encontrados em cidade nos dias atuais, é a verticalização, na qual é um
processo da expansão das mais diversas áreas que estão em desenvolvimento,
proporcionando a concentração de grande número de atividades comerciais e também tem a
finalidade de abrigar sua população crescente e uma redução na extensão territorial, sem
olhar nos problemas sócio-ambientais (MACHADO; MÉNDES, 2003).
Segundo BARBOSA; DRACH; CORBELLA (2019) as áreas urbanas densamente
verticalizadas formam cânions urbanos que canalizam a ventilação ou em determinados casos
formam barreiras que impedem a ventilação, causando temperaturas muito mais elevadas,
outro fator que esses prédios alteram é o fator de visão do céu, que pode diminuir
aproximadamente 50%, o que diminui a insolação que prédios vizinhos recebem alterando o
conforto térmico dentro dos edifícios.
Outra análise que BARBOSA; DRACH; CORBELLA (2019) ressaltam em sua
pesquisa são os valores da temperatura que revelam diferenças da temperatura com relação
a mudança da morfologia urbana, o comportamento da temperatura em relação a área
costeira é menor, e vai aumentando quando se adentra a área urbana.
Com toda essa modificação do homem em ambientes urbanos, e o que o mesmo
causa a sua população os autores Stewart; Oke (2012) apresentam um novo método de como
analisar e compreender o clima urbano, no qual eles apresentam a metodologia das Local
Climate Zone1 (LCZ) que é definida como uma classe da divisão da paisagem, para realizar
essa definição os autores levam em consideração modificações humanas na natureza. Cada
LCZ possui uma característica de temperatura que está associada aos ambientes

1

Zonas Climáticas Locais
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homogêneos das cidades, sendo ela nomeado e ordenada por uma ou mais propriedade
(rugosidade ou cobertura predominante da terra).

1.1 Área de estudo
A área de estudo desta pesquisa é a cidade de Balneário Camboriú, localizada no
Estado brasileiro de Santa Catarina (SC). A cidade encontra-se no litoral norte do estado,
localizada a 26º59’42” latitude sul e a 48°37’46” de longitude oeste, Balneário Camboriú faz
divisa com três municípios sendo eles: o município de Itajaí ao norte, Itapema ao sul,
Camboriú ao leste e a oeste o Oceano Atlântico. O principal acesso ao município dá-se pela
BR101 (Figura 01).
Figura 01 – Mapa de localização da área de estudo

Elaboração: Os autores

Os primeiros povos que habitaram a área foi os Índios Carijós, e em meados de 1826
teve início a chegada de açorianos na região. Mais tarde começaram a chegar famílias alemãs
e a partir deste instante formou se uma aldeia que se chamava Arraial do Bom Sucesso. As
famílias que ali viviam tinham como principal fonte de sustento e alimentação a pesca
(SCHLICKMANN, 2016).
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Após o ano de 1920, famílias oriundas do Vale do Itajaí encontram um refúgio para
suas férias. E a partir disto teve início a uma colonização voltada ao turismo, com casas de
veraneio e visitas frequentes nos verões, pois o local apresentava grandes belezas naturais.
Na década de 1950, com o grande fluxo sazonal de pessoas na cidade, começou a construção
de edifícios com uma maior importância turística na orla da Praia Central, como hotéis para
abrigar a crescente demanda de turistas que passava o veraneio no local, e
consequentemente as áreas agrícolas ao redor das praias foram vendidas e transformados
em loteamentos para a construção civil (SCHLICKMANN, 2016).
Em 1964 a partir da emancipação do município de Camboriú, Balneário Camboriú
possui características únicas na morfologia em comparação as cidades vizinhas. A economia
da cidade de Balneário Camboriú está fortemente relacionada ao turismo. Os mais diferentes
edifícios de alto padrão construídos ao longo da orla e da Avenida Brasil atraem os mais
diversos compradores, que tem a cidade com a sua segunda cada durante o período de verão.
Essa migração sazonal (Figura 02 A, C e E) faz com que a população aumento no
período de veraneio e festas de fim de ano, a cidade chega a receber mais de 1 milhão de
visitantes, ultrapassando praticamente 10 vezes o número atual da população do município,
e gerando uma das maiores densidades demográficas do país no decorrer do verão (IBGE,
2020).
Figura 02 – Evolução através do tempo de Balneário Camboriú

Fonte: G1 Santa Catarina e Trabalho de Campo Novembro/2019. Organização: Autores

Na figura 02, pode-se ver a evolução de Balneário Camboriú através do tempo, na
imagem A da figura 02 é uma foto da praia central tirada no ano de 1958, é capaz de ver
algumas construções beira bar e uma grande concentração de pessoas na faixa de área. Já
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na imagem B, é uma foto do Pontal Norte tirada no ano de 1960, nesta imagem consegue ver
a construção do hotel Marambaia – que está em funcionamento até os dias de hoje – e uma
grande crescente de construções e também é visível observar a construção de alguns prédios
Como é visível na fotografia C (figura 02) tirada no ano de 1970, pode se notar o
grande número de carros e pessoas na praia central de Balneário Camboriú, o que confirma
a existência de um grande fluxo de pessoas. Na fotografia D da figura 02, é uma fotografia
área da Praia central de Balneário Camboriú, e também foi tirada no mesmo ano da fotografia
C, já a figura E (figura 02), é do ano de 1990, e já é visível ver a grandes quantidades de
prédios ao fundo e praias lotadas e na fotografia F, novamente pode-se observar a praia com
um número elevado de pessoas e uma maior concentração de prédios ao longo de toda orla.
Portanto a fotografia G foi tirada no ano de 2019, e o que mais se destaca nesta imagem é o
grande número de arranha-céus acima de 20 andares.
Os edifícios residenciais mais altos do Brasil encontram-se em Balneário Camboriú,
e essa característica deu à cidade o apelido de “Dubai Brasileira”. E nos dias atuais passou a
ter alguns dos imóveis mais caros do país, atraindo até celebridades. Um fator visível para a
construção destes arranha-céus de Balneário Camboriú é pensando em seus veranistas, pois,
se não há local para acomodar todos esses visitantes, eles procurariam outras praias, e se a
cidade não permitisse edifícios tão altos a cidade cresceria horizontalmente. E ocuparia áreas
de mata nativa para abrigas o mesmo número de pessoas (ESQUINA, 2018).
Esses arranha-céus ao longo da faixa costeira de Balneário Camboriú causam o
sombreamento da praia já no início da tarde, ocorrência de vento canalizados pelos prédios
nas calçadas, e alguns veranistas alegam que os edifícios prejudicam Balneário Camboriú
(ESQUINA, 2018). Baseando-se nessas premissas iniciais este artigo tem como objetivo geral
realizar uma análise termo-higrométrica com vistas a um levantamento preliminar das LCZ
utilizando a metodologia de transecto móvel e Sky View Factor (SVF) na área urbana de
Balneário Camboriú.

2. Metodologia
Para a aquisição dos dados de temperatura do ar e umidade relativa do ar no
perímetro urbano de Balneário Camboriú – SC, foi utilizada a metodologia de transectos
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móveis, proposto por (AMORIM, 2000, 2010), baseada na obtenção simultânea dos dados
climáticos ao longo de um trajeto preestabelecido dentro da malha viária urbana.
O transecto móvel levou em consideração trafegar pelas mais diferentes superfícies
terrestres da área urbana de Balneário Camboriú, levando em consideração parâmetros que
incluem: albedo da superfície, a morfologia urbana, a cobertura vegetal, a sombra causada
pelos prédios, fator de visão de céu, a rugosidade da cidade, conforme aplicado por Taha, et.
al. (2018).
Segundo os autores Stewart; Oke (2012), para classificar uma LCZ leva-se em
consideração: a cobertura da superfície, a estrutura e materiais das construções, o calor
antrópico, o Sky View Factor1 (SVF) e a temperatura. Para mensuração do SVF, foi
fotografada a atmosfera, utilizando uma lente de Fish-eye lens2 com 238° de visão.
Figura 03 – Mapa do transecto móvel realizado em Balneário Camboriú – SC com base em
Taha, et al. (2018).

Fonte: Google Earth. Elaboração: Os autores

1
2

Fator de Visão do Céu
Lente Olho de Peixe
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Para este trabalho foi estabelecido um transecto móvel (Figura 03) que teve seu início
na Barra Norte, percorrendo a Avenida Brasil por aproximadamente 1,5 km, retornando para
a Barra Norte pela Avenida Atlântica até a Barra Norte; seguindo pela Estrada da Rainha até
chegando no Bairro Praia dos Amores; retornando a área central pela Avenida dos Estados,
até a Rua Uganda; e seguindo pelo interior do Bairro Nações pela Avenida Martin Luther até
a Avenida das Flores; seguindo pela Rua Acre, Rua 903 até a Avenida Brasil e concluir o
transecto na Barra Sul.
A coleta dos dados climáticos ocorreu no dia 26 de novembro de 2019, com
aquisições dos dados de temperatura do ar e umidade relativa do ar às 09 horas, e concluindo
a mensuração às 09 horas e 50 minutos, tendo uma duração de 50 minutos, tempo máximo
de coleta de dados, conforme aponta Machado; Azevedo (2006).
O transecto móvel ocorreu com condições de tempo estável, leve presença de vento,
e sem nuvens no céu. O intuito deste trabalho foi entender como ocorre a variabilidade
espacial da temperatura e umidade relativa do ar nas primeiras horas do balanço positivo da
radiação em um horário com maior circulação de pessoas e veículos pelas vias.
Com o objetivo de uma maior confiabilidade dos dados coletados ao longo do
transecto móvel, em cada lado de fora do carro foi instalado um abrigo meteorológico de baixo
custo, (Figura 04 A).
Figura 04 – Abrigo meteorológico de Baixo Custo

Elaboração: Os autores

Para obter os dados de temperatura do ar e umidade relativa do ar foram usados dois
termo-higrômetros com armazenamento digital, acoplados em veículo particular, modelo HT
500 Instrutherm (Imagem 04 B). Os Dataloggers foram configurados para efetuar registros
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dos elementos climáticos a cada 30 segundos, pois houve necessidade desse volume de
dados para melhor visualizar a influência destes elementos climáticos e suas variantes.
Após a realização do transecto móvel, os dados primários foram tabulados em
planilhas do Microsoft Excel 2016, e exportados para o Sistema de Informação Geográfica
Surfer 8.0 para a elaboração de cartogramas do campo termo-higrométrico da zona urbana
de Balneário Camboriú - SC. O método de interpolação utilizado na elaboração dos
cartogramas foi a krigagem ordinária do Surfer, conforme orienta Wollmann (2011) e
Wollmann; Galvani (2014) para áreas sem grandes variações altimétricas.

3. Resultados e discussão
No dia 26 de novembro de 2019, na estação meteorológica de Itajaí (a mais próxima
da área de estudo, distante em linha reta 14,2 km), apresentou uma variação na temperatura
de 16,5°C à 22,6°C, com uma média de 19,4°C no dia. A umidade relativa do ar mostrou uma
variação de 69% a 84%. A pressão atmosférica predominou alta, os ventos variaram de 0,0
m/s a 4,8 m/s, na qual velocidade média foi de 1,7 m/s com predomínio de direção sudoeste.
Nas cartas sinóticas disponibilizadas pela Marinha do Brasil, observa-se que a área
de estudo está sob domínio da Massa Polar Atlântica com o centro de pressão de 1016hPa
sobre o Oceano Atlântico na latitude dos 25° a 35° sul. Neste horário as condições do tempo
foram favoráveis para realizar as medições em campo, o céu estava de forma limpo e sem
nuvens. Na figura 05 é possível ver o mapa com a espacialização da temperatura e umidade
do ar obtidas através da metodologia de transectos móveis nesse dia.
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Figura 05 – Mapa do campo termo-higrométrico de Balneário Camboriú às 09h, do dia 26/11/2019.

Elaboração: Os autores

Ao analisar o campo térmico (figura 05), observa-se que as temperaturas registradas
ao longo do transecto móvel variaram de 22,5 °C a 26,0 °C, a umidade relativa do ar
apresentou uma variação de 60% a 79%. A amplitude térmica registrada ao longo dos 50
minutos de percurso foi de 3,5°C e a umidade relativa do ar foi de 19%.
As maiores temperaturas registrada ao longo do transecto foram no bairro que teve
início do percurso, registrando-se um núcleo de calor com temperaturas superior a 25,0°C.
Nesta parte da cidade de Balneário Camboriú está localizado o bairro Pioneiros, que apesar
de estar próximo às áreas verdes e ao mar, tem como padrão ruas estreitas e uma grande
concentração de arranha-céus figura 06, os quais dificultam a ventilação da área, o que a
mantém mais aquecida em comparação a outras áreas urbanas. Spirn (1995) afirma que, em
áreas com maior número de edificações e adensamento destas estruturas, é mais quente e
menos ventilado.
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Figura 06 – Imagens bairro Pioneiro, SVF – Balneário Camboriú

Fonte: Google Earth

Sakamoto (2001) afirma que as variações da temperatura junto à superfície estão
relacionadas com as variações na disponibilidade de céu, as quais podem determinar
variações térmicas relevantes, intervindo principalmente na intensidade do núcleo de calor.
Levando em consideração a proposta das LCZs de Stewart; Oke (2012), este ponto
do transecto móvel poderia ser inicialmente enquadrar na LCZ 1.E. no qual apresenta uma
grande concentração de edifícios altos (arranha-céus), com o tipo do material de construção
em concreto, aço ou vidro. Com pouca ou nenhuma árvore, e a cobertura do solo
principalmente pavimentada.
No mapa da umidade relativa do ar da figura 05, é possível ver que no mesmo local
no qual foram registradas as maiores temperaturas, foram registradas os menores valores de
umidade relativa do ar (60 % a 64%), a qual é justificada pela uso e cobertura do solo, Gartland
(2010), afirma que uma maior concentração de construções torna o solo impermeável e
estanque, e por esse motivo não há uma grande presença de umidade no ar, e também a
combinação dos materiais usados em construções e a cor escura utilizadas em pavimentos
os cânions urbanos absorvem e armazenam a energia solar, as menores velocidade do vento
e a poluição do ar contribuem para a diminuição da umidade relativa do ar o que proporciona
o aumento das temperaturas.
Com o deslocamento do carro pelo transecto móvel, ao longo da Avenida Brasil
(sentido Norte-Sul) a temperatura do ar apresentou queda de aproximadamente 2,0°C, e
elevação da umidade relativa do ar. Essa alteração da temperatura do ar e umidade relativa
do ar justifica-se pelo uso e ocupação do solo ao longo do percurso (Figura 07). Neste
percurso a paisagem urbana apresenta ruas mais largas o que facilita a circulação do ar,
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mesmo apresentando grandes prédios ao longo da via formando um cânion urbano. Portanto
Nucci (2008) destaca que os impactos no ambiente originados pela verticalização vão de
aspectos

como

diminuição

da

insolação,

alteração

na

dinâmica

dos

ventos,

impermeabilização do solo e diminuição de espaços livres.
Figura 07 – Imagens Avenida Brasil, SVF – Balneário Camboriú

Fonte: Google Earth

Neste trecho do percurso a LCZ que melhor pode-se enquadrar é a 2.B, que os
autores Stewart; Oke (2012) descrevem sendo: Mistura densa de edifícios de 3 a 9 andares
com materiais de concreto e tijolo, com pouca ou nenhuma árvore e a cobertura do solo é
principalmente pavimentada.
As menores temperaturas registradas na área urbana de Balneário Camboriú, foram
ao longo da Estrada da Rainha (Figura 08 A) e no Bairro Praia dos Amores (porção norte)
(Figura 08 B), as temperaturas registradas foram em torno de 23,0°C. Está é uma porção de
Balneário Camboriú que ainda está preservada, com presença de vegetação em abundância,
já no Bairro Praia dos Amores, um bairro residencial, há um pequeno número de prédios mais
baixos em comparação a outros bairros. Por ser uma área preservada com maior presença
de vegetação e não apresenta uma verticalização acentuada, o que favoreceu a temperatura
ser a mais baixa encontrada ao longo do percurso, e consequentemente isso favoreceu o
aumento da umidade relativa do ar. Menegat et al. (1999) descreve que áreas verdes são
locais onde as temperaturas são mais baixas em relação a locais sem presença de vegetação,
também relata que nestas áreas o ar é mais fresco por apresentar temperaturas e umidades
mais estáveis.
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Figura 08 – Estrada da Rainha e Bairro Praia dos Amores, SVF – Balneário Camboriú

Fonte: Google Earth e arquivo pessoal

Nesta porção do transecto móvel o que melhor poderia ser inicialmente enquadrar as
LCZs propostas pelos autores Stewart; Oke (2012) é a LCZ 6.A.B.G: Composta
principalmente por edifícios baixos de 1 a 3 andares e espaçado, na qual os materiais de
construção utilizados são concretos e tijolos, abundância de cobertura permeável do solo
como a paisagem levemente arborizada, e com uma presença de um grande corpo d'água
(Figura 08 B). Já a figura 08 A, pode-se analisar paisagem fortemente arborizada, e a
cobertura do solo principalmente permeável e esta área é uma floresta natural.
Analisando a variabilidade do campo termo-higrométrico na imagem da figura 05,
pode-se afirmar que na maior parte do transecto móvel (área central Figura 09 A e Barra Sul
Figura 09 B), a temperatura registrada variou entre 23,5 °C a 23,9 °C, e a umidade relativa do
ar apresentou uma variação de 65% a 69%. Pois a área central é uma área mais homogênea
com relação ao uso e cobertura da terra, apresenta grandes edifícios e um fluxo contínuo de
carros e pedestres, já que é o centro comercial da cidade como pode ser vista na fotografia
da figura 09 A.
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Figura 09 – Imagem Avenida Brasil (área central), e tomada a partir do todo do alto
Yachthouse Residence Club – Balneário Camboriú

Fonte: Google Earth e arquivo pessoal

Ao final do transecto móvel o local é mais arborizado e o transecto é
realizado às margens do rio Camboriú até a sua foz, apresenta uma maior arborização em
seu entorno e uma menor concentração de prédios (Figura 09 B), apesar do prédio residencial
mais alto do Brasil (Yachthouse Residence Club) com 280 metros e 81 andares estar no local.
Estes elementos da passagem não puderam ser observados com maiores detalhes, pois o
local já estava sob influência do balanço positivo de radiação solar, que segundo Machado;
Azevedo (2006) relata que transectos com uma duração muito longa põem em prejuízo a
resolução espacial das observações micrometeorológicas.
Nesta maior parte do transecto móvel pode-se dizer que a LCZ proposta
pelos autores Stewart; Oke (2012) para esse trecho é a 2.E (Figura 09 A), e ao final do
transecto o que melhor poderia ser inicialmente enquadrar é a LCZ 1.B.G (Figura 09 B). Os
autores descrevem a LCZ 2.E sendo: uma mistura densa de edifícios de 3 a 9 pavimentos,
com material de construção de concreto, com poucas ou nenhuma árvore, e a cobertura do
solo principalmente pavimentada. Por sua vez eles descrevem a LCZ 1. B.G sendo: mistura
de edifícios altos, material de construção em concreto, aço e vidro, com pouca ou nenhuma
árvore e cobertura do solo principalmente pavimentada, com uma paisagem levemente
arborizada e solo permeável com presença de grande corpo d'água.

4. Considerações finais
Esse trabalho utilizou-se da metodologia de transecto móvel, apesar da metodologia
ser uma boa opção para os estudos realizados em Balneário Camboriú, permite uma maior
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dinamicidade e autonomia na aquisição de dados climáticos intra-urbanos, sendo possível
realizar a qualquer hora do dia ou da noite, mas apresenta algumas desvantagens que é
quando ocorre a presença de um grande fluxo de carro dificultando a locomoção constante, e
quando o tempo não está estável fica difícil de medir a intensidade de uma futura ilha de calor.
O mais recomendado para realizar uma análise mais aprofundada do clima urbano de
Balneário Camboriú o melhor seria a instalação de pontos fixos nos mais diversos elementos
da morfologia urbana.
Em relação aos dados coletados ao longo do transecto móvel ficou evidenciado que
em áreas densamente verticalizadas, com ruas estreitas e nula a vegetação a circulação do
ar é mínima, o que favorece a criação de núcleos de calor com magnitude de
aproximadamente 1,5 °C mais quente que seu entorno e menor umidade. Com relação às
áreas beira mar e com presença de vegetação ocorreu o inverso, as temperaturas apresentam
uma magnitude de aproximadamente 1 °C mais baixa e a umidade relativa do ar se eleva,
tornando o ar mais fresco.
Tendo em vista os aspectos observados em trabalho de campo e pela metodologia
referente às LCZ dos autores Stewart; Oke (2012), ao total identificou-se um total de três tipos
construídos: Compact High-rise (1), Compact midrise (2) e Open Low-rise (6). E quatro tipos
de coberturas do solo: Dense trees (A), Scattered trees (B), Bare rock or paved (E) e Water
(G).
Ficou visível que na maior parte do transecto móvel realizado na área urbana de
Balneário Camboriú, em alguns trechos teve a presença de grandes arranha-céus, sendo que
ao lado deles não tinha presença de raios solares, pois projetavam a sua sombra, e em outros
trechos tinha a presença. O percurso é homogêneo, com pouca ou nula presença de
vegetação, e havia um grande número de fluxos de carros e pedestres em razão disso obteve
uma igualdade nas temperaturas e na umidade relativa do ar.
Como visto ao longo da história de Balneário Camboriú, ainda se encontra em grande
nível de expansão principalmente a expansão vertical. Com essa grande ascensão na
construção de edifícios cada vez mais altos, ao longo da área Central, Barra Sul e Barra Norte
e bem como implementação de alguns edifícios no Bairro Praia dos Amores, fica claro que a
dinâmica destes locais irá sofrer alterações climáticas, em relação à áreas sombreadas
(cânions urbanos), influências na direção do vento, alteração na temperatura e da umidade
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relativa do ar. Portanto precisa realizar um estudo mais aprofundado sobre o clima urbano
para achar uma solução que possa amenizar os impactos causados pela verticalização em
Balneário Camboriú.
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ANOMALIAS TÉRMICAS E SUA RELAÇÃO COM DESVIOS TÉRMICOS
URBANOS EM FRAGMENTOS INTRAURBANOS NA REGIÃO METROPOLITANA
DE JOÃO PESSOA – PB
FRANCISCO RESENDE DE ALBUQUERQUE1
JOEL SILVA DOS SANTOS2
ELLEN KÉVELLEN DIÓGENES DE ARAÚJO MOURA3
HENRIQUE ELIAS PESSOA GUTIERRES4
RESUMO
O processo de urbanização tem provocado diversos impactos ambientais, como as anomalias
térmicas, que podem ser acentuadas pela formação de Ilhas de Calor e/ou Ilhas Frias
Urbanas. A caracterização desses desequilíbrios, compreendidos como Desvios Térmicos
Urbanos (DTU), impõe, geralmente, a compreensão e identificação de fenômenos climáticos
que ocorrem em dias atípicos climatologicamente, tendo em vista que a variação das
condições climáticas em torno da média climatológica apresenta limitações espaço-temporais.
Nesse contexto, o presente trabalho tem como objetivo identificar anomalias térmicas diárias
e mensurar os respectivos DTU. O estudo foi realizado em dois pontos experimentais no
espaço intraurbano da região metropolitana de João Pessoa/PB: a) reserva florestal; e b)
fragmento urbano. Para caracterização térmica desses ambientes foram instalados sensores
de temperatura do ar entre os dias 13 de setembro e 29 de outubro de 2020. A metodologia
estatística empregada para identificação das anomalias térmicas diárias foi a Análise de
Agrupamento, e o método de interpretação dos resultados fundamentou-se na Análise
Rítmica. Imagens de satélite GOES-16 e cartas sinóticas, complementadas com dados
climatológicos, foram utilizados para a compreensão do ritmo climático. No que diz respeito à
mensuração dos DTU, diários e horários, foram subtraídos os valores das temperaturas do ar
entre os pontos experimentais nos dias atípicos da série temporal (14 set, 05 out, 07 out e 21
out), constatando-se anomalias térmicas abaixo da média climatológica e a formação de Ilha
Fria Urbana durante o ciclo diário e de Ilha de Calor Urbana no período noturno.
Palavras-chave: Anomalias térmicas; Ritmo climático; Análise de agrupamento.
ABSTRACT
The urbanization process has caused several environmental impacts, such as thermal
anomalies, which can be enhanced by the formation of Urban Heat Islands (UHI) and Cool
Islands (UCI). The characterization of these imbalances, called Urban Thermal Deviations
1
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(UTD), generally imposes the exam and identification of climatic phenomena which occur in
atypical days, considering the variation of climates around the climatological average presents
space-time limitations. In this context, the present work aims to identify daily thermal anomalies
and measure their respective UTD. The study was carried out in two experimental sites, both
in the intra-urban space of the metropolitan region of João Pessoa / PB: a) forest reserve; and
b) urban fragment. For the thermal characterization of the two spots, air temperature sensors
were used from September 13 to October 29, 2020. The methodology used to identify thermal
anomalies was that of Cluster Analysis and the method of interpreting results based on the
Rhythmic Analysis. GOES-16 satellite images and synoptic charts, complemented with
climatological data, have been used to identify the climatic rhythm. For the measurement of
UTD, daily and hourly, the values of atmospheric temperatures were subtracted between the
experimental sites on atypical days of the climatological series (14 Sep, 05 Oct, 07 Oct and 21
Oct), showing thermal anomalies below the climatological average, with the identification of a
Urban Cool Island formation during the daily cycle and an Urban Heat Island in the night period.
Keywords: Thermal anomalies; Climatic rhythm; Cluster analysis.
1. Introdução
Na atualidade cerca de 70% da população mundial reside nas cidades, e segundo a
Organização das Nações Unidas (ONU) até 2050 a população urbana no Brasil deve atingir
o percentual de 91,0%, fazendo da urbanização uma das tendências mais transformadoras
do século XXI (ONU, 2019). Esse processo geralmente ocorre sem planejamento, e a
desconsideração de elementos geoecológicos e geoambientais provoca anomalias térmicas
e/ou desvios térmicos urbanos como as “Ilhas de Calor Urbanas (ICU)” e “Ilhas Frias” Urbanas
(IFU), que estão relacionadas com mudanças radicais nas propriedades superficiais e
atmosféricas nas cidades (OKE et al, 2017; GARTLAND, 2010, p.13).
As ICU estão associadas à diversas consequências sociais, econômicas e
ambientais, como poluição atmosférica e danos à saúde e ao bem-estar humano (OKE et al,
2017). Essas anomalias dividem-se em dois tipos: a) ICU de Superfície, relacionadas ao
aquecimento relativo das superfícies urbanas; e b) ICU Atmosférica, encontradas na camada
de dossel urbano e na camada limite urbana (FIALHO, 2012). Por outro lado, estudos recentes
destacam a formação de Ilhas Frias Urbanas como desvios térmicos negativos entre a cidade
e o campo (YANG et al, 2017). Na realidade, em virtude dos diferentes padrões de uso e
cobertura do solo as cidades podem exibir várias temperaturas do ar ao longo do gradiente
urbano-rural, ou mesmo no âmbito temporal, de tal modo que, conforme proposto por Moffett,
Makido e Shandas (2019, p. 8), utiliza-se o termo “Desvio Térmico Urbano” (DTU) para
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descrever o contraste entre as temperaturas dos ambientes urbano e não-urbano, pois
abrange duas faces de fenômenos correlacionados: Ilha de Calor Urbana e Ilha Fria Urbana.
As tipologias acima descritas manifestam-se nos diferentes métodos espaciais de
mensuração dos efeitos do clima urbano (GARTLAND, 2010), mas no âmbito temporal
geralmente o estudo do campo térmico das cidades é realizado em períodos no quais o ritmo
de habitualidade climática é qualificado como período de estiagem e período chuvoso, para o
qual a variação das condições climáticas encontra-se em torno de médias climatológicas
(LOMBARDO, 1985). Mas a ocorrência de episódios extremos no decorrer do ano, mesmo
concentrados espacialmente, tem, muitas vezes, profunda repercussão geográfica e podem
resultar em perdas econômicas, sociais e ambientais (HADDAD; PORSSE; PEREDA, 2012).
Nesse contexto, destaca-se a importância da análise de DTU em dias ou períodos qualificados
como “anomalias climáticas”1, ou dias atípicos, que representam a “flutuação grande de um
elemento em uma série climatológica, ou seja, o desvio acentuado do padrão observado de
variabilidade” (SENTELHAS; ANGELOCCI, 2007, p. 1).
A ideia central da concepção de anomalia está na divisão dos dados de elementos
climáticos em dois tipos: a) os que apresentam comportamento esperado; e (b) os que
mostram variabilidade para além do esperado (KAWALE et al 2012). Regularmente, para
identificação desses episódios, a variabilidade climática manifesta-se na variação das
condições em torno da média climatológica, mas essa metodologia apresenta limitações, pois:
a) transforma a atmosfera em algo estático; b) simplifica a realidade a partir da redução
estatística dos dados que traduzem em um único valor as situações climáticas; e c) não
evidencia os episódios extremos e os “hazares naturais”. Nesse cenário a Análise Rítmica
impõe-se como uma metodologia investigativa imprescindível, uma vez que, dentre seus
princípios basilares, busca o entendimento dos eventos climáticos habituais e excepcionais
nas suas inter-relações com a superfície terrestre e a sociedade no âmbito de seus impactos
e da dinâmica atmosférica que os geram (DANNI-OLIVEIRA, 2005).
A Análise Rítmica em um determinado lugar além de permitir a compreensão do
comportamento da atmosfera também possibilita identificar os fenômenos e estados mais

1

O termo anomalia climática não é empregado como sinônimo de eventos extremos, que em termos
meteorológicos ou climatológicos representam grandes desvios de um estado climático moderado, e
que ocorrem em escalas que podem variar desde dias até milênios (MARENGO, 2009).
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repetitivos e os mais extremos, diferenciados por meio do ritmo climático (DANNI-OLIVEIRA,
2005). Esse termo representa a sucessão de estados atmosféricos e conduz ao conceito de
“habitual”, de modo que as variações e desvios que geram diferentes graus de distorções na
atmosfera permitem identificar padrões “extremos” (MONTEIRO, 1971), que podem ser
alcançados através do método multivariado da Análise de Agrupamentos (AA), evitando-se,
assim, as médias climatológicas. Essa técnica estatística consiste na classificação de objetos
com base na semelhança, e na Climatologia é mais empregada para a análise individual dos
atributos climáticos, como por exemplo: temperatura máxima média, temperatura mínima
média e precipitação total anual (SILVESTRE, 2016).
Diante desse contexto, o presente trabalho tem como objetivo identificar anomalias
térmicas diárias e mensurar os respectivos Desvios Térmicos Urbanos, ou seja, ICU e IFU
Atmosféricas intraurbana. O estudo foi realizado em dois pontos experimentais: uma reserva
florestal e um condomínio horizontal, localizados na região metropolitana de João Pessoa/PB.

2. Metodologia
2.1. Caracterização da área de estudo
A pesquisa foi desenvolvida em dois fragmentos do espaço intraurbano com
diferentes tipologias de uso e cobertura do solo: uma reserva florestal (FLONA) e um
condomínio horizontal (URBANO), localizados entre os municípios de Cabedelo-PB e João
Pessoa-PB nas proximidades das coordenadas geográficas 7° 3’ 48” sul e 34° 51’ 22” oeste
(Figura 01) (ICMBio, 2016).
A Floresta Nacional de Restinga de Cabedelo (FLONA) é uma unidade de
conservação de uso sustentável que apresenta condições semelhantes a um ambiente rural,
pois o seu entorno é cercado pela densa cobertura vegetal de remanescente de mata
atlântica. No limite norte da FLONA encontra-se um condomínio horizontal (fragmento urbano)
caracterizado pela presença de edificações cercadas de ruas pavimentadas e com alto fluxo
de veículos (ICMBio, 2016). Essa região encontra-se na porção continental mais oriental das
Américas e é distinguida pelo clima quente e úmido, característico do Clima Tropical Litorâneo
do Nordeste Oriental (MENDONÇA; DANNI-OLIVEIRA, 2007).
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Figura 01 – Localização dos pontos experimentais FLONA e URBANO.

VILLA
Fonte: Plano de Manejo da Floresta Nacional Restinga de Cabedelo-PB (ICMBio, 2016).

2.2. Procedimentos metodológicos
As temperaturas atmosféricas nos pontos experimentais foram monitoradas no
período de 13 de setembro a 29 de outubro de 2020 através de sensores Data Loggers
Hobo®, apoiados em tripé a uma altura de 1,5 m do solo. Os dados coletados foram
analisados através de estatística descritiva, e para a identificação dos horários com anomalias
térmicas foi aplicada a técnica estatística dos percentis, utilizando-se o software Excel, com
indicação dos respectivos dias “outliers moderados” (FÁVERO; BELFIORE, 2017, p. 53).
Com o intuito de selecionar os dias com comportamento térmico diário atípico
empregou-se o método multivariado Análise de Agrupamentos, considerando-se cada dia
(objeto) como um vetor xi = (X0, X1, X2, X3, ..., X23), com Xi correspondendo às variáveis
temperatura atmosférica horária. Para a determinação das proximidades dos dias no
hiperespaço foi utilizada a distância quadrática euclidiana associada ao método de
agrupamento por ligação entre centroides (SILVESTRE, 2016), por meio do software SPSS.
O método de abordagem para a compreensão e interpretação dos resultados
fundamentou-se na Análise Rítmica (MONTEIRO, 1971). Os dados dos elementos climáticos
nos dias identificados como atípicos foram obtidos na Estação Meteorológica Convencional
827981 do INMET, e a identificação do sistema atmosférico atuante nos dias anômalos ou
1

A Estação Meteorológica Automática A320, localizada em João Pessoa, não disponha de dados dos
elementos climáticos em todo o período do estudo.

www.xivsbcg.com

ISSN: 2764 - 1805
97

atípicos foi realizada por meio da análise de imagens do satélite GOES 16, no canal 13 - IV
Termal, disponibilizadas no site CPTEC/INPE, e da interpretação sinótica de Cartas de
Pressão ao Nível do Mar, encontradas no site da Marinha do Brasil/CHM.
No que diz respeito aos Desvios Térmicos Urbano (DTU), para mensuração das ICU
e IFU Atmosféricas intraurbana diária, foram subtraídos os valores das temperaturas
atmosféricas entre os pontos experimentais localizados na FLONA e no fragmento urbano
(URBANO), (∆Tu-r), nos dias atípicos, por meio do software Excel.

3. Resultados e discussão
Na pesquisa climatológica é comum a utilização da curva da temperatura atmosférica
para caracterizar as condições térmicas de determinado local em dado período de tempo,
tomando-se a média aritmética dos valores diários ou horários. Nesse sentido, na série
temporal analisada, na Figura 02a é apresentada a temperatura média diária no ponto
experimental URBANO, enquanto que a curva horária do comportamento da temperatura
média do ar encontra-se na Figura 02b, ambas com respectivos desvios-padrão.
Na Figura 02b o valor mínimo da temperatura média do ar ocorre pouco depois do
nascer do Sol, por volta das 05:00 h, em função da perda de calor que caracteriza o
resfriamento noturno, enquanto que o valor máximo é registrado em torno de 13:00 h, devido
a radiação solar e ao aquecimento dos materiais de recobrimento do solo no fragmento
urbano. Esses resultados corroboram os estudos de Amorim e Lader (2018) no que diz
respeito ao ciclo de aquecimento e de resfriamento na área de estudo.
Na tentativa de caracterização das condições climáticas dos diferentes espaços da
superfície terrestre os trabalhos de climatologia usualmente abordam os elementos climáticos
a partir de seus valores médios, como já relatado, que tem a vantagem de proporcionar uma
parametrização fácil e rápida dos atributos (DANNI-OLIVEIRA, 2005). Entretanto, como pode
ser verificado na Figura 02, essa perspectiva pode resultar em parâmetros “estatisticamente
idênticos”, de modo que o emprego de médias climáticas para identificação de atipicidades
em restrita escala temporal dificulta a identificação da ocorrência de anomalias térmicas.
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Figura 02 – (a) Temperatura média diária e (b) temperatura média horária em função da hora local,
com respectivos desvios-padrão no ponto experimental URBANO, entre 13 set e 29 out de 2020.

Fonte: Autores (2020).

Convém destacar que os fenômenos capazes de perturbar o estado prevalecente da
atmosfera podem proporcionar anomalias térmicas momentâneas, e geralmente as
aplicações climatológicas de rotina não exigem o conhecimento das flutuações quaseinstantâneas da temperatura atmosférica. No entanto, essas variações são importantes para
investigações efetuadas no âmbito da climatologia urbana, pois estão associadas à eficiência
de vórtices turbulentos em transferir verticalmente calor, vapor d'água, poluentes etc., próximo
da superfície (OKE et al, 2017).
Nesse contexto, a partir da técnica estatística dos percentis, os dias anômalos com
relação às horas que apresentaram temperaturas atmosféricas consideradas “outliers
moderados” para o ponto experimental localizado no fragmento urbano são apresentados na
Tabela 01. Os resultados demonstram a inexistência de dias com discrepância térmica horária
positiva, pois a técnica apenas identificou atipicidades decorrentes da redução da temperatura
com relação ao comportamento térmico diário no período analisado, salvo às 05h e 06 h.
Na literatura, geralmente, as pesquisas, para identificação de similaridade de
atributos climáticos, utilizam valores padronizados de temperaturas mínimas e máxima do ar
ou das médias horárias de temperatura (SOUZA; FERNANDES; ALBREZ, 2012). Entretanto,
nesse estudo foram empregados os valores instantâneos da temperatura atmosférica horária
no fragmento urbano para aplicação do método de Análise de Agrupamentos. Essa técnica
parte da ideia básica de colocar em um mesmo grupo objetos que sejam similares de acordo
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com algum critério pré-determinado, que é baseado normalmente em uma função de
dissimilaridade, resultando em um dendrograma ou diagrama em árvore (SILVESTRE, 2016).
Tabela 01 – Resultados do primeiro quartil (Q1), terceiro quartil (Q3), amplitude interquartil (AIQ),
limite superior (LS) e limite inferior (LI) horários com respectivos dias anômalos no fragmento urbano.
Hora
Q1/
Q3/
AIQ/
LS/ oC
LI/ oC
Dias anômalos
o
o
o
Local
C
C
C
Q3+1,5*AIQ Q1-1,5*AIQ
(outlier inferior)
00:00 25,116 25,870 0,755
27,002
23,984
17/set
01:00 24,812 25,675 0,863
26,970
23,518
17/set; 18/set; 27/set; 12/out
17/set; 18/set; 27/set; 08/out;
02:00 24,752 25,419 0,668
26,420
23,75
12/out; 18/out 21/out
03:00 24,087 25,395 1,309
27,358
22,124
18/set; 27/set
04:00 23,701 25,25
1,549
27,572
21,378
18/set
05:00 23,195 25,31
2,115
28,483
20,023
NI
06:00 23,737 25,931 2,194
29,222
20,446
NI
07:00 25,419 27,379 1,960
30,318
22,480
14/set
08:00 27,256 28,444 1,188
30,226
25,474
14/set; 17/set; 07/out; 23/out
09:00 27,885 29,005 1,120
30,685
26,205
14/set; 26/set; 23/out
10:00 28,556 29,594 1,039
31,152
26,998
14/set
11:00 29,080 29,833 0,753
30,963
27,951
14/set; 16/set 05/out; 22/out
12:00 29,130 29,972 0,842
31,235
27,867
16/set; 05/out 22/out
13:00 29,118 29,821 0,703
30,875
28,063
22/out
14:00 28,955 29,657 0,702
30,710
27,902
21/out; 22/out
15:00 28,431 29,168 0,736
30,272
27,326
16/set; 21/out; 22/out
16:00 27,514 28,245 0,730
29,340
26,418
16/set; 21/out; 22/out
17:00 26,506 26,948 0,442
27,610
25,844
16/set; 21/out
18:00 26,029 26,518 0,490
27,252
25,294
16/set
19:00 25,797 26,408 0,611
27,324
24,880
16/set; 22/out
20:00 25,724 26,334 0,610
27,250
24,808
16/set; 27/set; 22/out
21:00 25,602 26,187 0,586
27,065
24,723
16/set; 27/set; 22/out
22:00 25,407 26,102 0,695
27,145
24,365
27/set; 22/out
23:00 25,334 25,992 0,658
26,979
24,347
14/set; 22/out
Fonte: Autores (2020).

Na primeira etapa de análise do dendograma obtido experimentalmente foram
identificados inicialmente 25 grupos, depois 17 agrupamentos, que foram seguidos de 13 e
posteriormente por 9 clusters. Em virtude da identificação dos dias com temperatura horária
“outlier moderada”, na Tabela 01, e através da inspeção de diagramas de dispersão
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correlacionando as temperaturas atmosféricas a 00 h e nas demais horas diárias, elaborados
no software Excel, foram selecionados 09 clusters de dias atípicos (Figura 03).
Figura 03 –Gráficos dos clusters de dias no ponto experimental URBANO, no período entre 13 de
setembro a 29 de outubro de 2020, em função da hora local, obtidos pela Análise de Agrupamentos.

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

Fonte: Autores (2020).
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Na Figura 03 o comportamento das curvas de temperatura atmosférica, no ponto
experimental fragmento urbano, permite identificar a similaridade do ciclo térmico diário,
apresentando-se como uma “digital climática”. Nesse contexto destaca-se o cluster 3, que
abrange os dias 17 set, 18 set e 27 set (Figura 03b), e o cluster 4, composto pelos dias 16 set
e 22 de out (Figura 03c), que corroboram os dados na Tabela 01, enquanto que o cluster 9
(Figura 03f) incorpora os demais dias com comportamento térmico habitual. As anomalias
térmicas singulares são identificadas através dos clusters 1, 2, 5 e 6, e representam os dias
atípicos no período analisado: 14 set, 05 out, 07 out e 21 out de 2020 (Figura 03a).
Para uma melhor caracterização das condições climáticas atuantes nos dias atípicos
(clusters 1, 2, 5 e 6) foram obtidos os dados climatológicos da Estação Meteorológica
Convencional 82798 do INMET, localizada nas proximidades dos pontos experimentais
inseridos na FLONA e no fragmento urbano (URBANO) (Tabela 02).
Tabela 02 – Dados meteorológicos da Estação Convencional A82798 localizada em João Pessoa (t –
hora local (h); T – temperatura do ar (oC); RH – umidade relativa (%); P – pressão (hPa); u1.5 –
velocidade do vento a 1,5 m do solo (m/s); d – direção do vento; n – nebulosidade (décimos); Tmaxtemperatura máxima diária (oC); Tmin – temperatura mínima diária (oC); r – chuva diária (mm)).
Data
t
T
RH
P
u1.5
d
n
Tmax
Tmin
R
21:00
26,0
74,0
1017,6
1,5
14,0
3,8
30,0
14 set
09:00
25,0
91,0
1018,6
1,0
14,0
6,3
22,9
0,8
21:00
26,2
77,0
1015,3
1,0
18,0
6,3
30,2
05 out
09:00
25,6
93,0
1015,6
0,5
14,0
7,5
22,9
4,0
21:00
1014,5
1,0
18,0
5,0
30,6
07 out
09:00
25,4
96,0
1017,2
0,0
14,0
8,8
23,3
5,6
21:00
26,0
85,0
1015,3
1,0
14,0
6,3
31,0
21 out
09:00
28,6
75,0
1015,3
3,1
14,0
7,5
22,9
6,0
Fonte: Estação Meteorológica Convencional 82798 do INMET.

Os dados demonstraram que mesmo durante os meses do ano considerados mais
quentes e secos na região metropolitana de João Pessoa-PB ocorreu pluviosidade com
elevada umidade relativa do ar nos dias atípicos, colaborando assim para a formação de
anomalias térmicas negativas e Desvios Térmicos Urbanos. Esses resultados são
corroborados pelos boletins meteorológicos fornecidos pelo INMET, cujos balanços dos dados
climatológicos dos meses de setembro de outubro de 2020 são apresentados na Figura 04.
Nos meses de setembro e outubro, na capital paraibana, apesar das temperaturas
máximas médias do ar serem, respectivamente, 30,5º C e 31,3º C, acima da normal
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climatológica (29,1º C e 29,8°C), o método estatístico dos percentis não identificou “outliers”
moderados superiores para a série climatológica investigada (Tabela 01). Por outro lado,
foram verificadas anomalias térmicas negativas diárias. Em setembro, a temperatura mínima
média do ar foi de 23,2°C, com a menor temperatura mínima evidenciada no dia 18 set (21,0o
C), enquanto que em outubro a temperatura mínima média foi de 24,1°C, com a menor
temperatura mínima ocorrendo em 08 out (22,5°C) (Figura 04), e esse dias são identificados
nos clusters 3 e 7, representados nas Figuras 03b e 03d.
Figura 04 - Gráficos com as temperaturas máximas, mínimas e precipitação, com suas respectivas
normais climatológicas (1981-2010) para os meses de (a) setembro de 2020 e (b) outubro de 2020.
(a)

(b)

Fonte: Balanços climatológicos de setembro e outubro de 2020 em João Pessoa-PB (INMET).

É importante salientar que os processos urbanos são apenas parte do espectro das
escalas atmosféricas, e devido a relação direta entre o tamanho dos fenômenos atmosféricos
individuais e a escala de tempo em que ocorrem, o estudo climatológico abrange diferentes
escalas espaciais (RHOLI; VEGA, 2018). Nesse contexto, para a análise e identificação da
dinâmica dos sistemas atmosféricos e de outros fenômenos meteorológicos que atuaram nos
dias anômalos ou atípicos (clusters 1, 2, 5 e 6), foram empregadas cartas sinóticas em nível
do mar complementadas por mapas de superfície e imagens do satélite GOES 16 (Figura 05).
Convém destacar que os sistemas atmosféricos que geralmente atuam em João
Pessoa/PB são a Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), Massa Tropical Atlântica, Ondas
de Leste, Complexos Convectivos de Mesoescala, Vórtice Ciclônico de Ar Superior,
Repercussões de Frente Fria e Linhas de Instabilidade (PEREIRA; CAVALCANTE; MOURA,
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2016). Na análise da carta sinótica de superfície do dia 14 set (00 UTC), conforme boletins do
CPTEC/INPE, verifica-se um cavado no Oceano Atlântico adjacente ao leste do Nordeste que,
combinado com escoamento anticiclônico em baixos níveis, favoreceu uma nebulosidade
rasa, com chuvas isoladas sem grandes volumes (Figura 05a e 05b). Já para o mês de outubro
de 2020 foi evidenciado um bloqueio atmosférico a 500 hPa, que resultou na concentração de
centros de alta pressão. Nos dias 05 out e 07 out (00 UTC) nota-se na carta sinótica de
superfície a atuação da ZCIT em torno de 08° e 11°N no Oceano Atlântico, com o mesmo
sistema atuando no dia 21 out (Figura 05g-h), mas com manifestação de um cavado nesse
dia que se deslocou para a região Nordeste provocando chuvas isoladas, conforme
evidenciado na Figura 04.
Figura 05 - Imagens do satélite GOES 16 no canal 13 - IV termal nos dias 14 set, 05 out, 07 out e 21
out de 2020 com respectivas Cartas de Pressão ao Nível do Mar às 00:00 HGM.

05 out (c)

14 set (a)

14 set (b)

05 out (d)

21 out (g)

07 out (e)

07 out (f)

21 out (h)

Fonte: copyright 2010-2012 EUMETSAT (CPTEC/INPE (2020)) e CHM (2020).
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No que tange aos Desvios Térmicos Urbanos (DTU) nos dias atípicos (14 set; 05 out,
07 out e 21 out de 2020) foram identificadas Ilha Fria Urbana, durante o ciclo diurno, e Ilha de
Calor Urbana, durante o ciclo noturno (Figura 6a). Na Figura 06a verifica-se um padrão de
comportamento da ICU Atmosférica que se inicia logo após o pôr-do-sol se estendendo até
as 05:00 h da manhã, com exceção do dia 21 set que ocorre até 01:00 h da manhã.
Figura 06 – Representação (a) da intensidade da ICU Atmosférica no fragmento urbano nos dias
anômalos, em função da hora local, e (b) do fenômeno Ilha Fria Urbana (IFU).
(a)

(b)

Fonte: (a) Autores (2020); e (b) Yang et al, 2017.

Na Figura 06a é identificado o desvio térmico característico das IFU, corroborado por
Yang et al. (2017) na Figura 06b, no qual a temperatura do ar para a área urbana é menor do
que a área adjacente “rural”, com ocorrência corriqueira durante o período diurno. Estudos
demonstram que a formação de IFU acontece não só por causa das propriedades térmicas
das superfícies que compõem a cidade, em comparação com a área “não urbanizada”, mas
também decorre da morfologia urbana, do calor antropogênico liberado e do período sazonal
investigado (YANG et al, 2017). Destaca-se, portanto, que as manifestações dos DTU
identificados nesse estudo demonstram que as ICU e IFU são faces de uma mesma moeda
em virtude do processo de urbanização, como enfatizam Moffett, Makido e Shandas (2019).
4. Considerações finais
O estudo da temperatura do ar em diferentes horários, através da Análise de
Agrupamentos, permitiu identificar e avaliar o comportamento térmico de dias atípicos como
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uma “digital climática”, e essa metodologia apresentou-se como uma ferramenta robusta e
viável para a análise do clima local.
Nesse trabalho foram identificados 04 dias atípicos que apresentaram anomalias
térmicas negativas (14 set; 05, 07 e 21 out de 2020) para a série climatológica analisada, e o
emprego da metodologia de análise rítmica permitiu compreender a dinâmica dos Desvios
Térmicos Urbanos entre dois pontos experimentais localizados no espaço intraurbano da
região metropolitana de João Pessoa/PB: FLONA e fragmento urbano.
Os Desvios Térmicos Urbanos, nos dias atípicos, apresentaram comportamento
térmico distintos para o ciclo diário das 24 horas: Ilha de Calor Urbana atmosférica, no período
noturno, e Ilha Fria Urbana para o ciclo diurno. A manifestação da ICU e da IFU Atmosféricas
identificadas no presente estudo corroboram que tais fenômenos são faces de uma mesma
moeda em função do processo de urbanização na região metropolitana de João Pessoa/PB.
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DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DAS NUVENS E DA DIFERENÇA DE TEMPERATURA
ENTRE A SUPERFÍCIE E O CÉU NA CIDADE DE ITAPECERICA DA SERRA/SP.
JÉSSICA RIBEIRO DO CARMO SANTOS1
ANTONIO JASCHKE MACHADO2
RESUMO
A nebulosidade é o conjunto de nuvens de um determinado local, e um importante elemento
da climatologia, uma vez que é capaz de se relacionar com outros diferentes elementos, como
a temperatura, por exemplo. Este estudo pretende analisar a distribuição da nebulosidade e
sua relação com a diferença de temperatura entre a superfície e o céu. O local selecionado
para desenvolver o estudo foi o município de Itapecerica da Serra/SP que se encontra na subregião sudoeste de uma das maiores manchas urbanas do planeta e a mais importante rede
de cidades do Brasil. Este estudo é, sobretudo, de caráter observacional e se encontra em
etapa inicial de desenvolvimento, sobretudo acerca dos trabalhos de campo. Ele é composto
pelos seguintes elementos: fotos do céu e diferença de temperatura entre a superfície e o céu
a partir de um termômetro infravermelho. Os resultados preliminares indicam uma frequência
maior de nuvens baixas, sobretudo, cumulus e stratus em ambos os pontos selecionados para
coleta. E as menores diferenças de temperatura ocorreram, principalmente, no período das
17 horas em que a escala de nebulosidade esteve em 10 partes do céu coberta por nuvens.
Palavras-chave: Nebulosidade; Diferença de temperatura; Superfície.
ABSTRACT
Cloudiness is the set of clouds in a given location, and an important element of climatology,
since it is able to relate to other different elements, such as temperature, for example. This
study aims to analyze the variation in cloud cover and its relationship with the temperature
difference between the surface and the sky. The location selected to develop the study was
the municipality of Itapecerica da Serra / SP, which is located in the southwestern sub-region
of one of the largest urban areas on the planet and the most important network of cities in
Brazil. This study is, above all, of an observational character and is in an initial stage of
development, especially regarding fieldwork. It consists of the following elements: photos of
the sky and temperature difference between the surface and the sky from an infrared
thermometer. Preliminary results indicate a higher frequency of low clouds, especially cumulus
and stratus at both points selected for collection. And the smallest temperature differences
occurred, mainly, in the period of 17 hours when the cloudiness scale was in 10 parts of the
sky covered by clouds.
Keywords: Cloudiness; Surface temperature; Thermal comfort; Surface.
1. Introdução
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A atmosfera terrestre é uma camada gasosa, relativamente fina, que envolve o
planeta. Ela possui relevante importância para a vida na Terra, visto que age como sede dos
fenômenos meteorológicos, assim como determinante da qualidade e quantidade de radiação
solar que atinge a superfície. A sua estrutura vertical é subdividida em camadas, sendo elas,
Troposfera (camada onde ocorrem os fenômenos meteorológicos), Estratosfera, Mesosfera,
Termosfera e Exosfera (PEREIRA, et al. 2002).
Os gases que constituem a atmosfera terrestre, predominantemente, são:
nitrogênio, com 78% de volume e oxigênio com 21%. Além dos seus constituintes naturais
os gases inertes: argônio, criptônio, hélio, neônio e xenônio. Segundo Pereira et al. (2002,
p.41) “esses sete gases formam a matriz atmosférica”. Assim como o vapor d’água que
varia de 1% a 5% do conteúdo total da atmosfera.
Alguns constituintes da atmosfera desempenham papel peculiar, merecendo
considerações adicionais. O vapor d’água é um exemplo, não somente por
ser matéria-prima na formação de nuvens, mas também como veículo para o
transporte de calor na atmosfera, conduzindo-o sob forma latente e liberandoo como calor sensível. Tanto vertical quanto horizontalmente, esse transporte
é de importância capital no tempo meteorológico. (VIANELLO; ALVES, 2004
p.27).

A nebulosidade é o conjunto de nuvens de uma determinada localização. A nuvem é
um conjunto visível de partículas de água nos estados líquido e sólido (cristais de gelo), ou
ambos, em suspensão da atmosfera. Elas se formam a partir da evaporação e condensação
da água na superfície de aerossóis atmosféricos chamados núcleos de condensação
(ORGANIZAÇÃO METEOROLÓGICA MUNDIAL(OMM), 1961).
Segundo a Organização Meteorológica Mundial (1961, p.3):
O aspecto de uma nuvem depende essencialmente da natureza, dimensões,
número e distribuição no espaço das partículas que a constituem. Depende
outrossim, da intensidade e da cor da luz que a nuvem recebe, bem como
das posições relativas do observador e da fonte de luz (astro luminoso) em
relação à nuvem.

A distribuição e tipologia das nuvens são indicadores dos processos atmosféricos. O
registro e a observação das nuvens podem acontecer a partir de três elementos, a
classificação da altura, que pode ser: baixa, média e alta. Em seguida é classificada a sua
forma e aspecto, e, finalmente, a cobertura das nuvens no local do registro (AZEVEDO, 2005).
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O primeiro elemento importante para a observação e o registro da nebulosidade é a
subdivisão em famílias, nuvem baixa, média e alta de acordo com a altura da sua base em
relação a superfície. Os tipos de nuvens não acontecem aleatoriamente em qualquer altura,
elas possuem suas especificidades de acordo com a distância do solo.
As nuvens baixas estão associadas a bases de até 2km (a base da nuvem está
associada à altura do nível de condensação do vapor d’água por levantamento de ar). Sua
composição é líquida e corresponde às nuvens stratus, stratocumulus e nimbostratus. As
nuvens stratus têm sua formação em uma atmosfera estável, a aparência em camadas é uma
das suas principais características (MENDONÇA; OLIVEIRA, 2007).
Ainda sobre as definições de Mendonça e Oliveira (2007), as nuvens médias possuem
bases a partir de 2 a 7km da superfície. Elas são compostas, comumente, por água líquida e
são associadas ao mau tempo. As nuvens que correspondem ao estágio médio são
altocumulus, nuvens que indicam a estabilidade da atmosfera. Seu aparecimento relata que
naquele período a atmosfera estará instável e o grau da intensidade da instabilidade pode ser
analisado pela altura da nuvem.
Já as nuvens altas estão com as suas bases acima de 6km de altura. Sua composição
varia de cristais de gelo à água extremamente resfriada e correspondem às nuvens com
prefixo cirrus, como por exemplo, a própria nuvem cirrus que se forma na troposfera superior.
Sua aparência é fibrosa e delgada e o seu desenvolvimento é em altos níveis, com baixa
quantidade de vapor d’água o que a torna fina (MENDONÇA; OLIVEIRA, 2007).
A cobertura das nuvens no local do registro é realizada a partir de uma escala de
nebulosidade que varia de 0 a 10 partes. Em situações de céu totalmente encoberto atribuise o valor 10, com o céu parcialmente encoberto atribui-se 5, até chegar ao valor 0 em que
não há vestígios de nuvens e o céu está totalmente aberto, ou seja, céu claro (SANT’ANNA
NETO; TOMMASELLI, 2009).
Pensar a nebulosidade não é pensar somente esse elemento isolado, mas é também
perceber a influência que as atividades humanas possuem na relação com os elementos,
colocando a realidade, por exemplo, das cidades e sua interferência nesta dinâmica.
A partir de certas condições meteorológicas, sob o domínio anticiclônico, a poluição
dos grandes centros urbanos junto do vapor adicionado, pode acarretar a condensação sem
ao menos ter chegado ao ponto de saturação, como também ocasionar o aumento da
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convecção e da turbulência sobre as cidades que causará formação de nuvens, são exemplos
de diferenciação nos elementos, causado pelas metrópoles (LANDSBERG, 2006).
A relevância deste estudo pode ser justificada em algumas perspectivas. Uma delas
é a importância da nebulosidade como feedback climático. Outro significativo ponto é a
importância da nebulosidade para o conforto térmico humano. Segundo Landsberg (2006) a
nebulosidade é um elemento primário, capaz de relacionar-se com outros elementos do clima
como a temperatura, por exemplo.
Ambos os elementos estão relacionados, pois a cobertura de nuvens é responsável
pela quantidade de radiação solar que consegue atingir a superfície. E este efeito faz com
que durante o dia a temperatura do chão aumente mais lentamente, enquanto à noite diminua
mais lentamente. Em outras palavras, a nebulosidade reduz as taxas de variação da
temperatura na superfície. Já em relação ao céu, a presença de nuvens eleva a temperatura
da coluna atmosférica acima da superfície, inibindo a perda radiativa da superfície para o
espaço, em termos da radiação infravermelha.
A partir do ponto citado acima é possível ressaltar também a relevância deste estudo
como contribuição para o entendimento da distribuição da nebulosidade do local estudado,
através da perspectiva do observador e a sua relação com elementos como a temperatura.

2. Metodologia
O estudo da nebulosidade terá como base os elementos: fotos do céu e medições
da diferença de temperatura entre a superfície e o céu.

2.1 Local de observação
O município de Itapecerica da Serra/SP (Figura 1) situa-se na Sub-Região Sudoeste
da Macrometrópole Paulista (SRSOMP) com coordenadas geográficas 23°43’25’’S e
46°50’15’’O está em torno de 920m acima do nível do mar e aproximadamente 33km da capital
Paulista. A área total do município é de 150,741km² em 2019, população estimada em 177,662
habitantes em 2020 e densidade demográfica de 1.011,57 hab/km² segundo IBGE (Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística).
O município possui características marcantes no relevo como aponta Carnicelli
(2007, p.122) “seu relevo bastante acidentado é característico da formação da Serra de
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Paranapiacaba do reverso da Serra do Mar. Seus vales são banhados por inundações de
pequenos rios como por exemplo o Rio Embu Mirim”.
Ainda hoje é possível encontrar, importantes reservas de mata atlântica em vertentes
acentuadas em meio a áreas urbanizadas. Os solos são bem desenvolvidos, junto a
características úmida do local auxiliam no desenvolvimento de uma vegetação densa formada
por mata atlântica com espécies vegetais típicas de altitudes maiores, como as araucárias
(VENTURI, 2001).
Segundo IBGE, a classificação climática para Itapecerica da Serra é Tropical Brasil
Central, Sub quente (média de 15° e 18° em pelo menos um mês), superúmido sem
seca/subseca.
Figura 1: Mapa de localização do município de Itapecerica da Serra e da SRSOMP na Região
Metropolitana de São Paulo (RMSP).

Fonte: Plano de desenvolvimento urbano integrado (PDUI) – RMSP (2016) e adaptado pela autora.

2.2 Registro fotográfico do céu e diferença da temperatura entre a superfície e céu.
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O registro fotográfico é um importante elemento para o desenvolvimento deste
estudo. As fotos foram capturadas a partir de um smartphone nos locais e horários
selecionados.
Nas medições da diferença de temperatura da superfície e do céu foi utilizado o
termômetro infravermelho, modelo HI 99550 fabricado pela Hanna Instruments e adquirido
com auxílio FAPESP (processo 2011/08520-8).
Os registros das diferenças de temperatura foram realizados a partir da observação
de dois alvos, o céu e a superfície do chão do local. O sensor ficou posicionado o mais próximo
da direção normal de incidência a superfície observada, ou seja, a coleta foi realizada a zênite
do observador para o registro da temperatura do céu, e a nadir do observador para a
temperatura da superfície.
É importante ressaltar que a “temperatura do céu” representa uma primeira
estimativa da temperatura média da camada limite1. Para que essa medição fosse precisa,
haveria a necessidade de uma sondagem atmosférica com um balão piloto, balão cativo ou
radiossonda. Trata-se, portanto, de uma estimativa remota.

2.3 Dados
A série temporal estudada compreende o período de 9 a 13 de novembro do ano de
2020. Este estudo se encontra em etapa inicial de desenvolvimento. A distribuição espacial
das coletas aconteceu em 2 pontos da cidade com características distintas. Os horários das
coletas foram: 9h00, 13h00 e 17h00, com diferença em torno de 15 minutos entre os pontos.
O ponto 1 (Figura 2) situa-se no bairro Jardim Paraíso em um fundo de vale próximo
a um córrego. Suas coordenadas geográficas são, 23°42’59” S e 46°51’25” O, com altitude de
812 metros aproximadamente2. O entorno é composto por vegetação e edificações
(habitações). Os tipos de cobertura da superfície que foram utilizados para a medição da
diferença da temperatura foram, solo nu e asfalto.

“A Camada Limite Atmosférica (CLA) é a região da atmosfera que sofre influência direta da superfície terrestre.
É uma região turbulenta e controlada pelo ciclo diurno da estabilidade estática na atmosfera” (PALMEIRA, 2008
p.12).
2 Coordenadas geográficas e altitude coletadas de GPS Amazfit Pace.
1
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Figura 2: Registo fotográfico do entorno do ponto 1.

Fonte: Registro pessoal da autora.

O ponto 2 (Figura 3) está situado no centro do município em um topo de colina, em
um dos pontos mais altos da cidade. Suas coordenadas geográficas são, 23°43’3” S e
46°50’57” O, com altitude de 910 metros aproximadamente1. O entorno próximo ao ponto é
composto, sobretudo, por edificações com uso do comércio. Os tipos de cobertura da
superfície que foram utilizados para a medição da diferença da temperatura foram, calçada
de pedra portuguesa e asfalto.

1

Coordenadas geográficas e altitude coletadas de GPS Amazfit Pace.
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Figura 3: Registo fotográfico do entorno do ponto 2.

Fonte: Registro pessoal da autora.

3. Resultados e discussão
Os resultados e discussões que serão aqui apresentados compreendem o período
de coleta de dados de 9 a 13 de novembro do ano de 2020, uma vez que este estudo se
encontra em fase inicial de elaboração, sobretudo, no que diz respeito as etapas de trabalhos
de campo. Não será possível realizar, ainda, uma análise sazonal das nuvens no município
de Itapecerica da Serra, mas sim uma análise da distribuição da nebulosidade no período de
uma semana em dois pontos distintos.

www.xivsbcg.com

ISSN: 2764 - 1805
115

3.1 Distribuição da nebulosidade
A análise da variação temporal de elementos meteorológicos tem datação antiga nos
estudos de climatologia. Segundo Wollmann e Sartori (2010, p.33) “avaliar essa variação
permitiu, durante muitos anos, conhecerem empiricamente as condições da variabilidade das
condições atmosféricas, geralmente, ao longo de um ano sobre determinada região, a fim de
se determinar um padrão sazonal”.
Para análise da distribuição da nebulosidade do período foi elaborado um modelo de
maior frequência de nuvens para cada horário de coleta.
No ponto 1 (Figura 4) houve, durante os três períodos, uma tendência de céu
encoberto por nuvens e, sobretudo, nuvens baixas, variando, principalmente entre cumulus e
stratus. Com relação a escala de nebulosidade, durante as coletas foi possível observar o
predomínio de céu totalmente encoberto, sobretudo, no período das 17 horas em que todos
os dias no céu constava 10 partes da escala de nebulosidade.
Figura 4: Maior frequência de nebulosidade no ponto 1 nos horários de 9h, 13h e 17h.

9h

13h

17h

Fonte: Registro pessoal da autora.
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No ponto 2 (Figura 5) observa-se também que houve um predomínio de céu com
nuvens baixas variado entre cumulus e stratus. Na escala de nebulosidade desse ponto
atribuiu-se, em sua maioria, valores de 10 partes do céu cobertas por nuvens, sobretudo, no
período das 17 horas.
Figura 5: Maior frequência de nebulosidade no ponto 2 nos horários de 9h, 13h e 17h.

9h

13h

17h

Fonte: Registro pessoal da autora.

3.2 Diferença de temperatura entre a superfície e o céu
A diferença de temperatura neste estudo refere-se a diferença de temperatura
aparente medida com o sensor apontado para o chão e a temperatura aparente medida com
o sensor apontado para o céu.
As interferências da nebulosidade nos fluxos de energia radiativa atuam como um
“cobertor”, pois atenuam a amplitude térmica na superfície e reduz o gradiente térmico vertical
entre a superfície e a base da nuvem, ajudando assim a “segurar” a radiação termal,
diminuindo o saldo em ondas longas. Será apresentado agora a distribuição da diferença de
temperatura entre a superfície e o céu na semana de análise e suas respectivas observações.
As diferentes superfícies do ponto 1 (solo nu e asfalto), apresentaram diferentes
valores na diferença de temperatura (Figura 6). Em todos os horários desse ponto a diferença
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de temperatura da superfície com o asfalto foram superiores a diferença da superfície com o
solo nu, como por exemplo, no dia 9 no horário de 13 horas em que foi possível observar o
maior valor de diferença de temperatura, com 43°C na superfície de asfalto e 33°C na
superfície com sono nu. Este dia, o céu, diferente do predomínio dos demais dias de coleta,
apresentou uma escala de nebulosidade de 2 partes de 10 do céu coberto por nuvens, sendo
que em zênite havia céu aberto.
O horário com os menores valores de diferença de temperatura foi o de 17 horas,
variando entre 4°C e 9°C no decorrer do período de coleta. Neste horário a escala de
nebulosidade, em todos os dias, ficou em 10 de 10 partes cobertas por nuvens e, sobretudo,
nuvens baixas.
No ponto 2 as diferentes superfícies (pedra portuguesa e asfalto) também
apresentaram valores distintos na diferença de temperatura entre a superfície e o céu (Figura
6), havendo apenas o dia 10 no período das 17 horas com temperaturas equivalentes nas
duas superfícies, com 28°C. Nas demais coletas a diferença de temperatura da superfície do
asfalto foi superior a diferença da superfície de pedra portuguesa.
O dia com a maior diferença de temperatura no ponto 2 foi o dia 9 no horário das 13
horas, com diferença de temperatura do céu com o asfalto de 44°C e do céu com a calçada
de pedra portuguesa de 39°C. Assim como no ponto 1, esse ponto também teve o horário das
17 horas com as menores diferenças de temperatura, variando entre 7°C e 28°C. Em todos
os dias de coleta, no período das 17 horas, houve registro da escala de nebulosidade em 10,
indicando céu encoberto por nuvens, sobretudo, nuvens baixas.
Levando em consideração que a temperatura do céu é a mesma em cada um dos
pontos, a diferença de temperatura corresponde à própria diferença entre as superfícies
(asfalto-solo ou asfalto-pedra).
No ponto 2 há um asterisco na palavra pedra para poder especificar o seu tipo, que
é pedra portuguesa.
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Figura 6: Gráficos da diferença de temperatura entre a superfície e o céu dos pontos 1 e 2.
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4. Considerações finais
Como já apresentado anteriormente este estudo se encontra em fase inicial de
elaboração, sobretudo, no que diz respeito aos trabalhos de campo. Com isso, serão
realizadas algumas considerações com base em um curto período de tempo de dados, não
sendo possível, ainda, realizar uma análise mais sistemática da distribuição das nuvens no
município de Itapecerica da Serra.
Na semana em que foi realizada as primeiras coletas de campo, foi possível observar
um predomínio de nuvens baixas, variando entre cumulus e stratus. Na escala de
nebulosidade notou-se uma grande frequência de 10 partes do céu encoberto por nuvens.
Espera-se que esta semana, junto das demais coletas que acontecerão, possam apontar uma
primeira aproximação da distribuição das nuvens no município na estação úmida assim como
também na estação seca.
Sobre as diferenças de temperatura entre superfície (solo nu, pedras portuguesas e
asfalto) e o céu nos distintos pontos de coleta, constatou-se que as diferenças de temperatura
na superfície do asfalto, em ambos os pontos, apresentaram temperaturas superiores à das
superfícies de solo nu e pedra portuguesa. Como por exemplo, o dia 11 no período de 9 horas
em que a diferença entre o asfalto e o céu foi de 32° C no ponto 1 e 40°C no ponto 2. E a
diferença entre o solo nu e o céu foi de 25°C e da pedra portuguesa e céu de 34°C.
Assim como as menores diferenças de temperatura estavam associadas com dias
de maior nebulosidade e as maiores diferenças de temperatura com dias de céu com menor
escala de nebulosidade.
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ONDAS DE CALOR E DE FRIO NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO (2015-2019)
JULIANA VILARDO MENDES1
RESUMO
O objetivo do trabalho é analisar a ocorrência de ondas de calor (OC) e ondas de frio (OF) no
município do Rio de Janeiro - RJ. A metodologia de definição dos fenômenos analisados
segue a proposta de Silveira (2013): duração mínima de três dias consecutivos, com
temperaturas superiores (inferiores) aos percentis 90% (10%), para as ondas. Os percentis
foram definidos a partir dos valores médios mensais da série histórica. Foram empregados
dados de temperaturas médias diárias de sete estações meteorológicas: Alto da Boa Vista,
Guaratiba, Irajá, Jardim Botânico, Rio Centro, Santa Cruz e São Cristóvão, entre os anos de
2015 e 2019. Em relação às OC, identificou-se maior frequência de ocorrência nas estações
de Irajá e São Cristóvão, e menor frequência em Guaratiba. Em relação as OF, foi registrada
maior frequência na estação do Alto da Boa Vista e São Cristóvão, com menor ocorrência na
estação de Guaratiba. Numa perspectiva interanual, pode-se apontar o ano de 2019 como o
de maior ocorrência de OC na série histórica, e 2016 o ano de maior ocorrência de OF. O mês
de abril apresentou a maior frequência de OC entre todas as estações no recorte temporal
analisado, enquanto o mês de julho apresentou a maior ocorrência de OF. Verificou-se que a
ocorrência das ondas se encontra associada à relação entre os fatores geográficos locais, a
constituição do clima urbano e a atuação dos sistemas atmosféricos.
Palavras-chave: Ondas de calor; Ondas de Frio; Clima Urbano.
ABSTRACT
The main goal of this article is to analyze heat waves (HW) and cold waves (CW) occurrence
in Rio de Janeiro - RJ. The methodology follows the proposal of Silveira (2013): minimum
duration of three consecutive days, with higher (lower) temperatures than the percentiles 90%
(10%). Percentiles were defined by historical series’ monthly mean values. Average daily
temperatures data from seven weather stations were used: Alto da Boa Vista, Guaratiba, Irajá,
Jardim Botânico, Rio Centro, Santa Cruz and São Cristóvão, from 2015 to 2019. In relation to
HWs, greater frequency of occurrence was registered at Irajá and São Cristóvão stations, and
less frequency at Guaratiba. Regarding the CW, a higher frequency was registered at Alto da
Boa Vista and São Cristóvão stations, with a lower occurrence at Guaratiba station. From an
interannual perspective, the highest occurrence of HW was identified in 2019, and 2016 was
the year with the highest occurrence of CW. The highest frequency of HW among all stations
was found in April, while July had the highest occurrence of CW. Waves occurrence has a
strong association with the relationship between local geographic factors, the urban climate
constitution, and the prevalence of atmospheric systems.
Key words: Heat waves, cold waves, urban climate.
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1. Introdução e objetivos
O modelo de urbanização brasileira, intensificado na década de 1950, acarretou
intensa degradação do ambiente, produzindo diversos problemas e impactos ambientais, a
exemplo daqueles decorrentes de fenômenos de excepcionalidades climáticas e eventos
extremos. Os eventos extremos podem ser considerados como característicos de muitos
sistemas complexos (inclusive os sistemas climáticos), e envolvem uma série de
componentes interdependentes e suas interações. São potencialmente identificados através
de técnicas estatísticas, desde desvios que flutuam em torno do padrão médio até sua
ocorrência em longas séries temporais (SHARMA et al, 2012).
Um dos eventos que vem ganhando destaque é a ocorrência – e recorrência - de
ondas de calor e de frio, objeto deste estudo. Assim, este artigo buscou realizar um
aprofundamento das investigações sobre estes fenômenos, tendo como objetivo analisar as
ondas de calor e frio no município do Rio de Janeiro entre 2015 e 2019. Este estudo se justifica
no contexto de crescentes alterações na cobertura e uso da terra associadas ao consequente
incremento das temperaturas de superfície continentais em áreas cada vez maiores da Região
Metropolitana do Rio de Janeiro (BRANDÃO, 1996; MORAES, 2008; MARQUES FILHO et al,
2009; LUCENA, 2012; LUCENA et al, 2016, 2018). Estes fenômenos foram aqui
caracterizados numa relação entre a dinâmica climática e os fatores geográficos, analisados
em função da constituição de um clima urbano (MONTEIRO, 1990a; 1990b). Para tanto,
baseou-se na proposta de Silveira (2013), que definiu ondas de calor (OC) como um evento
extremo de duração mínima de três dias com temperaturas superiores ao percentil 90%, e
ondas de frio (OF) como um super evento com a mesma duração indicada acima, com
temperaturas inferiores ao percentil 10%.
1.2 Caracterização da área de estudo
O município do Rio de Janeiro está situado no litoral sudeste brasileiro. Compreende
uma área de 1.200 km², e abrange uma população estimada de 6.718.903 habitantes, com
densidade demográfica de 5.265 hab/km² (IBGE, 2020). Quanto à sua posição geográfica, a
cidade é banhada pelo Oceano Atlântico, Baía de Sepetiba - a oeste - e pela Baía de
Guanabara - a leste -, e foi desenvolvida sobre planícies aluviais comprimidas entre
montanhas e morros (RIO DE JANEIRO, 2019).
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Segundo a classificação de Köppen, pode ser classificada como Aw, um clima
tropical com chuvas predominantes no verão, ocasionadas principalmente pelos atributos
dinâmicos da área. O conflito entre os sistemas atmosféricos tropicais e extratropicais possui
papel importante na geração e avanço dos sistemas frontais (SFs) nas estações chuvosas,
caracterizados pela geração de elevados totais de precipitação acumulada. Já o inverno é
caracterizado por ser uma estação menos chuvosa devido a predominância da atuação de
sistemas atmosféricos de maior estabilidade, caracterizando uma ligeira queda de
temperatura e, principalmente, redução da precipitação. A temperatura média anual situa-se
em 24°C, de acordo com INMET (2020). A Figura 1 apresenta a localização do município do
Rio de Janeiro em relação ao Estado e as sete estações empregadas neste estudo.

Figura 01 – Localização da área de estudo, com as sete estações utilizadas

Fonte: Autora (2020).

Cabe realizar, ainda, uma caracterização espacial das áreas de entorno das estações
meteorológicas empregadas neste estudo, sobretudo quanto a análise dos fatores geográficos
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locais do clima, como por exemplo: relevo, localização geográfica, vegetação, altitude média,
urbanização, densidade populacional, densidade de edificações, entre outros, como aponta o
Quadro 1.
Quadro 01 – Breve caracterização das áreas de entorno das estações meteorológicas

•

1. Santa Cruz
Sexto bairro com maior cobertura vegetal
Cortado pelo ramal da malha ferroviária
Banhada pela Baía de Sepetiba, rios e
canais
Altitude aproximada: 60m do nível do mar

4. Alto da Boa Vista
• Situado no topo do Maciço da Tijuca
• Intensa presença de vegetação
arbórea
• Altitude aproximada: 300m do nível
do mar

•
•
•
•

2. Guaratiba
Baixa densidade populacional
Influência da Baía de Sepetiba
Significativa densidade de vegetação
Altitude aproximada: 5m do nível do mar

5. Jardim Botânico
• Densidade de vegetação,
caracterizada pela presença de
parques arborizados e gramíneas
• Edificações concentradas na porção
sul do bairro
• Altitude aproximada: 18m do nível do
mar

•

3. RioCentro
Média densidade populacional

•
•
•
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•
•
•

Presença de corpos hídricos
Vegetação esparsa, arbustiva
predominantemente
Altitude média: 5m do nível do mar

• Elevada densidade de edificações
de uso misto (residencial e
comercial predominantemente)
• Alta circulação de veículos
(incluindo ônibus e caminhões)
• Altitude média: 27m do nível do mar

7. Irajá
• Elevada densidade populacional
• Alta circulação de veículos (incluindo
ônibus e caminhões)
• Bairro cortado pela Avenida Brasil
• Situado na retaguarda do Maciço da Tijuca
• Altitude média: 23m do nível do mar
Fonte: Autora (2021).

1.3. Referencial teórico
Para Monteiro (1976), o clima urbano pode ser caracterizado pela ocorrência de
dinâmicas particularmente distintas em termos atmosféricos em relação ao seu entorno nãourbano (MONTEIRO, 1990b, p.87). Para o autor existe, no fluxo de matéria e energia que
circula na cidade e entre ela e o entorno não-urbano, uma forma mais específica de balanço.
Assim, o clima da cidade acaba por ser produzido por uma interação entre diversos
fatores, como sistemas atmosféricos, formas urbanas, corpos hídricos, vegetação, topografia,
e também pelas dinâmicas sociais. Portanto, a interação entre todos esses elementos gera,
para cada cidade, um clima urbano (MONTEIRO, 1976, 1990a, 1990b; LIMA et al, 2012).
Nesse contexto, surge o Sistema Clima Urbano (SCU), como uma proposta
metodológica com vistas a melhor compreensão dessa ‘‘nova’’ atmosfera urbana. O SCU tem
como base a abordagem sistêmica e, como estratégia de investigação, o autor
compartimentou o SCU em “canais de percepção humana”. São eles: conforto térmico,
qualidade do ar e impacto meteórico. Cada um deles se conecta a um subsistema distinto
(porém, relacional), quais sejam, respectivamente: subsistema termodinâmico, subsistema
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físico-químico e subsistema hidrometeórico. Neste trabalho, foi abordado o subsistema
termodinâmico, uma vez que é através dele que é possível verificar transformações
energéticas as quais tendem a influenciar a entrada e trânsito de energia no sistema,
potencialmente gerando fenômenos como as ondas de frio e ondas de calor.

1.4 Ondas de calor e ondas de frio
Abordados a partir da matriz da Climatologia Geográfica e do SCU, considera-se as
ondas de calor (OC) e ondas de frio (OF) como fenômenos que possuem determinantes e
origens relacionados à interação entre tempo atmosférico - clima - espaço.
As OC e OF abordadas neste artigo, são tomadas como resultado, inicialmente, da
atuação dos sistemas numa recorte regional. Porém, é importante ressaltar que as OC e OF
são produzidas segundo a modulação destes sistemas em relação aos fatores geográficos do
clima (relevo, vegetação, corpos hídricos, dentre outros, além da morfologia urbana), os quais
podem potencializar ou amenizar a ocorrência das OC e OF (ESCOBAR, 2007).
Dito isso, são variadas as definições de OC e OF na literatura. De acordo com a
Organização Meteorológica Mundial (OMM), as OC podem ser definidas a partir de um
período de pelo menos seis dias consecutivos em que a temperatura máxima diária é 5ºC
superior ao valor médio das temperaturas máximas do período de referência. No caso do
Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas (IPCC), devem ser considerados, ao
menos, cinco dias consecutivos com temperaturas mínimas menores ou iguais às médias em
5ºC em relação ao valor médio diário do período de referência. Tal situação também se
assemelha em relação as OF (FANTE e ARMOND, 2016). Porém, o método estabelecido pela
OMM é avaliado como rigoroso (ALVES et al., 2017), e praticamente não detectaria OC e OF.
Além disso, dias com temperaturas elevadas, com uma duração inferior à apontada por essas
técnicas, também são impactantes a diversos setores da sociedade (SILVEIRA, 2013).
Neste sentido, é preciso apontar que todas essas metodologias definem as OC e OF
a partir de limiares estatísticos, e que não necessariamente as ondas identificadas por meio
dessas técnicas se relacionam de modo direto com os impactos socioespaciais decorrentes.
Portanto, destaca-se que a estatística deve assumir um papel instrumental de contribuição
para a Climatologia Geográfica, mas não deve consistir, em si mesma, no seu produto final.
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2. Procedimentos metodológicos
Silveira (2013) definiu as OC como um evento extremo de duração mínima de três
dias com temperaturas superiores ao percentil 90%. Já no caso das OF, elas seriam um super
evento com a mesma duração indicada acima, com temperaturas inferiores ao percentil 10%.
No presente trabalho foi adotada essa técnica para a definição das ondas. Entretanto, faz-se
importante destacar que os limiares estatísticos empregados (percentis) foram extraídos dos
dados mensais da série histórica, e não dos dados anuais, conforme parte significativa da
literatura apresenta. Essa escolha se deu por conta da maior previsibilidade dos meses de
verão em apresentar temperaturas mais elevadas em relação aos meses de inverno. Assim,
foram utilizados dados horários de temperatura média do ar entre 2015 e 2019 nas sete
estações meteorológicas do Sistema AlertaRio, localizadas no município do Rio de Janeiro.
Após o download, os dados foram processados no software LibreOffice 6.3Ⓡ, para
extração das temperaturas médias diárias e mensais de todas as estações utilizadas na série.
Posteriormente foi empregado o software R 3.6.2Ⓡ para identificar o percentil 90%
(OC) e 10% (OF), tendo como referência as médias mensais da série.
Por fim, foi utilizado o software LibreOffice 6.3Ⓡ, na função de Formatação
Condicional, a fim de verificar os 3 dias consecutivos com temperaturas situadas nos limiares
indicados, o que permitiu a identificação das OC e OF. Os produtos cartográficos deste artigo
foram gerados no software ArcGis 10.5.

3. Resultados e discussões
A análise dos resultados são apresentadas em três eixos: a) descrição da ocorrência
de OC e OF de cada estação na série; b) análise da ocorrência das ondas quanto a gênese
dos sistemas atmosféricos produtores dos tipos de tempo; c) por fim, a associação desta
dinâmica em relação aos fatores geográficos locais.
Abaixo, segue as tabelas (Tabela 01, Tabela 02, Tabela 03, Tabela 04, Tabela 05,
Tabela 06 e Tabela 07) com os percentis, 90% e 10% de cada posto analisado.
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Tabela 01- Percentis dos anos 2015-2019 da Estação do Alto da Boa Vista
Meses/Percentis

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

90%

28.4

27.6

26.2

25.5

22.8

22.2

21.6

22.2

24.4

24.9

25.1

27.9

10%

22.3

22.3

21.4

19.8

18.1

16.3

15.8

15.9

17.1

18.1

19.6

20.3

Fonte: Autora
Tabela 02- Percentis dos anos 2015-2019 da Estação de Guaratiba
Meses/Percentis

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

90%

29.3

29.3

27.8

27.2

25.2

24.5

24.2

24.7

24.8

26.3

26.4

29.1

10%

24.1

24.6

23.7

22.4

20.3

18.6

18.6

18.5

19.8

20.3

20.9

23

Fonte: Autora
Tabela 03- Percentis dos anos 2015-2019 da Estação de Irajá
Meses/Percentis

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

90%

31.8

31.2

30.1

29.6

26.5

26.2

25.1

25.8

27.7

28.8

29.5

31.7

10%

25.6

25.6

24.8

23.4

21.6

19.3

19

19.2

20.3

21.4

22.8

23.9

Fonte: Autora
Tabela 04- Percentis dos anos 2015-2019 da Estação do Jardim Botânico
Meses/Percentis

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

90%

30.1

29.8

28.4

27.7

25.5

25.7

24.5

24.6

25.2

26.9

27.5

29.8

10%

25.3

25.1

24.3

22.8

21

19.1

19

18.9

19.8

21.1

22.2

22.7

Fonte: Autora
Tabela 05- Percentis dos anos 2015-2019 da Estação do Rio Centro
Meses/Percentis

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

90%

31

30.8

29.2

28.2

26.4

25.5

24.4

24.6

26.4

27.6

28.3

30.9

10%

25.9

26.1

24.9

23.6

21.5

19.5

19.4

19.4

20.6

22

22.9

23.8

Fonte: Autora
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Tabela 06- Percentis dos anos 2015-2019 da Estação de Santa Cruz
Meses/Percentis

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

90%

31.3

30.7

29.3

287

26.1

25.1

24.5

25.2

27.1

28.1

28.6

30.7

10%

25.6

25.5

24.6

23.2

21.2

19.2

18.8

19.1

20.4

21.6

22.6

23.6

Fonte: Autora
Tabela 07- Percentis dos anos 2015-2019 da Estação de São Cristóvão
Meses/Percentis

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

90%

31.9

30.8

30

29

26.3

25.6

24.9

25.3

27.4

28.3

29.2

31.2

10%

24.6

25.8

25

23.5

21.9

19.9

19.4

19.6

20.6

21.6

22.6

23.6

Fonte: Autora

A amplitude térmica entre percentis ao longo do meses é significativa. No caso de
Alto da Boa Vista (Tabela 01), o mês de janeiro apresenta quase 7ºC a mais
comparativamente ao mês de julho. Isso também se apresenta na estação Guaratiba, que
possui 5ºC de diferença entre os meses de janeiro e julho. Tais amplitudes possuem influência
das características geoambientais locais, que diversificam espacialmente a temperatura ainda
que ambas as localidades estejam sob a atuação dos mesmos sistemas atmosféricos.
3.1 Análise temporal das ondas
Ao analisar a frequência em cada posto em todos os anos da série histórica, foi
possível identificar que a estação do Alto da Boa Vista conta com a ocorrência de 14 OC e 21
OF. A estação Guaratiba apresenta 9 OC e 16 OF, enquanto a estação Irajá aponta 23 OC e
17 OF. Em relação ao posto do Jardim Botânico, foi notório perceber a frequência de 13 OC
e 18 OF, diferente da estação Rio Centro, no qual aponta 14 OC e 17 OF. Sobre as estações
de Santa Cruz e São Cristóvão, apresentaram respectivamente, 14 OC e 18 OF e 17 OC e 21
OF, dentre de toda a série histórica, conforme identificado na Figura 2.
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Figura 02- Total de OC e OF na série histórica, por estação meteorológica

Fonte: Autora (2020).

Numa perspectiva interanual, 2019 apresentou maior ocorrência de OC, enquanto
2016 apresentou maior ocorrência de OF (Figura 3a e 3b). Nestes anos, respectivamente, o
mês de maio apresentou maior frequência de OC e junho apresentou maior frequência de OF.
Em relação a todos os anos da série histórica, os resultados indicaram abril como o mês com
maior presença de OC e julho como o mês com maior ocorrência de OF.
Figura 3 – Ondas de Calor (3a) e Ondas de Frio (3b) por ano da série, por estação meteorológica

Fonte: Autora (2020).

www.xivsbcg.com

ISSN: 2764 - 1805
131

3.2. Ondas e sistemas atmosféricos
Ao analisar todas as estações meteorológicas, foi possível identificar semelhanças
entre os valores dos percentis nos meses de junho, julho e agosto, caracterizados como
períodos com temperaturas mais baixas. Isto se deve a atuação predominante dos sistemas
polares e de estabilidade sobre a área. Entre as suas características, a massa polar atlântica
é marcada por trazer uma ligeira queda de temperatura (que, eventualmente, pode ser mais
acentuada), elevação na pressão atmosférica e, consequentemente, produção de um tipo de
tempo estável (NIMER, 1979; SANT’ANNA NETO, 2005). Assim, em associação a fatores
geográficos, gerou limiares menores de temperaturas tanto em 90% quanto em 10% -, como
21,6°C e 15,8°C (Alto da Boa Vista) e 24,2°C e 18,6°C (Guaratiba). Além disso, foi possível
identificar a predominância de OF nestes meses, com destaque para mês de julho.
Os meses de novembro e abril são caracterizados por temperaturas mais elevadas,
resultantes do enfraquecimento da predominância dos sistemas polares por conta do
fortalecimento dos sistemas tropicais. No caso do Sudeste, predomina a atuação da massa
tropical atlântica, responsável pela elevação das temperaturas. Ademais, a atuação da massa
tropical atlântica na área, principalmente quando sua trajetória envolve a passagem por
extensas porções continentais, pode acarretar tipos de tempo marcados por ar quente e seco
(NIMER, 1979; SANT’ANNA NETO, 2005).
Essas condições também podem ser identificadas nos percentis das estações
durante esses meses, como é o caso das estações Irajá e São Cristóvão. Ambas apresentam
percentis maiores - tanto em 90%, quanto em 10% -, como 31.8°C, 25.8 °C e 31.9°C, 24.6°C,
respectivamente. Também foi possível perceber a predominância de ocorrência de ondas de
calor com maior frequência nesses meses, com destaque para o mês de abril.
Logo, pode-se concluir que os limites de temperaturas tanto no verão quanto no
inverno, possuem profundas associações com a gênese dos tipos de tempo, resultantes das
relações entre os sistemas atmosféricos, sobretudo pela massa polar atlântica, massa tropical
atlântica e frentes, e os fatores geográficos do clima.

3.3 Ondas e fatores geográficos do clima
Os fatores geográficos do clima exercem influência significativa na variabilidade
espacial das ondas de calor e de frio. As estações do Alto da Boa Vista e de Irajá são
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ilustrativas desse processo. No mês de janeiro, período de verão, ambas se encontram sob
influência dos mesmos sistemas atmosféricos. No entanto, o percentil 90 é consideravelmente
distinto entre elas: parte de 28,4ºC na estação Alto da Boa Vista e 31,8ºC na estação Irajá são quase 4ºC de diferença. Tal diferença é explicada pela influência dos fatores geográficos,
uma vez que Irajá tem sua localização geográfica na retaguarda do maciço da Tijuca. Assim,
os sistemas atmosféricos (frentes ou massas de ar) que, nessa latitude, apresentam sua
entrada e deslocamento majoritariamente a partir da linha de costa, encontram o maciço como
barreira orográfica. No caso de massas de ar, ao iniciar sua descida, perde umidade e
apresenta características mais quentes e secas por conta do processo de compressão
adiabática, resultando num aumento de temperatura.
Em contrapartida, no mesmo período, Alto da Boa Vista, por estar situado no topo do
maciço da Tijuca, ou seja, a barlavento, acaba por sofrer a influência da entrada e ascensão
de sistemas atmosféricos. Ao se deslocar e avançar sobre o maciço, a barlavento eles ainda
estão carregados de umidade, o que acaba por favorecer a diminuição das temperaturas
como demonstra o percentil (28,4ºC). Logo, apesar dos sistemas atmosféricos possuírem a
mesma predominância em ambos os casos, os fatores geográficos têm participação direta na
variação espacial das temperaturas e, consequentemente, na ocorrência de ondas e Irajá se
apresenta, de modo consequente, como a estação com maior ocorrência de OC, enquanto
Alto da Boa Vista, com a maior ocorrência de OF.
Ademais, outro fator geográfico que interfere diretamente na variação dos sistemas
atmosféricos na região é a vegetação. Uma comparação entre as estações de Irajá e Jardim
Botânico permite identificar que ambas apresentam amplitude de valores de percentis entre
si. A estação do Jardim Botânico encontra-se em um bairro que possui quantidade significativa
de

vegetação,

caracterizadas

por

parques

arborizados

e

gramíneas

ao

redor

Reconhecidamente, a vegetação possui influência na diminuição da amplitude térmica através
da elevada umidade. Tal cenário, no entanto, não pode ser visto em Irajá, visto que quase
não há presença de vegetação, e sim intensa cobertura de terra com materiais construtivos
de elevada inércia térmica, o que, consequentemente, eleva as temperaturas. Tais
circunstâncias são refletidas na ocorrência de ondas de calor: a estação Jardim Botânico
apresentou 13 OC e 193 EC, enquanto Irajá apresentou 23 OC (dez a mais) e 211 EC.
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Outro fator geográfico também de suma importância que influencia diretamente na
atuação dos sistemas atmosféricos é a altitude. Entre estas mesmas estações (São Cristóvão
e Alto da Boa Vista), podem ser identificados percentis de elevada amplitude entre elas tanto
em meses de verão quanto de inverno. Março a junho, por exemplo, são meses em que ambas
as estações apresentam praticamente 4ºC de diferença, ainda que estejam sob domínio do
mesmo sistema atmosférico. Tal situação decorre da diferença da distância vertical entre um
ponto e o nível do mar, tendo como consequência uma distinção de pressão atmosférica entre
os pontos em função da gravidade, o que gera uma diferença no números de partículas no ar,
ou seja, em lugares com altitudes mais elevadas há a presença de um ar mais rarefeito - com
menor presença de partículas -, no qual possui uma menor capacidade de absorver calor,
enquanto em lugares com altitudes menores há mais partículas presentes no ar, em que
aumenta a capacidade de absorção de calor. Logo, é possível indicar que lugares com
maiores altitudes possuem as menores temperaturas e vice-versa, como é o caso de São
Cristóvão. Essa estação está à 27m do nível do mar e apresenta temperaturas mais elevadas
em relação à estação do Alto da Boa Vista, que se encontra a 300m do nível do mar possui
temperaturas mais baixas, como pode ser verificado a partir dos percentis.
Por fim, o último fator geográfico a ser levado em consideração é a urbanização, que
também possui influência direta na variação espacial dos valores encontrados. A urbanização
como fator geográfico é passível de ser identificada a partir do caso específico das estações
de São Cristóvão e Irajá. Ambas apresentam os valores dos percentis mais elevados em
comparação às estações de Guaratiba e Alto da Boa Vista, com valores de temperatura do ar
mais baixos. É possível que estes resultados sejam, ao menos em parte, decorrentes das
dinâmicas de fluxos de energia em relação às formas urbanas em cada locais. São Cristóvão
e Irajá apresentam padrões construtivos caracterizados por materiais de elevada inércia
térmica, além de ambos os bairros serem considerados de porte médio, ou seja, com alta
densidade populacional e, consequentemente, de construção. Outro aspecto relevante a ser
considerado é o fato de ambos os locais apresentarem alta circulação de veículos,
principalmente Irajá, que é um bairro atravessado pela Avenida Brasil. Quando comparamos
estas estações com outras, como Alto da Boa Vista e Guaratiba, é necessário considerar que
elas se situam em locais de menor densidade de construções e com a presença mais
abundante de vegetação, praias e outros corpos d’água, que podem participar, em âmbito
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local, da redução da amplitude térmica. Logo, é possível relacionar a ocorrência maior de OC
nas estações de São Cristóvão e Irajá e a maior ocorrência de OF nas estações de Guaratiba
e Alto da Boa Vista através da participação destes fatores.

4. Considerações finais
Os estudos sobre o clima urbano têm se revelado bastante necessário para a maior
compreensão do clima das cidades, sendo fundamental na identificação de fatores
determinantes para a configuração do mesmo.
Neste presente trabalho, abordou-se a área do município da cidade do Rio de
Janeiro, com dados de temperatura retirados de sete estações locais. Este espaço, se
mostrou um grande campo de pesquisa em relação ao clima urbano, uma vez que refletiu
diferentes frequências e intensidades de OC e OF.
Desse modo, foi possível analisar a influência da dinâmica climática e seus sistemas
atmosféricos, sobretudo da participação da massa polar atlântica, da massa tropical atlântica
e da frente polar atlântica. No entanto, tais sistemas não foram estudados isoladamente, uma
vez que também foi analisado a influência em relação aos fatores geográficos tanto regionais
quanto locais, como por exemplo urbanização, altitude, localização geográfica, vegetação,
dentre outros, no quais influenciou diretamente na frequência e intensidade das ondas.
Por fim, foi possível concluir que tantos os sistemas atmosféricos e os fatores
geográficos se mostram interdependentes, uma vez que ambos não podem ser analisados de
forma isolada, e sim de forma conjunta, tendo como resultados níveis diferentes de
aquecimento, uma vez que diferentes locais tem experiência distintas em relação aos seus
fatores.
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EVENTOS PLUVIAIS EXTREMOS: UM ESTUDO DE CASO SOB O MUNICÍPIO DE
VENDA NOVA DO IMIGRANTE – ES, NO DIA 4 DE ABRIL DE 2018
WELERSON MACHADO DA SILVA1
EDSON SOARES FIALHO2
RESUMO
O presente trabalho tem como objetivo analisar o evento episódico extremo, na cidade de
Venda Nova-ES, que sofreu grandes impactos decorrentes de um episódio pluvial de grande
intensidade, no dia 4 de abril de 2018. Para isso, utilizou-se o método da análise rítmica para
o mês do ocorrido associado as cartas sinópticas de superfície disponibilizadas pela Diretoria
de Hidrologia da Marinha do Brasil e do Centro de Previsão do tempo e Estudos Climáticos.
Em relação aos dados de pluviosidade da estação automática da cidade, os mesmos foram
obtidos através do site do Instituto Nacional de Meteorologia - INMET e as informações dos
impactos foram obtidas junto a mídia impressa da cidade. Para conjugação dessas
informações, a fim de remontar o cenário do evento ocorrido, lançou-se mão do uso dos
programas Excel 2016 e Past3.2 para tabular os dados, criar os gráficos de tendência do
período.
Palavras-chave: Sinóptica de cartas; Evento extremo; Pluviosidade.
ABSTRACT
This work aims to analyze the extreme episodic event in the city of Venda Nova-ES, which
suffered great impacts from a heavy rainfall episode on April 4, 2018. For this, the rhythmic
analysis method for the month of the event was used, associated with the surface synoptic
charts made available by the Directorate of Hydrology of the Brazilian Navy and the Center for
Weather Forecasting and Climate Studies. Regarding the rainfall data from the city's automatic
station, they were obtained through the site of the National Institute of Meteorology - INMET
and the information on the impacts was obtained from the city's printed media. In order to
gather this information, in order to go back to the scenario of the event that occurred, the use
of Excel 2016 and Past3.2 programs was used to tabulate the data, create the trend graphs
for the period.
Keywords: Synoptic cards; Extreme event; Rainfall and Venda Nova -ES
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1. Introdução
O desenvolvimento de forma desordenada e por vezes predatórias das cidades
brasileiras, principalmente, a partir do início do século XX, fez com que a relação homem e
natureza apresentassem desgaste até o atual estágio de quase colapso ambiental. O
interesse de se apropriar do espaço juntamente com a política de desenvolvimento econômico
atual, promoveu o surgimento do homem progresso, na qual o mesmo se permite pensar nas
consequências que suas atividades podem ocasionar.
Porém, à medida que, a conscientização ambiental ganha força, tendo como
momento de referência, pode-se citar a Conferência de Estocolmo de 1972, na qual, o debate
permeava sobre a preservação ambiental e um desenvolvimento com o avanço do debate
sobre o aquecimento global e as dinâmicas climáticas sustentáveis, almejando a garantia de
um mundo melhor para as gerações vindouras.
Entre os diversos elementos climáticos que influenciam direta ou indiretamente as
atividades humanas, tal como, suas relações socioeconômicas, a precipitação e a
temperatura são consideradas umas das mais importantes, pois, excessos ou déficit de
precipitação impactam direto no sistema hidrológico das cidades o que pode acarretar em
ciclos de inundações ou de secas extremas, já a temperatura caminha a um percurso que
pode ocasionar uma mudança direta no conforto térmico da sociedade inserida na cidade.
Os estudos do clima e seus elementos tem início apenas na década 1960 no Brasil
e com isso, deixou lacunas e certo retardo se comparados aos demais países que tiveram a
sua inserção anteriormente. Desta forma, não somente o Brasil como grande parte da América
Latina sofre e carece de estudos climáticos, os esbarram em problemas principalmente
relacionados a escassez e a dificuldade de acesso aos dados climáticos, como temperatura,
umidade e pluviosidade (MONTEIRO, 1969).
Sendo que o estudo de tais elementos torna-se de grande importância para a
melhoria do planejamento e gestão de recursos hídricos, especialmente em áreas sujeitas a
enchentes. No caso de Venda Nova do Imigrante e da maioria das cidades de pequeno e
médio porte, o a pratica de pesquisa sofre com a falta de referências teórico–metodológicas
e bibliografia adequada para a área, assim, os estudos quando existentes são vistos de forma
prematura ou introdutórios (OLANDA, 2008).
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A falta de estudos climáticos atrelado a uma ocupação desordenada e concentrada
faz com que eventos extremos sejam ainda mais potencializados principalmente no ambiente
urbano, que sofrem com fenômenos como impermeabilização das ruas, canalização de rios,
e alteração no balanço de energia (FIALHO, 2009).
Nesse contexto, o presente trabalho, busca analisar os impactos pluviais,
decorrentes de um evento extremo, que ocorreu no município de Venda Nova do Imigrante
localiza-se na região sul do Estado do Espírito Santo, tem área de 188,9 km², está situada na
Região Central Serrana (Figura 1) a uma distância de 104 km de Vitória (INCAPER, 2011).
Para, além disso, registra uma população de 20.447 (IBGE, 2010) em uma região de o relevo
fortemente ondulado, típico de regiões montanhosas e escarpadas (Figura 2) compreendendo
a 45% e 35% da área total do município (INCAPER, 2011).
Figura 1 - Mapa de Localização de Venda Nova do Imigrante - ES

www.xivsbcg.com

ISSN: 2764 - 1805
140

Tais características fazem com que Venda Nova seja caracterizada como uma região
inserida no domínio dos mares de morros (AB’SABER, 2006), conhecidos como relevos de
“meia laranja” dada sua característica de topos de morros arredondados, esse tipo de relevo
dificulta a ocupação e o crescimento de cidades, que caracteriza por atividades agropecuárias
e ocupação entorno dos rios.
Assim, como as demais cidades da região sul do Estado, a área foi ocupada em
latifúndios, tal fato ocorreu devido a chegada dos imigrantes italianos a cidade de Venda Nova
do Imigrante, que se instalaram em áreas propicias ao crescimento agrícola com destaque
para as culturas do café e leite. Apesar das características atuais terem sido desenvolvidas
após a década de 1960 com a construção da BR 262 ligando as capitais Vitória- ES e Belo
Horizonte- MG, que ocasionou e fez com que a rota comercial mudasse e o crescimento da
cidade direcionado para as áreas que fazem parte das margens dos rios e da BR. 262, as
atividades econômicas continuaram voltadas ao Agroturismo.
O clima foi um fator que ajudou no desenvolvimento das culturas cafeeiras e
frutíferas, já que o mesotérmico de inverno seco com temperatura média em torno de 18,5°C
sendo a média das máximas em torno de 24,5°C e a média das mínimas de 12,3°C e a
umidade relativa do ar é em torno de 85%, para, além disso, apresenta precipitação média
anua de 1.460mml nos últimos 10 anos (INCAPER, 2011), fez com que as características
fossem bem propiciais para isso.
As características do sitio urbano de Venda Nova do Imigrante, atrelados a ocupação
entorno dos rios ainda em áreas de inundação juntamente com os altos níveis de pluviosidade
faz com que eventos extremos ganhem proporções ainda maiores e com impactos de grande
magnitude.
Embora pareça recente, o estudo sobre os desastres (Klanovicz,2010) teve
início nos anos de 1920 com Samuel Prince, sobre a colisão entre barcos, depois com as
guerras no conceito mais geral de desastres não ligados ainda a sua visão natural, que foi só
o centro dos estudos com o avanço dos estudos do clima e os eventos meteóricos.
Posteriormente a busca para justificar as relações que envolviam o poder econômico,
político e social, de maneira que, as transformações ambientais fariam com que o homem
entrasse em declínio devido a exploração e uso desordenado. Nesse contexto os desastres
envolviam percepções e dependiam também do momento e ambiente que estavam inseridos,
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as soluções também iriam variar conforme o pensamento de cada comunidade, sendo claro
que, os que afetavam economicamente de forma negativa eram os que ganhavam maior
importância devido ao seu caráter catastrófico.
Figura 2 - Mapa de Hipsometria de Venda Nova do Imigrante - ES

No Brasil destaca-se as pesquisas não somente de extremos de chuva como também
os de seca, como na região nordeste, no chamado, sertão nordestino que é um exemplo
mundial de como os desastres podem ser vistos de diferentes escalas de tempo e espaço.
Esses eventos dividem o cenário das grandes mídias juntamente com os de chuva extrema,
que impactam de forma incisiva a vida cotidiana dos brasileiros principalmente dos grandes
centros urbanos que é maximizada devido à falta de preparo dos órgãos governamentais, de
forma a evitar os danos desses impactos.
As mídias físicas ou online cumprem o papel de disseminar os impactos desses
eventos e de certa forma auxilia na lembrança dos mesmos, porque, enquanto parte da
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população esquece do ocorrido em questão de meses a parte que vivenciou esses impactos
sofre por um tempo presente e também futuro.
A lembrança desses eventos não pode ser esquecida por que é com base nela que
a população poderá exigir algo de forma mais direta, temos o exemplo, das barragens de
Mariana-MG em Brumadinho-MG, embora com o tempo a gente que não vivenciou
diretamente esqueça, a população que teve que ser remanejada para outras áreas e até
outros municípios vivem com as perdas não só materiais, como culturais e sentimentais.
De Assunção (2008) baseia-se no pensamento de Sedrez (2013), para dizer que as
memorias tem papel importante sobre as políticas públicas, pois as mesmas refletem
inúmeras tensões ditas sociais que serão evidenciadas em determinado tempo/espaço.
Segundo eles, os líderes políticos após os desastres são questionados sobre as causas e
consequências de cada evento, devendo também apontar soluções claras para o futuro.

2. Metodologia
Inicialmente, o método utilizado foi o de Análise Rítmica (MONTEIRO, 1971),
associado ao tratamento estatístico dos dados pluviais. E para isso, utilizou-se as cartas
sinópticas

de

superfície

disponibilizadas

pelo

site

da

Marinha

do

(https://www.marinha.mil.br/chm/dados-do-smm-cartas-sinoticas/cartas-sinoticas)

Brasil

para

os

dois horários de coleta (00HMG e 12HMG) e para o dia de analise correspondente, sendo o
dia 4 do mês de abril de 2018.
Em seguida, em ambiente SIG foram inseridos os elementos naturais do município
(Relevo, hidrografia, perímetro urbano, rodovias, vegetação), a fim de construir em meio
digital, o ambiente impactado, assim, contribuindo para compreender a razão de uma
repercussão tão intensa, em uma cidade de pequeno porte e com baixa urbanização,
comparada a área do município. Em relação aos dados de temperatura e pluviosidade da
estação

automática

da

cidade,

os

mesmo

foram

obtidos

através

(http://www.inmet.gov.br/portal/index.php?r=estacoes/estacoesAutomaticas)

do

do

site

Instituto

Nacional de Meteorologia – INMET, os dados correspondem a temperatura horária durante
as 24 horas do dia. Para título de comparação, foram utilizados os dados da série histórica da
estação da cidade, que compreende entre os anos de 1985 até o de 2019, porém, com uma
lacuna de dados, foi utilizado o período entre 1985 até 2013, a estação é de domínio do
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Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (INCAPER) e os dados
podem ser acessados de forma gratuita, solicitando o acesso através do e-mail do órgão que
está disponível no site (https://incaper.es.gov.br/)
Posteriormente foram utilizados os programas Excel 2016 do programa office para
tabular os dados, elaborar gráficos. Deste modo, utilizou-se o Excel para criar os gráficos
representando a variação da temperatura durante as 24 horas do dia, e o desenvolvimento da
pluviosidade durante as 24 horas em que se insere o evento de chuva.

3. Resultados e discussão
Os estudos analíticos sobre os impactos pluviais em cidades de relevo acidentados
(FIALHO; BRANDÃO, 2000; RODRIGUES et al., 2009; ROCHA; FIALHO et al., 2010;
BERTOLINO et al., 2012; SANTOS; FIALHO, 2016) ou de várzeas largas (BARRETO, 2013;
FIALHO et al., 2004; FIALHO et al., 2005) em situações episódicas (FIALHO; BRANDÃO,
1995), quase sempre necessitam do auxílio da Defesa Civil, bem como a decretação de
situação de emergência ou de calamidade pública, a fim de obter o reconhecimento das
esferas do poder executivo estadual e federal, com visas a obter recursos financeiro para a
reconstrução das áreas atingidas (FIALHO; COELHO, 2010; FIALHO, 2012).
Venda Nova do Imigrante-ES, um município de pequeno porte, tem um Índice de
Desenvolvimento Humano (IDHM) - de 0,728, em 2010, o que situa esse município na faixa
de Desenvolvimento Humano Alto (IDHM entre 0,700 e 0,799). A dimensão que mais contribui
para o IDHM do município é Longevidade, com índice de 0,845, seguida de Renda, com índice
de 0,731, e de Educação, com índice de 0,624. Apesar disso, há um crescimento da
desigualdade de renda nesses dois períodos pode ser descrita através do Índice de Gini, que
passou de 0,62, em 1991, para 0,59, em 2000, e para 0,52, em 2010 (IBGE, 2020). Fato esse,
que ocorre em paralelo ao crescimento da urbanização, conforme verifica Falqueto et. al
(2017), na produção da imagem da expansão da mancha urbana de Venda Nova (Figura 3),
que entre 2000 e 2010, a população cresceu uma taxa média anual de 2,38%, enquanto no
Brasil foi de 1,17%. Enquanto, a taxa de urbanização passou de 61,32% para 72,43%. Em
2010 viviam, no município, 20.447 pessoas. E hoje pelas estimativas do IBGE este valor chega
a 25.227 hab.
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Entre 1991 e 2000, a população do município cresceu a uma taxa média anual de
3,70%. Na UF, esta taxa foi de 1,96%, enquanto no Brasil foi de 1,63%, no mesmo período.
Na década, a taxa de urbanização do município passou de 43,17% para 61,32%. (Tabela 1).
Tabela 1 – Evolução da população em Venda Nova do Imigrante - ES
População

População

%Total

População

%Total

População

%Total (2010)

(1991)

(1991)

(2000)

(2000)

(2010)

Total

11.661

100

16.165

100

20.447

100

Rural

6.627

56,83

6.253

38,68

5.638

72,43

Urbana

5.637

48,34

9.912

61,32

14.809

27,57

Fonte: Ipea-DATA E Ibge-Cidade

Figura 3 - Mapa da expansão da mancha urbana de Venda Nova do Imigrante – ES (Fonte: Falqueto
et. al (2017, p. 6549)
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Ao se comparar a Figura 2 (Hipsometria) e a Figura 3 (evolução da mancha urbana),
se percebe que a região montanhosa e ondulada, devido à altitude e ao relevo acidentado,
registra

predominância

do

tipo

montanhoso

e

cheio

de

escarpas,

abrangendo

respectivamente, 45% e 35% da área total. A sede do município está a uma altitude de 730
metros, porém algumas localidades possuem altitudes maiores que 1.200 metros. O ponto
culminante do município está a 1.548 metros, que é conhecido como Pedra do Rego
(INCAPER, 2011).
Dito isso, evidenciamos o ocorrido no dia 04 de abril de 2018 na cidade de Venda
Nova do Imigrante-ES, destacando-se a área urbana da cidade em que o impacto
pluviométrico intenso causou mais danos, nesse dia choveu 87,40 mm de chuva durante as
24 horas e no pico de chuva que foi entre as 15:00h até as 19:00h um concentrado de 76,40
mm de chuva, dito isso, podemos concluir que a intensidade da chuva foi de 19.1 mm de
chuva por hora durante o intervalo.
Se compararmos com a média mensal para o mês durante toda a série histórica
(Figura 4), notamos que a média para o mês é de 131,03 mm e o mês de abril de 2018 foi um
mês de excesso hídrico extrapolando o esperado e chegando a 209,40 mm onde destaca-se
a chuva de 76,40 mm em apenas 4 horas.
Podemos ainda comparar o ano de 2018 em que, destacou-se ainda com mais dois
eventos considerados extremo sendo eles os dias 26 e 29 de dezembro, sendo assim, 2018
foi um ano de excesso hídrico esperado comparado a série histórica, como é apresentado
abaixo (figura 5).
Feito a análise da série histórica e evidenciado que em termos estatísticos que o dia
04 de abril de 2018, assim, como o mês de abril e o ano de 2018 foram considerados
excepcionalidades, o próximo passo era saber o que causou tal mudança na dinâmica normal
do clima da cidade, e para isso, utilizamos a técnica de Análise Rítmica (MONTEIRO, 1971),
com base nas cartas sinópticas do dia. (Figuras 6A e 6B)
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Figura 4 - Média mensal de chuva(mm) para o mês de abril durante a série histórica (1985 - 2018)

Figura 5 - Média anual de chuva(mm) durante a série histórica (1985 - 2018)
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Figura 6 A. Carta sinóptica das 12 GMT

Figura 6 B. Carta sinóptica das 00 GMT

do dia 4 de abril de 2018.

do dia 5 de abril de 2018

Com base nas cartas sinóticas, a do dia 04 de abril as 12 GMT podemos observar o
avanço de uma linha de instabilidade em meio a duas moléculas de baixa pressão, se
aproximando da porção sul do território espirito santense, esse avanço na parte da manhã
explica por exemplo a mudança da temperatura durante o dia e o início de uma chuva que
seria concentrada a noite.
Já na carta do dia 5 de abril as 00 GMT, vemos que essa linha de instabilidade está
sobre a porção sul espirito santense, e explicando o motivo pelo qual a chuva se concentrou
de forma mais intensa nessa parte da noite, fugindo a dinâmica normal da cidade.
Se observamos as figuras 7 e 8, apresentadas abaixo, evidenciamos a queda de
temperatura durante a chuva mais intensa, durante as 4 horas compreendidas entre as 15:00h
e as 19:00h a temperatura cai 3,6ºC, saindo de 24ºC para 20.4ºC
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Figura 7 - Comportamento da temperatura (ºC) durante o dia 04 de abril de 2018

Temperatura (ºC)
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Horas

Enquanto a temperatura cai, vemos a pluviosidade aumento drasticamente, se
analisarmos o início da chuva as 14:00 h com 0,20mm e compararmos com as 19:00h em que
registrou 33,80 mm de chuva vemos porque o sistema hídrico da cidade não suportou esse
acumulado de chuva gerando inundações nas áreas próximas ao rio principal (Rio Viçosa).
Outro motivo que possa explicar esse impacto de inundação é a morfometria da bacia
do sitio urbano, pois, a bacia apresenta-se características que o autor considera de forma
circular gerando maior concentração hídrica e demora na taxa de resposta do sistema de
infiltração, com isso, aumenta o escoamento superficial e maximiza a perda de água por
escoamento também subsuperficial.
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Figura 8- Comportamento da pluviosidade (mm) durante o dia 04 de abril de 2018
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4. Considerações finais
Com base nos produtos gerados estatisticamente e analisados conforme a série
histórica, atrelados ao estudo das cartas sinópticas. Podemos concluir que de fato o dia 04 de
abril, assim como, o mês de abril e o ano de 2018 se enquadrariam em uma escala de excesso
hídrico, enquanto o dia 04 de abril seria uma excepcionalidade se comparada a dinâmica
natural da cidade.
Tal fato, se explicaria devido ao avanço de uma linha de estabilidade durante o dia
04 de abril sobre a porção sul do território capixaba, gerando deformações notadas
principalmente na concentração da chuva durante a tarde/noite. Registrando 76,40 (mm) de
chuva durante 4 horas, enquanto a temperatura cai 3,6 ºC durante o mesmo período,
compreendido das 15:00h até as 19:00h.
Ainda a respeito dos impactos gerados por tal chuva, entende-se que o mesmo possa
ter sido maximizado devido a morfometria da bacia, considerada circular, com isso, o
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escoamento superficial fez com que o sistema hídrico não fosse capaz de responder ao
contingente de água gerando inundações consideráveis nas áreas próximas ao rio e canal
principal da cidade.
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CLASSIFICAÇÃO CLIMÁTICA E BALANÇO HÍDRICO CLIMATOLÓGICO. O QUE
59 ANOS DE DADOS NOS DIZEM SOBRE BELO HORIZONTE/MG?

JOÃO BATISTA FERREIRA NETO1
RESUMO
As classificações climáticas e o balanço hídrico são elementos muito importantes que trazem
o conhecimento das condições padrões de uma atmosfera, possibilitando uma melhor gestão
do território. Este trabalho propõe realizar a classificação climática e balanço hídrico
climatológico para a estação meteorológica convencional 83587 localizada em Belo
Horizonte/Brasil através dos métodos propostos por Köppen (1918), Strahler (1969) e
Thornthwaite e Mather (1955). Os dados utilizados foram os de precipitação e temperatura de
1961 a 2020. Seguindo as normas da Organização Meteorológica Mundial (OMM), os 59 anos
de dados consecutivos foram transformados em uma série temporal após passarem por
técnicas estatísticas a fim do controle e garantia de suas qualidades. Esses dados nos
mostraram que a estação registrou uma média de precipitação acumulada anual de
1.472,24mm e temperatura média anual de 21,1ºC variando entre 23,4º ate 15,5ºC. O balanço
hídrico climatológico define altos valores de precipitação e acúmulo de água nos meses de
primavera e verão austral e déficits nos meses de inverno austral. Cada classificação proposta
parte de uma forma inicial de análise, gerando respostas com nomenclaturas diferente,
mostrando que cada método é único e tem seus objetivos finais diferente.
Palavras-chave: Mudanças Climáticas; Evapotranspiração; Climatologia

ABSTRACT
The climatic classifications and the water balance are very important elements that bring
knowledge about atmosphere conditions, enabling a better territory management . This work
intends to perform the climatic classification and climatological water balance for the
conventional weather station 83587 located in Belo Horizonte/Brazil through the methods
proposed by Köppen (1918), Strahler (1969) and Thornthwaite and Mather (1955). The data
used were precipitation and temperature from 1961 to 2020. Following the standards of the
World Meteorological Organization (WMO), the 59 years of consecutive data were transformed
into a time series after undergoing statistical Techniques in order to control and guarantee
their qualities. These data indicate that the station recorded an average annual accumulated
capacity of 1533.2mm and an average annual temperature of 21.1ºC, ranging from 23.4º to
15.5ºC. The climatological water balance defines high values and water accumulation in the
southern spring and summer months and deficits in the southern winter months. Each
proposed classification starts from an initial form of analysis, generating responses with
different nomenclatures, showing that each method is unique and has different final objectives.
1
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Keywords: Climate Change; Evapotranspiration; Climatology.
1. Introdução
Dentro das ciências atmosféricas temos uma clara diferenciação entre tempo e clima.
O tempo seria o comportamento da atmosfera em determinado local num dado momento,
quanto que o clima seria o conjunto desses momentos por um período de no mínimo 30 anos
consecutivos.
Estudar

o

clima

é

buscar

estatisticamente

entender

o

comportamento

espaço/temporal dos fenômenos meteorológico, suas inter-relações, valores, frequências,
variações e distribuição geográfica. De fundamental importância, uma vez que esse
conhecimento está ligado a práticas de preservação ambiental, agricultura e agronegócios,
planejamento de cidades, deslocamentos de pessoas e produtos, produção de energia
elétrica e tantas outras funcionalidades.
Uma das formas de se entender o clima, é através de classificações. A classificação
visa reunir informações de suas áreas, regiões ou zonas que possuem características de sua
atmosfera, relativamente homogêneas. Com essas informações é possível um melhor
gerenciamento do espaço e suas ações sobre ele, como seu entendimento.
Como o clima possui várias conexões e relações, é possível desenvolver métodos
para classificações dos mais variados possíveis, e isso é visto na literatura com uma gama
bastante diversificada, vários autores adaptam sua pesquisa de acordo com suas
necessidades para entendimento do comportamento atmosférico local (NÓBREGA, 2010).
Assim, este trabalho objetiva realizar uma classificação climática através de três
métodos diferente, abordar os resultados e estabelecer uma relação com a área de estudo.

2. Metodologia
O estudo foi realizado no município de Belo Horizonte, localizado no estado de Minas
Gerais. Os dados utilizados para o trabalho foram os de precipitação e temperatura, obtidos
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no site do Instituto Nacional de Meteorologia -INMET1 oriundos da estação meteorológica
convencional 835872.
O excesso nos procedimentos metodológicos pode afetar negativamente na análise
dos dados de mesmo modo como a falta. O excesso nos cortes e substituições podem
mascarar séries históricas e gerar ausência de extremos de extremos quanto que a falta de
um rigor com os dados pode gerar uma série com valores irreal (XAVIER, 2017). Assim, os
dados foram tratados de maneira parcimônia e através de métodos já bastante conhecidos e
usados.
Conforme recomenda a WMO – nº1186, 2003, toda série temporal a ser criada
precisa passar por determinados procedimentos estatístico a fim de que se tenha dados
consistentes e de qualidade.
O primeiro passo foi a busca por erros grosseiros, tais como temperaturas acima de
80ºC ou valores negativos de precipitação, para isso, se utilizou a técnica da variação
interquartil, como sugerem Sugahara (2012) e Silva e Reboita (2013).
Todo o valor errôneo encontrado foi substituído por uma média ponderada entre o
valor anterior com o próximo, assim como fez e sugere Reboita e Kruche (2018).
Os dados finais precisam ser homogêneos, ou seja, todas as informações e
divergências entre os dados devem ser de origem climática e não por alterações de aparelhos,
instrumentos com defeitos, entre outros fatores que podem interferir e criar variações artificiais
ou descontinuidades nas séries. Nesse presente estudo foi utilizado o algoritmo de Rodionov,
o qual detecta descontinuidades em séries temporais e tem como base o teste paramétrico tStudent (maiores informações em Rodionov, 2004).
Para a classificação climática do município foram usados três métodos diferentes:
Köppen (1918), Strahler (1969), e Thornthwaite e Mather (1955).
A classificação climática de Köppen é uma classificação do tipo genérica/ empírica/
biometeorologica, o qual tem como base o comportamento de elementos climáticos. É a mais
utilizada e vai se basear nos valores térmicos e pluviométricos relacionado com a distribuição
fitogeográfica.

1

https://portal.inmet.gov.br/normais
Lat, Long: -19.93, -43.95. 915,47m de altitude, fundada em 02/03/1910, localizada na Avenida do
Contorno, nº 8.159, Belo Horizonte, MG/Brasil.
2
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Com a Classificação climática de Strahler, Arthur Strahler por sua vez propôs uma
classificação do tipo genética, ou seja, vai se basear nos controladores climáticos1 o qual para
ele o mais importante são as massas de ar que atuam sobre o local.
Por último, a Classificação climática de Thornthwaite e Mather (1955) vai se basear
na fundamentação nos saldos do balanço hídrico, onde o clima poderá ser definido com base
na relação do que precipita, a temperatura, o excedente e o déficit hídrico entre o que o solo
absorve e o que é perdido para o sistema.
Nesse procedimento, o balanço hídrico obedeceu a algumas etapas, tais como:
Assumindo a capacidade de água disponível do solo igual a 100mm.
Para chegar no valor da evapotranspiração potencial (ETP) referente aos meses, se
utilizou o nomograma de Thornthwaite - Camargo para cada temperatura e realizando uma
correção em relação a latitude.
Diferença de precipitação (P) e a ETP como fator regulador para a evapotranspiração
real (ETR).
Cálculo para negativo acumulado sendo o somatório dos valores de P-ETP<0.
A coluna de armazenamento (ARM) com valores de alteração da quantidade de água
que varia no solo (VAL) e com o tanto que alterou (ALT).
Para o ETR, todos os meses com valores >0 em P=ETP foram calculados em relação
com a P-ALT.
Deficiência hídrica (DF) presente nos meses com P-ETP<0 sendo ETP-ETR.
O excedente hídrico (EXC) para todos os meses com P-ETP>0 sendo ETP-ALT.
O escoamento correspondendo o valor do mês anterior multiplicado pelo EXC do
mês atual pela constante de 0,5.
Os cálculos para os índices climáticos: hídricos, aridez e umidade foram processados
de acordo com os dados gerados pela tabela de balanço hídrico.
O Índice hídrico (Ih) se trata da relação entre o excesso de água pela
evapotranspiração potencial expressa pela equação1, logo abaixo:

1

Exemplos de controladores climáticos: Padrões de Circulação, radiação líquida, fluxos de umidades,
massas de ar.

www.xivsbcg.com

ISSN: 2764 - 1805
156

𝐸𝑋𝐶

Equação 1: 𝐼ℎ = (𝐸𝑇𝑃 ) ∗ 100
O índice de aridez (Ia) expressa o deficiente hídrico em relação a evapotranspiração
potencial, determinado conforme equação 2 abaixo:

𝐷𝐸𝐹

Equação 2: 𝐼𝑎 = ( 𝐸𝑇𝑃 ) ∗ 100

Por fim o índice de umidade (Iu), relaciona o quanto de relação existe entre o
excedente pelo deficiente em razão do potencial de evapotranspiração, calculado através da
equação 3:

Equação 3: 𝐼𝑢 = (100 ∗ 𝐸𝑋𝐶) −

60∗𝐷𝐸𝐹
𝐸𝑇𝑃

3. Resultados e discussão
Os dados da normal climatológica 1961-2020 nos mostram que a precipitação na
cidade de Belo Horizonte é bem marcada nos meses de primavera/verão austral e com uma
queda nos meses de outono e inverno austral. O mês de junho marcado como o mais seco
(10,6mm) em contra partida com o mês de dezembro (325mm). A média anual para o total de
precipitação foi o de 1.472,24mm.
A temperatura para cidade não mostrou grande variação, tendo claramente os meses
de verão austral maiores valores, sendo o mês de fevereiro o mais quente, registrando 23,4ºC
e o mês de julho, inverno austral, o menor valor de 18,5ºC. As máximas não chegam a ser
superiores a 30ºC e mínimas não ficam inferior a 10ºC, a temperatura média anual encontrada
é a de 21,1ºC.
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Figura 1 - Precipitação e temperatura para a cidade de Belo Horizonte
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Para as classificações climáticas, temos que em Köppen, o clima será mesotérmico
do tipo Cwa. A primeira letra “C” refere-se ao grupo climático, clima temperado, onde a
temperatura média do mês mais frio está entre 18ºC e -0,3ºC e a temperatura mais quente
maior que 10ºC. A segunda letra “w” com a existência de uma estação seca que coincide com
o inverno e o período chuvoso nos meses de verão. A letra, “a” significa que a temperatura do
mês mais quente é superior a22ºC.
De acordo com o trabalho de NIMER (1979), podemos afirmar que a cidade de Belo
Horizonte sofre atuação de 3 centros de ação, sendo eles do Norte, sul e de oeste, e segundo
Reboita e Rodrigues (2015), o estado de Minas Gerais, localizados em média latitude sofre
durante todo o ano influências de massas de ar proveniente da região equatorial e hora de
regiões polares, possuindo temperaturas mais amenas que uma região tropical, mas, superior
a uma região de altas latitudes, a topografia do estado de Minas Gerais também será um fator
decisivo.
Assim, para a proposta por Strahler (1969) percebemos que a cidade em estudo está
localizada no grupo II, clima de latitudes médias. No que se refere ao subtipo, podemos
encaixar em um Tropical de Altitude.
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Observamos nos valores obtidos no balanço hídrico para a classificação climática de
Thornthwaite e Mather (1955) que mesmo com a deficiência nos meses de abril a setembro,
o excedente hídrico acaba sendo maior e o mês de outubro ainda é um mês com negativo
acumulado, pois a precipitação existente ainda não foi capaz de reabastecer toda a perda de
água que veio ocorrendo nos últimos meses.
No Gráfico 1, notamos que as temperaturas tendem a acompanhar a precipitação,
ou seja, meses de inverno austral com déficit de precipitação e queda das temperaturas. A
diferença entre a ETR para a ETP é bem nítida nos meses de inverno austral, isso acontece
pelo fato de que a ETP leva em consideração o solo sem restrição hídrica. A ETR e ETP
também mostram correlação com as a precipitação, uma vez que com menos entrada de água
no sistema, eu tenho menos água saindo pela evapotranspiração.
Gráfico 1 – Balanço Hídrico
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No extrato do balanço hídrico (Gráfico 2), podemos ver essa relação onde temos os
meses com excedente hídrico nos meses de primavera/verão austral e um uma deficiência
hídrica nos meses de outono/inverno austral.

Gráfico 2 - Perda e reposição de água no sistema
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Já no Gráfico 3, fica mais claro como acontece o ciclo dá água no sistema e como
acontece os excedente e deficiente hídricos do Gráfico 2.Entre janeiro a março temos
precipitações positiva com valores excedente no balanço hídrico, de abril a setembro temos
perda, outubro e novembro uma reposição e somente dezembro um excedente.
No que se compreende entre o período de déficit hídrico, percebemos que a retirada
de água é maior no início, e que ao passar do tempo essa retirada vai diminuindo, isso se
deve pelo fato de que consideramos que o armazenamento total da água seria o de 100mm,
e ela vai diminuindo até 9mm em setembro. Esse valor cada vez mais tenderia a cair, mas
nunca iria chegar em 0 absoluto, desde que se tenha um mínimo de água entrando no sistema.
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A reposição hídrica começa em outubro, mas ainda não sendo capaz de exceder.
Essas primeiras chuvas generosas vêm para repor o que foi perdido, e somente a partir de
novembro temos o solo novamente a 100mm e o excedente sendo acumulado.

Gráfico 3 - Balanço hídrico mensal de Belo Horizonte de 1961 a 1990
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Analisando os valores do balanço hídrico de acordo com os índices gerados, temos
que segundo o método de Thornthwaite e Mather (1955), o clima de Belo Horizonte é o de
mesotérmico úmido com uma deficiência hídrica no inverno, sua classificação sendo B3rB’4a’.
Essa diferença de precipitação entre os dois períodos do ano está relacionada com
o fato de que no verão austral, o sol a 90º inclinado sobre o trópico de capricórnio, faz com
que os sistemas atmosféricos oriundo da região equatorial migrem para sul com maior
intensidade. Isso favorece os movimentos ascendentes na atmosfera, aliado a isso, os ventos
alísios de nordeste também mais fortes, jogam a umidade para a região norte, que junto a
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evapotranspiração da floresta Amazônica1 é transportada para o sul através do Jato de Baixos
Níveis, todos esses fenômenos em conjunto, contribuem para a formação do sistema
meteorológico chamado Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZACAS)2 (REBOITA,
RODRIGUES, et al., 2015).
A topografia é um fator muito importante, a cidade sofre durante todo o ano
influências da Frente Polar Atlântica que se originam na região do Pacífico Sul e devido a
rotação do planeta e da presença da cordilheira dos Andes acaba se deslocando até a região,
sempre trazendo em sua retaguarda a massa polar, que ao atingir a cidade irá provocar
quedas de temperatura do ar (ABREU, 1998).
Belo Horizonte possui uma média de altitude de 860m, mas, com locais acima de
1500m e pontos mais baixo (675 m). Em teoria, temos 0,65ºC a cada 100m o que mostra uma
diferenciação de até 5,4ºC no município. A maior parte do município se encontrar numa região
composta de vertentes inclinadas do tipo côncavo-convexa, originadas de uma dissecação
fluvial. A topografia local também influencia no padrão de distribuição dos ventos (ASSIS,
2010)
A cidade mesmo a 400 km de distância de uma faixa oceânica sofreria muito mais a
influência de uma maritimidade se não se existissem as barreiras orográficas (Serra da
Mantiqueira, Serra do Mar, Serra do Espinhaço e o maciço montanhoso do Quadrilátero
Ferrífero) (ASSIS, 2010).
Assis em 2009, em estudo de campo na cidade, confirmou que a topografia é um
fator condicionante para a intensificação da precipitação e no aumento das instabilidades
atmosférica.
A vegetação por sua vez esta intrinsicamente relacionada com os fatores climáticos.
De acordo com os autores Meyer, Silva, et al. (2004), a região metropolitana de Belo Horizonte
é caracterizada por sua maior parte de uma vegetação do tipo cerrado na porção centro-oeste
e florestas estacionais semidecíduas para a região centro-sul e leste.
Florestas semideciduas e cerrado constituem de uma caracterista em comum, é um
tipo de vegetação adaptada para periodos de seca, sendo que a floresta semidecidual perde
1

A formação da banda de umidade na floresta amazônica está relacionada com o balanço de radiação
de ondas longas (CARVALHO, JONES e LIBMANN, 2004)
2 Melhor descrição sobre a ZACAS e sua formação através da radiação de ondas longas em (JONES
e CARVALHO, 2002)
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suas suas folhas durante a estação seca. Enquanto a floresta semidecidua é composta em
sua maior parte por uma vegetação de porte grande, o cerrado já é mais diversificado,
variando desde campos limpos, formações densas ate os cerradões (MEYER, SILVA, et al.,
2004).
Outro fator importante sobre o clima da cidade de Belo Horizonte, é o fator antrópico.
De acordo com os dados do IBGE1, Belo Horizonte possui uma área de 331,354Km² que em
1960 possuía uma população de 693 mil habitantes, mas teve um crescimento de 243% se
comparados com os dias atuais.
Esse crescimento populacional está intimamente ligado ao desenvolvimento da
cidade. Uma cidade que cresce, atrai recursos, empresas e por sua vez mão de obra. Logo,
não tem como descartar o quanto esse crescimento e alteração de um espaço natural para
antrópico vai ter peso nas mudanças climática locais.

Tabela 1 - População de Belo horizonte
Censo Demográfico de Belo Horizonte
Anos

População

% crescimento

1960

693.328

-

1991

2.020.161

191.37%

2010

2.375.444

242.61%

Fonte: IBGE, elaborado pelo autor.

De acordo com o trabalho de Monteiro (1976), as atividades humanas irão alterar o
balanço de radiação e alterar os fluxos naturais de energia. Por exemplo, retirar toda uma
cobertura vegetal e cobrir esse solo com um impermeabilizante de baixo albedo, irá gerar ilhas
de calor nos centros urbanos.
Os valores térmicos e de escoamento são os mais alterados no clima urbano. Devido
a todas essas modificações na superfície a cidade gera aumento de temperatura, alterações

1

Censos Demográfico
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na ventilação, umidade, e a quantidade maior de carros que dispersam núcleos de
condensações serão responsáveis para aumentar as precipitações (MONTEIRO, 1976).

4. Considerações finais
O objetivo principal deste trabalho foi o de classificar o clima da cidade de Belo
Horizonte, Capital do Estado de Minas Gerais, através de três métodos diferentes.
Wladimir Köppen ao criar sua classificação a nível global teve como principal
parâmetro entre as três variáveis, a variação de temperatura dos meses mais quentes e dos
meses mais frio para identificação dos principais cinturões climáticos. Porém o estudo para a
região demonstra que o fator topografia é algo muito importante, o qual não entra no balanço
da classificação.
A abordagem pelo método de classificação climática proposta por Arthur Strahler em
1969 demonstrou estar à frente das outras por tratar exclusivamente um fator genético, além
de ser o mais simples de entender. Porém, o método falha ao estabelecer os limites climáticos,
já que são determinadas pelas massas de ar, onde suas reais extensões não podem ser
delimitadas com exatidão. O método também deixa a desejar ao não estabelecer a interação
do meio atmosférico com geológico e humano.
O método de Thornthwaite e Mather (1955) é considerado muito útil em alguns
campos, principalmente da agricultura e desenvolvimento de recursos hídricos, mas, no
trabalho ele apresentou valores de escoamento positivo quando há déficit hídrico e ignora
completamente os fenômenos atmosféricos. A evapotranspiração potencial mensal, por
exemplo, é determinada a partir e unicamente da temperatura média mensal, sendo que é
sabido que a evapotranspiração é determinada por um conjunto de fatores como umidade,
vento, radiação solar e a temperatura.
Em conclusão, cada classificação possui suas limitações, falhas, acertos e
finalidades, sendo necessário entender qual objetivo final.
A cidade como um organismo vivo que cresce, diversifica e muda, irá gerar novos
climas com o passar do tempo, assim, se faz necessário sempre uma atualização com dados
mais recentes para a identificação climática, bem como um melhor detalhamento dos tipos
climáticos em nível de topoclimas e mesoclimas.
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AVALIAÇÃO COMPARATIVA ENTRE METODOLOGIAS DE IDENTIFICAÇÃO DE
CONFORTO TÉRMICO URBANO NA CIDADE DE VITÓRIA, ES
TATIANA CAMELLO XAVIER1
EDSON SOARES FIALHO2
RESUMO
O homem está em constante processo de troca de calor com o meio, e a sensação de conforto
térmico está diretamente associada a este processo, no qual o sistema termorregulador
trabalha para controlar as variações térmicas do organismo. O presente trabalho analisa a
sensação térmica da população da cidade de Vitória por meio da comparação de dois índices
definidos para estimar o conforto térmico, Temperatura Efetiva (TE) e Temperatura Efetiva em
função do Vento (TEv). Os dados das variáveis ambientais utilizados para os cálculos foram
extraídos do banco de dados do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). Foram avaliados
os meses de fevereiro e julho do ano de 2019, caracterizando os meses mais extremos em
relação a temperatura na cidade. Os resultados obtidos mostraram uma variação de
momentos de desconforto em relação ao frio à desconforto em relação ao calor tanto no verão
quanto no inverno, em ambos os índices. A comparação mostrou que o índice de melhor
aplicabilidade para Vitória é TE, pois retratou mais adequadamente as condições de conforto,
classificando fevereiro entre confortável e quente moderado (22°C - 31°C), e julho na faixa de
frio moderado à confortável (16°C - 25°C). Já o índice TEv mascarou o desconforto em relação
ao calor no verão e acentuou o desconforto em relação ao frio no inverno.
Palavras-chave: Conforto térmico; Clima urbano; Índices de conforto.
ABSTRACT
Man is in constant process of heat exchange with the environment, and the sensation of
thermal comfort is directly associated with this process, in which the thermoregulator system
works to control the body's thermal variations. This study analyses the thermal sensation of
population of the city of Vitoria through the comparison of two indexes defined to estimate the
thermal comfort, Effective Temperature (ET) and Effective Temperature as a function of Wind
(ETw). The data of the environmental variables used for the calculations were extracted from
the database of the National Institute of Meteorology (INMET). The months of February and
July of 2019 were evaluated, characterizing the most extreme months in relation to
temperature in the city. The results showed a variation of moments of discomfort in relation to
cold to discomfort in relation to heat in both summer and winter. The comparison showed that
the index better applicability to Vitoria is ET, because it portrayed more adequately the comfort
conditions, classifying February between comfortable and warm moderate (22°C - 31°C), and
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July in the range of moderate to comfortable cold (16°C - 25°C). The ETw index masked
discomfort overheat in summer and accentuated discomfort over cold in winter.
Keywords: Thermal comfort; Urban climate; Comfort indexes.
1. Introdução
O conforto térmico humano está relacionado ao funcionamento do seu organismo,
como um ser homeotérmico, mantendo sua temperatura interna constante (FROTA;
SCHIFFER, 2003). Tendo em vista que as percepções são diferentes para cada indivíduo e a
variação biológica entre as pessoas, um ambiente é considerado termicamente confortável
quando a maioria da população sente bem estar (LAMBERTS, 2011; RUAS, 1999).
Através do sistema termorregulador, por meio da vasodilatação, da vasoconstricção
e das glândulas sudoríparas, o corpo humano trabalha para manter sua temperatura
constante. Quando o sistema termorregulador precisa trabalhar em excesso para a
manutenção do equilíbrio térmico do corpo humano, ocasiona sensação de desconforto
(RUAS, 1999).
O corpo humano é um sistema termodinâmico que está constantemente produzindo
calor e interagindo com o ambiente em busca do balanço térmico (LAMBERTS, 2011). A
convecção e a radiação térmica são mecanismos de troca térmica do corpo humano com o
meio. A evaporação, no caso o suor, ocorre quando as outras trocas térmicas não foram
suficientes para regular a temperatura interna corporal. Quando a umidade relativa está baixa,
o ar absorve a umidade da pele mais rapidamente, auxiliando na remoção de calor do corpo
(RUAS, 1999).
Por meio de análises térmicas dos ambientes, Lamberts (2011) e Lima e outros
(2019) ressaltam a importância de estudos em conforto térmico, pois propõem determinar as
condições necessárias para avaliação e produção de um ambiente satisfatório termicamente
às atividades e ocupação humanas, entendendo os efeitos do clima e as respostas do homem
às variações climáticas. O bem estar térmico humano está diretamente ligado à sua satisfação
e à sua performance em atividades manuais, intelectuais e perceptivas. Leal e outros (2017)
salientam a importância de estudos relacionados ao conforto térmico como ferramentas para
o planejamento e a gestão do espaço urbano buscando o desenvolvimento de ambientes mais
agradáveis termicamente.
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O objetivo desta pesquisa foi avaliar a sensação térmica da cidade de Vitória, ES,
por meio de índices de conforto térmico que utilizam variáveis ambientais, o índice de
Temperatura Efetiva (TE) e o índice de Temperatura Efetiva em função do Vento (TEv),
buscando verificar qual retrata mais adequadamente as condições de conforto com base na
realidade climática do local.
Os índices TE e TEv foram selecionados por serem comumente utilizados em
avaliações de conforto térmico em contextos de clima tropical, apresentando respostas
satisfatórias e condizentes com a realidade (SOUZA; NERY, 2012; NEDEL et al., 2015; LEAL
et al., 2017).

2. Metodologia
2.1 Caracterização da área de estudo
Vitória é uma cidade litorânea (Figura 01), capital do estado do Espírito Santo, situada
na região sudeste. Possui uma área de 98.194km² e é formada por uma parte continental e
um arquipélago de 33 ilhas. Apresenta população absoluta em torno de 330 mil habitantes e
densidade demográfica de 3.527 hab/km² (PMV, 2020a).
Figura 01 – Áreas territoriais do município de Vitória

Fonte: PMV (2020b).
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De acordo com Mendonça e Danni-Oliveira (2007), Vitória está inserida no domínio
climático de clima tropical úmido-seco ou tropical do Brasil Central, no subtipo sem seca, com
grande influência da maritimidade, apresentando chuva em todos os meses do ano, sendo a
maior concentração nos meses de novembro a janeiro. Temperaturas mais altas no verão e
mais amenas no inverno, com forte influência dos sistemas atmosféricos oceânicos tropicais
(mTa) e polares (mPa).
Como mostra a Tabela 01, os valores das Normais Climatológicas de Vitória no
período de 1981 a 2010, as temperaturas da cidade variam de 19,5°C (média da mínima no
inverno) a 31,7°C (média da máxima no verão), com as médias de 22,4°C a 27,4°C durante o
ano (INMET, 2020a).

Tabela 01 – Normais Climatológicas de 1981-2010
Temp. Máx. Temp. Méd.
(°C)
(°C)
JAN
31,2
26,9
FEV
31,7
27,4
MAR
31,4
27,1
ABR
30,0
25,9
MAI
28,1
24,0
JUN
27,1
22,8
JUL
26,4
22,4
AGO
26,7
22,6
SET
27,0
23,2
OUT
28,1
24,3
NOV
28,5
24,9
DEZ
30,0
26,0
Fonte: Adaptado de INMET (2020a).

Temp. Mín.
(°C)
23,8
24,1
23,9
22,9
21,1
19,9
19,5
19,7
20,3
21,4
22,1
23,1

Umidade
(%)
77,2
75,8
76,9
77,5
76,6
77,7
77,1
74,9
76,8
76,1
79,2
78,4

Precipit.
(mm)
138,7
79,4
135,3
115,7
73,7
56,3
59,7
49,6
67,9
122,7
219,9
199,7

Veloc.
Vento (m/s)
4,5
4,2
4,1
3,8
3,7
3,4
4,0
4,1
4,5
4,5
4,7
4,5

2.2 Procedimentos metodológicos
Para esta avaliação foi definido trabalhar com os meses de fevereiro e julho do ano de
2019, por estes representarem os meses de temperaturas mais extremas do ano,
caracterizando o período quente e o período frio na cidade, conforme comprova Correa (2011)
em estudo das médias, máximas e mínimas no período de 1998 a 2007. No gráfico
apresentado na Figura 02 pode-se observar que o comportamento da temperatura no ano de
2019 é bem similar ao das Normais Climatológicas de 1981-2010, com um ligeiro aumento da
temperatura em alguns meses.
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Figura 02 – Gráfico das temperaturas médias mensais das Normais Climatológicas de 1981-2010 e
do ano de 2019
30
28
26

24
22
20
JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

NORMAIS 1981-2010

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ

2019

Fonte: Adaptado de INMET (2020a e 2020b).

Foram utilizados para os cálculos os valores horários instantâneos das variáveis
ambientais temperatura do ar, umidade relativa e velocidade do vento, obtidos através do
INMET (2020b), com o intuito de verificar a variação horária diária da estimativa de conforto
térmico nos dois meses extremos.
Para a avaliação comparativa foram escolhidos o índice de conforto térmico
Temperatura Efetiva (TE) de Missenard (1948) e o índice de Temperatura Efetiva em função
do vento (TEv) de Suping et al. (1992). Os cálculos desses índices consideram os valores de
temperatura do ar e umidade relativa, no caso do TE, e temperatura do ar, umidade relativa e
velocidade do vento, para o TEV, e são feitos a partir das equações 1 e 2 respectivamente,
discriminadas a seguir:
TE = T – 0,4 [(1 – UR/100) (T – 10)]

(1)

TEv = 37 – {(37 – T) / [0,68 – (0,0014 * UR) + (1 / (1,76 + 1,4 * v0,75)]} – {0,29 * T * [1 – (UR
/ 100)]} (2)

Sendo: TE = Temperatura Efetiva (°C); TEv = Temperatura Efetiva em função do vento (°C);
T = Temperatura do ar (°C); UR = Umidade relativa do ar (%); e V = Velocidade do vento (m/s).
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A avaliação desses índices foi feita com base na classificação de conforto proposta
por Maia e Gonçalves (2002), sendo desenvolvida a partir das condições de conforto
elaborada por Fanger (1972), indicando tanto as faixas de sensação térmica quanto o grau de
estresse fisiológico percebido nas mesmas (Tabela 02).
Tabela 02 – Distribuição das faixas de conforto para diferentes graus de percepção térmica e suas
respostas fisiológicas do índice de Temperatura Efetiva (TE) e do índice de Temperatura Efetiva em
função do vento (TEv)
Faixas

TE (°C)

Sensação Térmica

Grau de estresse fisiológico

1

< 13

Muito frio

Extremo estresse ao frio

2

13 |– 16

Frio

Tiritar

3

16 |– 19

Frio moderado

Ligeiro resfriamento do corpo

4

19 |– 22

Ligeiramente frio

Vasoconstricção

5

22 |– 25

Confortável

Neutralidade térmica

6

25 |– 28

Ligeiramente quente

Ligeiro suor, vasodilatação

7

28 |– 31

Quente moderado

Suor

8

31 |– 34

Quente

Suor em profusão

9

> 34

Muito quente

Falha na termorregulação

Fonte: Adaptado de Fanger (1972), Maia e Gonçalves (2002).

3. Resultados e discussão
Ao organizar os resultados dos índices Temperatura Efetiva (TE) e Temperatura
Efetiva em função do vento (TEv) verifica-se que o mês de fevereiro na cidade de Vitória se
enquadra em seis diferentes faixas de classificação de conforto em TEv e em cinco faixas em
TE. O índice TEv apresenta sensações térmicas que variam de frio moderado a quente ao
passo que TE expressa sensações variando entre ligeiramente frio a quente (Figura 03).
O comportamento dos dois índices durante fevereiro é bem similar, contudo, os
valores de sensação térmica indicados por TEv se apresentam mais baixos durante
praticamente todo o mês, ultrapassando TE apenas nas primeiras horas de alguns dias, com
exceção das 13h do dia 24, o dia com as maiores sensações térmicas do ano, em que TEv
mostra o valor de 31,15° e TE mostra 31,01°C, ambos na faixa de sensação de quente.
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Figura 03 – Gráfico dos índices TEv e TE no mês de fevereiro do ano de 2019

Fonte: Autores (2020).

Para a cidade de Vitória, o índice TEv revela que fevereiro, o mês mais quente do
ano, registra sensações térmicas que vão de 17,92°C, com sensação de frio moderado e grau
de estresse fisiológico de ligeiro resfriamento do corpo, chegando a 31,15°C, já se
enquadrando na sensação quente com grau de estresse fisiológico de suor em profusão,
demonstrando uma amplitude de 13,23°C. As sensações com valores mais baixos nesse
índice ocorreram na maioria dos dias nas primeiras horas da manhã entre 2h e 6h, sinalizando
o resfriamento mais lento do meio urbano, mas alguns dias apresentaram as menores
sensações ainda no período noturno (Figura 04).
Para o índice TE a variação do mês de fevereiro ficou entre 21,14°C a 31,01°C,
indicando uma amplitude de 9,87°C, bem menor que TEv. O isograma do índice TE em
fevereiro (Figura 05) aponta que as sensações térmicas mais baixas ocorreram na maioria
dos dias nas primeiras horas da madrugada até o início da manhã, assim como TEv, indicando
o tardio resfriamento citadino. Nesse mês, o período confortável se concentra nas primeiras
horas do dia. Os valores de sensação térmica mais altos se concentraram a partir das 9h da
manhã até as 16h da tarde, indicando que, de acordo com TE, o dia e a maioria das noites
apresentam desconforto em relação ao calor.
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Figura 04 – Isograma do índice TEv no mês de fevereiro do ano de 2019

Fonte: Autores (2020).
Figura 05 – Isograma do índice TE no mês de fevereiro do ano de 2019

Fonte: Autores (2020).
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Houve uma queda brusca na temperatura às 14h do dia 20 de fevereiro, saindo de
34,4°C às 13h para 22,8°C, aumento na umidade de 56% para 91%, redução da radiação
global de 3.535,29Kj/mÂ² para 750,31 Kj/mÂ² e registrando precipitação total horária de
11mm, esclarecendo o momento de frescor no período vespertino indicado pelos dois índices.
Avaliando a frequência das faixas de classificação de TEv em fevereiro, observa-se
que a maior ocorrência foi entre ligeiramente frio a ligeiramente quente, sendo que a maior
parte do mês se encaixou em confortável (45,83%) (Tabela 03). Já o índice TE registrou a
maior ocorrência nas faixas de confortável a quente moderado, ficando a maior parte do mês
nas faixas de confortável (38,1%) e ligeiramente quente (41,52%).
Tabela 03 – Frequência das faixas de classificação de sensação térmica dos índices TEv e TE no mês
de fevereiro de 2019
Quente
(31°- 34°C)
TEv
1
TE
1
Fonte: Autores (2020).

Quente
moderado
(28°- 31°C)
55
123

Ligeiramente
quente
(25°- 28°C)
179
279

Confortável
(22°- 25°C)
308
256

Ligeiramente
frio
(19°- 22°C)
120
13

Frio
moderado
(16°- 19°C)
9
0

Os valores mais elevados de temperatura do ar e de sensações térmicas indicam
trocas térmicas intensificadas, nesse caso o corpo recebe calor por convecção, recebe
energia radiante e estimula o processo de evaporação, ou seja, exigindo maior trabalho do
sistema termorregulador para reduzir o desconforto. De acordo com ambos os índices, o verão
de Vitória em 2019 gera grau de estresse fisiológico de no máximo suor em profusão, não
chegando ao extremo de falha na termorregulação (sensação térmico acima de 34°C). A
umidade relativa mais baixa quando a temperatura aumenta permite que o ar seco absorva
mais rapidamente a umidade da pele provocada pela evaporação, como é possível perceber
na Figura 06 o comportamento dessas duas variáveis no mês de fevereiro.
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Figura 06 – Gráfico da Temperatura do Ar e da Umidade Relativa no mês de fevereiro do ano de
2019

Fonte: Adaptado de INMET (2020b).

Na avaliação do inverno a classificação de sensação de conforto para o índice TEv
em Vitória se encaixou em seis faixas, ficando entre muito frio e ligeiramente quente,
registrando o menor valor de sensação de 8,07°C às 6 horas da manhã do dia 10 de julho e
o maior valor de 26,66°C às 14h do dia 05 do mês de julho. Já a avaliação do índice TE
abrangeu 5 faixas, a classificação atestou valores entre as faixas de frio a ligeiramente quente,
registrando no dia 09 às 5 e 6 horas 13,53°C como menor valor de sensação térmica e, assim
como TEv, no dia 05 às 14 horas o maior valor de sensação, sendo de 27,95°C (Figura 07).
Figura 07 – Gráfico dos índices TEv e TE no mês de julho do ano de 2019

Fonte: Autores (2020).
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No inverno TEv ultrapassou os valores de sensação TE em poucos horários, com
contrastes de no máximo 0,7°C nos horários da noite ou da madrugada, ou seja, em
momentos com temperaturas mais baixas. Na maior parte do mês de julho TE indicou valores
mais altos de sensação térmica, chegando a aferir até a diferença de 5,64°C a mais em
relação ao TEv. A amplitude mensal da sensação térmica de TE é menor que de TEv tanto
no inverno quanto no verão. A variação de TE foi de 14,42°C no mês de julho, enquanto TEv
variou 18,59°C no mesmo mês.
O isograma de TEv em julho aponta sensações térmicas confortáveis (22°C a 25°C)
apenas em alguns dias do mês no período entre 8h da manhã e 16h da tarde, com alguns
momentos passando para ligeiramente quente (25°C a 28°C) (Figura 08), o que corrobora
com a frequência das faixas de classificação deste mês que indica que somente 2,42% ficou
classificado como ligeiramente quente e 7,13% como confortável, enquanto 79,14% do mês
se enquadrou nas sensações de ligeiramente frio, frio moderado e frio (Tabela 04).
Figura 08 – Isograma do índice TEv no mês de julho do ano de 2019

Fonte: Autores (2020).
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Tabela 04 – Frequência das faixas de classificação de sensação térmica dos índices TEv e TE no mês
de julho de 2019
Ligeiramente
quente
(25°- 28°C)
TEv
18
TE
48
Fonte: Autores (2020).

Confortável
(22°- 25°C)
53
148

Ligeiramente
frio
(19°- 22°C)
161
253

Frio
moderado
(16°- 19°C)
261
227

Frio

Muito frio

(13°- 16°C)
166
67

(< 13°C)
84
0

Na avaliação do mês de julho pelo índice TE, a maior parte do mês se classifica como
ligeiramente frio e frio moderado (64,6%), mas de 9h da manhã às 17h da tarde a maioria dos
dias se enquadra em confortável e ligeiramente frio, com alguns períodos chegando a
ligeiramente quente no início do mês e nos dias 14 e 15 (Figura 09).
Figura 09 – Isograma do índice TE no mês de julho do ano de 2019

Fonte: Autores (2020).

Como a maior parte do mês de julho tanto para TEv quanto para TE ficou classificada
abaixo de confortável, isso significa que o processo de convecção fará com que o corpo perca
calor para o meio, exigindo maior trabalho do sistema termorregulador para manter a
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temperatura interna do corpo constante nesse período em Vitória. O grau de estresse
fisiológico ocasionado pelo desconforto ao frio na situação de julho em Vitória vai de
vasoconstricção, ligeiro resfriamento do corpo e tiritar no índice TE e, chega a extremo
estresse ao frio no TEv.
Nesta avaliação de Vitória tanto TEv quanto TE indicaram desconforto em relação ao
calor no verão e até mesmo em alguns momentos no inverno, porém houve apenas um
registro na faixa de quente e nenhum registro na faixa de muito quente em ambos os índices,
ponderando assim que a cidade, apesar de ser quente, não representa grande risco a saúde
da maioria da população.
Leal e outros (2017) em análise comparando o TEv e outros índices de conforto,
indicam que dentre eles o que melhor representou a sensação de conforto para as condições
climáticas da cidade de Vitória foi o TEv, porém Gobo e Galvani (2012) em estudo realizado
no Rio Grande do Sul ressaltam que o TEv pode não retratar apropriadamente as situações
de conforto e desconforto térmico gerados por excesso de calor no verão e na primavera.
No estudo em questão, foi verificado que o índice TEv no verão mascarou o
desconforto em relação ao calor, apresentando a maior frequência de dias classificados como
confortável, até mesmo com temperaturas atingindo 30,9°C. Além disso, no inverno TEv
acentuou o desconforto em relação ao frio na cidade. Em contrapartida, TE expressou melhor
as sensações de conforto características da cidade de Vitória, mostrando de maneira mais
fidedigna o conforto e o desconforto gerados nesses meses extremos.

4. Considerações finais
A partir dos resultados foi possível observar que em relação ao conforto térmico a
amplitude diária da cidade de Vitória é ampla, com momentos de conforto e desconforto
durante o dia tanto no verão quanto no inverno, possuindo ainda momentos de desconforto
em relação ao frio no verão e momentos de desconforto em relação ao calor no inverno, em
ambos os índices estudados.
Constatou-se que o índice de Temperatura Efetiva (TE) retrata mais adequadamente
a situação de conforto térmico da cidade, sendo o mês de fevereiro, o mês mais quente do
ano, classificado nas faixas de confortável, ligeiramente quente e quente moderado na maioria
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dos dias e, em julho, o mês mais frio, em geral classificado como confortável, ligeiramente frio
e frio moderado.
Este estudo permitiu estimar a sensação de conforto térmico percebido pela maior
parte da população de Vitória nos dois meses mais extremos, ou seja, apurando a
abrangência anual, verificando também o grau de estresse fisiológico gerado. Sugere-se para
estudos futuros a avaliação do fenômeno de ilhas de calor tendo em vista o resfriamento tardio
detectado, e ainda avaliações por meio de índices que considerem também variáveis pessoais
além das ambientais.
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ANÁLISE DA IMPORTÂNCIA SOCIOAMBIENTAL DAS ÁREAS VERDES:
ESTUDO MICROCLIMÁTICO DO PARQUE CHICO MENDES E SEU ENTORNO,
NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO (SP)
FERNANDO ROCHA REIS1
RESUMO
A cidade é criada e transformada, sem levar em consideração a qualidade ambiental e de vida
de uma parcela da população. Dessa forma, as áreas verdes são equipamentos urbanos
importantes nas cidades, pois elas assumem o papel diferenciado na estrutura urbana. As
áreas verdes apresentam grande relevância do ponto de vista socioambiental, além de
desempenhar um papel de lazer e recreação para a população, exercendo sua função social,
também apresenta condições microclimáticas benéficas, como temperaturas menores e
umidades mais elevadas do que a área do entorno, cumprindo sua função ambiental. Esse
artigo tem como objetivo analisar a importância socioambiental das áreas verdes, utilizando
como o exemplo o estudo microclimático do Parque Chico Mendes e seu entorno. O Parque
Chico Mendes está localizado na zona leste da cidade de São Paulo, sua área abrange
61.600m² e representa uma importante área verde remanescente de Mata Atlântica. Para
coletar os dados foram instalados cinco termo-higrômetros (modelo HT-500) utilizados para
medir a temperatura e umidade relativa do ar, na área interna, de transição e área externa do
parque, eles foram programados para coletar os dados de temperatura e umidade relativa do
ar a cada 5 minutos, dois dias antes, no dia e dois dias depois do Equinócio de Primavera.
Identificou-se diferenças médias de temperatura do ar, a maior foi 8,2ºC e a menor 0,5ºC dos
pontos da área interna do parque em relação a área externa, já a maior diferença média de
umidade relativa do ar atingiu 33,2% e a menor 3,5%.
Palavras-chave: Parque; Microclima; Climatologia Geográfica.
ABSTRACT
The city is created and transformed, without taking into account the environmental and living
quality of a portion of the population. Thus, green areas are important urban equipment in
cities, as they assume a different role in the urban structure. The green areas are of great
relevance from a socio-environmental point of view, in addition to playing a role of leisure and
recreation for the population, exercising their social function, it also has beneficial microclimate
conditions, such as lower temperatures and higher humidity than the surrounding area, fulfilling
its environmental function. This article aims to analyze the socio-environmental importance of
green areas, using as an example the microclimate study of Parque Chico Mendes and its
surroundings. Parque Chico Mendes is located on the east side of the city of São Paulo, its
area covers 61,600m² and represents an important remaining green area of the Atlantic Forest.
To collect the data, five thermo-hygrometers (model HT-500) were used to measure the
temperature and relative humidity of the air, in the internal, transition and external areas of the
park, they were programmed to collect the temperature and humidity data relative air every 5
minutes, two days before, on the day and two days after the Spring Equinox. Average
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differences in air temperature were identified, the highest was 8.2ºC and the lowest 0.5ºC of
the points in the internal area of the park in relation to the external area, whereas the largest
average difference in relative air humidity reached 33.2% and the lowest 3.5%.
Keywords: Park; Microclimate; Geographic Climatology.
1. Introdução
As áreas verdes apresentam grande relevância para o clima urbano, sendo uma das
características principais o conforto térmico que elas proporcionam em relação à área externa
de sua circunvizinhança e por isso, é de extrema importância tentar entender as inter-relações
da área interna delas com o seu entorno, através da análise de dados dos atributos do clima
de temperatura e umidade relativa do ar.
A definição de áreas verdes segundo Buccheri Filho e Nucci (2006, p. 50):
As áreas verdes são um tipo especial de espaços livres onde o elemento
fundamental de composição é a vegetação. Elas devem satisfazer três
objetivos principais: ecológico-ambiental, estético e de lazer. Vegetação e
solo permeável (sem laje) devem ocupar, pelo menos, 70% da área; devem
servir à população, propiciando um uso e condições para recreação.

O Parque Chico Mendes responde as características descritas por Buccheri Filho e
Nucci (2006), pois ele tem como elemento fundamental de composição a vegetação e atende
os três objetivos principais: ecológico-ambiental, estético e de lazer.
As áreas verdes têm um papel importante do ponto de vista social e ambiental nos
centros urbanos, como cita Amorim e Lima (2006, p. 69)
As áreas verdes são importantes para a qualidade ambiental das cidades, já
que assumem um papel de equilíbrio entre o espaço modificado para o
assentamento urbano e o meio ambiente.
São consideradas como um indicador na avaliação da qualidade ambiental
urbana, pois esses espaços livres públicos obrigatórios por lei, quando não
são efetivados, interferem na qualidade do ambiente.
A falta de arborização, por exemplo, pode trazer desconforto térmico e
possíveis alterações no microclima, e como essas também assumem papel
de lazer e recreação da população, a falta desses espaços interfere na
qualidade de vida desta.

O parque é um equipamento urbano importante, além de ser uma área que
desempenha um papel de lazer e recreação para a população, exercendo sua função social,
também apresenta condições microclimáticas benéficas, como temperaturas menores e
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umidades mais elevadas do que a região do entorno, cumprindo sua função ambiental como
aponta Melo et al. (2019, p. 12):
a vegetação exerce diversas funções para o controle do clima, entre elas a
de proporcionar sombra, resfriar o ar, aumentar a umidade e proporcionar
conforto térmico. A radiação visível absorvida pelos vegetais é utilizada na
evapotranspiração, o que contribui para as trocas de calor latente (trocas
térmicas úmidas), trazendo a umidificação do ar. Portanto, a vegetação, além
de absorver a radiação solar excessiva (sombreamento), atua no
resfriamento e na umidificação do ar, contribuindo, em ambas as vias, para o
estabelecimento de microclimas mais agradáveis. Uma vez que, mesmo em
“moderado estresse térmico para calor”, a sensação térmica no interior da
floresta foi mais agradável do que em seu exterior.

Nesse contexto é importante estudar a influência e a importância das áreas verdes
com intuito de revelar suas múltiplas funções. O objetivo desse artigo é analisar a importância
socioambiental das áreas verdes, utilizando como o exemplo o estudo microclimático do
Parque Chico Mendes e seu entorno, no município de São Paulo (SP).

2. Materiais e procedimentos
O Parque Chico Mendes (Figura 1) está localizado na zona leste da cidade de São
Paulo, sua área abrange 61.600m² e representa uma importante área verde remanescente de
Mata Atlântica, com algumas espécies exóticas de fauna e flora. Nele foi realizado o estudo
microclimático da sua área e do seu entorno, entre os dias 20 a 24 de setembro de 2013,
buscando identificar as diferenças termo-higrométricas, na área interna, de transição parqueárea externa e externa do parque para verificar a importância socioambiental dessa área
verde.
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Figura 1 – Mapa de localização do Parque Chico Mendes, no distrito da Vila Curuçá, no Município de
São Paulo.

Devido à necessidade da coleta de dados primários, realizou-se trabalho de campo
para instalação dos equipamentos em cinco pontos com diferentes usos do solo, sendo
instalados dois termo-higrômetros na área interna do parque, por ser representativo das
características local, com predominância de vegetação arbórea; um na área de transição
parque-área externa, representativo das características internas e externas ao parque,
instalado numa residência vizinha e dois na área externa, representativo das características
de uso do solo distintas das do parque, com predomínio de áreas impermeabilizadas com
pouquíssima vegetação.
Os cinco termo-higrômetros (modelo HT-500) foram utilizados para medir a
temperatura e umidade relativa do ar. Esse equipamento possui uma escala de 0 a 100% para
umidade relativa do ar com precisão de aproximadamente 3% e de -40ºC a 70°C para a
temperatura do ar com precisão de aproximadamente 1,0°C. Foram utilizados também cinco
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miniabrigos meteorológicos, para proteger os termo-higrômetros da exposição à radiação
solar, chuva e para fixá-los e quatro hastes de ferro para fixar os miniabrigos meteorológicos
no topo da haste numa altura de aproximadamente 1 m em relação ao solo e ainda os dados
coletados em campo foram comparados com os de uma Estação Meteorológica Automática
(EMA) Oficial do Centro de Gerenciamento de Emergências – CGE, órgão da prefeitura de
São Paulo, que está instalada na subprefeitura do Itaim Paulista e Curuçá a aproximadamente
1.800 metros de distância do parque. Os equipamentos de campo foram programados para
coletar os dados de temperatura e umidade relativa do ar a cada 5 minutos, dois dias antes,
no dia e dois dias depois do Equinócio de Primavera, também foram coletados dados dois
dias antes, no dia e dois dias depois Equinócio de Outono, Solstício de Verão e Inverno,
entretanto, nesse artigo serão analisados somente os dados do Equinócio do Primavera.
Após a coleta dos dados, eles foram trabalhados e interpretados com objetivo de
revelar as diferenças que ocorrem em pontos de coleta com diferentes usos do solo. Além
disso, analisaram-se os sistemas atmosféricos atuantes no período de coleta de dados.
Todos os pontos de coleta de dados, podem ser vistos na (Figura 2).
Figura 2 – Vista aérea de todos os pontos de coleta de dados. Fonte: Google Earth, 2014.
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3. Resultados e discussão
Os pontos da área interna do parque apresentaram temperaturas do ar mais baixas
e umidade relativa do ar mais elevadas em relação aos pontos da área de transição e área
externa. Identificou-se que durante a atuação da Alta Subtropical do Atlântico Sul (ASAS) as
diferenças termo-higrométricas foram mais significativas do que durante a passagem da
Frente Estacionária (FE).
Nos dias 20 e 21 de setembro de 2013 a Alta Subtropical do Atlântico Sul atuou sob
o Estado de São Paulo. A Alta Subtropical do Atlântico Sul diminuiu a nebulosidade, já que
esse sistema resulta em condições de tempo estável, como cita Franca (2009, p. 24):
Os anticiclones são centros de alta pressão atmosférica. Esses sistemas se
distinguem por possuir um padrão de circulação que apresenta subsidência
e divergência de ar na superfície (convergência na alta troposfera). Tais
características resultam em condições de tempo nas quais predominam
estabilidade atmosférica, céu limpo e baixa umidade.

As características descritas acima por Franca (2009) fizeram com que durante a
atuação da Alta Subtropical do Atlântico Sul houvesse diferenças térmicas e hígricas
expressivas, já que houve o predomínio de estabilidade atmosférica e consequentemente
maior incidência de radiação solar.
Nos dias 22 a 24 de setembro de 2013 a Frente Estacionária se deslocou pelo Estado
gerando nebulosidade. A atuação da Frente Estacionária gerou nebulosidade. Isso influenciou
diretamente no balanço de radiação e consequentemente nas diferenças de temperatura e
umidade relativa do ar entre os pontos, fazendo com que todos os pontos não sofressem
grandes diferenças. No entanto, a atuação da Frente Estacionária não mascarou as
diferenças entre os pontos da área interna do parque (P1 e P2), área de transição parqueárea externa (P3) e da área externa (P4, P5 e EMA).
Desse modo, identificamos que ocorreram diferenças médias de temperatura do ar,
a maior foi 8,2ºC e a menor 0,5ºC dos pontos da área interna do parque em relação à área
externa. Por meio da análise da (Figura 3) nota-se um comportamento similar da média
térmica de todos os pontos.
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Figura 3 – Variação média da temperatura do ar entre os dias 20 a 24 de setembro de 2013.
Elaborado por Fernando Rocha Reis.

Os pontos 1 e 2 são os que apresentaram as menores médias de temperatura do ar,
isso pode ser explicado pelo fato deles estarem localizados no interior do parque, “protegidos”
pelo dossel das árvores, que diminui de forma significativa a incidência de radiação direta,
além disso, por estarem envoltos por vegetação, esses pontos acabam sofrendo menor
influência dos ventos, fluxo de automóveis e radiação solar. A vegetação se comporta como
um “isolante”, que causa sombra e não expõe tanto o solo, “filtrando” dessa forma os
elementos perturbadores descritos anteriormente, atenuando o rápido aquecimento do solo e
do ar.
As diferenças de temperatura do ar registradas no parque são atribuídas a sua
morfologia, contribuindo para o resfriamento radioativo, sombreamento e os processos de
evapotranspiração Justi et al. (2019).
O ponto 3, localizado na área transição parque-área externa, apresenta médias de
temperatura do ar mais elevadas do que o ponto 1 e 2, sobretudo no período diurno e médias
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de temperatura do ar menos elevadas do que os pontos 4 e 5. Por estar localizado nas
proximidades do parque a menos de 5 m de distância, este ponto sofre influência direta da
vegetação, mas também sofre influência direta do tipo de uso do solo onde ele se encontra.
Por não estar em uma área com predomínio exclusivo de construções e área vegetada, ele
se comporta diferente dos pontos 1 e 2 da área interna do parque e dos pontos 4, 5 e EMA
da área externa do parque. O ponto 3 sofre influências da área externa a Sul, como circulação
de veículos, solo impermeabilizado, ausência de vegetação sofre influências a Norte, como a
ausência de circulação de veículos, solo coberto por serrapilheira e predomínio de vegetação
arbórea. Os fatores descritos contribuem de forma direta nas temperaturas do ar, fazendo
com que elas não se elevem da mesma forma que os pontos 4 e 5, mas também não fiquem
abaixo das temperaturas do ar dos pontos 1 e 2, com exceção dos períodos noturnos,
especificamente durante o final da noite e início da madrugada.
Os pontos 4, 5 são os que apresentaram as maiores médias de temperatura do ar,
eles estão localizados na área externa do parque, que sofre maiores influências atmosféricas.
Nesses pontos a presença de vegetação arbórea é praticamente inexistente, isso é um fator
que contribui para o aquecimento do solo e do ar, pois a incidência de radiação direta é maior,
o deslocamento e influência dos ventos também, uma vez que não há nenhuma barreira.
A EMA localizada na área externa do parque, a aproximadamente 1.800 m de
distância, apresentou médias de temperatura do ar em geral maiores que as dos pontos 1 e
2 e menores que as dos pontos 4 e 5 e similares as do ponto 3, sendo essas na maioria das
vezes maiores que as do ponto 3. Os fatores que geraram as médias de temperatura mais
elevadas em relação aos pontos 1 e 2 foram a pequena quantidade de vegetação no entorno
do local onde está instalada a EMA e, por consequência, a incidência de radiação direta no
local, que aquece o ar e material de forma mais rápida.
O uso do solo nesses pontos é diferente dos demais. O ponto 4 apresenta solo
totalmente impermeabilizado; já no ponto 5 há presença de gramíneas e a EMA apresenta
pouca vegetação. Ambos estão próximos a vias de circulação de veículos. Portanto, a
inexistência de “filtros naturais”, como os existentes nos pontos 1 e 2 acaba por influenciar de
forma significativa nas temperaturas do ar desses pontos. Outro fator que influencia de forma
significativa nas diferenças térmicas é o albedo e a emissividade, definido segundo Sant’Anna
Neto (1998, p. 52):
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[...] O albedo representa a porção da radiação solar incidente, que é refletida
pelo material, enquanto a emissividade determina o desempenho térmico
caracterizado pela temperatura superficial. Assim, superfícies com elevado
albedo e emissividade tendem a permanecerem mais frias quando expostas
à radiação solar, pois absorvem menos radiação e emitem mais radiação
térmica para o espaço, transmitindo menos calor para seu entorno. Ao
contrário, quanto menor for o albedo e a emissividade maior será a absorção
de calor e sua permanência no ambiente de entorno.

Essas consequências, devido ao albedo e a emissividade, decorrentes dos tipos de
uso e ocupação do solo, geram diferenças termo-higrométricas. Ferreira et. al. (2012, p. 502),
[...] uma grande diferença térmica entre as duas localidades, chegando a uma
diferença máxima de 7,6 °C, sendo o maior valor encontrado por volta das 12
horas, o que pode ser explicado pelo fato da maior incidência da radiação
direta. O que não ocorre na praça, pois, devido à presença de indivíduos
arbóreos, que sombreiam o local atenuando a temperatura. Em contrapartida,
a Colégio Stella Matutina, além de não possuir arborização, ainda se encontra
em um local de intenso fluxo de veículos, desencadeando em um forte
aquecimento.

Dessa forma, podemos afirmar que a vegetação exerce uma forte influência sobre o
microclima de praças e áreas verdes e atua como reguladora da temperatura e umidade
relativa do ar. Como afirmam Sales e Sousa Filho (2009, p. 9), “a vegetação atua como
reguladora da umidade e temperatura, agindo como um obstáculo à radiação solar direta”.
A (Figura 4) mostra o gráfico com as médias de umidade relativa do ar do período,
que mantiveram. A maior diferença média de umidade relativa do ar atingiu 33,2% e a menor
3,5%.
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Figura 4 – Variação média da umidade relativa do ar entre os dias 20 a 24 de setembro de 2013. Elaborado por
Fernando Rocha Reis.

Os pontos 1 e 2 foram os que apresentaram as maiores médias de umidade relativa
do ar. O que gerou o elevado nível de umidade relativa do ar é o fato desses pontos estarem
na área interna do parque, onde predomina vegetação arbórea que funciona como “isolante”,
fazendo com que a entrada de energia na mata seja menor e a quantidade dissipada também.
Assim, o aquecimento do ar na área interna do parque, com mata e dossel semifechado, é
menor do que em locais onde não há presença do dossel, nos quais a radiação não encontra
nenhuma barreira e aquece o solo e o ar de forma mais rápida, elevando a temperatura do ar
e dissipando a umidade presente.
Esses fatores fazem com que a umidade relativa do ar nesses dois pontos se
mantenha alta em relação aos outros.
Os pontos 3, 4, 5 e a EMA são os que apresentaram as menores médias de umidade
relativa do ar. Nesses pontos a presença de vegetação arbórea é ínfima, um dos “filtros” que
bloqueiam a chegada de radiação direta até a superfície, contribuindo dessa forma para maior
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aquecimento do solo e do ar, assim, a umidade relativa do ar nesses pontos é dissipada de
forma mais rápida.
Os resultados microclimáticos apresentados anteriormente possibilitam afirmar que
a área externa é mais alterada e apresenta as maiores médias de temperatura do ar e as
menores médias de umidade relativa do ar, pois o material constituinte desses pontos e do
seu entorno acaba influenciando no seu microclima. Silva et al. (2020) destaca que as áreas
com aglomerado urbano expressivo, ruas asfaltadas e baixo índice de cobertura vegetal, as
temperaturas tendem a ser mais elevadas.
Isso explica as diferenças de temperatura do ar entre os pontos da área externa, de
transição e interna do parque, no período noturno. Por isso, os pontos 4, 5 e a EMA, seguido
do ponto 3, apresentam temperaturas mais elevadas devido à radiação absorvida e
transformada em calor sensível durante o dia e liberada durante a noite, como afirmou
Monteiro (2004). No entanto, o ponto 3 sofre influências do parque, que fornece umidade, que
gera umidades mais elevadas e temperaturas menores em relação aos pontos 4, 5 e a EMA.
O uso do solo é um fator determinante no aquecimento do ar e evaporação, conforme
Falcão et. al. (2010, p. 1):
O uso do solo e a cobertura vegetal predominantes numa dada região
expressam as interações existentes entre a energia disponível (saldo de
radiação) ao sistema superfície-atmosfera e sua partição em fluxos de calor
sensível (aquecimento do ar) e latente (evaporação). Sabe-se também, que
locais com solo exposto e seco, tendem a temperaturas mais elevadas e
umidade relativa mais reduzida, se comparadas àqueles ambientes com uma
cobertura vegetal mais preservada e, consequentemente, mais úmidos, para
uma mesma quantidade de energia disponível.

Na área externa ao parque, área urbana, edificada, com ausência de vegetação, há
uma grande concentração de estabelecimentos residenciais e comerciais que influenciam de
forma direta na temperatura e umidade relativa do ar desse local.
Essas áreas extremamente impermeabilizadas, com pouca ou nenhuma vegetação,
acabam sendo um problema nas cidades, já que criam condições favoráveis para haver
temperaturas elevadas e umidade relativa do ar baixa. A cidade é criada, transformada, sem
levar em consideração a qualidade ambiental e de vida da população. Dessa forma, as áreas
verdes passam a ser um equipamento urbano importante nas cidades, pois elas assumem o
papel diferenciado na estrutura urbana, já que são áreas que se contrapõem às áreas
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impermeabilizadas e pobres em vegetação, como é o caso do entorno do Parque Chico
Mendes, na Vila Curuçá, característica da periferia do extremo leste da cidade.
O parque abriga quadras de futebol, playground, lago, nascentes, trilhas, Centro de
Convivência e Cooperativa (CECCO), oferece cursos, oficinas, portanto exerce sua função
social, a partir do momento que a população passa a fazer uso desse espaço e sua função
ambiental é dada pela vegetação e o microclima diferenciado da área externa,
impermeabilizada, com temperaturas elevadas e umidade relativa do ar baixa em relação ao
parque.
As áreas verdes têm um papel importante do ponto de vista social e ambiental nos
centros urbanos, como cita Moreira et. al. (2011, p. 6):
As áreas verdes cumprem um papel de reguladoras da qualidade ambiental
nos centros urbanos, pois a arborização pode filtrar a radiação solar incidente
deixando a temperatura média local mais amena e aumentando a umidade
nesses pontos e por meio da transpiração, absorve uma parte da poluição
gerada por carros e indústrias entre outros agentes dispersantes de poluição
na atmosfera [sic]. As áreas verdes são importantes pontos de infiltração das
águas pluviais e também protegem cursos hídricos e os solos urbanos em
áreas frágeis como nascentes e áreas de preservação permanente (APP’s),
entre vários outros aspectos que podem ser benéficos ao ambiente urbano.

Nas periferias, os parques, espaços públicos, se constituem como um elemento de
extrema importância, necessário para a melhoria de qualidade de vida da população que vive
nessas áreas, marginalizadas e desservidas de equipamentos de lazer e cultura.

4. Considerações finais
A análise da importância socioambiental das áreas verdes atrelada ao estudo de caso
do microclima do Parque Chico e do seu entorno revelou os aspectos benéficos da existência
desse equipamento urbano para uma parcela da população da cidade, sobretudo periférica,
que faz uso do parque e da sua infraestrutura, que abriga quadras de futebol, playground,
lago, nascentes, trilhas, Centro de Convivência e Cooperativa (CECCO), que oferece cursos
e oficinas.
A área verde estudada apresentou microclima com características térmicas e hígricas
distintas da área ao seu entorno, os valores mínimos de temperatura ar e os valores máximos
de umidade relativa do ar foram encontrados no parque em detrimento das áreas externas.
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O parque possui sua dimensão e importância socioambiental como área verde,
contribuindo para qualidade ambiental da cidade e de vida população que faz uso desse
espaço público, que apresenta microclima diferenciado da massa edificada externa e múltiplas
possibilidades de uso pela população, a maior diferença média de temperatura do ar
mensurados no parque foi de 8,2ºC em relação a área externa, já a maior diferença média de
umidade relativa do ar foi de 33,2% em relação a área externa.
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ASPECTOS SOCIOAMBIENTAIS E (DES)CONFORTO TÉRMICO EM PEQUENAS
CIDADES DO SEMIÁRIDO NOROESTE CEARENSE
YARA BATISTA GOMES1
ISORLANDA CARACRISTI2
RESUMO
O presente trabalho analisa o clima urbano na perspectiva das pequenas cidades localizadas
sob condições de clima semiárido, com destaque para aquelas do interior do estado do Ceará,
como o caso da cidade de Forquilha. A metodologia utilizada se refere ao Sistema Clima
Urbano (S.C.U.) de Monteiro (1976/2003), especificamente o canal de percepção do conforto
térmico. A produção/coleta de dados primários foi realizada em três áreas distintas da cidade
de Forquilha, onde foram mensurados os parâmetros de temperatura e umidade nos horários
de 9:00h às 15:00h, simultaneamente. Com o estudo comprovou-se que os maiores registros
de temperatura foram verificados no centro da cidade (40°C) o que reforça que a estrutura
urbana, os tipos de uso e ocupação, a pouca cobertura vegetal do solo, influenciam nas
variações térmicas e higrométricas. Algumas medidas podem ser implementadas nessas
áreas para a promoção da qualidade climática e do conforto térmico em ambientes externos,
tais como: o plantio de árvores frondosas nas praças e ao longo de vias, sobretudo, daquelas
que concentram maior fluxo; mudanças na pavimentação asfáltica, etc. De certa forma, essa
temática nas pequenas cidades carece de uma maior produção bibliográfica, principalmente
da execução de forma eficaz de instrumentos de política e gestão urbana, como o Plano
Diretor de Desenvolvimento Urbano (PDDU).
Palavras-chave: (Des)conforto térmico; Semiárido; Pequenas cidades.
ABSTRACT
The present work analyzes the urban climate from the perspective of small cities located under
semi-arid climate conditions, with emphasis on those in the interior of the state of Ceará, such
as the city of Forquilha. The methodology used refers to Monteiro's Clima Urbano System
(S.C.U.) (1976/2003), specifically the thermal comfort perception channel. The production /
collection of primary data was carried out in three different areas of the city of Forquilha, where
the temperature and humidity parameters were measured between 9:00 am and 3:00 pm,
simultaneously. The study showed that the highest temperature records were found in the city
center (40 ° C), which reinforces that the urban structure, the types of use and occupation, the
low vegetation cover of the soil, influence the thermal variations and hygrometric. Some
measures can be implemented in these areas to promote climatic quality and thermal comfort
in outdoor environments, such as: the planting of leafy trees in the squares and along roads,
especially those that concentrate the greatest flow; changes in asphalt pavement, etc. In a
way, this theme in small cities lacks a greater bibliographic production, mainly in the effective
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implementation of urban policy and management instruments, such as the Urban Development
Master Plan (PDDU).
Keywords: Thermal (dis) comfort; Semiarid; Small cities.

1. Introdução
A urbanização gera transformações socioespaciais significativas, sobretudo quando
esse processo ocorre de forma desordenada e crescente, ocasionando nas áreas urbanas
inúmeros problemas socioambientais que, ao longo do tempo e do espaço, vêm alterando a
dinâmica da atmosfera e fluxo de calor do ambiente urbano.
Os estudos do clima urbano direcionados ao conforto térmico são cada vez mais
necessários para o planejamento urbano das cidades, visando o desenvolvimento das
mesmas e a qualidade de vida da população. Tais estudos podem e devem ser incluídos nos
planos diretores municipais e projetos que subsidiem e visem o planejamento da cidade.
Conforme (MUNIZ; CARACRISTI, 2015, p. 5) “as relações clima-urbanização foram,
por muito tempo, objetos de estudo apenas abrangendo as grandes cidades, as quais sofriam
com as modificações urbanas”, porém o que se consegue verificar é que essa realidade vem
sendo modificada nos últimos anos. O processo de crescimento populacional, expansão
urbana, fluxos e fixos vêm gradativamente alterando a dinâmica socioambiental também das
médias e pequenas cidades. Evidenciando a importância de compreender o clima local em
pequenas cidades, levando em consideração os aspectos socioespaciais e históricos, como
destacam Gomes e Caracristi (2019).
Diante da carência e necessidade de estudos que investiguem as particularidades
das condicionantes geoecológicas e geourbanas que influenciam o agravamento do clima das
pequenas cidades situadas no semiárido, o presente trabalho buscou analisar o clima local
da cidade de Forquilha (Figura 1).
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Figura 1 - Localização do município de Forquilha (CE)

Fonte: IBGE (2010)

O município de Forquilha encontra-se localizado na região noroeste do Estado do
Ceará sob as coordenadas Lat. 3º 47' 54" (S) e Long. 40º 15' 38" (W), com uma população
de 21.786 habitantes, de acordo com o último censo do IBGE (2010). É caracterizado pelo
clima Tropical Quente – Semiárido, com índices pluviométricos de 826,8 mm anuais e
temperatura média em torno dos 26° a 28°C com altitude em torno dos 100 m. (IPECE, 2017).
A vegetação é constituída pela caatinga arbustiva, onde a mesma se encontra
descaracterizada, diante os avanços do desmatamento e da expansão urbana. O principal
corpo hídrico presente na cidade é o açude Forquilha. A cidade é cortada pelas rodovias BR
– 222 e pela CE – 462.
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2. Metodologia
O referencial teórico-metodológico é fundamentado a partir do Sistema Clima Urbano
(S.C.U.) proposto por Monteiro (1976/2003), abordando o canal de percepção térmica.
Também foram realizadas leituras pertinentes aos estudos de clima urbano aplicado em
pequenas, médias e grandes cidades em diferentes contextos socioambientais como Gomes
e Caracristi (2019), Freitas (2012), Gomes (2019), Muniz e Caracristi (2015/2018), Moura
(2008), Amorim (2010), Santos (2013).
Verificou-se as variáveis de temperatura, umidade relativa do ar, fluxo de veículos e
pessoas por minuto e nebulosidade considerada em oktas. Para analisar os referidos
parâmetros foram instalados Postos de Coleta de Dados - PCD`s (Figura 2). Para tanto, foram
produzidos três miniabrigos com material de PVC, seguindo as orientações de Castelhano e
Roseghini (2011), foram feitas pequenas adequações ao modelo original. Dentro dos
miniabrigos foram acomodados um termohigrômetro e um termômetro, sendo os dois
analógicos. Para cada PCD, havia um observador que anotava a cada hora os referidos
parâmetros, incluindo as condições ambientais, fluxo de pessoas e de carro, a nebulosidade
e a sensação de ventilação.

Figura 2 - Imagem Aérea dos Postos de Coleta de Dados - PCD`s
b

c

a

Fonte: Google Earth Pro (2019)
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Devido à necessidade de aferir os parâmetros da temperatura ambiente e umidade
relativa do ar de pontos específicos da cidade que pudessem revelar a alteração
microclimática – características urbanas, em horários diurnos, foram instalados os miniabrigos
meteorológicos de PVC em PCD`s. No dia 5 de julho de 2019, nos períodos manhã e tarde.
As mensurações corresponderam aos horários: 9:00h, 10:00h, 11:00h, 12:00h, 13:00h, 14:00h
e às 15:00h, simultaneamente.

3. Resultados e discussão
3.1 Análise termohigrométrica e o conforto térmico nos PCD`s
No intuito de compreender as alterações presentes na malha urbana e suas
implicações no clima local, os PCD’s (Figura 3), foram instalados nos seguintes locais: a)
Margens da CE – 362 (área de expansão urbana); b) Mercado Público Municipal (área central
de maior concentração de comércio e serviços) e; c) Balneário (área verde próxima ao açude).
Figura 3 – Locais de instalação dos Postos de Coleta de Dados (PCD`s)

a

b

c

Fonte: Gomes (2019)

Sendo consideradas as características socioespaciais distintas como o tipo de uso e
ocupação do solo, dinâmica espacial, componentes geoecológicos e geourbanos.
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Margens da CE – 362 - PCD 01
Esta área é pouco urbanizada, a vegetação se concentra do lado oposto da via,
enquanto no entorno do PCD, especificamente, a presença de árvores é pontual.
Foram registradas às 12:00h 36 °C, (Gráfico 1) sendo a temperatura mais elevada
para esse ponto durante o período de análise. A umidade foi de 52%. No entorno do ponto
encontram-se algumas casas, muitas intercaladas por terrenos ou por outras casas em fase
de construção. Foi nesse horário (12:00h) que o fluxo de veículos se intensificou, registrandose em média 8 veículos por minuto, enquanto que o fluxo de pessoas foi de apenas 1 por
minuto, ou seja, observou-se que a locomoção dos transeuntes a pé nessa área, é bastante
reduzida, sobretudo no período da tarde.
Ao serem comparados com os dados oficiais da estação meteorológica automática
de Sobral (a mais próxima da área de estudo), verificou-se que às 12:00h a estação registrou
resultados bem abaixo (28,5 °C) dos registrados no ponto. Isso se deve à localização da
estação do INMET, pois a mesma está instalada em uma zona rural, não sofrendo
interferência da dinâmica urbana, apresentando, dessa forma, condições ambientais bem
distintas do PCD1.
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Gráfico 01 – Posto de Coleta de Dados 01: Margens CE - 362
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Fonte: Gomes (2019)
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A nebulosidade variou entre 2/8 e 4/8 durante os horários averiguados, e a
temperatura: 34,5°C, 34°C, 35°C; quanto à umidade verificou-se 55%, 57%, 57,5% entre
13:00h, 14:00h e 15:00h, respectivamente.
Mercado Público Municipal – PCD 02
O PCD 02, referente ao Mercado Público Municipal, é a área do centro comercial e de
serviços de Forquilha, concentrando fluxos consideráveis de veículos e pessoas,
pavimentação asfáltica, impermeabilização do solo, poucos espaços entre os imóveis e
arborização escassa, colaboraram para que houvesse os maiores registros de temperatura
dentre os pontos observados. Às 11:00h o fluxo de veículos por minuto era em torno de 50.
Destaca-se o horário das 13:00h, (Gráfico 02) onde a temperatura chegou aos 40°C, e
nebulosidade 4/8, apresentando condições de desconforto térmico e estresse ao calor
acentuado. Nesse horário, a umidade do ar apresentava 44%. Ao longo do período analisado,
as temperaturas se mantiveram bastante elevadas.
Gráfico 02 - Posto de Coleta de Dados 02: Mercado Público Municipal
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Essas condições da área intensificam o desconforto térmico, o qual se estende até o
horário das 15:00h. Isso explica o mal-estar, dores de cabeça, e outros desconfortos
relacionados à saúde, que podem ser observados pela percepção térmica dos citadinos,
segundo as análises de Gomes (2019). Se não houver maneiras eficazes para atenuar os
impactos negativos, essas alterações poderão ser ainda mais agravadas.
Balneário – PCD 03
Esse ponto registrou as menores temperaturas, (Gráfico 03) sendo o menor registro
às 9:00h, com 28°C e maiores índices de umidade (71%), igualmente no mesmo horário.
Inclusive, os demais PCD`s também apresentaram as menores temperaturas e maiores
valores de umidade nesse mesmo horário, por esse período ter apresentado nebulosidade
relevante em todos os PCD`s.
Os PCD´s 01 e 03 se apresentaram nesse horário (9:00h) dentro da zona confortável
do diagrama do conforto térmico. Já o PCD 02, (Mercado Público Municipal), nesse mesmo
horário, já necessitava de vento para conforto.
O Balneário localiza-se em um espaço bastante amplo, os ventos circulam com maior
facilidade já que não existe quase obstáculos, como residências, por exemplo, que dificultam
ou impeçam a passagem da ventilação natural. A presença do açude é o fator determinante
para a dissipação do calor, favorecendo maiores taxas de umidade, com ventilação constante
e mais intensa, percebida empiricamente pela sensação de frescor.
No dia da coleta dos dados estava ocorrendo a organização e montagem da estrutura
para um evento local a alguns metros de distância do PCD 03, o que acabou ocasionando um
fluxo considerável de pessoas no período da manhã, em torno de 23 transeuntes por minuto,
especialmente no horário de 9:00h. Já no que se refere ao fluxo de veículos, não foi tão
expressivo quanto ao fluxo de pessoas, sendo aproximadamente 3 veículos por minuto. Às
10:00h a nebulosidade era de 6/8. O fluxo de pessoas foi gradativamente diminuindo no
decorrer do período de análise (9:00h às 15:00h), enquanto o número de veículos intercalouse entre 3 e 1 por minuto.
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Gráfico 03 – Posto de Coleta de Dados 03: Balneário
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Fonte: Gomes (2019)

O estudo comprovou que os maiores registros de temperatura e de sensação de calor
percebida foram no centro da cidade e os menores foram na área do Balneário, o que reforça
que a estrutura urbana, os tipos de uso e ocupação, a baixa cobertura vegetal do solo,
influenciam nas alterações térmicas e higrométricas.

4. Considerações e Proposições Finais

Compreender a dinâmica da natureza em associação às constantes transformações
da sociedade é crucial para o entendimento do clima urbano, seja de pequena ou grande
cidade. O clima urbano de pequenas cidades, especialmente daquelas situadas em ambiente
de semiaridez carece de uma maior produção bibliográfica e, sobretudo, da implantação de
forma eficaz de políticas e gestão urbana, com perspectiva de sustentabilidade
socioambiental.
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Geralmente, o debate dessa temática é deixado de lado quando se pensa no
planejamento urbano, o que é bastante preocupante visto que constantemente os elementos
climáticos (temperatura, umidade, ventos) não estão somente associados à dinâmica
atmosférica e aos atributos ambientais, mas também se acham sob a influência da
funcionalidade do uso e ocupação do solo urbano.
Algumas medidas podem ser implementadas na cidade de Forquilha, principalmente
nas áreas de maior registro de temperatura e de sensação de calor, para a promoção da
melhoria da qualidade climática e do conforto térmico em ambientes externos, tais como:
•

•

•

A arborização a partir de espécies nativas e com porte adequado em praças e
vias, como o plantio de árvores como Licania tomentosa, Cordia oncocalyx e
Tabebuia áurea, as quais são popularmente conhecidas como oiti, pau-branco e
ipê-amarelo, respectivamente. As copas frondosas dessas árvores, possuem
grande capacidade de sombreamento, liberação de oxigênio, auxilia na produção
de umidade do ar, dispersão de calor e, consequentemente contribuindo para a
sensação de bem-estar dos citadinos, além de compor a beleza cênica da
paisagem urbana;
A substituição da pavimentação asfáltica por pisos de paralelepípedo e blocos
intertravados, pois esses amenizam a absorção de calor, sobretudo no centro da
cidade, além de ajudar o processo de infiltração das águas de chuva favorecendo
a umidificação do solo e diminuindo os alagamentos no período chuvoso;
Elaborar e implantar planejamento e gestão urbana que estejam em consonância
com a perspectiva de uma cidade ecologicamente correta e ambientalmente
equilibrada, considerando o contexto climático regional de semiaridez.
O papel da universidade, dos órgãos públicos competentes e da sociedade local se

torna fundamental para a execução de estudos relacionados ao clima urbano. Com políticas
públicas de curto, médio e longo prazos, pois a pequena cidade de Forquilha de hoje, será
num futuro bem próximo, uma cidade média, onde os problemas ambientais, dentre eles, o
climático, irão se agravar, caso medidas de ordem política e técnica, não sejam tomadas.
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EVOLUÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS ESTUDOS E TÉCNICAS DO CLIMA
URBANO
JUAREZ MOTA PINHEIRO1
RESUMO
O artigo propõe identificar as principais obras que marcaram a evolução dos estudos de clima
urbano no mundo e no Brasil como também das principais técnicas de investigação utilizadas
nos estudos do clima urbano. A investigação se estruturou basicamente em pesquisa
bibliográfica de diversos livros, artigos e teses que utilizaram de técnicas e métodos nos
estudos do clima urbano. Os resultados alcançados apontaram que o clima urbano passou e
está passando por uma intensa evolução nos seus procedimentos de investigação, sempre
acompanhando a evolução tecnológica de equipamentos e softwares. Podemos destacar a
utilização de técnicas de sensoriamento remoto, novos SIG’s (Sistema de Informação
Geográfica) e Drones, cujo os resultados vem se apresentando muito satisfatórios. As
considerações negativas recaem que essas técnicas ainda estão muito focadas nos estudos
termodinâmicos da cidade não abrangendo os outros campos de investigação como o
hidrometeórico, o físico-químico e o vento tão importantes para o planejamento da cidade que
leve em conta as repercussões no seu balanço de energia para uma melhor condição de
ordenamento e ocupação dos espaços urbanos.
Palavras-chave: Clima urbano; Desenvolvimento; Evolução.
ABSTRACT
The article proposes to identify the main works that marked the evolution of urban climate
studies in the world and Brazil as well as the main investigation techniques utilized in the urban
climate studies. The investigation has structured itself basically in bibliographic research from
the various books, articles, and thesis that used techniques and methods in the urban climate
studies. The results achieved pointed that the urban climate passed and is passing an intense
evolution in its investigation procedures, always accompanied by the technological evolution
in equipment and software. We can highlight the use of remote sensing techniques, new GIS's
(Geographic Information System), and Drones, whose results have shown very satisfactorily.
The negative considerations befall that these techniques are still too much focused in the
thermodynamics studies of the city not amplifying other investigation areas as hydrometeors,
the physic-chemic and the wind are quite important to the planning of a city that takes into
account the repercussions of its energy balance to a better condition of ordering and
occupation of urban spaces.
Keywords: Urban climate; Development; Evolution.
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1. Princípio e evolução dos estudos de clima urbano
O início dos estudos de clima urbano remete ao século XVIII a partir do intenso
processo de industrialização e urbanização desencadeado pela Revolução industrial.
Segundo Gartland (2010), um marco nos estudos do clima urbano mundial foram os trabalhos
do pesquisador Luke Howard, realizados em meados de 1818, que identificou excesso de
calor artificial na cidade de Londres. Ainda segundo Gartland (2010), Emilien Renou fez
descobertas similares sobre a cidade de Paris durante a segunda metade do séc. XIX.
Naquele período, o clima das cidades chamava a atenção dos pesquisadores em função das
alterações que o ambiente urbano visivelmente provocava no clima. Com a evolução das
técnicas e de novos equipamentos tecnológicos, permitiu-se que os estudos do clima urbano
obtivessem avanços importantes no desenvolvendo da qualidade científica. Dentre os
trabalhos de destaque, ressaltamos o produzido por Tony Chandler (1965) com a obra The
Climate of London, sua pesquisa foi uma continuação do que Howard iniciou e efetivamente
demonstrou, que a temperatura e a umidade do ar apresentam diferenças significativas entre
uma área urbanizada e uma área rural. Chandler também principiou os estudos sobre a
poluição atmosférica nas cidades e seus possíveis impactos para a saúde da população.
Dentre as pesquisas de destaque internacional nos estudos de clima urbano,
destacam-se as desenvolvidas por Oke (1976, 1978, 1981, 1999 e 2004). Focado na
investigação para determinar as alterações no balanço de energia que a cidade produz,
analisou os materiais utilizados nas construções e as variações de input e output da energia
acumulada. Investigou também a geometria da cidade através do que chamou de “cânions
urbanos” e provou que a topografia urbana exerce influência no ambiente atmosférico urbano.
Difundiu os conceitos de Urban Boundary Layer (UBL) e Urban Canopy Layer (UCL) que são
dois ambientes atmosféricos distintos que possuem características próprias dentro do espaço
climático urbano, portanto, necessitam de estratégias diferenciadas de análise, bem como da
necessidade de se buscar mecanismos para promover o conforto térmico da cidade. São
destaque, nas suas análises, as trocas termodinâmicas produzidas pelos materiais existentes
na cidade e que desenvolvem ambientes que geram o efeito de ilha de calor e desconforto
térmico. (Figura 1)
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Figura 1 - Estrutura do Urban Boundary Layer (UBL) e Urban Canopy Layer (UCL)

Fonte: Oke (1987, p 274).

No campo dos estudos de conforto térmico urbano, destacamos os trabalhos
pioneiros de Olgyay (1963) e Givone (1969). Inicialmente Olgyay ressaltou que os dados
climáticos da região precisam ser considerados para a avaliação biológica dos projetos
arquitetônicos que valorizam as sensações humanas, destacou a importância de soluções
tecnológicas para filtrar os impactos adversos do clima e enfatizou que a arquitetura e o
urbanismo devem ser desenvolvidos levando em conta os fatores de conforto bioclimático.
Propôs, também, a elaboração do diagrama bioclimático, no qual indica a necessidade de
estratégias de adaptação da arquitetura ao clima. Nos trabalhos de Givone (1969)
destacamos a sua busca em desenvolver estratégias de compreensão da dinâmica da
interação homem, clima e arquitetura, como os estudos que analisa os elementos de
intercâmbio de calor entre o homem e seu ambiente térmico. Identifica respostas fisiológicas
com relação a superfície externa dos edifícios e os efeitos diretos das varáveis climáticas,
através das propriedades termofísicas dos edifícios. O pesquisador também desenvolveu a
carta bioclimática onde identifica a existência de uma zona de conforto a partir dos diversos
parâmetros climáticos.
No Brasil, o primeiro geógrafo a perceber a importância de se estudar o clima urbano
foi o Professor Carlos Augusto Figueiredo Monteiro quando inicia uma disciplina no Programa
da Pós-Graduação em Geografia Física na USP com a temática central da Climatologia
Urbana e a publicação de sua Tese de Livre Docência Teoria e Clima Urbano (1973), depois
editado em 1975. Este trabalho de destaque é precursor da primeira proposta teóricometodológica para estudos de clima urbano no Brasil, nele destacamos a tentativa, sempre
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presente, de se buscar a integração dos elementos naturais (atmosfera) com as atividades
antrópicas (cidade). Monteiro (1975) propõe uma visão integrativa e dinâmica da atmosfera
urbana, concepção de “ar dentro da cidade”, em detrimento do pensamento vigente na época,
que era fortemente influenciado por uma visão estritamente meteorológica e separativa do “ar
sobre a cidade”. Na sua proposição cria uma proposta metodológica chamada Sistema Clima
Urbano (SCU) que procura integrar os estudos levando em conta o que se passa na dinâmica
interna da cidade em consonância com a atmosfera urbana e regional. Pauta os indicadores
do estudo do clima urbano em três eixos principais de atuação: o termodinâmico, o físicoquímico e o hidrometeórico.
Na sua análise preconiza as bases conceituais de sua proposta teóricometodológica. a) O clima urbano é resultado da urbanização, isto é, a dinamização do clima
urbano é determinada pela configuração da forma e estrutura das cidades e é possível
identificar a sua estruturação em três subsistemas: termodinâmico, físico-químico e
hidrometeórico; b) O clima regional influencia o clima urbano, sendo o espaço urbanizado o
núcleo do sistema, em que ocorre uma verdadeira interação de troca de energia com a
circulação atmosférica regional, determinando a sua configuração; c) Os insumos de energia
que movem o SCU da cidade são de ordem essencialmente solar, e são capazes de, em
conjunto com a circulação atmosférica regional, determinar a distribuição do subsistema
hidrometeóricos; d) O SCU é um sistema aberto e com possibilidade de autoregulação.
Já numa proposição metodológica que utiliza os avanços tecnológicos alcançados
nos tempos atuais, destacamos os trabalhos de Katzschner (1999, 2006, 2011, 2012 e 2013),
que se tornaram relevantes internacionalmente em função da proposta do UCMap (Urban
Climate Maps). A proposta metodológica UCMap subdivide-se em três grandes eixos de
investigação: a) os elementos climáticos existentes; b) as características físico-geográficas do
sítio urbano; c) a dinâmica de ocupação urbana. Após a interpolação das informações obtémse como resultado o Mapa Clima Urbano da cidade. Com o UCMap gerado, este se torna um
valioso instrumento de identificação das unidades climáticas que se apresentam em níveis
diferenciados de organização na paisagem do clima urbano, permitindo ao pesquisador
apresentar soluções de intervenção para a mitigação de eventuais problemas de conforto
climático da cidade. É destaque também em sua metodologia a análise dos índices de conforto
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térmico da cidade pelos parâmetros do método PET, o qual considera ser o melhor índice
para identificação do conforto térmico humano em ambientes externos na cidade (Figura 2).
Figura 2 - Estrutura metodológica do UCMap (Urban Climate Maps)

Fonte: Katzschner, 2011.

Destacamos também trabalhos desenvolvidos que produziram metodologias
aplicáveis na investigação do clima urbano brasileiro: Lombardo (1985) com estudos de Ilha
de Calor na cidade de São Paulo; Brandão (1996) com estudos do clima urbano da cidade do
Rio de Janeiro e Mendonça (1993) propondo técnicas de estudo de clima urbano para cidades
de médio e pequeno porte.
2. Métodos e Técnicas em Pesquisas do Clima Urbano
Na contemporaneidade, as pesquisas têm proporcionado avanços significativos no
desenvolvimento de métodos e técnicas de investigação do clima urbano e esses avanços
estão muito ligados ao surgimento de novas tecnologias digitais e no aprimoramento dos
equipamentos de coleta de dados meteorológicos.
De modo geral, para obtenção de dados meteorológicos nas pesquisas de
climatologia urbana, podemos caracterizar até recentemente a utilização de três de suas
técnicas mais empregadas. A primeira é a utilização de abrigos e miniabrigos meteorológicos,
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nos quais o pesquisador instala instrumentos de medição em abrigos e miniabrigos
meteorológicos portáteis dispostos em locais previamente identificados como representativos
para a coleta de dados, por um período de horas específico e em dias característicos de
condições climáticas regionais. O segundo método é a técnica conhecida como transecto
móvel, que se caracteriza pela utilização de equipamento meteorológico protegido por um
solar shield (protetor solar), seja em modelo comercial ou de construção artesanal, para
percorrer traçado pré-determinado em sentido horizontal ou vertical dentro da atmosfera
urbana que se objetiva estudar, coletando dados meteorológicos. Na execução da coleta de
dados por transecto móvel, este pode ser realizado a pé, ou instalado em algum tipo de veículo
móvel terrestre ou aéreo (carro, moto, bicicleta, triciclo, balão, drone ou outro). A terceira é
técnica da utilização de sistemas tecnológicos de teledetecção, os quais conseguem a
obtenção de informações de um objeto, ou uma área, sem que haja contato físico, atualmente
essas informações são obtidas por sensores em satélites que geram imagens. Nos últimos
anos, nas pesquisas de clima urbano, em função das facilidades de acesso a essa nova
tecnologia, tem-se produzido muitas pesquisas por meio da geração de imagens termais e da
cobertura vegetal nos estudos de clima urbano.
Na busca por encontrar novas alternativas e possibilidades de avanço na
compreensão da dinâmica que se reveste os estudos do clima urbano, surge mais uma nova
alternativa de método e técnica, que é a que se utiliza de técnicas de geoprocessamento a
partir da modelização digital, que primeiramente aparece com mais destaque em pesquisas
voltadas para estudos de conforto térmico na arquitetura e urbanismo, e logo se dissemina
para outros ramos do conhecimento. Esse método se utiliza da técnica de modelização digital
através de um SIG (Sistema de Informação Geográfica), emprega bases cartográficas
temáticas digitais de diversos parâmetros atmosféricos, das características geonaturais e da
urbanização da cidade para, através da interpolação dos dados geoespaciais e
georeferenciados, realizar a elaboração de mapas digitais que proporcionam ferramentas de
diagnóstico e prognóstico das condições ambientais atmosféricas urbanas.
Para compreensão mais detalhada de como se utiliza estas quatro formas de se
estudar o clima urbano de uma cidade, com seus métodos e técnicas, apresentar-se-a, em
seguida, as principais características de cada procedimento investigativo com a indicação das
principais vantagens e desvantagens de sua utilização.
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2.1 Abrigos e miniabrigos meteorológicos
A técnica de utilização de miniabrigos meteorológicos é amplamente aceita e
utilizada até nos dias atuais em pesquisas de investigação na climatologia geográfica
brasileira. Técnica disseminada no Brasil a partir dos estudos metodológicos de Monteiro
(1975) com a proposta do Sistema Clima Urbano (SCU) que, ao afirmar a necessidade de
adentrar a cidade para tomar-lhe a temperatura, apresentou detalhadamente como devem ser
realizados os estudos de clima urbano com a utilização de miniabrigos meteorológicos.
A duração do experimento deve ser mínima de 24 horas. Em termos
ideais com leituras horarias, ou, pelo menos de duas em duas horas
ao longo de um período de 24 horas. Em se tratando de sondagem de
temperatura e considerando a importância que o ambiente edificado
exerce nas trocas térmicas seria aconselhável que - para melhor exibir
o resfriamento noturno - as medidas se iniciassem as 12 horas de um
dia atingindo até as 12 horas do dia seguinte. (MONTEIRO, 1990,
p.62).

A utilização de coleta de dados por abrigos e miniabrigos meteorológicos em pontos
previamente definidos foi, segundo Mendonça (2015), amplamente utilizada de forma
predominante até a década de 1990.

Destaca ainda o pesquisador que a maioria dos

trabalhos, tendo como escopo o SCU, empregaram técnicas simples para levantamento de
dados em campo e posterior mapeamento.
2.2 Transectos móveis
A técnica chamada transecto móvel também é muito utilizada e aceita como válida
nas pesquisas de Climatologia Urbana. Nesta forma de apreensão de coleta de dados, o fator
preponderante da escolha deste procedimento metodológico é, segundo Gartland (2010), a
maneira mais econômica de se estudar o clima urbano. Nesta técnica, que pode ser feito a pé
ou utilizando-se de veículo móvel, são instalados um ou mais instrumentos de medição dos
elementos atmosféricos e transportados por um transecto previamente definido, a fim de
coletar dados ao longo do percurso. Esta técnica possibilita ampliar os pontos de observação
dentro da cidade e, assim, permite identificar espacialmente as oscilações intra-urbanas da
temperatura e da umidade do ar. Observa Fialho (2009) que vários pesquisadores se valeram
deste método de coleta de dados, no qual utilizaram-se de diversos tipos de veículos como:
bicicleta, helicóptero, avião e automóvel. Gartland (2010) destacou que, na aplicação da
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técnica de transecto móvel, até mesmo trens já foram utilizados para a realização de coleta
de dados para pesquisas de clima urbano. Cita o experimento realizado Yamashita (1996), o
que empreendeu coleta de dados de temperatura por trem em 16 linhas ferroviárias para a
caracterização das ilhas de calor na região metropolitana da cidade de Tóquio.
O emprego da técnica de transecto móvel permite sua utilização a qualquer hora do
dia ou da noite. Dessa forma procedeu Amorim (2013), que durante o dia utilizou de
miniabrigos meteorológicos e, à noite, da técnica de transectos móveis, valendo-se de dois
veículos automotivos (carros), que saíram no mesmo momento e partindo de pontos distintos
da cidade de Presidente Prudente - SP, assim obteve 48 registros de dados na direção nortesul e 78 registros na direção leste-oeste, em cinco dias representativos do verão e em cinco
dias representativos do inverno de 2002. Demonstrou que mesmo se utilizando de técnicas
diferentes e com levantamento de dados em períodos diurnos e noturnos, a pesquisa pode
chegar a resultados satisfatórios, confirmando que diferentes técnicas em uma mesma
pesquisa podem ser utilizadas para se estudar o clima urbano de uma cidade.

2.3 Transectos móveis aéreos
Destacamos também a técnica de se fazer a coleta de dados atmosféricos urbanos
através de um transecto aéreo, nessa técnica os equipamentos coletores de dados
atmosféricos são instalados em equipamentos aeronáuticos como balões, aviões,
helicópteros e mais recentemente em Veículo Aéreo Não Tripulados (VANT), também
conhecidos como DRONES, para a coleta de dados na coluna vertical e de sobrevoo da
atmosfera urbana. Como um dos primeiros trabalhos no desenvolvimento desta técnica no
Brasil, em estudos de clima urbano, destacamos o realizado por Brússolo (2017) que
apresentou pesquisa no qual faz considerações metodológicas para estudos na Camada
Limite Urbana, utilizando-se de VANT’s, o pesquisador e sua equipe apresentou
considerações operacionais de como devem ser instalados os instrumentos termohigrômetros
automáticos e câmeras termais em uma VANT (Foto 3), porém não apresentam resultados
práticos de sua utilização, apenas discorrem sobre como devem ser os procedimentos de sua
realização.
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Foto 1 - Veículo Aéreo Não-Tripulado (VANT) ou DRONE

Fonte: Brússolo et al (2017)

Em outro trabalho de coleta de dados por transecto aéreo Oke (1987), citando Lyons
e Olsson, (1973) apresentou exemplo de como se utiliza da técnica de balões
meteorológicos para produzir estudos sobre poluição atmosférica urbana. (Figura 3)
Figura 3 - Vista lateral da trajetória de um balão meteorológico lançado na hora local, às 09h em 12
de agosto de 1967 em Chicago/EUA no Lago Michigan. Os dados coletados pelo balão foram
realizados a cada 15 minutos (09h – 09h15min – 09h30min ...).

Fonte: Oke (1987, p. 317)

Apesar das perspectivas reveladoras que o transecto móvel aéreo pode proporcionar
para novas possibilidades de análise, apresenta-se ainda em estágio embrionário, muito em
função dos custos operacionais que demandam financiamento.
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2.4 Sensoriamento remoto
Método e técnica que se utiliza de sensores que captam informações sobre um
determinado alvo sem o seu contato direto (REES, 1990). Na última década, percebemos que
estudos utilizando de sensoriamento remoto têm sido cada vez mais empregados nos estudos
de clima urbano. Neste método, podemos identificar duas técnicas para realizar estudos do
clima urbano: as realizadas por fotografias aéreas e as por satélites geoespaciais. Apresenta
como nas outras técnicas, vantagens e desvantagens de sua utilização que foram
identificadas a seguir.

2.4.1 Sensoriamento remoto por fotografias aéreas
A utilização de fotografias aéreas para estudos de clima urbano, apesar de
proporcionar qualidade nas informações do ambiente urbano, é pouco ou raramente
empregada. Utilizam-se as fotografias aéreas para se alcançar um alto grau de detalhamento
da morfologia urbana, permitindo o mapeamento, por exemplo, da caracterização da
cobertura vegetal existente, dos cursos d’água, do espaçamento dos prédios, casas e ruas,
das áreas de loteamentos e etc. Essas informações aprimoram os estudos e permitem a
produção de um conhecimento mais qualificado dos fatores ou controles que produzem o
ambiente atmosférico urbano.
Como exemplo de utilização desta técnica em estudos de clima urbano destaca-se,
o trabalho realizado por Ugeda Junior (2011) na cidade de Jales-SP. O pesquisador se utilizou
de várias imagens de fotografias aéreas na escala de 1:10.000, para identificar principalmente
a cobertura vegetal da cidade e a caracterização do uso do solo na área urbana da cidade,
além de possibilitar a identificação visual dos pontos de interesse para a instalação das 13
(treze) miniestações meteorológicas, utilizadas na pesquisa.

2.4.2 Sensoriamento remoto por imagens de satélite
O acesso facilitado aos softwares e as imagens de satélite permitiram abrir novas
perspectivas para os estudos de clima urbano, principalmente os focados nas análises
termais. O sensoriamento remoto oferece visões em diferentes escalas e permite que os
dados gerados na banda infravermelha termal, do espectro da imagem, sejam transformados
em temperatura aparente da superfície. Segundo Novo (2000), é no início da década de 1970
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que ocorre um grande avanço na tecnologia de obtenção de imagens através do
sensoriamento remoto, já que, antes, o que prevalecia para a obtenção de imagens eram as
fotografias aéreas. A maior qualidade focal das câmeras e a utilização de múltiplos sensores
orbitais permitiu um salto no desenvolvimento da produção de informação sensorial.
Weng (2003) observa que a temperatura fornecida pelas imagens de satélite é
sempre um valor superior à temperatura do ar. Assim a utilização do sensoriamento remoto
para identificação da temperatura da cidade tem a função de proporcionar um desenho
aparente da temperatura local. Isto ocorre porque, como afirma Coltri (2006), um alvo da
superfície terrestre recebe radiação eletromagnética proveniente do sol e, dependendo da sua
composição, cor, forma e propriedade, parte desta energia será refletida e absorvida. Deste
modo, podemos afirmar que a temperatura identificada pelo sensoriamento remoto dos alvos
na superfície será sempre diferente da temperatura do ar, e que para os estudos de
climatologia urbana a temperatura do ar é a mais importante e a mais significativa para a
compreensão de sua dinâmica atmosférica. Demandando assim por parte de alguns
pesquisadores como: Jesen (2009), Amorim (2013 – 2014 – 2016), Ugeda Júnior (2013) e
Lima (2016) de tentativas de encontrar soluções na conversão dos valores de radiância da
banda termal da temperatura do alvo para um valor o mais próximo possível da temperatura
do ar.
O sensoriamento remoto é uma importante ferramenta para os estudos de clima
urbano, principalmente quando se estuda o subsistema climático termodinâmico da cidade,
uma vez que é uma técnica que promove o barateamento dos custos operacionais das
pesquisas. Outro ponto importante da utilização da técnica de sensoriamento remoto recai na
necessidade de mais pesquisas que encontrem melhor calibração dos valores termais
produzidos pelas imagens e o que ocorre de valores reais de temperatura do ar.

2.5 Técnicas de geoprocessamento em modelização digital
Pesquisas utilizando-se de modelos computacionais passaram a ser empregadas
com grande interesse, por que apresentam resultados céleres e satisfatórios. Sua utilização
em realidades tão distintas e com a cobrança permanente de soluções cada vez mais rápidas,
fortaleceram a sua aceitação e desenvolvimento no meio científico. A utilização de modelos
computacionais permite que se criem ambientes de simulação em que é muito difícil ou muito
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caro testar ou medir as diversas variáveis possíveis para um ou mais fenômenos dentro de
uma realidade concreta.
Dentre os estudos de clima urbano que se utilizaram de modelos computacionais
destacamos dois, em função principalmente dos resultados obtidos, que são os modelos
computacionais: ENVI-Met e o SIG UCMap.

2.5.1 Software ENVI-met
O modelo ENVI-met é um modelo tridimensional que simula digitalmente o
microclima urbano. Ele proporciona interações entre superfície, vegetação e atmosfera,
calculando o balanço de energia, por meio das variáveis: radiação, reflexão, sombreamento
de edifícios e vegetação, fluxo do ar, temperatura, umidade, turbulência local e sua taxa de
dissipação, além das trocas de água e calor dentro do solo.
Como exemplo de aplicação deste software em estudos de clima urbano, citamos a
realizada por Carfan (2011) que avaliou os níveis de conforto térmico humano da cidade de
Ourinhos-SP utilizando o software de modelo tridimensional ENVI-met. Através do software
foi possível simular o comportamento da temperatura do ar, da umidade relativa do ar e da
velocidade do vento em situações de diferentes formas de planejamento urbano, seja com a
introdução de áreas verdes ou com o aumento da altura dos edifícios. A pesquisa reafirmou
que existe uma forte correlação entre a parte física da cidade (ruas, edificações e vegetação)
e o conforto térmico humano, e demonstrou que essa ferramenta se aplica com eficiência e
qualidade nos estudos de clima urbano.

2.5.2 Sistema de Informação Geográfica / UCMap (Urban Climate Maps
O SIG é definido por Rosa e Brito (1996) como um sistema de informação que
combina recursos humanos (peopleware) e técnicos (hardware/software) em concordância
com uma série de procedimentos organizacionais que proporcionam informações que visem
apoiar as gestões diretivas. Também se destaca a definição, proposta por Leite (2013), como
sendo um sistema de procedimentos computacionais que envolvem softwares e hardwares,
recursos humanos e informação espacial georeferenciada para o planejamento e gestão do
espaço. Assim, este método, cuja técnica envolve a modelização espacial através de um SIG,
compõe mais uma das possibilidades de utilização nas pesquisas sobre o clima urbano por
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permitir, através desta ferramenta, realizar investigações de qualidade, com custos financeiros
menores e maior rapidez na caracterização do clima urbano.
Como exemplo de proposta de modelização através de um SIG para a compreensão
do clima urbano e que já possui reconhecimento internacional, destacamos o modelo
chamado UCMap (Urban Climate Maps) que foi desenvolvido e utilizado em diversos
trabalhos realizados por Katzschner (1999, 2006, 2011, 2012 e 2013). Nele, são aplicados
com muita propriedade, técnicas de geoprocessamento que se estruturam nas dimensões
topológicas da paisagem para se compreender o espaço urbano na sua concepção
tridimensional e indissociável. O método propõe a investigação em três grandes eixos: a) os
elementos climáticos existentes; b) as características físico-geográficas do sítio urbano; e c)
a dinâmica de ocupação urbana. Realiza-se a interpolação das informações e geram-se
mapas que proporcionam a identificação de como está organizado o clima urbano da cidade.
Destaca-se na proposta a importância que é dada ao vento e sua influência para a geração
do conforto térmico humano na cidade (Figura 4).
Figura 4 - Estrutura metodológica para a geração da análise do potencial térmico e dinâmico do clima
urbano utilizando-se do UCMap.

Fonte: Urban climatic map and standards for wind environment (2008).
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O resultado final da proposta UCMap é a geração de um mapa que identificou a
existência de níveis de derivação ambiental atmosférica no ambiente urbano, permitindo ao
pesquisador formular propostas de intervenção para auxiliar as tomadas de decisões dos
gestores urbanos. Como exemplo prático da aplicação do método computacional de
geoprocessamento que utiliza da técnica UCMap, apresenta-se o trabalho realizado para a
cidade de Hong Kong. Por meio da modelização digital chegou-se ao resultado de um mapa
final que identificou cinco unidades climáticas urbanas, chamadas de zonas, com
características homogêneas que passaram a ter recomendações de planejamento de uso e
ocupação distintos. A recomendação para a área mais crítica da cidade previu a intervenção
urbanística de proibir novas construções de prédios altos na zona litorânea e em locais
específicos dentro da cidade para permitir a penetração da brisa marítima e sua circulação
pela cidade e a plantação de mais vegetação arbórea em determinadas ruas da cidade (Figura
5).
Figura 5 - Recomendações ao planejamento cidade de Hong Kong

Fonte: Urban climatic map and standards for wind environment (2008)

3. Considerações finais
De modo resumido, foram apresentados o que se destaca na bibliografia existente
sobre métodos e técnicas na realização de estudos do clima urbano, evidentemente que este
levantamento não é concludente como não se esgota e finaliza o assunto, já que
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constantemente surgem novas tecnologias e perspectivas de estudos que possibilitam o
progressivo aprimoramento e inovação.
Conclui-se também que as pesquisas e desenvolvimentos de técnicas de
investigação do clima urbano ainda estão muito focadas no subsistema termodinâmico com
repercussões no conforto térmico. É importante que também os subsistemas hidrometeórico,
o físico-químico e o vento também tenham a atenção dos pesquisadores. As pesquisas em
clima urbano são extremamente importantes para o planejamento da cidade em toda a sua
condição de ordenamento e ocupação. O crescimento da cidade, que é inevitável, deve estar
em conformidade com as condições de sustentabilidade dos seus recursos naturais e de
qualidade de vida para todos os seus citadinos.
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ATUAL CENÁRIO ECONÔMICO E A REDUÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS
OCASIONADOS PELA EMISSÃO DE CO2
SIDINEYDE SOARES DE LIMA COSTA1
GIANCARLO DA SILVA SOUSA2
RESUMO
O mercado de carbono e sua importância na economia mundial pode cooperar com o
crescimento econômico a nível global e ao mesmo tempo desacelerar as mudanças
climáticas, podendo reduzir a poluição ambiental contendo a emissão de gases de efeito
estufa, utilizando mecanismos adotados para diminuir emissão de CO2 na atmosfera. Com o
objetivo de analisar como a redução dos impactos ambientais provocados pela emissão de
CO2 pode contribuir para o cenário econômico mundial, utilizou-se como metodologia estudos
descritivos e explicativos, com levantamento e análise da bibliografia pertinente ao tema e
levantamento de dados no mercado de carbono. Neste contexto, destaca-se os modelos
econômico-financeiros tradicionais, taylorismo, fordismo e toyotismo que reportam um período
com pouca preocupação à emissão de GEE, ejetado com queima de combustíveis fósseis.
Todavia, com o desenfreado processo de produção de GEE nas últimas décadas, tornou-se
necessário políticas relacionadas a atenuar a emissão desses gases. Dessa forma, o
Protocolo de Kyoto lançou o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo e Mercado do Carbono,
este último, elencou a possibilidade de países assumirem o compromisso de limitar
lançamentos desses gases na atmosfera, com o direito a Créditos de Carbono. Já a
precificação de carbono, atribui um preço ao mesmo, tendo como princípio o poluidorpagador, quem polui paga. A magnitude dos impactos nos ecossistemas do planeta, através
de produção industrial, motivou países a estruturar-se para alocação de certificados de
direitos de emissão de carbono no meio ambiente. Cabe ressaltar que ser um poluidorpagador flexibiliza a continuação de emissões de gases poluentes na atmosfera.
Palavras-chave: Mercado de Carbono; Gases de Efeito Estufa; Mudanças Climáticas.
ABSTRACT
The carbon market and its importance in the world economy can cooperate with economic
growth on a global scale, while slowing down climate changes, being able to reduce
environmental pollution holding back CO2 emission in the atmosphere. With the goal to analyze
how the reduction of the environmental impacts caused by the CO2 emission can help the world
economy scenario, a methodology of studies descriptive and explanatory was used, alongside
bibliographical review concerning the theme and survey surrounding the carbon market. In this
context, the traditional economic-financial models are highlighted, such as Taylorism, Fordism
and Toyotism which report a period with little concerns regarding GEE emission, which was
expelled with the burn of fossil fuels. However, with the frantic production process of GEE in
the last decades, policies aiming at the reduction of gas emission became necessary. This
Graduanda em Gestão Ambiental no Centro Universitário Santo Agostinho – UNIFSA (PI). E-mail:
sidineyde@gmail.com
2 Docente no Centro Universitário Santo Agostinho – UNIFSA (PI). E-mail: cttduarte@gmail.com
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way, the Kyoto Protocol launched the Device of Clean Development and the Carbon Market;
the latter, catalogued the possibility of countries undertaking the commitment of limiting the
emission of these gases in the atmosphere, with rights to Carbon Credits. However the carbon
pricing gives carbon a price, using the polluter-pay principle, whoever pollutes, pays.The
magnitude of the impacts in the ecosystems of the planet through industrial production,
motivated countries to get structured for the allocation of certificates of rights for carbon
emission in the environment. It is worth emphasizing that being a polluter-payer eases the
persistence of emitting polluting gases in the atmosphere.
Keywords: Carbon Market; Greenhouse Effect Gases; Climate Changes.
1. Introdução
O efeito estufa ocorre naturalmente e são essenciais para sobrevivência dos seres
humanos e de milhões de outros seres vivos, evita que parte do calor do Sol reflita para o
espaço deixando assim a Terra habitável, no entanto a industrialização, o desmatamento e a
agricultura em larga escala, aumentaram a quantidade de gases de efeito estufa na atmosfera,
principalmente o dióxido de carbono (CO2), gás mais abundante, ampliando a média da
temperatura global da Terra (Nações Unidade).
Levantamentos do Painel Intergovernamental sobre Alterações Climáticas – IPCC
(2013), demonstraram o aquecimento do sistema climático, suas observações, feitas desde a
década de 1950, constataram que as mudanças ocorridas não precedem ao longo de décadas
ou milénios, verificando que a temperatura da atmosfera e do oceano se elevou, as
quantidades de neve e de gelo diminuíram, o nível do mar subiu e intensificaram as
concentrações de gases de efeito estufa.
De acordo com o Protocolo de Kyoto, a parcela de gases com maior significância
como Gases de Efeito Estufa (GEEs) lançados na atmosfera terrestre por atividades
humanas, a exceção do vapor d’água, são: dióxido de carbono (CO2), metano (CH4), óxido
nitroso

(N2O),

hidrofluocarbonetos

(HFC),

hidroclorocarbonetos

(HCFCs),

clorofluorcarbonetos (CFCs), hexafluoreto de enxofre (SF6) e perfluorcarbono (PFC),
provocando mudanças de equilíbrio ambiental.
Para a redução das emissões de GEE, o Protocolo de Kyoto estabeleceu metas e
prazos das quais destaca em primeira etapa redução ou limitação para alguns países
desenvolvidos, para os países industrializados uma redução das emissões de pelo menos
5,2% entre 2008 e 2012, em relação ao ano de 1990, já os países em desenvolvimento, como

www.xivsbcg.com

ISSN: 2764 - 1805
224

Brasil, Índia e China, não foram inseridos no sistema de limitações, ou seja, sem metas ou
prazos para redução das emissões de GEE. Como resultado, tem-se mais de 175 países que
assinaram e ratificaram o Protocolo.
Neste sentido, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (2011), destaca que no
Protocolo de Kyoto há uma flexibilização com relação a emissão de GEE na atmosfera, onde
poderá ser feita negociações entre nações, através do Comércio Internacional de Emissões
(Mercado do Carbono).
Todavia, pela redução de emissões têm-se uma espécie de certificado, intitulado
‘crédito de carbono’, equivalente a uma tonelada de dióxido de carbono que deixou de ser
produzido. É importante ressaltar que a economia relacionada ao mercado de carbono tem
motivado governos a desenvolver esse processo, assim, emissão de créditos de carbono tem
estimulado o crescimento econômico dos quais alguns países estão investindo em
sumidouros, outros, obtendo créditos por reduzir a emissão de dióxido de carbono e outros
gases de efeito estufa.
Juras (2012), destaca que existe um mercado não vinculado diretamente ao
Protocolo de Kyoto, denominado mercado voluntário ou não regulado, com programas sendo
executados em várias partes do mundo nos mais diversos níveis, com menos burocracia,
sendo aceito projetos ainda não reconhecidos pelo mercado regulado.
A respeito do atual cenário ambiental e econômico, o presente estudo objetiva
analisar como a redução dos impactos ambientais provocados pela emissão de CO2 pode
contribuir para o cenário econômico mundial.
Considerando que o mercado de carbono é uma iniciativa de relevância para a
economia mundial e possivelmente, para a melhoria das condições climáticas, a discussão do
tema promoverá uma compreensão no que se refere às possibilidades de redução dos
impactos ambientais.
Diante disso, este artigo tem como incumbência disseminar ainda mais a ideia
principal do mercado de carbono, justificada pela redução de emissão de CO 2 na atmosfera.
Até então percebe-se pouca clareza na sociedade em geral sobre o assunto discutido, é nesta
perspectiva que o referido texto por meio de exposição simples e resumida pretende chegar
a mais leitores e tornar um pouco mais claro seus pontos positivos tanto para o meio ambiente
como para o crescimento econômico.
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2. Metodologia
A metodologia consistirá numa pesquisa de método qualitativo e quantitativo,
empregando estudos descritivos e explicativos. Será desenvolvido um levantamento
bibliográfico utilizando diversas fontes de pesquisa como artigos científicos, capítulos de
livros, entre outros. Descrevendo os modelos econômico-financeiros tradicionais e sua
incapacidade de redução nos impactos responsáveis por mudanças climáticas, analisando o
papel dos países na estruturação e funcionamento da alocação de certificados de direitos de
emissão de carbono no meio ambiente e discutindo sobre o princípio poluidor-pagador, com
relação a precificação de carbono.

Levantamento e análise da bibliografia pertinente ao tema em estudo.
Serão utilizados e analisados os dados relacionados a quantificação de valores no
mercado de carbono com produções publicadas em fundações como: CAPES, SCIELO,
GOGLE SCHOLAR, MDPI etc.
Serão analisados artigos referentes ao tema em estudo.

Levantamento de dados (valores) no mercado de carbono
Com o levantamento de dados (valores), de 3 (três) artigos científicos, será realizado
uma amostragem (base de dados), em planilha Excel para destacar e comparar valores,
quantificando-os, no mercado de carbono.

3. Resultados e discussão
Os mercados de carbono além de movimentarem bilhões de dólares nos últimos
anos, também compensaram a emissão de bilhões de toneladas de dióxido de carbono
(GOULART e ALVIM, 2011)
De acordo com a CETESB os principais gases responsáveis pelo efeito estufa são:
CO2, com cerca de 60%, CH4, emitindo entre 15% a 20% do efeito estufa, N2O com cerca de
6%, CFCs causador de 20% do efeito estufa, O3 Contribuindo com 8% para o aquecimento
global, e vapor d’água presente na atmosfera.

www.xivsbcg.com

ISSN: 2764 - 1805
226

Os produtos e subprodutos da queima de combustíveis residenciais, além de causar
danos à saúde, fazem parte das substâncias responsáveis pelo aquecimento global e pelas
mudanças climáticas (GIODAA, 2018).
Dos percentuais apresentados é importante destacar que a participação do homem
é inerente à sua produção.
Conforme Godoy e Saes (2015), há dois mecanismos de mercado de carbono,
enfatizando o cap-and-trade, que determina limites de emissões de Gases de Efeito Estufa
(GEE) às empresas, (European Union Emission Trading Scheme - EU ETS), e os projetos de
reduções de emissões de GEE, que se fundamenta em certificados de carbono com base em
reduções (Mecanismo de Desenvolvimento Limpo do Protocolo de Kyoto - MDL).

3.1 Modelos econômico-financeiros tradicionais e as mudanças climáticas
O modo de produção econômico Taylorismo influenciou muito para a produção de
gases tóxicos na atmosfera, olhando do ponto de vista que o Taylorismo estimulou a produção
industrial com ideias de aumento de produção. De acordo com (Ribeiro, 2015) Frederick
Winslow Taylor (1856-195), ao final do século XIX, vivenciando a Revolução Industrial,
desenvolveu um modo de organização e sistematização de produção industrial, relacionada
a maximização da produção revolucionando a indústria.
As empresas capitalistas passariam a controlar o trabalho de produção visando um
aumento e rápida expansão da produção (Braverman, 1987: 82).
Já o modelo fordista, além de influenciar na emissão de gases tóxicos na produção
industrial, também contribui com a emissão de forma direta dos gases CO2 e SO2, com os
modelos automobilísticos Ford. Vidal (2002) esclarece que Ford declarou que iria produzir
um carro para as multidões, com um modelo para todos. Assim, na outra fase do
industrialismo, a produção passou a ser uma produção em massa, o que significou muito
consumo e consequentemente, mais poluição, além, da liberação de CO2 para o ar
atmosférico, esta prática, foi uma das pioneiras que em lançamento de gases tóxicos com
intensidade para a atmosfera terrestre.
O aumento da produção significou consumo em massa (Harvey, 1992). O aumento
do consumo de carros favoreceu a liberação de CO2 e SO2.
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No Toyotismo, o processo de produção não é em massa, tampouco produção
homogeneizada, sua produção ficou restrita em pequenos lotes e bem diferenciada (VIDAL,
2002). Pretendendo aumentar a produtividade, no entanto, sem estocar seu produto, o que
significa que mais automóveis estariam pelas ruas liberando CO2 e SO2, ou seja, contribuindo
com o aumento do nível de gás carbônico no ar atmosférico.
É certo que ainda não havia uma preocupação com a emissão desses gases. Para
Cenamo (2004) as preocupações e as atitudes sobre o meio ambiente aconteceram
principalmente devido a expansão do setor industrial, agrícola e de transportes, que aumentou
o consumo de energia, oriundo da queima de combustíveis fósseis (petróleo, carvão mineral
e gás natural), além do desflorestamento de novas áreas.

3.2 Certificados de direitos de emissão de carbono no meio ambiente
Os Créditos de carbono ou Redução Certificada de Emissões (RCEs) é uma espécie
de certificado que é emitido, denominado crédito de carbono, equivalente a uma tonelada de
dióxido de carbono que deixou de ser produzido (INPE, 2011). Para tal feito, desenvolve-se
um projeto garantindo benefícios reais, que devem ser qualificados perante um sistema de
registro público e rigoroso, do qual essa verificação/certificação é a sexta etapa do projeto de
MDL (JURA, 2012).
Segundo Jura (2012), “Certificação é o processo de auditoria periódico e
independente para revisar os cálculos acerca da redução de emissões de gases de efeito
estufa ou de remoção de CO2 resultantes de um projeto do MDL constantes do DCP”.
Todavia, esses créditos somente são necessários devido ao desenfreado processo
de produção de gases do efeito estufa. A titularidade das unidades transacionáveis
representativas de direitos de emissão (ou créditos de carbono) são certificados que
autorizam o direito de poluir.
Os estudos científicos têm verificado aumento das temperaturas global devido ao
grande volume de lançamentos de gases de efeito estufa na atmosfera, A partir da Primeira
Revolução Industrial (1760-1850) alguns países iniciaram a corrida pelo ‘título’ de mais
poluidor. Dessa forma, observando os dados disponibilizados pelo WRI BRASIL (2019), de
emissão de GEE em toneladas, os dez países que mais emitiram GEE na atmosfera no ano
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de 1850 foram os Estados Unidos (214), Reino Unido (158), Japão (61), Índia (60), Rússia
(48), Alemanha (43), França (40), China (20), Austrália (18) e Ucrânia (14), (GRÁFICO 01).
Gráfico 01 – Dez maiores emissores de gases do efeito estufa - 1850
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Fonte: Costa (2020). Base de dados: WWF-Brasil, Fundo Mundial para a Natureza. 2014.

A emissão de GEE foi sendo alterada em quantidades de acordo com a “evolução”
industrial, o desenvolvimento tecnológico fez e continua contribuindo com os lançamentos de
poluentes na atmosfera. Os países emissores passaram durante a transição temporal entre
1850 a 2016, por uma espécie de dança de países ‘quem emite mais GEE’. No ano de 2016,
porém, quem mais emitiu tais gases, segundo WRI BRAIL (2019), foram China (12.700),
Estados Unidos (6570), Índia (2870), Rússia (2670), Japão (1310), Brasil (1050), Alemanha
(918), Irã (876), África do Sul (732) e México (718), (GRÁFICO 02).
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Gráfico 02 – Dez maiores emissores de gases do efeito estufa - 2016
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Fonte: Costa (2020). Base de dados: WWF-Brasil, Fundo Mundial para a Natureza. 2014.

Os países emergentes ou em desenvolvimento estão entre os 10 mais poluidores
devido ao seu processo industrial, com uma industrialização tardia, estão contribuindo com o
aumento da poluição de forma acelerada o que provoca como consequência o aquecimento
global.
O Brasil, de acordo com o Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento
Sustentável - CEBDS (2018), emite apenas 2% do total de emissões pelo processo industrial,
por emissões de energia respondem por 6%, já o uso do solo tem emissões mais
representativas, quando colocado a sua mudança de uso (LULUCF), o que justifica os valores
elevados de emissões de GEE na atmosfera pelo Brasil.
No entanto, Sato (2012, [s.p]), explica que o Brasil é um dos países que mais
formulam projetos que geram créditos de carbono e que a expansão desse mercado é
inevitável.
Conforme mencionado, na ‘dança dos países emissores de GEE’, destaca-se os
quem mais emitiu gases do efeito estufa entre os anos de 1850 a 2016, com dados
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disponibilizados pelo monitorado pelo Climate Watch, o WRI-BRASIL (2019) salienta a
magnitude das emissões, destacando Estado Unidos (577.578), China (283.790), Rússia
(184.224), Alemanha (112.506), Índia (99.578), Reino Unido (96.800), Japão (73.442), França
(54.202), Ucrânia (44.195) e Canadá (43.346), (GRÁFICO 03).
Gráfico 03 – Acumulado das emissões de gases do efeito estufa - 2016
CANADÁ
UCRÂNIA
FRANÇA

Países

JAPÃO
REINO UNIDO
ÍNDIA
ALEMANHA
RÚSSIA

CHINA
EUA
0

200.000

400.000

600.000

Toneladas
Fonte: Costa (2020). Base de dados: WWF-Brasil, Fundo Mundial para a Natureza. 2014.

É relevante enfatizar, de acordo com a ficha técnica da água Brasil (2015), que o
setor energético no contexto mundial, é um dos maiores contribuintes à emissão atmosférica
de GEE.
É nesta perspectiva que autoridades internacionais demonstram a necessidade de
mudanças na política de emissões de gases poluentes da atmosfera, assim o Protocolo de
Kyoto no art. 12, destaca o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo - MDL, que consiste na
possibilidade de que um país (que tem compromisso de redução de emissões) adquirir
Reduções Certificadas de Emissões (RCEs3), geradas por projetos implantados em países
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em desenvolvimento, como forma de cumprir parte de suas obrigações quantificadas no
âmbito do Protocolo.
Alves (2013), ressalta que a Associação Brasileira das Empresas do Mercado de
Carbono (Ambec) defende Crédito de Carbono como um bem intangível que pode ser
comercializado. O mesmo diz que para o Banco Central, é um serviço, enquanto para a
BM&FBovespa (Bolsa de Mercados e Futuros), essa é considera mecanismo de valor
mobiliário.
Todavia, a parcela mais significativa de todo o processo, é a importância da
diminuição de gases poluentes na atmosfera. Para isso os certificados podem ser
considerados a garantia de menos poluição.
MACIEL et.al. (2009) expõe que os certificados de redução de emissões têm prazos
de validade tolerando no máximo até 10 anos, para projetos de período fixo ou de 7 anos,
para projetos de período renovável, podendo ser por 3 períodos de 7 anos, totalizando 21
anos. Ainda de acordo com o mesmo os certificados serão emitidos por uma organização
credenciada e corresponderão a reduções que decorram a implementação de um projeto.
Braga e Veiga (2010) ressalta que esse modelo de mercado apresenta dupla
vantagem, é mais barato pagar por um projeto de MDL do que alterar seu próprio processo
produtivo, e é uma fonte de recursos para investimentos. Ou seja, tanto o comprador quanto
o vendedor levam vantagens na mercadoria.

3.3 Precificação de carbono
Importante enfoque deve ser feito à precificação de carbono, que é um mecanismo
responsável para refletir nas decisões financeiras os custos sociais, ambientais e econômicos
da mudança do clima (FGV, 2018). Segundo o mesmo, precificação de carbono está
relacionada a atribuir um preço para o carbono estando ligado a precificação mandatória, uma
abordagem de precificação externa, e precificação voluntária, abordagem de precificação
interna.
Conforme o presidente do Conselho Empresarial Brasileiro para Desenvolvimento
Sustentável – CEBDS (2016), a precificação de carbono tem como princípio orientador, o
poluidor-pagador, ou seja, quem polui paga via tributo ou via compra de certificados no
mercado. Porém estes tributos são definidos pelos governos.
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Neste contexto, FGV (2018), ressalta que precificação de carbono é um instrumento
econômico para internalizar as externalidades referente à emissão de GEE, diminuindo seus
custos e incentivando à inovação de negócios de baixo carbono.
Vale ressaltar que não há um mercado de carbono definido por uma
única commodity, por um único contrato, o mercado de carbono é um conjunto de várias
transações, negociando os volumes de redução de emissões de GEE. (GODOYS e SAES,
2015). É importante salientar que apesar de ser oneroso para a economia de um determinado
país, aquele que polui mais, essa conduta minimiza os efeitos e os risco provocados pelos
GEE.
A precificação de carbono gera um retorno financeiro a países com crédito no
mercado de carbono. Como observado por Point Carbon (2011), valores acumulados que
alcançou US$ 120 bilhões, negociando cerca de 7 bilhões de toneladas métricas de dióxido
de carbono em 2010. Partindo desta premissa, conclui-se que qualquer esforço para redução
de emissões de gases de efeito estufa - GEE, é fundamental para efetivação de políticas
ambientais mais eficaz e atuante.
Enquanto ainda se compra sumidouros para efetivar a poluição, o planeta passa por
uma situação que historicamente e geologicamente é natural, são mudanças climáticas,
todavia, as atuais são ocasionadas pela a queima de combustíveis fósseis (derivados do
petróleo, carvão mineral e gás natural) para geração de energia, sendo um dos maiores
contribuintes à emissão atmosférica de GEE.
Por fim, a precificação de carbono é uma ferramenta importante para a gestão de
riscos de gases poluidor da atmosfera. Para Ribeiro (2006), as mudanças climáticas,
provocadas pela atividade humana no planeta, terão consequências sociais, econômicas e
ambientais graves para as próximas gerações, devido ao efeito estufa, à destruição da
camada de ozônio e a outros desequilíbrios.

4. Considerações finais
Ao descrever os modelos econômico-financeiros tradicionais e sua incapacidade de
redução nos impactos responsáveis por mudanças climáticas percebe-se que durante a
produção industrial não houve qualquer preocupação com a emissão de gases poluentes na
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atmosfera, verifica-se no contexto temporal uma falta de visão ambiental, já que era os
primeiros lançamentos de GEE em larga escala no ar atmosférico.
Porém nas últimas décadas os países vêm se estruturando para o funcionamento
da alocação de certificados de direitos de emissão de carbono no meio ambiente devido ao
processo histórico de emissões de GEE desenfreados na atmosfera. A preocupação é
comum, ou quase comum a todos os países, ou seja, à humanidade, já que o planeta está
superaquecendo e seus efeitos já estão visivelmente ativos.
Neste sentido ser um poluidor-pagador, com relação a precificação de carbono é uma
flexibilização para a continuação de emissões de gases poluentes na atmosfera. De acordo
com ações deliberadas por alguns países, considera-se a possibilidade de reduzir a emissão
de gases de efeito estufa, atenuando os impactos ambientais desencadeados nas últimas
décadas, desde que outras políticas e ações sejam desenvolvidas, pois é evidente que o
mercado de carbono não é suficiente para impedir um aquecimento global.
Cabe ainda ressaltar que os mecanismos adotados para redução de emissão de CO2
é relevante, os países que lançam maior nível do GEE no ar atmosférico tenderão a uma
redução de poluição considerável, assinados através de protocolos, firmando compromisso
de redução de emissão de GEE, no entanto, ainda não é suficiente tal política sob o ponto de
vista ambiental, contudo, o mercado de carbono é promissor para a economia de muitos
países.

5. Referências
ÁguaBrasil. As Mudanças Climáticas Riscos e Oportunidades. Programa de clima e energia
WWF-BRASIL.
2015.
Disponível
em:
https://www.bb.com.br/docs/pub/siteEsp/uds/dwn/mudclimatica.pdf. Acesso em 10/10/2020.
ALVES, R. S.; OLIVEIRA, L. A.; LOPES, P. L. Crédito de carbono: o mercado de crédito de
carbono no Brasil. Gestão e Tecnologia para a Competitividade 23.24.25 de outubro de 2013.
BRAGA, G. L; VEIGA, V.F, Responsabilidade Social e Ambiental do Sistema Financeiro.
(2010). Disponível em: http://www.bcb.gov.br/pre/boletimrsa/BOLRSA201012.pdf. Acessado
em: 10 de out de 2020.
BRAVERMAN, Henry (1987). Trabalho e capital monopolista: a degradação do trabalho no
século XX. Rio de Janeiro: Guanabara.

www.xivsbcg.com

ISSN: 2764 - 1805
234

CENAMO, M.C. Mudanças Climáticas, o protocolo de Quioto e o Mercado de Carbono.
2004.
Disponível
em:
https://cetesb.sp.gov.br/proclima/wpcontent/uploads/sites/36/2014/05/cenamo_mc.pdf. Acesso em 10/10/2020.
CETESB- https://cetesb.sp.gov.br/proclima/gases-do-efeito-estufa/ Acesso em: 05/10/2020
COSTA, S. S. L. Dez maiores emissores de gases do efeito estufa – 1850. 2020.
______. Dez maiores emissores de gases do efeito estufa – 2016. 2020.
______. Acumulado das emissões de gases do efeito estufa – 2016. 2020.
FGV. Gestão e precificação de carbono: riscos e oportunidades para instituições
financeiras. Fundação Getúlio Vargas (GVCES/FGV-EAESP). Abril de 2018. Disponível em:
http://mediadrawer.gvces.com.br/publicacoes-2/original/l04_precificacao.pdf. Acesso em out.
2020.
GIODAA, Adriana. Comparação dos níveis de poluentes emitidos pelos diferentes
combustíveis utilizados para cocção e sua influência no aquecimento global. Quim. Nova, Vol.
41, No. 8, 839-848, 2018. Disponível em: https://www.scielo.br/pdf/qn/v41n8/0100-4042-qn41-08-0839.pdf. Acesso em: 09/10/2020.
GODOY, S. G. M. e SAES, M. S. M. Cap-and-trade e projetos de redução de emissões:
comparativo entre mercados de carbono, evolução e desenvolvimento. Ambient.
soc. vol.18 no.1 São Paulo jan./mar. 2015. versão impressa ISSN 1414-753Xversão Online ISSN 1809-4422.
Disponível
em:
https://doi.org/10.1590/18094422ASOC795V1812015en. Acesso em: 15/10/2020
GOULARTE, B. S.; ALVIM, A. M. A comercialização de créditos de carbono e seu impacto
econômico e social. Revista Acadêmica da Face. Porto Alegre, v. 22, n. 1, p. 72-88, jan./jun.
2011.ca
a da FACE
HARVEY, David. Condição Pós-Moderna. São Paulo: Loyola. (1992).
IPCC. (2013). Summary for Policy makers. In: Climate Change 2013: The Physical Science
Basis. Contribution of Working Group I to the Fifth Assessment Report of the
Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge University Press, Cambridge, United
Kingdom and New York, NY, USA.
MACIEL,C.V.; COELHO, A.R.G.; SANTOS, A,M,; LAGIOLA, U.C.T.; LIBONTATI, J.J.;
MÂCEDO, J.M.A. Crédito de Carbono: Comercialização e Contabilização a partir de
Projetos de Mecanismos de Desenvolvimento Limpo. In: RIC - Revista de Informação
Contábil, 2009. Vol. 3, p.112

www.xivsbcg.com

ISSN: 2764 - 1805
235

JURAS, I. A. G. M. MERCADO DE CARBONO. Biblioteca Digital. Câmara dos Deputados.
2012. Disponível em: file:///C:/Users/PC/Downloads/mercado_carbono_juras%20(1).pdf.
Acesso em: 10/10/2020.
Painel Intergovernamental sobre alterações Climáticas - IPCC 2013.
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/03/ar5_wg1_spmportuguese.pdf. Acesso em:
05/10/2020
POINT CARBON. Globally carbon markets gain one percent in value from 2009 to 2010. Jan.
2010.
Disponível
em:
https://www.pointcarbon.com/aboutus/pressroom/pressreleases/1.1496966 . Acesso em: jan.
2011.
PROTOCOLO DE QUIOTO. The UN Framework Convention on Climate Change. 1997.
Disponível em: http://unfccc.int/resource/docs/convkp/kpeng.pdf . Acesso em: out 2020.
SATO, P. Como funcionam os Créditos de Carbono? In: Revista Nova Escola. Disponível
em:http://revistaescola.abril.com.br/ciencias/fundamentos/como-funcionam-creditoscarbono-471948.shtml. Acesso em: 10/10/2020.
RIBEIRO, A. F. Taylorismo, fordismo e toyotismo66 • Lutas Sociais, São Paulo, vol.19 n.35,
p.65-79, jul./dez. 2015.
RIBEIRO, M S. Os créditos de carbono e seus efeitos contábeis. Ribeirão Preto: USP,
2006. Tese (Livre docência apresentada à Faculdade de Economia), FEA, Universidade de
São Paulo, 2006.
VIDAL, Mauricelia Bezerra. Taylorismo, Fordismo e Toyotismo: uma análise do sistema de
trabalho. Campina Grande - PB Abril: 2002. 77 f.
WWF-Brasil, Fundo Mundial para a Natureza. Uso aperfeiçoado da terra – Área agrícola atual
pode
suprir
demandas
e
poupar
a
natureza
no
Brasil,
2014.
https://wribrasil.org.br/pt/blog/2019/04/ranking-paises-que-mais-emitem-carbono-gases-deefeito-estufa-aquecimento-global. Acesso em: 10/10/2020.

www.xivsbcg.com

ISSN: 2764 - 1805
236

O FENÔMENO DAS ILHAS DE CALOR NO BAIRRO DE COPACABANA, RJ:
PROCESSOS E ESTRATÉGIAS DE MITIGAÇÃO
JONATHAN DUARTE DA SILVA1
RESUMO
O presente trabalho tem como objetivo analisar o fenômeno das ilhas de calor no bairro de
Copacabana, a partir da produção do seu espaço urbano. Neste trabalho apresento a
relevância dos estudos do clima urbano, cujo recorte analítico será o fenômeno atmosférico
ilha de calor, para a sociedade do mundo contemporâneo e, mais especificamente, para a
população residente do bairro de Copacabana, na cidade do Rio de Janeiro. Neste sentido,
inicia-se com as transformações da cidade do Rio de Janeiro e do bairro de Copacabana
desde o fim do século XIX até os dias atuais. Segue-se mostrando as diferentes formas de
uso e apropriação do espaço. Após isto, o trabalho mostra como a configuração do espaço
urbano de Copacabana propiciou a formação e intensidade das ilhas de calor. Destacandose nesse trabalho também, a necessidade de enfatizar a importância da educação ambiental
para os moradores do bairro, no que consiste na conscientização e na participação dos
mesmos frente às questões ambientais presentes no bairro. Para finalizar, busco trazer
medidas mitigadoras para esse fenômeno atmosférico urbano, que interfere na qualidade de
vida dos moradores.
Palavras-chave: Espaço Urbano, Ilhas de Calor, Mitigação, Educação Ambiental.
ABSTRACT
This study aims to analyze the phenomenon of heat islands in Copacabana, from the
production of the urban space. In this work we present the relevance of studies of urban
climate, whose analytical approach will be the atmospheric heat island phenomenon, to society
in the contemporary world and, more specifically, for the resident population of Copacabana,
in the city of Rio de Janeiro. In this sense, it begins with the transformation of the city of Rio
de Janeiro's Copacabana neighborhood and since the late nineteenth century to the present
day. It follows showing the different forms of ownership and use of space. After this, the work
shows how the configuration of urban space Copacabana led the formation and intensity of
heat islands. Standing out in this work also, the need to emphasize the importance of
environmental education to residents of the neighborhood, as is the awareness and
participation of workers in relation to environmental issues in the neighborhood. Finally, I seek
to bring mitigation measures for this urban atmospheric phenomenon, which alters the quality
of life of residents.
Keywords: Urban Space, Heat Islands, Mitigation, Environmental Education.
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1. Introdução
A Geografia como uma ciência interdisciplinar, na sua essência, tem como
característica uma abordagem mais abrangente do mundo, analisando cada elemento do
espaço - natural e social - na sua interação mútua. A partir do que venha a ser esse campo
do saber tão complexo, venho discutir as ilhas de calor. Fenômeno que influencia e está
presente no cotidiano de cada cidadão urbano. A análise das ilhas de calor tem de ser
considerada relevante para o mundo moderno, quando se almeja a melhor qualidade de vida
para a sociedade.
A percepção e a conscientização dos problemas da cidade, em especial no caso do
clima, decisivo à qualidade do ambiente urbano, induzem à expectativas que, em termos
sociais, são extremamente importantes para encontrar os referenciais de valores no
estabelecimento de metas. A pesquisa científica dirigida, interdisciplinarmente, a esses
problemas, oferece subsídios através de soluções alternativas apresentadas ao poder público,
a quem compete às decisões e as mudanças.
A escala de análise dessa pesquisa constitui no bairro de Copacabana,
que encontra-se confinado entre os morros do Cantagalo, Cabritos, São João e Babilônia e
limitado ao sul pelo oceano Atlântico. Como morador do bairro, passei a observar que certos
pontos da cidade, apesar de suas amenidades naturais, me traziam um desconforto térmico,
principalmente no solstício de verão. Outros moradores do bairro também sentiram certo
desconforto ao passar ou se fixar em determinados pontos do bairro.
As reflexões sobre a provável existência de uma Geografia do Clima essencialmente
geográfica deverá necessariamente perpassar pela discussão da produção social do espaço
(urbano), que incorpora indivisivelmente fenômenos que possuem componentes naturais
próprios, mas que também são apropriados socialmente em muitos casos, quando não,
alterados em determinadas dinâmicas, como é o caso da manifestação do fenômeno “ilha de
calor” (MALHEIROS, 2006, p. 37).
Neste sentido, o trabalho no bairro de Copacabana tem como objetivo analisar o
fenômeno das ilhas de calor no bairro de Copacabana, a partir da produção do seu espaço
urbano.
A pesquisadora Gartland (2010) nos apresenta várias ocorrências do fenômeno ilhas
de calor no mundo, sejam em ambientes tropicais ou não, além de propor soluções a curto,
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médio e longo prazo. Com esses pesquisadores e suas teorias podemos ampliar a discussão,
pensando a história de formação do bairro, suas principais características (morfologia urbana,
densidade populacional, materiais de construção, aspectos naturais específicos) e
possibilidades futuras de mudanças de pensamento e de infraestrutura. Temos assim, um
importante trabalho a fazer, mostrar, explicar e propor soluções adequadas ao contexto
natural e social do local, a fim de buscarmos desenvolver uma gradativa e melhor qualidade
de vida para os moradores do bairro.
Iniciar a pesquisa sabendo como se deu a formação do espaço urbano denominado
Copacabana (Mapa 1), nos levará a compreender melhor o fenômeno, ilhas de calor e seus
efeitos na saúde humana, para então, pensarmos medidas mitigadoras.

Mapa 1: Delimitação do bairro de Copacabana, situado no município do Rio de Janeiro, RJ

Fonte: Arquivo Pessoal (2021)
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2. Metodologia
O procedimento metodológico adotado na pesquisa consistiu em um levantamento e
análise bibliográfica sobre o tema e os conceitos, a fim de providenciar o documental teórico
para embasar a pesquisa; trabalhos de campo de modo a conhecer e entender as dinâmicas
locais empiricamente, para que o trabalho não se funde apenas em reflexões de gabinete,
mas em vivências do cotidiano, aguerridas à proposta transformadora; acompanhamento de
notícias em periódicos, de modo a atualizar sempre o tema tratado, ficando assim a par de
dinâmicas que possam demandar ajuste à pesquisa; e a aplicação de um questionário
fechado a 30 moradores do bairro, 10 moradores da orla, 10 nos pontos onde foram
registradas as ilhas de calor – de acordo com os mapas e as categorias produzidas por
Malheiros (2006) – e 10 nos pontos mais afastados da orla, no interior do bairro. O
questionário foi seguido de análise do discurso para entender suas questões subjetivas.

3. Resultados e discussão
A sociedade moderna capitalista ocidental foi com o passar do tempo padronizando
estilos de vida, configurando e organizando o espaço urbano em escala global. Podemos
trazer essa influência ideológica para a cidade do Rio de Janeiro, cenário urbano o qual foi só
a partir do século XIX passando a ser radicalmente transformado, e também apresentando
uma estrutura espacial estratificada em termos de classes sociais. Ao mesmo tempo ocorrem
mudanças substanciais tanto na aparência como no conteúdo da cidade. A partir de
investimentos de capitais internacionais, cada vez mais disponíveis e à procura de novas
fontes de reprodução.
Como salienta Carlos (et al.) (2012) “as dinâmicas de produção do espaço urbano
revelam e redefinem a diferenciação socioespacial”. Com essas medidas de fragmentação
espacial, adotadas pelo governo municipal, passa-se a criar espaços diferenciados, não
apenas de concentração de renda, como também de cultura.
A classe burguesa e nobre da cidade, tal qual a classe operária, estava precisamente
localizada no mapa da cidade. Na qual o Centro da Cidade era um espaço de encontro dessas
pessoas de classes diferentes (ABREU, 2008). Pois, era no centro da cidade que a vida
política e econômica se realizava, as pessoas iam para os seus trabalhos formais e informais,
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discutiam e aprovavam planejamentos e gestões urbanas para a Cidade, dentre outros
afazeres (ABREU, 2008).
A zona sul era um espaço residencial, na qual a elite burguesa da época morava.
Como também, um espaço de lazer, com áreas verdes e praias, e toda uma infraestrutura
moderna e adequada à mobilidade urbana dos que residiam em tal região. A zona norte –
industrial – era o espaço de trabalho operário e de produção de mercadorias para,
principalmente, serem exportadas. Além de conter a parcela da população de baixa renda,
que residiam, principalmente, no entorno das linhas de trem para facilitar a locomoção, dessa
população, para o trabalho.
Ainda conforme Carlos (et al.) (2012) “a fragmentação socioespacial é uma forma
avançada e mais complexa de segregação socioespacial”. Devemos reconhecer que ocorreu
na cidade do Rio de Janeiro, uma divisão social e territorial do trabalho. A classe operária não
teve acesso direto a qualidade de serviços públicos tal qual a classe burguesa teve e continua
tendo, nos tempos atuais. O processo de fragmentação da cidade do Rio de Janeiro gerou a
formação de zonas residenciais, industriais e de comércio. Segundo Maurício de A. Abreu
(2008), temos outra significativa transformação da cidade do Rio de Janeiro, no século XX:
A primeira década do século XX representa, para a cidade do Rio de Janeiro,
uma época de grandes transformações, motivadas, sobretudo, pela
necessidade de adequar a forma urbana às necessidades reais de criação,
concentração e acumulação do capital. Com efeito, o rápido crescimento da
economia brasileira, a intensificação das atividades exportadoras e,
consequentemente, a integração cada vez maior do país no contexto
capitalista internacional, exigiam uma nova organização do espaço (aí
incluído o espaço urbano de sua capital), condizente com esse novo
momento de organização social (ABREU, 2008, p. 59).

Com isso, percebemos e entendemos o porquê do modelo arquitetônico
materializado na cidade do Rio de Janeiro e, mais precisamente, no bairro de Copacabana,
pois, a elite burguesa influenciada pela corrente ideológica europeia, passou a querer
reproduzir no Rio de Janeiro o modo de vida e formação do espaço urbano que conheciam
e/ou que vivenciavam na Europa.
O material utilizado nas construções e o seu estilo artístico foram importados dos
países europeus no final do século XIX para o início do século XX, dando um aspecto europeu
às formas urbanas dos bairros do Centro, Laranjeiras, Catete, Glória, Cinelândia, Botafogo,
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Flamengo, Copacabana, Leme e tantos outros que configuram o espaço carioca da Zona Sul
e Centro da Cidade. A partir da identificação desse espaço urbano da cidade do Rio de
Janeiro, compreendemos a formação, estilo e material utilizado na construção das
edificações, das vias, e espaços de lazer de Copacabana.
Atualmente, no século XXI, Copacabana possui a beira-mar uma região mais nobre
com edifícios residenciais luxuosos que vão diminuindo de valor imobiliário à medida que se
caminha para seu interior. O bairro possui duas favelas em seu entorno, a favela do Pavãopavãozinho e a do Tabajara, esse fator provoca uma desvalorização do capital imobiliário nos
edifícios próximos.
Segundo o IPP (Instituto Pereira Passos), o bairro de Copacabana apresenta, desde
o censo de 2010, 146.392 pessoas, representando uma densidade populacional considerável
para uma área territorial de 410 ha, não tendo mais espaços livres para a construção civil nem
para a abertura de mais “espaços abertos” a fim de criar ambientes de lazer e conforto térmico
para os moradores (CARDOSO et al., 1986). Existe uma intensa verticalização e aglomeração
dos edifícios ao longo do bairro, principalmente na Avenida Atlântica, formando um “paredão”
que bloqueia a entrada dos ventos, esse processo de urbanização ficou conhecido como
“copacabanização”, o que contribui para a intensificação do fenômeno atmosférico urbano,
conhecido como as ilhas de calor.
A construção de um grande número de edifícios colados uns aos outros, e com
grande número de apartamentos, decorrente do modelo de construção apoiado na
especulação imobiliária, trouxe consequências marcantes para o bairro. Consequências
como: o grande adensamento populacional, o aumento na temperatura do bairro
transformando o mesmo em uma grande ilha de calor, a grande impermeabilização do solo –
o que causou, entre outros, o problema das enchentes quando ocorrem às grandes chuvas
de verão – a poluição sonora, do ar e da praia. Todos esses foram problemas causados pela
forma de ocupação sem cuidado com os aspectos ambientais e que tem os seus efeitos
presentes até hoje. Porém, o nosso foco será na análise das ilhas de calor.
Há condições específicas para a formação das ilhas de calor. As áreas com menos
vegetação e mais desenvolvidas tendem a ser mais quentes, e as ilhas de calor vão se
tornando mais intensas conforme o crescimento das cidades.
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O processo de urbanização é bastante significativo em termos de modificação
do clima na escala local. A materialidade física da cidade e as atividades dela
decorrentes promovem alterações nos balanços energético, térmico e hídrico
resultantes, trazendo como consequência modificações importantes nas
propriedades físicas e químicas da atmosfera, propiciando, assim, a criação
de condições climáticas distintas das áreas não urbanizadas. (MONTEIRO;
MENDONÇA, 2009, p. 76).

Elas são formadas em áreas urbanas e suburbanas, porque muitos materiais de
construção comuns absorvem e retêm mais calor. A maior desses materiais de construção é
impermeável, e por essa razão não há umidade disponível para dissipar o calor do sol. A
combinação de materiais escuros nas edificações e pavimentos com configuração tipo cânion
absorve e armazena mais energia solar. As superfícies escuras e secas atingem altas
temperaturas. Além desses materiais urbanos, o calor antropogênico, menores velocidades
dos ventos e poluição do ar contribuem para a formação das ilhas de calor (Figura 1).
Figura 1: Representação gráfica das ilhas de calor formadas em diferentes ambientes da superfície
terrestre

Fonte: http://www.ricardogauchobio.com.br (2014)
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O fato de Copacabana ser um bairro próximo ao mar faz com que os efeitos das ilhas
de calor sejam moderados, pois os ventos vindos do oceano fazem com que o ar quente que
paira sobre o bairro, por causa dos edifícios e pavimentos escuros e secos, sofra uma mistura
e assim amenize a sensação térmica para os moradores.
As ruas mais afastadas da praia, não são beneficiadas com esses ventos marítimos,
pois existem muitos “obstáculos” na sua frente, como altos edifícios e o fato dessas ruas não
serem transversais à praia. Existem também muitos afloramentos rochosos que contribuem
para o aquecimento das áreas ao entorno, devido a sua alta absorção da energia solar.
A intensidade das ilhas de calor varia ao longo do dia e da noite. Ao longo do dia
conforme as superfícies urbanas se aquecem as mesmas esquentam o ar urbano. A
intensidade é geralmente mais forte à noite, uma vez que as superfícies urbanas continuam
a liberar calor, diminuindo a perda de energia durante o período noturno.
O horário de pico depende das propriedades dos materiais urbanos. Cidades
construídas com materiais que liberam calor mais rapidamente atingem o pico de intensidade
da ilha de calor logo após o pôr-do-sol. As ilhas de calor são geralmente mais quentes após
o pôr-do-sol e mais frescas após o amanhecer.
Deve-se ressaltar que as temperaturas do ar são elevadas em consequência do
aquecimento das superfícies urbanas, como por exemplo, o asfalto, uma vez que superfícies
artificiais absorvem mais calor do sol do que a vegetação natural. A vegetação, por sua vez,
costuma manter a temperatura igual ou inferior à temperatura do ar, desde que esteja
devidamente hidratada.
De acordo com Gartland (2010), muitas superfícies urbanas, como coberturas e
calçadas, são aquecidas rotineiramente pelo sol, suas temperaturas podem ficar de 27º a
50ºC mais quentes do que o ar. À noite essas superfícies liberam o calor acumulado,
geralmente voltando à temperatura original do ar.
As diferenças nas temperaturas do ar e nas temperaturas de superfície são realçadas
quando os dias estão calmos e claros, ou seja, sem ventos para remover o calor e sem nuvens
para bloquear a ação direta dos raios solares, o aquecimento das superfícies, e por sua vez
do ar, ocorre de forma intensa e rápida. As relações entre as temperaturas do ar e as
temperaturas de superfície dependem bastante das condições meteorológicas. Em dias
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nublados, com ventos, os efeitos da temperatura de superfície sobre a temperatura do ar são
menores.
As ilhas de calor, presentes em Copacabana, variam de lugar no bairro e de
amplitude entre a avenida Atlântica e o seu interior, dependendo da hora do dia, da estação
do ano, das condições climáticas e da proximidade com o mar (MALHEIROS, 2006).
Os efeitos das ilhas de calor afetam as temperaturas do “dossel” abaixo dos topos
de edifícios e de árvores, e as temperaturas do ar acima das árvores e edifícios em áreas
urbanas.
Segundo Gartland (2010), duas tendências concorrentes do ar na atmosfera podem
gerar inversão térmica:
O ar na atmosfera está sujeito a duas tendências concorrentes. Primeiro, a
pressão do ar é mais baixa em altitudes elevadas, levando o ar a expandir e
resfriar ligeiramente com a altitude (...). A subida do ar quente é a segunda
tendência atmosférica. Durante o dia, a energia solar aquece as superfícies
terrestres e essas superfícies por sua vez, aquecem o ar acima delas. Se
houver aquecimento suficiente, uma inversão térmica pode ocorrer onde o ar
quente fica acima do ar frio em diferentes níveis da atmosfera (GARTLAND,

2010, p. 21).
Essas duas tendências orientam o comportamento da atmosfera em dias calmos e
claros que contribuem para a formação de ilhas de calor. Esse calor excedente abastece as
inversões térmicas que prendem o ar quente e a poluição próximos ao solo em áreas urbanas.
Essa inversão tende a bloquear a subida do ar mais quente da cidade, prendendo-o no dossel
próximo ao solo.
As inversões térmicas são apenas mais uma das consequências do fenômeno ilhas
de calor. Existem outros fatores que são exercidos por esse fenômeno, tais como problemas
de saúde, contas de energia mais elevadas e maior poluição. Esses fatores contribuem para
um desconforto cotidiano para as pessoas que residem nas cidades.
Assim, as temperaturas mais elevadas das ilhas de calor a falta de sombra e seu
papel no aumento da poluição do ar têm sérios efeitos sobre a mortalidade e saúde da
população.
As temperaturas elevadas das ilhas de calor possuem relação direta com a poluição
do ar. De acordo com Gartland (2010), durante o dia a poluição diminui a quantidade de
radiação solar que chega até a superfície, os aerossóis, em particular, bloqueiam a energia
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solar. Simultaneamente, a energia (ondas longas) que está sendo emitida da superfície
terrestre para a atmosfera é, também, bloqueada por uma camada de poluentes que se forma
no ar. As partículas de poluição tendem a absorver mais radiação, elevando a temperatura
atmosférica. Os níveis e tipos de poluição variam consideravelmente, por isso é bastante difícil
determinar, durante o dia, quais são os efeitos reais da poluição.
Segundo informações, em entrevista pessoal, com a pneumologista Dra. Ana Lúcia
de Araujo Pinto1, se o clima aquecer, como é indicado pelos cenários climáticos atuais, os
níveis do ozônio troposférico, ou também chamado “mau” ozônio, poderão aumentar. Com
isso, taxas mais altas desses agentes químicos poderão contribuir para o agravamento da
asma e outras doenças respiratórias. O aumento das temperaturas também podem gerar
problemas cardiovasculares, alterar as temperaturas corporais, além de termos de levar em
conta, que o bairro de Copacabana possui muitos idosos, o que nos leva a ter atenção
redobrada.
Há custos para conviver com as ilhas de calor, pois ocorre um aumento da demanda
de energia, maior dispêndio de esforços para construção e manutenção de infraestrutura. As
técnicas construtivas insustentáveis são um dos fatores que devem ser revistos caso a
população queira viver com mais qualidade de vida.
Neste sentido, os moradores do bairro de Copacabana são em sua maioria idosos,
que frequentam quase que todos os dias espaços públicos como as praças e o calçadão da
orla. Esses dois espaços são considerados frescos, ou também chamados de “ilhas de
frescor”. O bairro de Copacabana possui certas amenidades que contribuem para trazer
também frescor e bem-estar para os moradores do bairro.
A praia é um dos primeiros elementos que trazem o frescor. O efeito da maritimidade
fornece a remoção gradual das temperaturas altas do ar presentes no continente, além de
trazer umidade para as áreas costeiras contribuindo para possíveis precipitações. A interface
terra e mar é marcada por diferenças de pressão, que por sua vez são geradoras de brisas
marítimas e terrestres. Essas brisas regulam as temperaturas que residem sobre essa
interface, favorecendo assim, um ambiente propício para a população local e de outras
localidades próximas frequentar a praia como um espaço de lazer.

1

Ana Lúcia de Araujo Pinto é Doutora em Pneumologia, além de ser especialista em Alergia e
Imunologia. Exerce sua função de médica no Hospital São Lucas em Copacabana, RJ.
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As praças do bairro, como mais um dos elementos de frescor, contribuem para formar
microclimas que ajudam a regular as temperaturas locais. Todas as praças do bairro são
repletas de árvores responsáveis pelo resfriamento do ar. As praças são, comumente,
frequentadas por pessoas idosas e crianças, muito utilizadas como área de lazer e esporte. A
praça que mais contribui, analisando empiricamente, para a queda da temperatura no bairro
é a Praça Serzedelo Correia, ou popularmente conhecida como “a praça dos paraíbas”. Essa
praça se encontra à apenas uma quadra da praia, e se não fosse por sua arborização, a praça
seria afetada diretamente pelas altas temperaturas.
Por fim, outro fator que colabora para a amenização das temperaturas do bairro, são
as ruas arborizadas, que estão bem presentes nas ruas transversais à praia. Diferentemente
das ruas principais e paralelas à praia. As ruas transversais próximas à praia possuem uma
temperatura do ar bem agradável, mas à medida que vai se afastando, o calor vai aparecendo
e trazendo o desconforto. Ainda faltam muitas amenizações a serem feitas no bairro, para que
os moradores possam usufruir dos equipamentos urbanos com uma sensação térmica mais
agradável.
A condição de mudanças efetivas no âmbito do meio ambiente e do espaço urbano
requer ações multiescalares, grandes projetos e atividades cotidianas, abordagem econômica
e cultural. Os grandes projetos ambientais de alto investimento financeiro funcionarão ou
darão resultados mais abrangentes se coincidirem com mudanças de comportamento, de
valores e cultura. Alguns projetos só adquirirão significado com a participação individual (cada
morador do bairro) e coletiva (Poder Público e a comunidade de Copacabana). A busca da
solução ou pelo menos de uma mitigação é tarefa cotidiana, individual e institucional. Para
Ruscheinsky (2012) a educação ambiental é uma forma utópica de se pensar a sociedade:
A educação ambiental como crítica social tende a fascinar e a seduzir para
engendrar sonhos e utopias. A utopia como um compromisso histórico de que
o presente não é o fim de tudo nem a única alternativa possível de
organização social. A utopia é um termo que denomina o processo e o
conteúdo inerente à dialética da ação social dos novos sujeitos. É acalentar
sonhos que contrapõem uma sociedade de controle e repressão à
experiência da liberdade, da participação, para consolidar cidadania e
sujeitos sociais capazes de decisões. (RUSCHEINSKY, 2012, p. 14).
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A educação ambiental em Copacabana deve ser estimulada e praticada, a fim de que
a população do bairro possa usufruir de um espaço que promova uma melhor qualidade de
vida. A promoção da educação ambiental pode ser efetuada nas escolas públicas e privada,
como também em reuniões que ocorrem nas Associações de Moradores do bairro.
O exercício da educação ambiental é uma forma de conscientizar a comunidade. Há
muitas maneiras de transmitir informação, incluindo a realização de seminários, a confecção
e distribuição de folhetos informativos e a publicação de um material didático em um site criado
por um especialista, em educação ambiental, ou pelas próprias Associações de Moradores
do bairro. A difusão da informação, em meios de comunicação diferentes, faz com que cada
vez mais, várias pessoas possam ter conhecimento e vontade de se mobilizar, a fim de buscar
mudanças infraestruturais.
Em reuniões ou palestras feitas nas Associações de Moradores, a população que
participa das mesmas, pode compreender melhor como um planejamento urbano mal
elaborado e como os elementos naturais em suas interações, entre si e com o meio
construído, podem influenciar diretamente na vida da população.
Assim, cidades podem tornar-se as mais habitáveis com o emprego de estratégias
para mitigar ilhas de calor. A aplicação disseminada de coberturas e pavimentos frescos e o
plantio de árvores e vegetação em um bairro podem torná-lo mais saudável, mais bonito e
menos dispendioso para operar e manter.
A principal razão pela qual as medidas de mitigação das ilhas de calor não são
amplamente adotadas é a falta de conhecimento sobre ilhas de calor em geral, e essas
medidas e principalmente os benefícios que essas medidas podem trazer. A educação e a
construção de uma rede de apoio devem ser o ponto central para qualquer iniciativa de
mudança de sucesso.
É preciso fornecer algumas propostas que podem ser introduzidas na cidade do Rio
de Janeiro como um todo, indo além da escala do bairro de Copacabana. Conforme Gartland
(2010): (1) aumento das áreas verdes na cidade, a vegetação diminui os índices de calor e
ajuda na manutenção da umidade do ar, bem como a absorção dos gases, como o dióxido de
carbono, emitidos pela queima dos combustíveis fósseis nos veículos e chaminés das
indústrias; (2) evitar a construção de prédios muito altos e muito próximos uns dos outros, a
fim de buscar uma melhor circulação dos ventos; (3) diminuir a circulação de veículos
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automotores movidos a combustíveis fósseis, cuja queima contribui para o aumento da
poluição e do efeito estufa, cada vez maior na camada atmosférica, que impede a dissipação
do calor no período noturno; (4) construir edifícios e casas com tetos verdes, afim de criar
uma amenização térmica confortável para os moradores do mesmo, contribuindo ainda para
a temperatura interna da cidade, tendo ainda, o objetivo de melhorar o conforto termo-acústico
do imóvel e a relação entre a edificação e o meio ambiente. A implantação do telhado verde
contribui também para reduzir a poluição ambiental comum às grandes cidades e para
estabilizar a umidade relativa do ar no entorno.
Materiais mais frescos são desejáveis, mas devem ser práticos e econômicos.
Contudo, mesmo com produtos econômicos de histórico comprovado, geralmente é muito
difícil trazer novas tecnologias para o mercado convencional. Há muitas barreiras invisíveis.
A indústria da construção tende a ser resistente à mudança, e por uma razão muito boa.
Muitos empreiteiros aprenderam as melhores práticas para a sua área por meio de um
doloroso processo de tentativa e erro. Quando um novo produto ou técnica falha, a
subsistência e a reputação do empreiteiro estão em risco. Por isso, levar conhecimento sobre
essas novas tecnologias aos empreiteiros é essencial (Gartland, 2010).
As tecnologias frescas precisam de um mercado. Sem a demanda por parte dos
consumidores, os fabricantes, distribuidores, fornecedores e empreiteiros não irão oferecer
tecnologias frescas. Uma divulgação dos benefícios dessas tecnologias a sociedade, pode
influenciar as preferências dos consumidores, fazendo com que a população em geral esteja
ciente e ávida por tecnologias frescas e os melhoramentos que elas podem trazer em suas
vidas.
Portanto, a mitigação das ilhas de calor é uma grande promessa, não apenas para
tornar nossos bairros mais confortáveis e habitáveis, mas também para diminuir os impactos
ambientais e os custos de construção e manutenção em nossas comunidades.

4. Considerações finais
As construções do bairro de Copacabana não são, em sua maioria, adaptáveis ao
clima local, apesar de ser próximo ao mar e contar com o efeito da maritimidade. As técnicas
construtivas que foram adotadas ao longo do tempo não são sustentáveis, afetando as rotinas
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dos moradores que, muitas vezes, modificam suas trajetórias por causa do calor e se refugiam
nas sombras dos prédios ou nas praças do bairro.
Mudanças precisam ser feitas, principalmente, no que consiste no fato de se ter no
bairro muitos idosos, que precisam de uma melhor qualidade de vida. É necessário modificar
os pavimentos e as coberturas, ou seja, mudar os materiais e acrescentar mais vegetação,
porém não qualquer vegetação, pois a mesma pode gerar sérios danos se não for adaptável
àquele ambiente.
As especificidades vão variar de acordo com a geografia de cada local: o relevo, o
clima, a vegetação, a dinâmica social e o padrão de urbanização. Essas especificidades
devem ser levadas em consideração quando intencionamos realizar um planejamento e uma
gestão mais eficientes e adaptáveis à realidade socioambiental.
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ANÁLISE ESTATÍSTICA DESCRITIVA DOS QUANTIS DA DISTRIBUIÇÃO
ESPACIAL DA CHUVA NO ESPAÇO URBANO DO RECIFE-PE
RAFAELA MELISSA ANDRADE FERREIRA1
RANYÉRE SILVA NÓBREGA2
RESUMO
Este trabalho teve como objetivo principal identificar padrões espaciais de precipitação para
Recife, para se chegar ao proposto, foram realizadas análises estatísticas descritivas nos
níveis diários, mensais, anuais e interanuais com base na técnica quantílica para identificação
de eventos extremos, de modo que foi possível atribuir a cidade do Recife, de maneira
acentuada, a maioria dos altos índices pluviométricos encontrados para o período (20142020) e, sendo assim, levantando algumas possibilidades acerca dos fatores geográficos que
corroboram em tal espacialização. A base de dados utilizada foi caracterizada por uma ampla
diversidade, a fim de preencher as lacunas em vazio de alguns postos pluviométricos. Os
resultados demonstram e reforçam que condicionantes topográficos, associados à direção
dos ventos, encostas e entre outros já recentemente estudados por pesquisadores locais
exercem uma significativa influência na variável hidro meteórica do espaço urbano recifense.
Palavras-chave: Chuva; Topografia; Espaço urbano. .
ABSTRACT
This work had as main objective to identify spatial patterns of precipitation for Recife, to arrive
at what was proposed, descriptive statistical analyzes were performed at daily, monthly, annual
and interannual levels based on the quantile technique for identifying extreme events, so that
it was possible accentuate the city of Recife, in a marked way, most of the high rainfall indexes
found for the period (2014-2020) and, thus, raising some possibilities about the geographical
factors that corroborate in such spatialization. The database used was characterized by a wide
diversity, in order to fill the empty gaps of some pluviometric stations. The results demonstrate
and reinforce that topographic conditions, associated with the direction of the winds, slopes
and among others already recently studied by local researchers, have a significant influence
on the hydro meteoric variable of the Recife urban space.
Keywords: Rain; Topography; Urban space.
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1. Introdução
A variabilidade das chuvas é uma das principais características climáticas dos
ambientes tropicais. Em parte, o descompasso existente entre o ritmo climático e a
infraestrutura das cidades é decorrente do desconhecimento a respeito dos padrões de
distribuição espacial das chuvas ou do tratamento fatalista empregado na mitigação dos
problemas decorrentes de fenômenos atmosféricos cíclicos. Sob esta ótica, as abordagens
acerca dos eventos extremos ocorrentes nas áreas urbanas fornecem uma considerável
contribuição para projetos políticos, pois podem oferecer subsídios ao planejamento mais
adequado das cidades que, constantemente, sofrem com as consequências negativas dos
desastres que reverberam em transtornos socioespaciais.
O clima urbano, segundo Monteiro (2004) pode ser entendido como um sistema
singular, aberto, evolutivo, dinâmico e adaptativo denominado como Sistema Clima Urbano
(SCU). Esse sistema pode se classificar em três subsistemas: o termodinâmico, que investiga

a formação de ilhas de calor, ilhas de frescor e demais formas de desconforto térmico; o físicoquímico que estuda a poluição do ar (qualidade do ar); e o hidrometeórico, que analisa as
alterações pluviais. Este último será o campo de análise desta pesquisa.
De modo coexistente, no Recife, capital pernambucana, como reitera Wanderley et
al. (2018), os volumes intensos de precipitação diária agregados à vulnerabilidade
socioambiental desencadeiam alagamentos e inundações. Tais dimensões que abarcam o
misto ambiental e humano acaba por repercutir na criação das denominadas sociedades de
risco diante das chuvas (VALENCIO et al., 2004) onde cidades muitas vezes tidas enquanto
desenvolvidas são limitadas a uma resposta técnica pouco satisfatória quando submetidas às
variações climáticas.
Ainda de maneira concomitante, as peculiaridades no que concerne à topografia,
direção predominante dos ventos, tipos de chuvas, orientação das vertentes e a vegetação
também são necessárias para entender a complexidade de fatores que influenciam a
distribuição espaço-temporal da precipitação na capital pernambucana (ANJOS, 2020).
Sendo assim, o sítio da cidade responderá de forma diversa à precipitação: com alagamentos
e enchentes-relâmpagos na planície e “movimentos de massa” nos morros (CORREA, 2010).
Nesse sentido, o mapeamento dos episódios pluviométricos para investigar padrões
espaciais de distribuição das chuvas representa uma importante ferramenta de gestão de
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riscos. Todavia, a rede de postos pluviométricos do município do Recife e das cidades vizinhas
foi ampliada a partir de 2014 pelo Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres
Naturais (CEMADEN) em parceria com órgãos estaduais e municipais. Esse fato possibilitou
maiores investigações acerca da distribuição espacial dos eventos pluviométricos, bem como
favoreceu a estimativa de volumes de chuva em áreas onde não há coleta de dados. Diante
das questões apresentadas, o presente estudo teve como objetivo identificar os padrões
espaciais de precipitação e investigar que fatores geográficos influenciam a distribuição
espacial da chuva no contexto do clima urbano de Recife.

2. Metodologia
Área de estudo
A área de estudo compreende a Região Metropolitana do Recife, que é composta
por 15 municípios, Abreu e Lima, Araçoiaba, Cabo de Santo Agostinho, Camaragibe, Goiana,
Igarassu, Ilha de Itamaracá, Ipojuca, Itapissuma, Jaboatão dos Guararapes, Moreno, Olinda,
Paulista, Recife e São Lourenço da Mata, contudo, neste trabalho, em específico, os dados
apresentados serão, em sua grande maioria, da capital pernambucana.

Figura 01 - Mapa de localização da área estudada

Fonte: Autores (2021)
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Obtenção de dados e formação da série histórica
Uma possibilidade metodológica na pesquisa

sobre eventos extremos

é a

consideração qualitativa desses eventos considerando os impactos socioambientais no
espaço urbano a partir do uso simultâneo da estatística com a condição de repercussão
(TAVARES, 2020). Para a construção do banco de dados, foram utilizadas informações
acerca da pluviosidade provenientes de estações do Centro Nacional de Monitoramento e
Alertas de Desastres Nacionais (CEMADEN) através do seu banco de dados no link:
www.cemaden.gov.br/mapainterativo. A série temporal dos dados, levou em consideração o
período de 2014 a 2020. De posse dos dados, estes foram organizados no formato de planilha
Excel para posteriores análises.
Os procedimentos cartográficos foram elaborados no software livre Qgis, o MDE
(Modelo Digital de Elevação) utilizado na construção foi o Alos Palsar pois este apresenta um
maior detalhamento em grandes áreas do que o modelo SRTM, por exemplo. Além do mais,
a partir do modelo ALOS é possível mapear feições morfológicas antes não mapeáveis,
apesar de demandar uma maior capacidade no que tange a dispor de uma rede robusta de
computadores (MACÊDO, 2019).

Aplicação da técnica dos Quantis
A técnica dos quantis vem sendo utilizada por diversos pesquisadores para análise
de episódios extremos (NÓBREGA et. al, 2015). A equação é definida por: Prob (X ≤ Qp) = p.
Por definição, o Qp é um limite do intervalo do quantil para uma determinada variável aleatória
X, sendo p a probabilidade de ocorrência, tal que X seja menor que Qp (DUARTE et. al.,
2015). Aplicou-se a fórmula para a realização da análise estatística nas seguintes escalas
temporais: diária, mensal, anual e interanual. A vantagem do uso de quantis, além da sua
facilidade, encontra-se na questão sobre a qual a técnica não se aplica apenas à pluviometria
e aos dados hidrológicos, mas, também na análise de outros elementos e variáveis
meteorológicas e climáticas como a temperatura, umidade do ar, pressão atmosférica,
velocidade do vento, radiação solar e entre outros e ainda nos demais compartimentos das
ciências da terra, ou seja, ecologia, oceanografia, ambientometria, engenharia hidrológica e
entre outros (XAVIER; XAVIER; ALVES, 2007).
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3. Resultados e discussão
Análise estatística e descritiva dos quantis da distribuição espacial da chuva
Em geral, na Região Metropolitana do Recife, o período chuvoso situa-se entre os
meses de abril a agosto, tendo o período de abril a julho como os que mais registram
pluviosidade. As médias mensais oscilaram entre 30 a 40 mm no mês mais seco (novembro)
em todos os anos analisados e 300 a 350 mm no mês mais chuvoso (julho). Tendo em vista
a variabilidade dos dados obtidos, é possível tecer algumas informações. Primeiramente, os
menores registros anuais de chuva foram detectados na porção norte da Região
Metropolitana, correspondente aos municípios de Paulista, Abreu e Lima, Igarassu, Itamaracá,
Itapissuma, Araçoiaba e Goiana, último município na divisa entre os estados de Pernambuco
e Paraíba.
Figura 02 - Distribuição espacial média da chuva de 2014 a 2020 na RMR

Fonte: Autores (2021)

Por outro lado, as estações com maiores registros de precipitação localizaram-se
basicamente entre os bairros do Recife seguindo em direção ao Oeste, alcançando as cidades
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de Camaragibe e São Lourenço. Anjos et.al. (2020) ao fazer uma análise correlata ao que
propomos neste presente estudo observou que no período de 2015 a 2018 também há um
padrão espacial de aumento gradativo da distribuição das chuvas no sentido SE-NO,
abrangendo, com isso, também o município de Jaboatão dos Guararapes.
Gráfico 01 - Precipitação média na cidade de Recife (2014-2020)

Fonte: Autores (2021)

Quando observadas as estações com maiores registros pluviométricos na cidade do
Recife ao decorrer da série histórica, constata-se uma perspectiva análoga a de Anjos et. al.
(2020) que estas, de maneira geral, estão localizadas em bairros relativamente circundantes
como Várzea, Córrego do Jenipapo, Guabiraba, Alto Santa Teresinha, Dois Irmãos e entre
outros. No ano de 2017, considerado o mais chuvoso de toda a série escolhida, a estação do
Córrego registrou o maior acumulado pluviométrico, seguida pela estação da Várzea. Em
contrapartida, há uma oscilação entre os períodos mais secos nos anos de 2016 e 2018, uma
vez que quando monitoradas a pré-estação, ou seja, o acompanhamento de chuvas
precoces1, o ano de 2018 apresenta os menores índices registrados, ao mesmo tempo que

1

Segundo Xavier; Xavier e Alves (2007), na aplicação do método quantis, deve-se levar em conta que
em outras regiões é essencial conhecer, sobretudo, os seus respectivos regimes pluviais. O
monitoramento da pré-estação chuvosa tem por objetivo identificar possíveis eventos de ordem
hidrometeorológica significativos para a área. Bem como o monitoramento da pós-estação
propriamente dita tem por finalidade investigar a ocorrência de pluviometria tardia. Nesses casos,
pluviograma anual tende a apresentar picos sazonais (XAVIER; XAVIER E ALVES, 2007).
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supervisionando o período de chuvas tardias, ou pós-estação, o ano de 2016 apresentou
índices mais consideráveis de chuvas do que em 2018, demonstrando que, para este caso
específico, não houve padronização.
Tabela 06 – Classificação das categorias quantílicas da precipitação no Recife no ano de 2016
Probabilidades
Extremamente Seco

Classes

Muito Seco

1233,04< X≤1490,09

Seco

1490,09< X≤1571,23

Normal

1571,23< X≤1640,02

Chuvoso

1640,02< X≤1720,05

Extremamente Chuvoso

X ≥1720,05

X≤1233,04

Fonte: Elaborado por Autores (2021) a partir de Xavier; Xavier e Alves (2007)

Tabela 07 - Classificação das categorias quantílicas da precipitação no Recife no ano de 2017
Probabilidades
Extremamente Seco

Classes

Muito Seco

1603,51< X≤1779,62

Seco

1779,62< X≤1874,21

Normal

1874,21< X≤1979

Chuvoso

1979< X≤2213,33

Extremamente Chuvoso

X ≥2213,33

X≤1603,51

Fonte: Elaborado por Autores (2021) a partir de Xavier; Xavier e Alves (2007)
Tabela 08 - Classificação das categorias quantílicas da precipitação no Recife no ano de 2018
Probabilidades
Classes
Extremamente Seco
X≤1264,78
Muito Seco

1264,78< X≤1293,29

Seco

1293,29< X≤1450

Normal

1450< X≤1566,35

Chuvoso

1566,35< X≤1629,88

Extremamente Chuvoso

X ≥1629,88

Fonte: Elaborado por Autores (2021) a partir de Xavier; Xavier e Alves (2007)
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Um outro aspecto passível que chama a atenção é o fato de que nas áreas mais
assíduas ao que se concebe por planícies no município, também se configuram localidades
com menos valores precipitados. Basicamente, Pina, Imbiribeira, Boa Viagem, São José,
Santo Antônio, Areias e etc. Destarte, o que ajuda a entender estas questões de forma mais
integrada é a partir da consideração dos geossistemas urbanos enquanto sistemas ambientais
físicos que possuem expressões concretas na superfície terrestre (CHRISTOFOLETTI, 2000)
e como destaca Corrêa (2010) cada um dos geossistemas normalmente possui um padrão
recorrente de topografia, solos e vegetação, que reflete a geologia, processos erosivos e
deposicionais e o clima onde esses processos operam. Borsato (2004) compreende os
geossistemas como sendo natural, dinâmico e com mecanismos próprios, interconectados na
escala global, o ser humano, sob este viés, não é apenas um figurante, mas integrante e
plenamente capaz de transformar os processos. Isto posto, Anjos et. al (2020) já abordou o
processo de influência topográfica1 na disposição das chuvas no Recife, resultando na
intensificação das precipitações nas zonas oeste e norte da cidade. A representação
hipsométrica apresentada no mapa abaixo ratifica as ideias abordadas, pois toda a faixa a
litorânea da RMR apresenta, em média, uma topografia que varia de 4 a 10 metros, quando
adentramos as porções mais no interior da Região, a hipsometria tende a aumentar
significativamente, assim, além do Recife, outras cidades da grande metrópole como
Camaragibe, São Lourenço da Mata, Moreno, Araçoiaba e Abreu e Lima são influenciadas
pelo efeito orográfico, muito embora o alcance de dados numa variabilidade de bairros seja
ainda bastante precária e, por isso, não foi possível neste trabalho tecer informações com
maior exatidão sobre esses municípios.

‘’ Como a linha de costa do estado de Pernambuco é perpendicular à direção predominante dos ventos
(SE), é provável que as nuvens carregadas, ao chegarem na costa recifense, façam seu trajeto
aumentando a sua intensidade à medida que as rugosidades do relevo forcem uma maior turbulência
do ar. Por meio do levantamento dessa hipótese, justifica-se o fato das maiores quantidades
precipitadas serem em direção ao oeste do município (ANJOS, 2020).’’
1
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Figura 03 - Hipsometria da Região Metropolitana do Recife

Fonte: Autores (2021)

Como bem destaca Girão (2004),

o conhecimento geomorfológico surge como

instrumento de grande suporte para o planejamento urbano. A relevância da orientação das
encostas nos panoramas hidroclimáticos encontra-se na dimensão de que estes fatores,
intensificados pela ação antrópica como a retirada da cobertura vegetal, a exemplo, são
responsáveis por ‘’desestabilizar as encostas em materiais sedimentares inconsolidados é o
efeito da fluidificação causado pela adição de água ao material e o corte na base das
encostas, que gera taludes verticais ou subverticais com ângulo muito superior ao ângulo de
repouso do material. A água atua como um lubrificante, ela faz com que o ângulo de repouso
diminua drasticamente e que o material busque um novo estado de equilíbrio’’ (CORREA,
2010).
O maior agravante da característica recifense de fortes precipitações acumuladas em
um curto espaço de tempo é que, neste ínterim, são reveladas as diversas vulnerabilidades
socioambientais presentes na configuração espacial da urbe. Ademais, o que se observa,
tanto no panorama aplicado na cidade do Recife, quanto numa perspectiva mais generalizada,
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é a susceptibilidade das localidades consideradas ‘’de risco’’ serem destinadas àqueles
detentores de pouco capital financeiro, a sucessão de tais fatos, portanto, são ‘’fatalidades’’
retratadas em jornais e notícias. Reiterando a ideia, Hogan et. al.(2001), fomenta que no
Brasil, em um grau exagerado, apenas alguns grupos obtiveram os benefícios da
urbanização/industrialização do século XX. Incutida nestas questões, Duarte et.al. (2015)
alerta para a importância de se analisar os dados diários de precipitação, haja vista os riscos
do seu forte potencial catastrófico. Ainda é possível afirmar que o quantil diário de chuva
extremamente forte na estação mais chuvosa (julho) (X > 50 mm) também foi alcançado em todos
os anos da série, conforme mostrou-se na pesquisa realizada por Wanderley et. al. (2018).

Entre os eventos extremos de precipitação com bastante repercussão no espaço
urbano da cidade, destaca-se o ocorrido entre o intervalo dos dias 13 a 15 de junho de 2019,
quando calculando os totais de precipitação nos três dias , em que o sistema de DOL’s1 atuou
na capital do Estado, foram computados 182,2 mm de chuva pelas estações de dados
automáticos do INMET, dentro de um período de 72 horas na região, montante esse que
corresponde a cerca de 46,3% da precipitação de todo mês de junho no ano de 2019. Como
analisada na série de dados históricos do INMET, chuvas que se estenderam por vários dias
dentre os meses de junho e julho teriam ocorrido pela última vez no ano de 2017, ano mais
chuvoso da série aqui analisada.

1

As Ondas de Leste ou Distúrbios Ondulatórios de Leste (DOLS) é um sistema meteorológico,
considerado de escala sinótica, de suma importância para o regime de chuva em várias regiões
equatoriais do globo; relacionadas a cavados barométricos e elevação da temperatura da superfície do
mar (CHOU, 1990). gerando sobre o Atlântico Sul e deslocando-se de leste a oeste, segundo Espinoza
(1996), atuando em várias regiões tropicais, resultando, geralmente, em altos índices pluviométricos,
uma vez que se trata, na maioria de vezes de nuvens convectivas, exemplificando-se, no Nordeste
Brasileiro.
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Figura 04 - Transtornos ocasionados pelas fortes chuvas no dia 13/06/2019 no bairro de Parnamirim,
Zona Norte do Recife.

Fonte: Reprodução/TV Globo

Como

mencionado

anteriormente,

os

DOLs

são

eventos

que

duram

aproximadamente de 3 a 4 dias com chuvas fortes a moderadas. Tais eventos, por fim, em
seu momento de atuação podem vir a saturar as encostas da região como ocorrido neste ano
de 2019 e em anos anteriores. De acordo com o veículo de notícias locais, G1 PE, ao todo
foram registrados 16 deslizamentos (movimentos de massa) somente em Recife, apenas no
dia 13/06/2019 devido as fortes chuvas, sem vítimas fatais, no Recife. Na cidade de
Camaragibe, o mesmo não pode ser dito. Tal informação é alarmante pois, com base no
Censo de 2010, Recife ocupa o 5º lugar na lista dos municípios brasileiros com maior número
de moradores de áreas propensas a desastres naturais. A Defesa Civil monitoraatualmente 9
mil áreas de risco de deslocamentos de massa que estão ocupadas ou não. Os residentes
dessas regiões são os principais afetados em meio a época de inverno.
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Figura 05 - Queda de barreira provocou mortes em Camaragibe, no Grande Recife

Fonte: Reprodução/TV Globo

Todos os apontamentos supracitados revelam a necessidade das discussões acerca
das estratégias de mitigação dos riscos de desastres e, consequentemente, da construção da
resiliência climática, sempre remontando à ideia inicial proposta na introdução deste breve
estudo de que, conforme reitera Monteiro (2003), a estrutura do Sistema Clima Urbano inclui
obrigatoriamente o natural e aquilo que foi construído pelo homem, sendo indispensável, logo,
a sua consideração enquanto viés sistêmico que reflete o grau das transformações realizadas
a partir dos comportamentos. Em suma, este horizonte torna clara a coparticipação existente
entre o meio natural e o antropogênico.
Ademais, ainda segundo Monteiro (2003), nos trópicos, são os fortes aguaceiros,
como os aqui abordado, que revelam uma das problemáticas ambientais urbanas mais
impactantes das metrópoles nacionais, sendo essencial que os estudos sobre efeitos pluviais
concentrados em cidades de drenagens ineficientes ou atrasadas historicamente, como a do
Recife, por exemplo, que ainda carrega resquícios de um projeto feito para a década de 60,
sejam utilizados no âmbito público.
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4. Considerações finais
Os dados de precipitação analisados na série histórica abordada consorciados ao
mapa hipsométrico mostraram que, no geral, maiores precipitações tendem a ocorrer quando
o relevo apresenta maior rugosidade. A análise estatística descritiva pelo método quantis é
considerada bastante vantajosa, já que permite confrontar e comparar índices pluviométricos
distintos em áreas consideradas homogêneas climaticamente, permitindo identificar áreas
com maior ou menor déficit hídrico. Por fim, conclui-se que os impactos da dinâmica climática
nos meses de junho/julho (e também nos períodos pré-estacionais) são bastantes acentuados
no espaço recifense, haja em vista que há vários atores sejam estes de origem natural, isto
é, agentes do clima e do relevo, ou antrópica, tais como retirada da cobertura vegetal,
corroborando para uma ação erosiva mais intensificada e, consequentemente, movimentos
de massa compelindo a atuação dos sistemas atmosféricos propícios às sazonalidades.
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DIAGNÓSTICO DA TEMPERATURA DE SUPERFÍCIE ATRAVÉS DA ANÁLISE
DO USO E OCUPAÇÃO EM CAUCAIA/CE
BRYAN RODRIGUES DE SOUSA DOS SANTOS1
RESUMO
A expansão dos estudos sobre a correlação clima-cidade tem ocorrido de forma progressiva
nos últimos anos, tanto no Brasil, como no mundo, devido ao processo de crescimento das
áreas urbanas nas últimas décadas, alterando a dinâmica climática dessas áreas. Dentro
desse contexto, o município de Caucaia surge como uma cidade de urbanização emergente
que engloba diferentes formas de uso de seu solo. Assim, o trabalho tem por objetivo
espacializar e compreender as temperaturas de superfície de Caucaia, detectando suas
variações e as causas disso e relacionando esses valores ao uso e ocupação do município.
Para isso se utilizou de um referencial teórico que abarcou os estudos do clima urbano, ilhas
de calor e o processo de ocupação urbana de Caucaia e seus usos do solo, em conjunto com
a produção cartográfica de mapas de Temperatura de Superfície Terrestre-TST e Índice de
Vegetação por Diferença Normalizado-NDVI da área. Através disso pode-se observar que as
áreas urbanizadas e industrializadas, apesar de acumular uma maior energia térmica, os
fatores ambientais amenizam os valores de TST, enquanto as áreas relacionadas à atividade
agropecuária apresentam as maiores temperaturas devido a sua localização geográfica e
áreas de solo exposto. Assim, podendo visualizar que as transformações do espaço natural
influenciam na configuração climática de uma determinada área.
Palavras-chave: Clima Urbano; Temperatura de Superfície; Uso e Ocupação
ABSTRACT
The expansion of studies on the climate-city correlation has occurred progressively in recent
years, both in Brazil and in the world, due to the growth process of urban areas in recent
decades, changing the climatic dynamics of these areas. Within this context, the municipality
of Caucaia emerges as an emerging urbanization city that encompasses different forms of land
use. Thus, the work has the spatial objective and to understand the Caucaia surface
specifications and temperatures, detecting its variations and the causes of this and relating
these values to the use and occupation of the municipality. For that, it uses a theoretical
framework that encompasses the studies of urban climate, heat islands and the urban
occupation process of Caucaia and its land uses, together with the cartographic production of
“Terrestrial Surface Temperature - TST” maps and “Normalized Difference Vegetation Index"
- NDVI” of the area. Through this it can be seen that urbanized and industrialized areas, despite
accumulating a greater thermal energy, environmental factors soften the values of “TST”, while
areas related to agricultural activity have the greatest temperatures due to their geographical
location and soil areas that are exposed. Thus, being able to visualize that the transformations
of the natural space influence the climatic configuration of a certain area.
Keywords: Urban Climate; Surface Temperature; Use and Occupation
1
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1. Introdução
Atualmente mais da metade da população mundial vive em áreas urbanas. No Brasil,
de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística- IBGE (2010), mais de 84% da
população vive nas cidades e é no espaço urbano onde se evidenciam os mais diversos
problemas ambientais e sociais.
No caso do processo de urbanização no Brasil, este ocorreu sem infraestrutura
urbana adequada para evitar a degradação ambiental, onde, mesmo que as cidades não
ocupem uma grande extensão territorial, elas são o principal fator de transformações do meio
natural (AMORIM, 2010). Assim a relação do homem com a natureza, tem a cidade como uma
manifestação de seu poder de transformar a paisagem, utilizando-a para suas necessidades.
O clima por sua vez, apesar de ser parte integrante da natureza, continua a impactar na forma
de organização da sociedade e das cidades. Desse modo, para Oliveira (2014), o clima urbano
pode ser considerado como a expressão máxima da relação entre sociedade e a natureza
Para Monteiro (1976, p. 116) o clima urbano pode ser entendido como “um sistema
que abrange o clima de um dado espaço terrestre e sua urbanização”, pois assim o autor
garante que o clima urbano pode ser encontrado em qualquer área que possua qualquer grau
de urbanização, independente de sua amplitude ou de fatores geoecológicos existentes para
tal denominação.
Dentro desse contexto, o município de Caucaia apresenta uma estrutura urbana em
processo de crescimento espacial, isso gera diferenças nítidas sobre as suas funções, onde
distribuição espacial dessas funções coexistem (OLIVEIRA, 2014). O que torna seus
diferentes tipos de uso ao longo do território, um fator de transformação do clima urbano e por
consequência de sua temperatura superficial.
Portanto, esse trabalho tem como objetivo principal espacializar e compreender a
variação de temperatura de superfície em Caucaia. Para isso, detectando as principais
variações de temperatura superficial e suas causas, relacionando-as aos usos e ocupações
do solo às temperaturas encontradas.
Para que esse objetivo fosse atingido, é necessário se trabalhar com as imagens de
satélite, que segundo Gartland (2010, p.215), “além de servirem como dados vitais para
pesquisas, são também extremamente eficientes para ajudar as comunidades a visualizarem
seus problemas de ilhas de calor”. Desse modo, a aplicação do sensoriamento remoto é uma
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ferramenta importante para obtenção dos dados climatológicos, como a temperatura, bem
como de outras características da superfície, como pontuado nos trabalhos de Monteiro
(1976), Gartland (2010) e Mashiki (2012).
2. Metodologia
2.1. Caracterização da Área
Caucaia (figura 1), é um município localizado ao extremo Norte do Estado, possuindo
uma extensão territorial de 1.223,246 km² que faz fronteira com os municípios de Fortaleza,
Maracanaú, Maranguape e São Gonçalo do Amarante (IPECE, 2021). De acordo com os
dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística-IBGE (2021), é atualmente o segundo
mais populoso do Estado, com uma população estimada de 365.212 habitantes, estando atrás
apenas da capital cearense, Fortaleza.
A grande área territorial do município é uma de suas características mais marcantes,
que além de possuir uma urbanização emergente, com sua situação geográfica favorável ao
crescimento urbano e desenvolvimento de atividades econômicas como o turismo, mineração,
industrialização e agricultura, permite encontrar uma alta diversidade geoambiental em seu
território, apresentando ao norte, a zona costeira, margeada por um extenso tabuleiro prélitorâneo. Ainda é acrescido, pontualmente, por maciços residuais em contato com zonas de
pediplanação ao extremo sul do município (OLIVEIRA, 2014).
Ao processo de ocupação municipal, podemos colocar como força motriz a expansão
metropolitana de Fortaleza, que reconfigura os municípios do seu campo de influência de
acordo com a sua necessidade, onde segundo Lima et al (2020), Caucaia se expandiu em
função de políticas habitacionais, investimentos no turismo e desenvolvimento industrial,
reforçado com a construção do Complexo Industrial e Portuário do Pecém- CIPP em 2001.
Podendo destacar uma concentração urbana desigual centralizada principalmente nos
distritos de Jurema, pelos conjuntos habitacionais e ocupações irregulares em torno dessas
construções e no Centro, que engloba a área de expansão urbana litorânea.
Assim, em decorrência das políticas de incentivo estatais do "Governo das
mudanças" de Tasso Jereissati (1986-1990), as transformações socioespaciais visíveis no
espaço municipal (COELHO, 2017) reflete nas dinâmicas climáticas, principalmente no que
se refere a temperatura de superfície.
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Figura 1: Mapa de Localização de Caucaia/CE

Fonte: Elaborado pelo autor.

2.2. Mapeamento da Temperatura de Superfície e NDVI
A fim de realizar o mapeamento térmico da superfície do município de Caucaia, foi
necessário o apoio de diversos materiais e leituras, visto que se trata de um modelo de
descrição e explicação. Para isso, um levantamento bibliográfico e coletas de dados
cartográficos, climatológicos, populacionais e ambientais foi necessário, além de uma
produção cartográfica afim de analisar as diferenças ao longo dos anos.
Para a construção do referencial bibliográfico, buscou-se livros, monografias, teses,
dissertações e artigos clássicos e contemporâneos que abarcasse as áreas do conhecimento
geográfico que contemplam o tema, tais como trabalhos relacionados às aplicações e
conceitos do climáticos e do clima urbano; os processos de ocupação e as características
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ambientais de Caucaia e a utilização do geoprocessamento para análise da temperatura de
superfície através de seus instrumentos.
O processo de coleta de dados foi a segunda etapa da pesquisa, onde a busca por
dados para compreensão da situação do município, foi necessária. Para obtenção da taxa
pluviométrica, foi utilizado o site da Fundação Cearense de Meteorologia E Recursos Hídricos-FUNCEME, pois este contém as informações climáticas do Estado do Ceará. Para o
recolhimento do material cartográfico foram utilizados os sites do IBGE e IPECE para adquirir
os shapes das delimitações municipais e estaduais e das características ambientais. O
Serviço Geológico Norte Americano (United States Geological Survey-USGS) foi empregado
na obtenção das imagens de satélites utilizados na produção dos mapas.
Para a produção cartográfica desenvolvida neste trabalho foi utilizado o software
ArcGis, versão 10.6.1., tendo como principais produtos os mapas de localização do município,
de Temperatura de Superfície Terrestre-TST e do Índice de Vegetação por Diferença
Normalizado-NDVI, utilizando para esses, as imagens de satélite do Landsat 5 e 8 referentes
aos anos de 2001, 2006, 2015 e 2020, entre os meses de julho (2006), agosto (2015 e 2020)
e setembro (2001), seguindo a órbita 2017/63.
A escolha do recorte temporal se deu devido a dois principais fatores: a
disponibilidade de imagens de satélite que não apresentassem bandas de nuvens e as
mudanças socioeconômicas que o município vem passando nos últimos 20 anos, que
influenciam na organização do espaço caucaiense, podendo destacar a instalação de
indústrias de grande porte com a implantação do CIPP em 2001 e os investimentos no setor
turístico que ocasionaram uma mudança nos espaços litorâneos.
Para a elaboração dos mapas de TST, as bandas espectrais utilizadas correspondem
ao infravermellho termal de ambos os satélites, sendo para o Landsat 5 (Sensor Thematic
Mapper - TM) a banda 6 e para o Landsat 8 (Sensores Thermal Infrared Sensor - TIRS e
Operational Land Image - OLI) a banda 10. Na obtenção dos índices de NDVI, as bandas
utilizadas correspondem ao vermelho e ao infravermelho próximo do sensor TM, sendo as
bandas 3 e 4 para o Landsat 5, e para o Landsat 8 as bandas 4 e 5.
Para o processamento das imagens de satélite na construção dos mapas de TST
foram seguidas as seguintes etapas:
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1. Obtenção dos valores de Radiância Espectral dos satélites Landsat 5 e 8. Para
isso basta seguir as seguintes fórmulas:
- Landsat 5
𝐿𝜆 = (𝐿𝑚𝑎𝑥𝜆 − 𝐿𝑚𝑖𝑛𝜆 /𝑄𝑐𝑎𝑙𝑚𝑎𝑥 −𝑄𝑐𝑎𝑙𝑚𝑖𝑛) ∗ (𝑄𝑐𝑎𝑙 − 𝑄𝑐𝑎𝑙𝑚𝑖𝑛) + 𝐿𝑚𝑖𝑛𝜆
Onde:
𝑳𝝀= Radiância Espectral
𝑸𝒄𝒂𝒍= Valor quantizado e calibrado do pixel em nível de cinza (DN)
𝑸𝒄𝒂𝒍𝒎𝒊𝒏= Valor mínimo do pixel em níveis de cinza (DN=1)
𝑸𝒄𝒂𝒍𝒎𝒂𝒙= Valor máximo do pixel em níveis de cinza (DN=255)
𝑳𝒎𝒊𝒏𝝀= Radiância espectral mínima
𝑳𝒎𝒂𝒙𝝀= Radiância espectral máxima
- Landsat 8
𝐿𝜆 = 𝑀𝐿 𝑄𝑐𝑎𝑙 + 𝐴𝐿
Onde:
𝐿𝜆 = Radiância espectral
𝑀𝐿 = Fator multiplicativo de redimensionamento da banda
𝑄𝑐𝑎𝑙 = Valor quantizado e calibrado do pixel em nível de cinza (DN)
𝐴𝐿 = Fator aditivo de redimensionamento da banda (0.1000)
2. Extrair a Temperatura de Superfície em Kelvin seguindo a fórmula que vale para
ambos os satélites:
𝑇 = 𝐾2/ 𝐼𝑛 (𝐾1/𝐿𝜆 + 1)
Onde:
T = Temperatura de superfície terrestre
K1 = Constante de calibração 1 da banda termal
K2 = Constante de calibração 2 da banda termal
L𝜆 = Radiância espectral (W/m2.sr.μm)
3. Por fim, basta converter a Temperatura que está em Kelvin para Celsius através
da fórmula:
“TK” - 273.15
Onde o “TK” é a imagem obtida do processo anterior.
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Agora, quanto ao processamento das imagens de satélite para construir os mapas
de NDVI é necessário se utilizar da fórmula:
𝐹𝑙𝑜𝑎𝑡 (𝑁𝐼𝑅 − 𝑅𝐸𝐷) / 𝐹𝑙𝑜𝑎𝑡 (𝑁𝐼𝑅 + 𝑅𝐸𝐷)
Onde:
Float = Função matemática
NIR = Faixa espectral do infravermelho próximo
RED = Faixa espectral do vermelho
Na construção do NDVI apenas uma única fórmula é aplicada em ambos os satélites,
porém, se atentando às respectivas bandas dos satélites. Através da produção dos mapas de
TST foi possível conhecer quais as áreas que detinham maior quantidade de calor e se isto
está relacionado à questão do tipo de uso que se está dando naquele local e se os fatores
ambientais, como a vegetação, têm influência nesses resultados, por isso sendo necessário
a aplicação do NDVI.
3. Resultados e discussão
A evolução de ocupação do município, associado a diversidade paisagística com
áreas de sertão, de serra e de litoral com diferentes tipos de usos e atividades econômicas
(COELHO, 2017) e a análise dos dados atmosféricos coletados, foram essenciais para gerar
como produto-resultado um mapa de TST e NDVI (figura 2) que permite compreender como
a temperatura de superfície se espacializa ao longo dos últimos 20 anos no município e se
esse comportamento está interligado a fatores ambientais, sociais e econômicos.
A partir do mapa é possível observar que o município apresenta dois predomínios de
temperaturas superficiais diferentes, onde ao norte temos valores de temperatura superficial
igual ou menor que 29ºC de modo geral, enquanto ao sul apresenta temperaturas de
superfície maiores que 27ºC para todos os anos. Esse fato está associado diretamente a
topografia do município, onde os maciços residuais presentes no centro funcionam como uma
barreira, impedindo que a umidade que a brisa marítima trás, adentre no interior do município.
Associado a isso, “o relevo tem efeito atenuador sobre a temperatura, principalmente porque
a temperatura do ar normalmente diminui com a altitude crescente a uma taxa média de 0,6°
C por 100 metros” (AYOADE, 2012, p.53), por esse motivo, nos maciços residuais é onde
pode-se encontrar as menores temperaturas, juntamente com os corpos hídricos.
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Figura 2: Mapa de Espacialização da TST e do NDVI de Caucaia nos últimos 20 anos.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Esse fato pode ser constatado quando comparado ao NDVI, onde as áreas de maior
presença de atividade vegetacional é exatamente a mesma localização dos maciços residuais
e de corpos hídricos, tendo por consequência as áreas de temperaturas superficiais amenas.
Em contrapartida, as áreas que apresentam as temperaturas mais elevadas, acima de 30ºC,
são as áreas que apresentam solos expostos, conferindo assim uma maior temperatura, como
coloca Mashiki (2012, p. 44):
O solo exposto, sem cobertura vegetal, possui alta amplitude térmica,
aquecendo rapidamente durante o período de exposição solar, levando a
conseqüente elevação de temperatura durante o dia, aumentando a
irradiação de calor e a temperatura em seu entorno.

É importante destacar que grande parte da área urbanizada do município está
localizada a nordeste do município, onde se localiza a sede e o distrito da Jurema, a essas
áreas podemos encontrar as temperaturas médias de 27ºC a 29ºC para todos os anos. Por
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mais que essas áreas concentram uma grande quantidade de energia térmica, como coloca
Amorim (2010), elas também recebem influência dos fatores ambientais que amenizam a sua
temperatura. Podendo destacar como principais fatores ambientais que influenciam o controle
da temperatura dessas áreas a brisa marítima, devido a proximidade ao litoral, e a presença
de áreas de preservação, como Parque Botânico na entrada da cidade de Caucaia e a APA
do Rio Ceará, que preserva a vegetação nativa e o corpo hídrico.
A zona litorânea, por mais que grande parte dela esteja concentrada dentro da área
de ocupação da sede municipal, tem seu processo de uso e ocupação divergente ao processo
que aconteceu ao centro e a Jurema, o que acaba por refletir assim nos valores de sua
temperatura, encontrando-se entre 27ºC a 32ºC, de acordo com a área observada e o ano. A
concentração urbana na zona litorânea pode ser colocada como um fator determinante para
esses valores de temperatura. Pereira (2009) e Araújo et al (2010), em seus trabalhos sobre
a ocupação do litoral de Caucaia, colocam que essa área tem se consolidado como uma zona
turística importante para o Estado e por isso atrai cada vez mais empreendimentos imobiliários
voltados para as práticas turísticas. Assim, além de modificar a cobertura do solo, o aumento
das áreas construídas contribui com o aumento do armazenamento térmico e por
consequência da temperatura. Os campos de dunas e a faixa de praia também influenciam
para que essa área registre temperaturas superficiais elevadas devido à baixa absorção e alta
emissão de calor.
Contudo, o espaço litorâneo, “além da dinâmica imposta pelas demandas vinculadas
às atividades de lazer e morar, evidencia se a função portuária” (PEREIRA, 2009. p.54),
podendo pontuar a instalação do Complexo Industrial e Portuário do Pecém-CIPP, que além
de trazer um maior desenvolvimento econômico para o Estado e para os Municípios de São
Gonçalo do Amarante e Caucaia, acarretou uma modificação na paisagem com a instalação
de empresas de diversos ramos, como siderurgia, eólica, saneamento básico e energia
elétrica; podendo destacar o aumento de temperatura como uma dessas modificações, ou
seja, “as propriedades térmicas hidrológica da superfície terrestre, assim como seus
parâmetros

aerodinâmicos

são

modificados

pelos

processos

de

urbanização

e

industrialização” (AYOADE, 2012, p.300).
Além do impacto direto na temperatura do município, a presença da CIPP gera
impactos indiretos pela ação de outras atividades econômicas, podendo destacar a mineração
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como uma dessas atividades, além da urbanização já citada anteriormente. Sobre a
mineração, Vieira (2017), coloca que a extração de blocos de rochas, que alimentam as obras
do Complexos, traz o impacto da supressão da vegetação que “tem ligação direta com a perda
da biodiversidade, afugentamento e estresse da fauna local, processos erosivos,
movimentação de terra e assoreamento de drenagens a jusante” (VIEIRA, 2019, p.69),
portanto, aumentando as temperaturas pela modificação de seus elementos reguladores.
Agricultura, entretanto, tem sua ocupação mais voltada à zona sul do município,
podendo destacar o distrito de Sítios Novos como uma área com maiores atividades agrícolas,
onde de acordo com o mapa é uma área com uma variação de temperatura entre 27ºC e
32ºC, podendo atingir temperaturas maiores que 35ºC em anos secos. Essas temperaturas
são atingidas pelas áreas de solos expostos existentes na região devido às atividades
agrícolas, bem como por influência do relevo, já que a área se encontra no sotavento dos
maciços. Desse modo, a necessidade de se ter um ano com pluviosidade regular, é um fator
chave para o desenvolvimento da vegetação e diminuição da temperatura na área.
O ano de 2015 se caracteriza como o ano mais quente, dentre os anos estudados
neste trabalho, como a figura 3 apresenta. Isso está relacionado ao fato de os anos anteriores
terem sido de seca, onde os índices totais de precipitação pluviométrica não chegaram a
1000mm/ano (figura 3). Desse modo, 2015, é o primeiro ano com uma pluviosidade próxima
de sua média de 1300 mm/ano nos últimos três anos, quebrando assim o ciclo da seca que
atingia o município.
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Figura 3: Gráfico da Pluviosidade dos anos

Fonte: Elaborado pelo Autor.

Esse

fato,

provavelmente,

repercutiu

na

temperatura

municipal,

onde

aproximadamente o território inteiro se encontra na faixa de temperatura de 27ºC a 29ºC. As
demais temperaturas foram refletidas de acordo com sua organização espacial e ambiental,
onde pode-se destacar que as áreas dos maciços residuais, corpos hídricos e Áreas de
Proteção Ambiental-APA, como a APA do Rio Ceará e da Lagoa do Cauípe, continuaram
apresentando as temperaturas abaixo de 26ºC.
As áreas com temperaturas superiores a 30ºC, seguindo o padrão dos anos
anteriores, podem ser observadas estando presente na zona litorânea, bem como também ao
leste, na área de barlavento; e ao sul. As áreas de temperatura igual ou superior a 35ºC são
percebidas justamente onde possui solo exposto, assim como apresentado no NDVI do
mesmo ano.
Enquanto isso, os anos de 2001 e 2020, apresentaram uma espacialização da TST
semelhante, podendo dar destaque ao ano de 2020 que teve uma taxa pluviométrica acima
da média, atingindo uma precipitação de 1800 mm/ano (figura 3), o que consequentemente
afetou a temperatura municipal, assim sendo possível observar uma redução de temperatura
na zona litorânea, ao Leste e no Sul, chegando na faixa dos 27ºC a 29ºC, enquanto a
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temperatura de 21ºC a 23ºC continuou se localizando principalmente nos maciços residuais
e nos corpos hídricos, porém com um pequeno aumento de área dentro dessa faixa de
temperatura. Em contrapartida, as temperaturas na faixa dos 30ºC tiveram uma redução
significativa, ficando localizada em pequenas áreas ao sul e leste do município, ainda
relacionado principalmente à presença de solos expostos; e na zona litorânea, como
consequência da ocupação urbana e do impacto da CIPP que ainda não havia sido
inaugurada no registro da imagem de 2001.
4. Considerações finais
Caucaia, vem se tornando progressivamente uma cidade influente economicamente
no cenário cearense e nacional, diante disso diversas atividades econômicas são encontradas
dentro de seu território, onde dentro desses usos podemos destacar a ocupação urbana e as
atividades turísticas, industriais e agropecuárias como principais fatores de modificação da
paisagem natural no município, repercutindo na sua dinâmica climática.
Como resultados obtidos do trabalho, podemos observar que os fatores ambientais
em conjunto com os diferentes tipos de usos do solo influenciam na variação das temperaturas
superficiais ao longo do município, podendo destacar as áreas de ocupação urbana e
industrial como pontos de temperatura superficial elevada, que em decorrência de fatores
ambientais, como presença de vegetação e brisas marítimas, têm de superfície amenizadas.
Enquanto isso, as áreas onde ocorre a agropecuária apresentam em alguns anos as maiores
temperaturas superficiais, justamente por serem áreas mais afastadas do oceano e com a
presença de solos expostos pela atividade agrícola.
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CONSIDERAÇÕES SOBRE MICROCLIMAS E PAISAGEM NA ESTAÇÃO
ECOLÓGICA DA UFMG EM BELO HORIZONTE-MG
CARLOS HENRIQUE JARDIM1
ANA CAROLINA NOVAES DE ANDRADE2
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RESUMO
O objetivo do presente artigo foi caracterizar os microclimas da Estação Ecológica da UFMG
e, de forma adicional, produzir informações para elaboração do plano de manejo desse
espaço, com base no conhecimento sobre a organização da paisagem. Foram utilizados
registradores automáticos de temperatura e umidade relativa do ar, instalados em diferentes
pontos amostrais no período entre 10/01 a 26/05/2020. A análise considerou a relação entre
as condições de tempo meteorológico com as características do ambiente (topografia,
vegetação e fatores urbanos, principalmente). Os resultados mostraram a susceptibilidade de
ambientes degradados à entrada de radiação solar e trocas de calor com o ambiente urbano
limítrofe, influência variável dos equipamentos urbanos e a importância ecológico-climática de
ecossistemas florestais.
Palavras-chave: estação ecológica, microclimas, vegetação, áreas urbanas.
ABSTRACT
The objective of this article was to characterize the microclimates of the Ecological Station of
UFMG and, additionally, to produce information for the elaboration of the management plan of
this space, based on the knowledge about the organization of the landscape. Automatic air
temperature and relative humidity recorders were used, installed in different sampling points
in the period between 01/10 to 05/26/2020. The analysis considered the relationship between
meteorological weather conditions and the characteristics of the environment (topography,
vegetation and urban factors, mainly). The results showed the susceptibility of degraded
environments to the entry of solar radiation and heat exchanges with the neighboring urban
environment, the variable influence of urban equipment and the ecological-climatic importance
of forest ecosystems.
Keywords: ecological station, microclimates, vegetation, urban areas.
1. Introdução
Um dos produtos das pesquisas em geografia reside na compartimentação do
espaço, agrupando componentes com gênese e características semelhantes (clima, relevo,
1
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solos, vegetação, agricultura, áreas urbanas etc.). Esse tipo de intervenção visa conferir
ordem em meio ao caos dos ambientes naturais e antrópicos, ou seja, é muito mais fácil se
organizar num ambiente onde cada porção possui denominação própria acompanhada da
descrição/explicação da organização de seus atributos.
É evidente que nem sempre esse objetivo é atingido: mesmo tendo sido a Terra
mapeada em escalas generalizantes, ainda faltam mapas de detalhe e, mais do que isso,
faltam um número incontável de explicações ao redor dos processos por trás de eventos
climáticos, geológicos, biológicos, sociais etc. Os ambientes terrestres são dinâmicos,
modificando-se ao longo do tempo, o que exigiria, também, novos e constantes
desenvolvimentos de pesquisas, inclusive como solução dos problemas resultantes da
intervenção humana sobre o ambiente. No caso do clima, por exemplo, o crescimento das
cidades apoiado em planejamento precário (principalmente no mundo tropical) introduziu
novos e diferentes componentes físicos e químicos que, ao interagirem com a atmosfera,
produzem e/ou reforçam fenômenos como os climas urbanos (LIMA et al, 2012).
As cidades e, principalmente, as metrópoles atuais, constituem-se num dos principais
fenômenos sociais modernos, mesmo abrangendo área superficial limitada (a área construída
das cidades ao redor do mundo é inferior a 1% da superfície do planeta), concentrando
funções e democratizando a distribuição de poder. Apesar disso, esses espaços também
concentram problemas e parte deles decorre da (quase) ausência de habitats naturais, onde
é possível verificar o desenvolvimento de processos naturais (influência da vegetação na
formação de microclimas, formação de solos, reposição de água para o lençol freático e
aquíferos, biodiversidade etc.).
Isso, evidentemente, não significa condenar os projetos humanos de ocupação do
espaço, mas, sobretudo, compatibilizar a sua ocupação com medidas de conservação
considerando a “capacidade de suporte” dos ambientes naturais (DREW, 1989).
No contexto da cidade de Belo Horizonte, terceira maior região metropolitano do país
(atrás de São Paulo e Rio de Janeiro), a Estação Ecológica (EECO) da Universidade Federal
de Minas Gerais (figura 1) se destaca como “área verde”, somando-se aos 12,6% de espaços
com essas características. Possui 114 ha de área situados em trecho do alto vale do córrego
Mergulhão, em ambiente de colinas convexas e valores de altitudes entre 820 m e 860 m, em
área de transição fito-florística, com biótopos representativos de Mata Atlântica e Cerrado,
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além de áreas degradas em diferentes estágios de recomposição e espécies exóticas
(ANDRADE e JARDIM, 2020), sobre latossolos vermelho-amarelo, resultado da pedogênese
do granito-gnaisse enriquecido de ferro (MIRANDA et al. 1997). As características gerais do
clima descrevem o tipo tropical com chuvas sazonalmente distribuídas, concentradas entre
outubro a março (>80%), com total médio anual de 1463,7 mm e temperatura média anual de
21,1°C (DNMET, 1992).
Esse espaço no interior do campus Pampulha da UFMG tem sido utilizado para o
desenvolvimento de inúmeras pesquisas, com temáticas diversificadas, e atividades didáticas
voltadas para educação ambiental.
É evidente que a EECO não está isolada do ambiente urbano limítrofe, sendo
diretamente influenciada pelo clima urbano de Belo Horizonte: “O artefato físico criado pela
urbanização, integrado ao suporte geoecológico em que se insere, dinamizado pelos fluxos
urbanos, é que constitui o operando do sistema S.C.U., cuja estrutura é penetrada e percorrida
por fluxos energéticos do operador: a atmosfera” (MONTEIRO, p.41, 2003). Trata-se,
portanto, de uma via dupla, cujas interações ocorrem tanto a partir da superfície quanto da
própria atmosfera.
Isso confere características próprias ao Sistema Climático Urbano (S.C.U), onde é
possível observar a organização de microclimas em razão dos diferentes biótipos vegetais,
fatores topográficos, influência das áreas urbanas e de fatores dinâmicos associados à ação
das massas de ar: “Na estrutura urbana, as áreas verdes [...] desempenham grande papel
pela riqueza das combinações dos seus atributos na qualidade ambiental urbana [...]
Deveriam, pois, ser elementos obrigatórios na cidade intertropical [...]” (MONTEIRO, p.56,
2003). Por outras palavras, a presença de vegetação em áreas urbanas deve ser vista sob
múltiplos aspectos, incluindo o paisagismo, conforto térmico e higrométrico do ar, ecológicoambiental etc.
Considerando a discussão anterior, o objetivo deste artigo foi contribuir para a
compreensão da organização dos microclimas no espaço urbano e os fatores que
condicionam sua formação, evidenciar a importância da vegetação como controle das
variáveis

microclimáticas

e,

por

fim,

apresentar

elementos

para

se

discutir

a

compartimentação dos microclimas e de organização da paisagem na Estação Ecológica da
UFMG para fins de planejamento ambiental-territorial.
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Figura 1: Localização da área de estudo e distribuição dos pontos amostrais no interior da Estação
Ecológica da UFMG.

2. Metodologia
Os dados utilizados na pesquisa foram provenientes de fontes bibliográficas e
trabalhos de campo, resultado do desenvolvimento conjunto de projetos de extensão e de
pesquisa de iniciação científica desde agosto de 2019 (PROEX e PRPQ-UFMG).
O equipamento básico utilizado nas mensurações foram registradores automáticos
de temperatura e umidade relativa do ar (Dataloggers modelo Icel HT 4000), instalados no
interior de abrigos construídos em pvc para homogeneizar os ambientes de coleta,
posicionados a 1,5 m da superfície, privilegiando o máximo de ventilação e reduzindo o
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impacto da radiação solar sobre o equipamento de registro. Detalhes sobre a construção,
instalação e testes desse aparato podem ser encontrados em Jardim (2018).
Os locais escolhidos (figuras 1 e 2) incluíram 05 pontos amostrais: o ponto
denominado de Bambuzal (19°52'44.57"S; 43°58'28.09"O; 841 m), formado por estrato
homogêneo e elevada cobertura foliar, inviabilizando a entrada de parte significativa da
radiação solar direta; a Mata Atlântica (19°52'56.27"S; 43°58'21.2"O; 860 m) possui
características similares às do posto anterior em termos de obstrução pelo dossel arbóreo,
apesar do estrato heterogêneo; o Cerrado (19°52'39.52"S; 43°58'18.24"O; 840 m) apresenta
vegetação arbórea menos densa e mais espaçada, facilitando a entrada da radiação no solo
e circulação do ar; o posto da estação meteorológica INMET-Pampulha (19°53'2.14"S;
43°58'9.71"O; 854 m) situa-se em topo de vertente com vegetação de porte herbáceo; o ponto
nomeado de Sede (19°52'25,47"S; 43°58'21,33"O; 847 m) está próximo da administração da
Estação Ecológica em área descampada com gramado; o vertedouro (19°52'30,21"S;
43°58'27,43"O; 820 m) apresenta o menor valor de altitude e está cercado por fragmentos
vegetação arbórea densa, similar ao posto da Mata Atlântica a poucos metros do córrego
Mergulhão, no contato com vegetação herbáceo-arbustiva em desenvolvimento sobre terreno
de área colmatada de superfície lacustre.
Os dados foram mensurados de forma contínua em intervalos de 60 minutos, no
período compreendido entre de 10/01 a 26/05/2020. Posteriormente foram elaborados tabelas
e gráficos, cuja análise considerou as características físicas de cada ambiente de coleta, os
termos do balanço de radiação (VIDE, 1999) e as características do tempo meteorológico
(JARDIM e GALVANI, 2018).
Os dados de microclimas, juntamente a outras informações ambientais relativas às
características da vegetação, solos, topografia e influência urbana, foram utilizados para
embasar a discussão sobre a compartimentação climático-ambiental, tomando-se como
critério a relativa homogeneidade da paisagem, conforme discussão de Bertrand (1972),
orientando-se pelos componentes mais evidentes do quadro ambiental, que no caso é a
vegetação e, secundariamente, o relevo e a influência da área urbana.
Esse critério não suprime a mensuração de outras variáveis, evidentemente, e
também não exclui a possibilidade de no futuro realizar as mesmas mensurações com maior
quantidade de equipamento automático. Entretanto, diante da incapacidade de efetuar essas
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mensurações de forma detalhada, esse procedimento tem-se mostrado satisfatório podendo
ser verificado em diversos trabalhos de pesquisa, adotando-se como referencial a escolha de
pontos representativos de determinada característica da paisagem.
Figura 2: Características dos ambientes onde foram mensurados os dados de temperatura e
umidade relativa do ar no interior da Estação Ecológica da UFMG: 1. Sede Administrativa da Estação
Ecológica; 2. Vertedouro; 3. Bambuzal; 4. Cerrado; 5. Mata Atlântica; 6. Estação Meteorológica
Pampulha-INMET; 7. Detalhes do abrigo meteorológico e do registrado automático (datalloger)
utilizado.

Fonte: fotos Ana Carolina Novaes e Carlos Jardim.

3. Resultados e discussão
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A partir dos dados obtidos no período de monitoramento (tabela 1), apoiado em
Andrade et al. (2019) e Andrade e Jardim (2020), verifica-se que os postos da área da estação
meteorológica do INMET-Pampulha e da Sede Administrativa da EECO foram os que
apresentaram os maiores valores de temperatura média do ar e, também, os de maior valor
médio de amplitudes térmicas e higrométrica. O INMET apresentou média de temperatura de
22,0°C e umidade de 74%, seguido pelo posto da Sede Administrativa com 21,5°C e 75%. De
forma comparativa, mas no outro extremo dentro do quadro de variações obtidas, com
menores valores, a Mata Atlântica registrou, respectivamente, 20,1°C e 82%, seguida pelo
posto do Bambuzal com 20,3°C e 81%.
Embora o posto do Vertedouro tenha registrado menor valor de temperatura média
do ar do que os postos da Mata Atlântica e Bambuzal, com 19,4°C, o valor de amplitude
térmica foi muito elevado, com 25,6°C (o segundo maior valor de amplitude foi registrado na
estação INMET com 22,3°C sendo o menor registrado na Mata Atlântica com 17,9°C),
atestando a influência de outros fatores que condicionaram fortemente essa variação, que no
caso refere-se à topografia desse espaço, em área rebaixada de fundo vale, que condiciona
o acúmulo de ar frio decorrente da formação do vento catabático.
Tabela 1: Valores máximos e mínimos absolutos e médios de temperatura do ar (°C), de umidade
relativa do ar (%) e de amplitudes obtidos no período entre 10/01 a 26/05/2020.
Temperatura Bambuzal
Cerrado
Mata
INMET
Vertedouro
Sede
do ar (°C)
Atlântica
Pampulha
Máximas
29,5
31
29,4
33,5
33
34,8
Mínimas
9,8
11,2
11,5
11,2
7,4
11
Média
20,3
20,4
20,1
22
19,4
21,5
Amplitude
19,7
19,8
17,9
22,3
25,6
23,8
Umidade
Bambuzal
Cerrado
Mata
INMET
Vertedouro
Sede
relativa (%)
Atlântica
Pampulha
Máximas
95
94
95
93
93
93
Mínimas
50
46
51
31
47
39
Média
81
80
82
74
80
75
Amplitude
45
48
44
62
46
54

As variações obtidas entre os postos, quando analisadas comparativamente, são
explicadas

pelas

características

desses

ambientes,

representados

pela

estação

meteorológica do INMET e da Sede Administrativa, favorecerem a entrada e saída de
irradiação solar e advecção de calor e umidade, e pelo fato se constituírem em ambientes
abertos, com vegetação de porte herbáceo, o que resulta, também, em elevados valores de
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amplitude térmica e higrométrica do ar. O calor resultante do aquecimento da superfície é
rapidamente transferido para o ar por contato, inicialmente, e por processos de transferência
turbulência posteriormente. A umidade do ar, tanto as parcelas resultantes de processo de
advecção, evapotranspiração e de evaporação do solo, não encontram condições de
permanência nesses ambientes, livre de obstáculos, dissipando-se para outros ambientes.
O Bambuzal e a Mata Atlântica mostraram os menores valores de temperatura e de
amplitudes térmicas (tabela 1). Ao contrário da Sede Administrativa e do INMET, ambas as
estações amostrais possuem predomínio de estrato vegetal de porte arbóreo (>4 m) e densa
cobertura foliar, que intercepta a entrada de radiação solar, além de fontes adicionais de
umidade que chegam ao ambiente pela evapotranspiração vegetal e pela evaporação do solo,
reduzindo a quantidade de calor sensível e aumentando a disponibilidade de calor latente pela
evaporação da água. Deve-se considerar, também, a baixa transmissividade de calor pelo
tecido vegetal e o trânsito de calor advectado de áreas externas, conservando o baixo saldo
radiativo e de umidade, resultando em menores valores de temperatura do ar, menor valor de
amplitude térmica e maior valor de umidade do ar.
O último ponto considerado na análise, foi o posto do Cerrado, cujos valores de
temperatura e umidade relativa do ar, de acordo com a tabela 1, situaram-se em patamar
intermediário entre os postos com maiores valores de temperatura e menores valores de
umidade (INMET e Sede Administrativa) e menores valores de temperatura e maiores de
umidade (Mata Atlântica e Bambuzal). E uma parte importante que explica a causa dessas
variações reside nas características de cobertura vegetal desse ponto, com predomínio de
estrato arbóreo de baixo porte (< 4 m), mas sem estratos secundários como ocorre na Mata
Atlântica com menor cobertura foliar, o que favorece a entrada de irradiação solar,
aumentando o saldo de calor nesse ambiente, e de remoção de umidade pela advecção do
ar (lembrando que quanto menos umidade, menor a possibilidade de converter calor sensível
em calor latente, aumentando os valores de temperatura do ar).
A segunda parte dos resultados refere-se à compartimentação do espaço e apoia-se
nos resultados obtidos anteriormente sobre microclimas. Deve-se frisar, no entanto, que a
discussão aqui apresentada se constitui num esboço, importante para a espacialização das
unidades climático-ambientais em futuro próximo, uma vez que os trabalhos de pesquisa
ainda então em andamento e já existe uma proposta nesse sentido apresentada por Jardim e
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Monteiro (2014), realizada anteriormente, apoiada em período menor de monitoramento e
ênfase nos aspectos climáticos.
Como se trata de uma proposta que caminha no sentido de uma síntese dos
resultados, optou-se por uma simplificação inicial, reduzindo basicamente a três unidades,
indicativas de ambientes menos degradados, degradados e em patamar intermediário.
A Mata Atlântica e o Bambuzal seriam indicativas do primeiro, com menor número de
sinais de degradação evidentes (erosão, influência de áreas urbanas externas, vegetação de
área degradada etc.). A relativa estabilidade desses ambientes, alcançadas de diferentes
formas através de estágios de sucessão vegetal da Mata Atlântica e introdução de espécie
exótica no caso do Bambuzal, garante no caso da Mata Atlântica a formação de um ambiente
propício a manutenção de outros ecossistemas (estratos de vegetação e biodiversidade
animal) e o desenvolvimento de processos naturais como a formação de solos e infiltração de
água, sem evidências aparentes de ação de processos erosivos. O Bambuzal também
apresenta essas características, embora se constitua em ambiente menos biodiverso em
função da própria homogeneidade do tipo vegetal.
Os ambientes caracterizados pela estação meteorológica do INMET e da Sede
Administrativa são os mais degradados, constituídos e mantidos artificialmente pela ação
humana sobre esses espaços. Como foi visto são os ambientes que experimentam os valores
mais elevados de temperatura do ar, de amplitudes térmica e higrométricas e de menor
umidade relativa do ar. A vegetação arbórea esparsa da Sede Administrativa cumpre papel
paisagístico, muito mais do que ambiental e, no caso da estação do INMET, sua situação em
topo de interflúvio e a retirada da vegetação de porte arbustivo-arbórea é norma obrigatória
da Organização Meteorológica Mundial, visando o registro dos elementos atmosféricos locais
e regionais sem o comprometimento microclimático com variáveis do relevo e desse tipo de
vegetação.
A própria ausência de evidências de degradação aparente também é mantida
artificialmente nesses espaços, constantemente modificados por trabalhos de jardinagem e
de manutenção das ruas de terra que ligam a entrada principal até a sede administrativa, que
de outra forma se transformariam em caminhos preferenciais de água de enxurrada durante
a estação chuvosa e, consequentemente, de desenvolvimento de processos erosivos.
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O Cerrado e o Vertedouro mostraram características intermediárias, aproximando-se
tanto dos postos da Mata Atlântica e Bambuzal quanto daquelas mostradas no INMET e Sede
Administrativa. Mesmo assim, o posto do Cerrado agrega condições que garantem um
patamar relativo de conservação melhor do que o Vertedouro, com menor influência da área
urbana limítrofe à EECO. O vertedouro situa-se no limite da EECO com a rua Prof. Moacir
Gomes de Freitas, próximo à entrada da Av. Presidente Carlos Luz, em frente à faculdade de
Odontologia, e no contato entre as Unidades de Mata Atlântica e a área degradada (em
recuperação natural) formada por extensa superfície colmatada de uma antiga superfície
lacustre com vegetação de porte herbáceo-arbustiva.
4. Considerações finais
É evidente o controle microclimático da vegetação, mesmo compartilhando
simultaneamente essa qualidade com outros controles climáticos. Entretanto, deve-se ficar
atento e não assumir determinados estereótipos a respeito do papel desse fator ou controle
climático ou, até mesmo, generalizando o seu efeito para escalas superiores nunca
devidamente avaliadas. Para todos os efeitos, as áreas desérticas cumprem papel climáticoecológico tão importante quanto as áreas florestais.
Outro tópico importante refere-se ao papel das áreas verdes e sua relação com o
clima urbano, ainda mais considerando o contexto eminentemente urbano da Estação
Ecológica. Não se trata apenas do seu papel em termos de conforto térmico, efetuado por
algumas espécies arbóreas, histórica e culturalmente selecionadas pelas sociedades
humanas, mas do seu papel ecológico, de manutenção da biodiversidade e de ecossistemas
associados, e no desenvolvimento de processos naturais ligados ao clima, solos, relevo etc.
Na espacialização dos microclimas identificados, alvo de trabalho posterior, existe a
possibilidade de incorporar outros tipos de informações, além daquelas ligadas ao clima,
apresentadas no esboço ao final dos resultados. O que é importante para o cenário urbano
de Belo Horizonte, com intensa alteração ambiental e problemas típicos associados às
características do clima urbano.
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APLICAÇÃO DA ANÁLISE RÍTMICA NA INTERPRETEÇÃO DE EXTREMOS DE
CHUVA EM JANEIRO DE 2020 EM BELO HORIZONTE-MG
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RESUMO
Os eventos extremos de chuva podem ser caracterizados pela ocorrência de elevados totais
em reduzido intervalo de tempo, cujos impactos são, muitas vezes, amplificados
negativamente por alterações introduzidas no ambiente (modificações da rede hidrológica,
pouca disponibilidade de áreas verdes etc.). Utilizando como exemplo os episódios de chuva
concentrada do mês de janeiro de 2020 em Belo Horizonte (Minas Gerais–Brasil), o objetivo
deste artigo foi aplicar a “análise rítmica” para compreensão da relação entre a dinâmica
atmosférica com o impacto pluvial produzido na cidade. Os dados foram obtidos de estações
meteorológicas locais da rede oficial do INMET e de informações veiculadas pela internet. Os
resultados reforçaram a necessidade de se considerar os desvios nas variações desse
atributo e adoção de medidas preventivas.
Palavras-chave: chuvas; desvios; variabilidade climática; impactos ambientais.
ABSTRACT
Extreme rain events can be characterized by the occurrence of high totals in a short period of
time, and the impacts are often amplified negatively by changes introduced in the environment
(changes in the hydrological network, unavailability of green areas, etc.). Using as an example
the episodes of concentrated rain in January 2020 in Belo Horizonte (Minas Gerais – Brazil),
the objective of this article was to apply the “rhythmic analysis” to understand the relationship
between atmospheric dynamics and the rainfall impact produced in the city . The data were
obtained from local meteorological stations from the official INMET network and from
information transmitted over the internet. The results reinforced the need to consider deviations
in variations of this attribute and the adoption of preventive measures..
Keywords: rains; deviations; climatic variability; environmental impacts.
1. Introdução
Uma das principais características do clima é sua variabilidade, fato muitas vezes
confundido com “mudança climática”. Independente da vontade humana, o clima continuará
sua evolução natural, o que torna redundante o qualificativo “mudança”. Isso não significa que
1
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o ser humano não se constitua em um fator climático e, embora sua influência seja limitada à
espaços microclimáticos (ou, no máximo, local, como mostram os climas urbanos), ela pode
aparecer junto às escalas superiores (regional e zonal) reforçando os efeitos ou impactos da
ação das massas de ar e/ou centros de ação ciclonais e anticiclonais sobre determinado local.
Apenas para citar um exemplo, a seca de 2014 (944,1 mm/ano de chuvas em Belo
Horizonte), como foi observado por diversos autores (JARDIM, 2015; MARENGO et al., 2015),
guardou estreita relação com a ação do Anticiclone Subtropical do Atlântico Sul (ASAS), cujo
espectro de ação espacial envolve partes da América do Sul, porções tropicais e subtropicais
do Atlântico Sul e centro-sul da África. Especificamente, no caso da seca do sudeste, não
apenas a ação desse sistema estava presente (que ocorre durante todo o ano), mas a sua
permanência durante vários meses seguidos, caracterizada pelo elevado valor de pressão e
divergência em superfície da coluna de ar descendente, aquecendo o ar (aquecimento
adiabático) e inibindo a ação de outros sistemas atmosféricos instáveis.
Entretanto, não se tratou de fato inédito, com repercussões semelhantes nos anos
de 1963 (497,0 mm), 1970 (1129 mm), 1977 (1203,5 mm), 1981 (1084,2 mm), 1990 (1039,6
mm), 2007 (1163,2 mm), 2017 (1169,9 mm) e 2019 (997,9 mm). Situações contrárias, de
excedentes de chuva, também estão presentes, com totais próximos ou superiores a 2000
mm/ano (1962, 1964, 1965, 1983, 1989, 1991, 2008, 2009, 2011 e 2020).
Portanto, em se tratando de escalas superiores, a influência humana não se constitui
em fator de causa ou gênese, aparecendo somente nos efeitos ou consequências,
intensificando ou atenuando determinados processos, com repercussões benéficas ou não
para o ambiente. Podendo-se argumentar, apoiado em Monteiro (1971), que os desvios são
tão importantes quanto aos valores que se aproximam das médias, sendo a média uma
abstração matemática.
A compreensão ao redor da gênese, dinâmica e das próprias condições horáriodiárias relativas ao tempo meteorológico, também alvo da discussão do autor supracitado
(Idem, 1971), reduz a vulnerabilidade humana diante de situações adversas, mesmo não
possuindo ferramentas de previsão de médio e longo prazo.
As características ambientais onde se encontra o sítio urbano de Belo Horizonte, em
região de clima tropical, não são as mais adequadas para absorver os diferentes eventos
climáticos, reiteradamente discutido por pesquisadores da área de climatologia (ASSIS, 2010;
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LUCAS et al., 2015; JARDIM e SILVA, 2016). As características do sítio urbano com marcada
presença de colinas convexas e vales moderadamente dissecados em área planáltica
deprimida (Depressão de Belo Horizonte), com altitudes variando entre 800-1000 m, 21,1°C
de temperatura média e total médio anual de chuvas de 1463,7 mm (DNMET, 1992),
sazonalmente distribuídos ao longo do ano (>80% concentrada no período entre outubro e
março e predomínio de estabilidade atmosférica entre abril e setembro), tornando mais
complexas as interações entre atmosfera e superfície, no que se constitui hoje a terceira maior
região metropolitana do país, atrás de São Paulo e Rio de Janeiro, com 2,5 milhões de
habitantes e conurbada a várias outras cidades, com apenas 12,6% de áreas verdes
(EUCLYDES e FONSECA, 2013).
A partir do que foi discutido anteriormente, a objetivo deste artigo foi empregar
critérios da “Análise Rítmica” na análise de sequências de eventos de chuvas intensas
registradas em janeiro de 2020 em Belo Horizonte, destacando o período entre os dias 24 e
25, todos com elevada repercussão ambiental negativa sobre a cidade.

2. Metodologia
Os dados de chuva foram obtidos no endereço eletrônico do Instituto Nacional de
Meteorologia - INMET (www.inmet.gov.br), a partir dos dados produzidos pela estação
meteorológica convencional de Belo Horizonte (83587; altitude: 915.47 m).
Para efeitos de comparação e de referenciais, foram também utilizados os dados das
Normais Climatológicas 1961-1990 (DNMET, 1992) e das Normais Climatológicas Provisórias
1981-2010, ambas disponíveis no endereço eletrônico dessa mesma instituição.
As imagens de satélite e cartas sinóticas foram obtidas nos endereços eletrônicos do
Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos – CPTEC/INPE (www.cpetec.inpe.br) e
Centro de Hidrografia da Marinha do Brasil (www.marinha.mil.br) e utilizadas para
identificação e caracterização das massas de ar.
Para a elaboração do gráfico de análise rítmica foi utilizado o programa Microsoft
Excel 2013, atento às considerações de Monteiro (1971) sobre esse método, apoiado na
representação contínua e concomitante dos elementos climáticos em escala diária. Essa
opção metodológica teve a finalidade de elucidar aspectos da gênese e interações entre os
elementos climáticos e destes com fatores da superfície subjacente à atmosfera.

www.xivsbcg.com

ISSN: 2764 - 1805
292

Por fim, foi consultado material bibliográfico especializado nas áreas de meteorologia
e climatologia, visando conferir suporte aos resultados, assim como informações adicionais
oriundas de mídia eletrônica, principalmente sobre os impactos ambientais negativos
produzidos na área urbana de Belo Horizonte e estado de Minas Gerais durante os eventos
de chuva.

3. Resultados e discussão
Os eventos de chuva ocorridos durante o mês de janeiro de 2020 se configuram como
desvios em relação às médias se analisados comparativamente em relação aos totais médios
para o mês de janeiro contidos nas Normais Climatológicas (tabela 1). Entretanto, não é fato
incomum o registro de desvios na variação horário-diária, mensal e anual desse elemento,
verificado em vários outros momentos das séries históricas disponíveis para Belo Horizonte.
Apenas destacando os valores de desvios mais pronunciados, totais muito acima da média
para o mês de janeiro ocorreram nos anos de 1961 (606,3 mm), 1962 (630,0 mm), 1983 (607,9
mm), 1991 (651,2 mm), 2003 (781,6 mm) e abaixo das médias nos anos de 1963 (60,3 mm),
1971 (85,0 mm), 1972 (60,4 mm), 1976 (52,2 mm), 1981 (7,5 mm), 1990 (50,6 mm), 1995
(89,6 mm) e 2014 (103,9 mm).
Tabela 1 – Valores absolutos e totais médios de chuva (mm) para o mês de janeiro.
Estações
Normais
Normais
meteorológicas de
Janeiro de 2020
Climatológicas 1961Climatológicas
Belo Horizonte
1990
Provisórias 1981-2010
Pampulha

739,8

-

-

Belo Horizonte

934,7

274,1

329,1

Cercadinho

967,0

-

-

Mesmo diante do registro desses valores, isso precisa ser relativizado, pois mesmo
um ano com totais abaixo da média não necessariamente pode produzir impactos negativos
de seca se a distribuição mensal durante o ano assumir certa regularidade. Raciocínio
semelhante vale para anos com totais muito acima da média, principalmente se a chuva se
concentrar em alguns poucos meses, podendo produzir impactos de seca.
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A gênese por trás dessas variações são muitas, mas, basicamente, estão na
dinâmica das massas de ar atuante durante o período analisado. Especificamente entre os
dias 24 e 25 de janeiro de 2020, foram totalizados 320,9 mm, quando a média mensal para
esse mês assinala 271,1 mm (Normais de 1961-1990) ou 329,1 mm (Normais Provisórias de
1981-2010) como mostra a tabela 1, perfazendo, aproximadamente, um terço do total
registrado nesse mês com 934,7 mm.
A situação sinótica naquela ocasião (figura 01) mostrava extensa e persistente área
de instabilidade sobre a região Sudeste, Nordeste e leste das regiões Norte e Centro-Oeste,
diretamente influenciadas pela passagem da tempestade subtropical Kurumí próximo à costa
brasileira, que organizou a faixa de nebulosidade, assinalada na carta sinótica como Zona de
Convergência de Umidade (ZCOU) ou Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS). Esses
sistemas são recorrentes durante o período chuvoso de outubro a março no sudeste do Brasil,
responsáveis por grandes volumes de chuva (QUADRO, 1994) e envolvem a ação de vários
sistemas acoplados (Frentes Frias, Linhas de Instabilidade, sistemas convectivos etc.). A
umidade advectada da região norte pelas ZCOU/ZCAS é proveniente da evaporação do
oceano Atlântico equatorial/tropical que adentram o continente pelas correntes de leste,
resultantes da convergência dos Alísios dos dois hemisférios ao longo da Zona de
Convergência Intertropical.
Normalmente, diferentes tipos de instabilidade compõem eventos dessa natureza,
podendo constar simultaneamente sistemas frontais (SF), linhas de instabilidade (LI),
sistemas ou complexos convectivos (CCM), convecção local (CV) etc., incluindo, embora não
necessariamente, furacões ou tempestades tropicais/subtropicais. A estrutura geral de uma
tempestade subtropical é similar a muitos outros núcleos de baixa pressão e consiste de uma
coluna de ar com movimento ascendente, convergente em superfície e divergente em altitude,
desencadeado por elevados gradientes de pressão atmosférica, tanto horizontais em
superfície quanto verticais entre a superfície e a Troposfera superior.
Perturbações na Troposfera superior e em superfície podem disparar ou reforçar a
ação desses eventos, considerando a distribuição desigual de energia pelo planeta em termos
de entrada, armazenamento e dissipação. O transporte de calor e umidade envolvido repõe
parcialmente os déficits a partir de regiões excedentárias, produzindo, juntamente a todos os
demais componentes do sistema climático, novas situações de relativo equilíbrio que se
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materializam continuamente, no intervalo variável de minutos, horas ou dias, na sucessão do
tempo meteorológico, conforme argumenta Andrade e Jardim (2020).
Figura 1 – Imagem de satélite meteorológico GOES 16 e carta sinótica do dia 24/01/2020 12 h GMT.
Destaque para a nebulosidade na costa leste do Brasil em falsa cor (esquerda) organizada pela
tempestade tropical Kurumí assinalado em vermelho no centro da carta sinótica da Marinha do Brasil
(direita).

Fonte: www.cptec.inpe.br e https://www.marinha.mil.br/chm/dados-do-smm-cartas-sinoticas/cartassinoticas (Acesso: abril/2021).

Segundo o Serviço Meteorológico Marinho (SMM, 2021) da Marinha do Brasil, o
evento se formou a 200 km a leste de Macaé a partir de um ciclone, que estava sendo
monitorado, evoluindo para uma tempestade subtropical, atuando entre os dias 23 e
25/01/2020 com “ventos fortes que atingiram 74 km/h em alto-mar, alturas de ondas de 5,40
metros e chuvas intensas sobre o mar na costa brasileira, desde Cabo de Santa Marta-SC a
Ilhéus-BA”. Atuou até o dia 26/01 “quando o ciclone perdeu força e desvaneceu na tarde do
dia 26, a cerca de 1.000 km a Sudeste de Arraial do Cabo, aproximadamente no paralelo de
Porto Alegre-RS”.

www.xivsbcg.com

ISSN: 2764 - 1805
295

Conforme mostra a figura 2 a situação descrita durante todo o mês de janeiro está
dentro de um contexto geral de instabilidade atmosférica, com valores elevados de
temperatura, umidade do ar e nebulosidade, além de registro de precipitação (quase) diário.
A atuação do ASAS (Anticiclone Subtropical do Atlântico Sul), responsável por
grande parte das situações de estabilidade atmosférica no sudeste brasileiro, esteve restrita
a apenas 07 dias durante esse mês de janeiro. Na maior parte do tempo predominaram
situações de instabilidade, relacionadas à influência das ZCAS/ZCOU, Frentes Frias e
cavados de baixa pressão (Pós-Frontais).
Deve-se considerar, também, que da variação e distribuição espacial e temporal
errática da chuva e o curto período de tempo analisado, não é possível inferir qualquer valor
de tendência e correlação. E a própria dimensão espacial desse atributo, vinculado à dinâmica
das massas de ar, impossibilita quaisquer tentativas de controle, restando como alternativa o
investimento em sistemas de prevenção, na forma de alertas e previsão de curto prazo, bem
como em obras de engenharia urbana e na rede hidrográfica (“piscinões”, alargamento dos
canais fluviais etc.), aproveitamento da água de chuva, recuperação de áreas verdes etc.,
visando retirar e desacelerar o movimento da água no sistema.
Conforme os pressupostos que orientam a “Análise Rítmica” (MONTEIRO, 1971),
outra parte importante da análise deve recair sobre os impactos do evento analisado. As 03
assertivas que orientam esse método conduzem a essa compreensão global do evento que
pode ser sumarizada da seguinte forma: (1) compatibilidade do tempo cronológico com a
representação concomitante dos elementos do clima com a representação da circulação
atmosférica regional e sucessão dos estados atmosféricos; (2) a gênese dos fenômenos
climáticos resulta da interação entre elementos e fatores, a partir de uma realidade regional,
considerando os diferentes e variados problemas geográficos de uma região; (3) as
expressões quantitativas dos elementos climáticos estão indissoluvelmente ligadas à gênese
ou qualidade dos mesmos, levando-se em consideração sua posição no espaço geográfico.
O autor coloca a gênese no domínio regional, relacionado à dinâmica das massas de
ar e, ao mesmo tempo, na outra ponta do sistema, refere-se à posição e problemas do objeto
no espaço geográfico. O meio entre a gênese e os “problemas do espaço geográfico” ou
impactos ambientais, é preenchido pelos fatores ou controles climáticos que modulam a
entrada, distribuição e saída de matéria e energia do sistema (topografia, uso do solo,
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superfícies de água etc.). A “Análise Rítmica”, portanto, constitui-se numa tentativa de
integração escalar da análise climatológica.
Figura 02 – Gráfico de Análise Rítmica do mês de janeiro de 2020.
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Conforme noticiado pela imprensa as chuvas de janeiro de 2020 produziram
impactos negativos em Belo Horizonte e em várias outras localidades do estado,
principalmente

na

forma

de

enchentes,

formação

de

pontos

de

alagamentos,

escorregamentos de solo, danos materiais generalizados e, inclusive, com perdas de vida
humana.
Parte desses danos poderia ser evitada ou minimizada se a cidade absorvesse
melhor o impacto das chuvas. O fato de se constituir num evento anômalo sem dúvida agrava
negativamente o efeito, mas isso nada tem a ver “mudanças climáticas”, seria o mesmo que
culpar a seca pelo relativo atraso econômico do nordeste brasileiro ou atribuir ao frio as
derrotas em guerra de Napoleão e Hitler na Rússia. E não se trata apenas de chuvas: as
cidades brasileiras também não estão preparadas para absorver o impacto térmico, ou seja,
em vez de dissipar o calor elas acentuam esse efeito irradiando mais calor para o ambiente
por meio de fontes ativas e passivas, que é somado ao excedente natural próprio de latitudes
tropicais. O mesmo pode ser dito para outros componentes do sistema, tanto natural quanto
antrópico, relacionadas à poluição atmosférica, sonora e visual, conforto térmico-higrométrico,
lazer etc.
Por outras palavras, as cidades não se resumem às estruturas, mas, antes de tudo,
como resultado de uma amálgama de decisões voltadas para satisfação do capital investido
(imobiliário, dentre os principais), que pouco se importa com o bem-estar do cidadão;
incompetência político-administrativa, considerando que, muitas vezes, cargos técnicos
relativos ao secretariado das prefeituras e estado são preenchidos em função de favores de
campanha e não propriamente pelas qualidades técnico-profissionais da pessoa que ocupa o
cargo; despreocupação com meio-ambiente, o que exigiria, antes de tudo, a formação de
equipes multidisciplinares, haja vista o espectro de problemas e de possíveis soluções,
relativos ao clima, biodiversidade, hidrologia etc., que, além de soluções técnicas, exigem
soluções associadas a educação ambiental do cidadão.

4. Considerações finais
Muito se fala a respeito de “mudanças climáticas” sem, no entanto, uma real
compreensão de seu significado. Muito problemas, inclusive, são indevidamente atribuídos a
essa categoria de eventos, cuja escala temporal de desenvolvimento é da ordem de séculos
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ou milhares de anos, como aconteceu em passado histórico recente com a “Pequena Idade
do Gelo” entre os séculos XIV e XIX, precedida pelo período quente medieval (séc. IX e XIII),
mais quente do que o atual, ao que tudo indica, pois haviam florestas no sul da Groelândia, e
sucedida pela fase quente, resposta a essa fase fria anterior, como também aconteceu antes
desse período quente da idade média, entre os séculos V e VIII (FAGAN, 2007).
Portanto, o problema real não está no clima, mas na forma como o ser humano se
apropria do espaço, tornando-o mais ou menos susceptível aos diversos e diferentes
processos naturais (chuva, vento, irradiação solar, terremotos, vulcanismo etc.). Os eventos
extremos, conforme foi discutido ao longo deste artigo, é parte integrante do clima e se
constitui numa das formas do sistema restaurar o seu equilíbrio. É a inadequação das
estruturas criadas pelas sociedades humanas, frente às características ambientais, que
intensifica o efeito ou impacto negativo, em vez de atenuá-lo, o que reforça questões voltadas
para o planejamento urbano e territorial.
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METODOLOGIA DOS MÁXIMOS DE PRECIPITAÇÃO APLICADA A ANÁLISE DE
EVENTOS EXTREMOS DE CHUVA NOS MUNICÍPIOS DE CRATO, JUAZEIRO DO
NORTE E BARBALHA – CEARÁ
VINICIUS FERREIRA LUNA1
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JULIANA MARIA OLIVEIRA SILVA4
RESUMO
Os eventos extremos de chuvas vêm causando mudanças nas grandes e médias cidades
brasileiras por se tratar de um país que não sabe lidar com a gestão dessas situações . Este
trabalho teve como objetivo analisar os eventos extremos de chuva acima de 50mm em 24/h
e suas repercussões na zona urbana do município do Crato (Posto Crato e Lameiro), Juazeiro
do Norte e Barbalha (CE) utilizando a metodologia dos máximos de precipitação proposta por
Monteiro (2016), na série histórica de 1972 a 2020. Como metodologia, realizou-se o
levantamento bibliográfico, tabulação dos dados da Fundação Cearense de Meteorologia e
Recursos Hídricos – FUNCEME, aquisição de imagens de satélites disponíveis no Centro de
Previsão de Tempo e Estudos Climáticos - CPTEC/INPE e notícias de jornais locais e estaduais. A
partir da aplicação da metodologia dos máximos de precipitação foi possível identificar os
eventos divididos em quatro intensidades, como também a frequência de ocorrência dos
eventos para cada nível. Com a análise das imagens de satélite pode-se identificar que os
principais sistemas atmosféricos atuantes na região, sendo a ZCIT e o VCAN. A partir da
análise dos resultados é possível observar que no Crato há uma ocorrência significativa de
eventos extremos de chuva. Através da mídia local observou-se episódios de inundação e
alagamento nas cidades do Crajubar como principal forma de impacto.
Palavras-chave: Hidrometeórico. Clima Urbano. Crajubar.
ABSTRACT
Extreme rain events have caused changes in large and medium-sized Brazilian cities as it is
a country that does not know how to deal with the management of these situations. This work
aimed to analyze the extreme events of rain above 50mm in 24 / h and its repercussions in the
urban area of the municipality of Crato (Posto Crato and Lameiro), Juazeiro do Norte and
Barbalha (CE) using the proposed maximum precipitation methodology by Monteiro (2016), in
the historical series from 1972 to 2020. As a methodology, a bibliographic survey was carried
out, tabulation of data from the Cearense Foundation for Meteorology and Water Resources FUNCEME, acquisition of satellite images available at the Weather Forecast Center and
Climatic Studies - CPTEC / INPE and news from local and state newspapers. From the
application of the maximum precipitation methodology it was possible to identify the events
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divided into four intensities, as well as the frequency of occurrence of the events for each level.
With the analysis of satellite images it can be identified that the main atmospheric systems
operating in the region were ZCIT and VCAN. From the analysis of the results it is possible to
observe that in Crato there is a significant occurrence of extreme rain events. Through the
local media, episodes of flooding and flooding were observed in the cities of Crajubar as the
main form of impact.
Keywords: Hydrometeoric. Urban Climate. Crajubar.
1. Introdução
Os eventos extremos são frequentemente divulgados em telejornais, rádio jornais,
jornais impressos, entre outros meios de comunicação, em virtude dos vários e vastos
prejuízos ambientais, humanos e econômicos que acarretam (MONTEIRO; ZANELLA, 2017).
Comumente, os episódios extremos mais divulgados são aqueles relativos aos danos
desencadeados por chuvas intensas, as quais apesentam um nível de precipitação maior que
o habitual, geralmente ocorrendo durante 24 horas.
De modo geral, em consonância com Monteiro e Zanella (2017, p. 136), “não existe
uma unanimidade na comunidade científica quanto à definição de evento extremo”, uma vez
que existem muitos aspectos, assim como variáveis que podem levar a identificação de um
evento como extremo.
A própria configuração do ambiente pode ampliar ou amenizar a atuação do evento.
A exemplo de uma avultação nos efeitos do evento, temos a ocorrência desses episódios em
áreas urbanizadas, uma vez que esses espaços, em muitos casos, não possuem estrutura
adequada para suportar a intensidade de chuvas volumosas. Isso ocorre, em grande parte,
devido à ausência de um planejamento urbano eficiente, que vise atenuar os efeitos desses
eventos de alto impacto.
Os eventos extremos constituem fenômenos naturais, os quais podem ser
classificados como episódios onde ocorrem grandes desvios de um estado climático
moderado (MARENGO, 2009), sejam eventos de secas prolongadas ou chuvas volumosas,
as quais podem ser consideradas como extremas por efeito da sua ampla intensidade, bem
como “quando geram nas sociedades problemas, que repercutem negativamente na vida das
populações” (BRITO; SILVA; GRANJEIRO, 2016, p.1060).
As cidades que compõem a área de pesquisa, o triângulo Crajubar (Crato, Juazeiro
do Norte e Barbalha), localizam-se na região do Cariri, sul do estado do Ceará, mais
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especificamente compondo três dos 9 municípios da Região Metropolitana do Cariri (RMC)
(Mapa 1). A população total desses municípios consta de 249.939 habitantes em Juazeiro do
Norte, 121.428 habitantes no Crato e em Barbalha a população soma 55.923, segundo o
censo do IBGE (2010). Com relação a morfologia, estas cidades apresentam formas diversas,
como as encostas correspondente à Chapada do Araripe, as planícies fluviais dos rios
Granjeiro e Batateiras no Crato, do rio Salgadinho em Juazeiro do Norte e do rio Salamanca
em Barbalha, e patamares dissecados distribuídos nas três cidades, dentre outras.

Mapa 1: Localização da área de pesquisa

Fonte: Luna (2019).

O presente trabalho tem por objetivo identificar e analisar os eventos pluviométricos
extremos e suas repercussões na zona urbana do município do Crato, Juazeiro do Norte e
Barbalha (CE) utilizando a metodologia dos máximos de precipitação proposta por Monteiro
(2016).
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2. Metodologia
O trabalho tem como base teórica a Teoria do Sistema Clima Urbano (S.C.U)
proposta por Monteiro (1976) analisando os climas das cidades, ela divide-se em três
subsistemas: termodinâmico, físico-químico e hidrometeórico. A presente pesquisa tem como
foco o subsistema hidrometeórico o qual “agrupa as formas meteóricas, hídricas (como
chuvas, neves e nevoeiros), mecânicas (como os tornados) e elétricas (tempestades), que
têm a possibilidade de, eventualmente, se manifestar com grande intensidade e resultam em
grandes impactos urbanos, causando perturbações e desorganizando a circulação e os
serviços urbanos” (LIMA et al. 2012, p. 630).
Os dados de precipitação utilizados foram obtidos no site da Fundação Cearense de
Meteorologia e Recursos Hídricos (FUNCEME), compreendendo a série histórica de 1972 até
o mês de abril de 2020. Os dados foram tabulados e interpretados utilizando a metodologia
dos máximos de precipitação, proposta por Monteiro (2016) baseado em autores como Silva
(2012), Gao et al. (2006) e Frich et al. (2002), tal metodologia estima valores extremos de
chuva, utilizando a estatística. Monteiro (2016), salienta que ela apresenta mais coerência no
tratamento de eventos extremos de chuva, uma vez que trabalha com um limiar de
precipitação e classes de intensidade de chuva (Figura 1), identificando eventos que,
indiscutivelmente, podem ser considerados como de grande magnitude, decorrente do grau
de vulnerabilidade das cidades estudadas.
Figura 1: Fórmulas e níveis de intensidade para determinar os eventos extremos de chuva.

Fonte: Monteiro e Zanella (2019)
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Monteiro e Zanella (2017) afirmam que ao utilizar intervalos de intensidade entre
eventos extremos, a metodologia desconsidera acúmulos de chuva que não são significativos,
utilizando uma análise estatística mais coerente.
A escolha do limiar de 50 mm, fundamenta-se tanto na metodologia dos máximos de
precipitação, como também em outros trabalhos desenvolvidos pelo Laboratório de Análise
Geoambiental – LAGEO (DEGEO/URCA), onde foi possível identificar que eventos dessa
magnitude já causam impactos bem significativos nas cidades. Após a escolha do limiar de
chuva foi calculado o desvio padrão e a média dos valores dos três municípios estudados
para aplicar nas fórmulas da figura 1, com o intuito de identificar os níveis de intensidade para
os eventos extremos de chuva.
Foram analisados também, a partir de imagens de satélites disponíveis no Centro de
Previsão de Tempo e Estudos Climáticos - CPTEC/INPE, os sistemas atmosféricos atuantes
durante os eventos de chuvas extremas, juntamente com reportagens dos jornais locais e
estaduais, o que possibilitou a análise dos desastres socioambientais desencadeados pelos
eventos.

3. Resultados e discussão
Através da tabulação dos dados e aplicação na metodologia dos máximos de
precipitação identificou-se que, nos três municípios ocorreram o total de 771 eventos extremos
(acima de 50 mm em 24 horas) durante os 46 anos estudados como mostra o gráfico 1.
Gráfico 1: Frequência Anual dos Eventos Extremos de Chuva no Crajubar

Fonte: FUNCEME, Elaborado por: Vinicius F. Luna, 2020
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A ocorrência mensal desses eventos está relacionada com a quadra chuvosa do
Ceará, acontecendo nos meses de janeiro, fevereiro, março e abril, concentrando os maiores
números de chuva extremas durante a série histórica estudada tendo uma diminuição nos
meses de maio e junho, como destacado no gráfico 2.
Gráfico 2: Frenquencia Mensal dos Eventos Extremos de Chuva no Crajubar

Fonte: FUNCEME, Elaborado por: Vinicius F. Luna, 2020.

A partir da aplicação da metodologia dos máximos de precipitação foi possível
identificar os valores de referência para cada nível (quadro 1) e a frequência dos eventos para
cada nível de intensidade (gráfico 1).
Quadro 1: Valores de Referência para cada nível de intensidade

Fonte: Os autores.

A partir da tabela observa-se os limiares de chuva do nível IV o qual são os maiores,
onde o posto Lameiro, destaca-se com eventos a partir de 140,9 mm, em seguida vem o posto
Crato com 138,1, o posto Barbalha com 136,8 e por último o posto Juazeiro do Norte com
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130,7. Com esses limiares foi possível identificar a frequência dos eventos extremos para
cada intensidade como destacado no gráfico 1.

Gráfico 1: Frequência dos eventos extremos por intensidade

Fonte: Os autores.

Com a análise do gráfico, é perceptível que nos quatro postos pluviométricos a maior
frequência é de eventos do nível I, considerado de pequena intensidade. Nos postos
pluviométricos do Crato e Juazeiro do Norte foi registrado 50 eventos de pequena intensidade
(nível I) e nos demais (posto Barbalha e Lameiro) foram registrados 39 eventos em um e 34
no outro como demonstrado.
De intensidade média (nível II) os postos Crato e Barbalha registraram 18 eventos,
o posto Juazeiro do Norte vem logo em seguida com o total de 17 eventos e por fim o posto
Lameiro registra 10 eventos. O gráfico mostra também que, os eventos de nível III (intensidade
grande), possuem a mesma ocorrência nos postos Crato, Juazeiro do Norte e Barbalha,
totalizando 7 eventos em cada e o posto Lameiro, mesmo possuindo a série histórica inferior
aos demais, se sobressai com a ocorrência de 9 eventos extremos neste nível de intensidade.
Os eventos que causam maiores repercussões no espaço, de nível IV, possui menor
ocorrência se comparado aos demais. O posto Crato destaca-se registrando cinco eventos,
em seguida o posto Barbalha com quatro eventos, o posto Juazeiro do Norte com três e por
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fim o posto Lameiro com apenas dois. É notório um declínio na ocorrência destes eventos do
nível I ao nível IV, Monteiro (2016, p.171) afirma que, “na medida em que aumenta o nível do
evento, há uma tendência para diminuição no número de registros”.
Com o resultado da tabulação dos dados e aplicação na metodologia selecionou-se
episódios representativos de cada nível para realizar uma análise das repercussões na área
de estudo.
•

Episódio nível II – 09/12/2019 (Barbalha/Posto Sede)
O episódio do dia 09/12 ocorreu entre a madrugada do domingo (08/12) e da segunda

feira, concentrou o total de 92 mm no posto sede de Barbalha, bem como, choveu também
em outros municípios do sul do Ceará, a exemplo a cidade do Crato registrando 75 mm no
posto Lameiro. A FUNCEME (2019) afirma que as precipitações foram causadas por áreas
de instabilidade, associadas ao Vórtice Ciclônico de Altos Níveis – VCAN como é possivel
observar na figura 2 imagem A, com atuação na pré-estação chuvosa. A FUNCEME
destacando também a umidade relativa do ar mais elevada.
Figura 2: Sistema atmosférico e matérias jornalísticas

Fonte: CPTEC, Opovo, FUNCEME e G1.
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Como relatado nas reportagens foi considerado o maior acúmulo para o período de
chuvas no município de Barbalha causando transtornos à população deixando ruas alagadas
dificultando a circulação de veículos principalmente nas áreas em torno da
canalização no Riacho do Ouro e no centro da cidade.
Além disso, Barbalha não foi o único município que enfrentou problemas de
infraestrutura devido à chuva neste dia, como é possível notar a partir da figura 2 imagem D,
na reportagem do G1 (2019) é destacado que “as chuvas trouxeram transtornos para
moradores de Juazeiro do Norte. No Bairro Lagoa Seca, a água inundou ruas e avenidas
prejudicando o tráfego de veículos. Em alguns locais, a água invadiu casas e
estabelecimentos comerciais”.
•

Episódio nível III – 04/04/2019 (Crato/Posto Lameiro)
A chuva ocorreu durante as primeiras horas do dia 04/04, totalizando 130 mm

contabilizados no posto Lameiro. De acordo com a FUNCEME (2019) esse episódio registrou
a maior precipitação do posto para o ano de 2019, causada pela atuação significativa da Zona
de Convergência Inter Tropical – ZCIT em todo estado do Ceará como mostra a figura 3
imagem A.
Figura 3: Atuação do sistema atmosférico e repercussões registradas pela midia

Fonte: CPTEC, FUNCEME, Diario do Nordeste e G1.
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De acordo com as reportagens de jornais como mostra a figura 3 imagem C e D a
chuva associada com a falta de gestão municípal desencadeou inúmeros desastres
socioambientais na cidade. A reportagem do Diário do Nordeste destaca que devido o volume
de água o canal do Rio Granjeiro transbordou (figura 4 imagem A) fazendo com que parte do
asfalto da Avenida José Alves de Filgueiredo no bairro Pimenta, nas proximidades do batalhão
do Tiro de Guerra cedesse, voltando a preocupar os moradores do entorno. Alem disso, uma
parte da encosta do bairro Seminário desmoronou como mostra a figura 3 imagem B e C
destruindo parte de uma casa. Farias (2016), em análise realizada em Jaboatão dos
Guararapes/PE destaca que esses eventos além da velocidade com que a água sobe, a
enxurrada, apresenta um alto poder de carga de materiais, assim como poder destrutivo.
Figura 4: Impactos associado ao evento do dia 04/04/2019

Fonte: VC Reporter e Vinicius Luna.

Apesar de ter atingido parte de uma casa o desabamento, felizmente, não deixou
nenhum ferido. A ocorrência do evento extremo ocasinou a destruição de uma escadaria que
ligava o bairro Centro ao Seminário deixando moradores desse trecho sem acesso. Foi
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observado também inundações em casas e lojas no centro da cidade o que comprometeu
alguns comerciantes devido a perda de mercadoria. Em entrevista ao G1 o secretário de
infraestrutura do municipio informou que devido as repercuções “será preciso retirar algumas
famílias das casas e que a prefeitura já estava trabalhando para solucionar o problema”. Vale
destacar que o corpo de bombeiros foi também acionado para realizar vistorias durante a
manhã da quinta feira.
•

Episódio nível IV – 26/03/2020 (Juazeiro do Norte/Posto Sede)
O episódio ocorrido no dia 28/03 registrando 133 mm caudado também pela atuação

na ZCIT na região como mostra a figura 5 imagem A.

Figura 5: Atuação da ZCIT e repercussões da chuva em Juazeiro do Norte

Fonte: CPTEC, FUNCEME, Diario do Nordeste e G1.

De acordo com a reportagem do Diário do Nordeste os moradores foram
surpreendidos com a intensidade da chuva, o que ocasionou diversos trantornos na cidade
como por exemplo a inundação das ruas como percebemos na figura 6 imagem A, arrastando
carros e motocicletas (figura 6 imagem B).
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Figura 6: Inundação e carro arrastado pela chuva

Fonte: jornal Opovo

A partir da figura 6 imagem A percebermos as ruas e calçadas cobertas pela água, o
bairro São José foi o mais atingido. Na reportagem do G1 é destacado que os corredores do
mercado Pirajá ficaram cobertos por água e que avenidas ficaram inundadas o que dificultou
o trânsito de veículos. Como afirma Farias (2016, p.82) “acaba se tornando um problema
bastante comum nas grandes e/ou médias cidades que não possuem infraestrutura
adequada”.

4. Considerações finais
Dessa maneira, podemos perceber que metodologia dos máximos de precipitação
proposta por Monteiro (2016) é muito eficaz para identificar os episódios de eventos extremos,
e suas principais repercussões no espaço urbano. O recorte espacial, correspondente ao
denominado Triângulo CRAJUBAR (Crato, Juazeiro do Norte e Barbalha), são cidades em
processo de conurbação, que apresentam um problema em comum, a falta de infraestrutura,
o que somado ao período chuvoso, que tem como características serem chuvas
“concentradas e torrenciais” geram diversos problemas ambientais, sociais e econômicos. Os
alagamentos e inundações são os mais observados. Além de, em áreas com maior
declividade (como na cidade do Crato), influência na ocorrência de desabamentos, e muitas
vezes, perdas materiais e de vidas.
Os resultados apontam que durante a série história estudada (1974 – 2020), os
eventos extremos estão relacionados, nesse período, com a quadra chuvosa, ou seja, durante
o período chuvoso existem um maior número de eventos, que geram diversos problemas, e
no período seco estes são mais restritos. No total identificaram-se 771 eventos extremos de
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50mm em 24h durante a série histórica supracitada. É possível, ainda, destacar, que, nos
postos da Funceme escolhidos para estudo, os quatro registram mais eventos de nível I. No
nível IV, pode-se destacar, pelos dados apresentados, que Lameiro, Crato, Barbalha e
Juazeiro, respectivamente, apresentaram esses eventos.
As reportagens de jornais, rádios, entre outros meios de comunicação e informação
também demostram a repercussão desses eventos extremos. Apresentando que durante
esses eventos nos municípios estudados, ocorreu alagamentos, inundações, deslizamentos
de encostas. Problemas estes, que estão ligados com a falta de infraestrutura urbana das
cidades, e de um planejamento mais efetivo que considere, além do viés econômico, o
ambiental e o social. No geral, a população que mais sente os efeitos com esses problemas
são as mais carentes. Assim, este trabalho tentou contribuir de forma significativa para discutir
esses eventos extremos, apontando dados consistentes, que servem para desvelar a
realidade da maior parte das cidades brasileiras.
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ÍNDICE DE CALOR HUMANO EM ÁREAS DE CONVIVÊNCIA URBANA NA
CIDADE DE MOSSORÓ/RN
LETÍCIA GABRIELE DA SILVA BEZERRA1
ANA LUIZA BEZERRA DA COSTA SARAIVA2
ALFREDO MARCELO GRIGIO3
AMANDA DA MOTA ARAUJO4
RESUMO
As características da malha urbana podem interferir negativamente nas condições de conforto
térmico humano, a exemplo a cidade de Mossoró, estado do Rio Grande do Norte, além de
apresentar um processo intenso de urbanização também está inserida na porção do
Semiárido brasileiro, que apresenta elevadas temperaturas e baixos teores de umidade. Neste
contexto, a arborização urbana é considerada uma relevante estratégia para melhorar as
condições do conforto térmico, surgindo o seguinte objetivo do trabalho: aplicar um índice de
conforto térmico humano, o Índice de Calor – IC, em áreas de convivência social do Campus
Central da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN, localizado em Mossoró,
com o propósito de verificar as possíveis sensações térmicas relacionando a densidade de
arborização destas áreas. A coleta de dados climáticos aconteceu no dia 23 de novembro de
2018, das 8h às 16h, em quatro áreas de convivência da UERN. Após a coleta foi aplicado o
IC aos dados climáticos, e a densidade arbórea foi adquirida pelo Índice de Densidade
Arbórea – IDA. Das quatro áreas estudadas, duas apresentaram IDA satisfatório e
sombreamento em suas áreas (P03 e P04), uma IDA crítico e pouco sombreamento (P02) e
uma IDA insatisfatório e ausência de sombreamento (P01). As áreas P03 e P04 registraram
IC’s mais baixos em relação as áreas P01 e P02 em maior parte do intervalo horário estudado,
principalmente entre às 11h e às 13h, horários considerados críticos, fornecendo melhores
condições de conforto térmico humano, reduzindo as chances de ocorrerem efeitos adversos
a saúde.
Palavras-chave: Microclima urbano; Conforto térmico humano; Semiárido brasileiro;
Arborização.
ABSTRACT
The characteristics of the urban network can negatively interfere in the conditions of human
thermal comfort, such as the city of Mossoró, state of Rio Grande do Norte, besides presenting
1
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an intense process of urbanization is also inserted in the brazilian semiarid part, which presents
high temperatures and low humidity levels. In this context, urban afforestation is considered a
relevant strategy to improve the conditions of thermal comfort, emerging the following objective
of the work: to apply a human thermal comfort index, the Heat Index – HI, in areas of social
coexistence of the Central Campus of the Universidade do Estado do Rio Grande do Norte –
UERN, located in Mossoró, with the purpose of verifying the possible thermal sensations
relating the wooding density of these areas. The collection of climate data took place on
November 23, 2018, from 8:00 am to 4:00 pm, in four UERN living areas. After collection, the
HI was applied to climatic data, and tree density was acquired by the Tree Density Index –
TDI. Of the four areas studied, two presented satisfactory TDI and shading in their areas (P03
and P04), a critical TDI and little shading (P02) and an unsatisfactory TDI and absence of
shading (P01). Areas P03 and P04 recorded lower HI in relation to areas P01 and P02 in most
of the time interval studied, mainly between 11:00 am and 1:00 pm, times considered critical,
providing better conditions of human thermal comfort, reducing the chances of adverse health
effects.
Keywords: Urban microclimate; Human thermal comfort; Brazilian semi-arid; Afforestation.
1. Introdução
O processo de urbanização brasileiro, marcado pela desigual e injustiça ambiental,
vem deixando marcas evidentes nas cidades, sejam elas visíveis aos olhos como a
substituição de áreas naturais por equipamentos urbanos, ou sensoriais, como o desconforto
térmico humano consequente, principalmente, da retirada da vegetação natural, canalização
de recursos hídricos e a impermeabilização dos solos (PAIVA; ZANELLA; 2013;
ALBUQUERQUE; LOPES, 2016).
A exemplo, a cidade de Mossoró, localizada no estado do Rio Grande do Norte – RN,
apesar de já apresentar características climáticas marcantes por estar inserida na porção
Semiárida brasileira, tem suas características acentuadas devido a configuração de sua malha
urbana, provocando: elevação da temperatura do ar, baixos teores de umidade relativa do ar
e a presença de ilhas de calor em diferentes pontos da cidade, favorecendo o desconforto
térmico humano (SARAIVA, 2014). A esse arranjo, Monteiro (2013, p.19) denomina de clima
urbano, que “[...] é um sistema que abrange o clima de um dado espaço terrestre e sua
urbanização”.
O Sistema Clima Urbano – S.C.U. é composto por três canais de percepção humana:
conforto térmico (subsistema termodinâmico), qualidade do ar (subsistema físico-químico) e
meteoros do impacto (subsistema hidrodinâmico). O canal de percepção humana conforto
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térmico é um dos mais utilizados por impactar diretamente a população citadina (MONTEIRO,
2003; BRANCO, 2014).
Soares (2017, p.17) define o conforto térmico como “[...] uma sensação que está
diretamente relacionada com aspectos biológicos, físicos e emocionais, sendo impossível
satisfazer, em simultâneo, todos os indivíduos que se encontrem em condições semelhantes”.
Logo, por ser uma sensação subjetiva, de pessoa a pessoa, relacionada a sua exposição a
variáveis ambientais e pessoais, deve-se procurar crias condições térmicas que favoreçam o
maior número de pessoas no ambiente em que estejam (LAMBERTS et al., 2011;
LAMBERTS, 2016).
Entre as estratégias que podem melhorar as condições de conforto térmico humano
em áreas tropicais está a arborização urbana, que pelo sombreamento minimizam as
temperaturas do ar e do solo e eleva a umidade relativa do ar no ambiente, além de fornecer
outros benefícios a população como a purificação do ar, controle da poluição atmosférica e
sonora,

compondo

assim

espaços

propícios

para

contemplação

e

descanso

(ALBUQUERQUE; LOPES, 2016; SILVA; PIVETTA, 2020).
Partindo destes preceitos, surgiu o interesse em realizar um estudo climático nas
áreas de conivência do Campus Central da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte
– UERN, localizado em Mossoró/RN, com o seguinte objetivo: aplicar um índice de conforto
térmico humano, o Índice de Calor, em áreas de convivência social do Campus Central da
UERN, com o propósito de verificar as possíveis sensações térmicas humanas relacionando
a densidade de arborização destas áreas.
A relevância em realizar este estudo está no potencial dessas áreas serem utilizadas
como espaço para socialização, lazer e descanso por alunos(as), funcionários(as) e visitantes,
podendo-se assim, empregar a estratégia da arborização urbana para propiciar melhores
condições de conforto térmico humano.

2. Metodologia
Este estudo microclimático foi realizado no Campus Central da UERN, localizado
na área urbana do município de Mossoró/RN, na Rua Professor Antônio Campos, s/n, BR
110, Km 48, no bairro Costa e Silva (FIGURA 1) e compreende um recorte da pesquisa de
monografia de Bezerra (2019).
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Figura 1– Mapa de localização do Campus Central da UERN, Mossoró/RN

Fonte: IBGE (2015); Prefeitura Municipal de Mossoró (2018). Elaborador por: Weslley Misael
Bezerra Damasio; Letícia Gabriele da Silva Bezerra, 2018.

A estrutura física do Campus Central da UERN conta com diversos equipamentos,
entre eles: salas de aula, secretarias, departamentos, auditórios, quadra esportiva e áreas
externas de convivência que foram selecionadas como objeto deste estudo. Das áreas
externas existentes foram selecionadas quatro áreas representativas para esta análise, sendo
elas: Pátio da Faculdade de Ciências Econômicas – FACEM (P01), do Curso de Comunicação
Social (P02), Praça da Faculdade de Educação Física – FAEF (P03) e Centro de Convivência
– CC (P04) (FIGURA 2).
Figura 2 – Pontos selecionados para a realização do estudo microclimático

Fonte: Google Earth (2018). Modificado pelos autores, 2021.
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Cabe ressaltar que estas áreas foram selecionadas seguindo alguns critérios, que
foram: serem utilizadas no período da manhã e/ou tarde (devido ao horário de coleta dos
dados climáticos), possuírem ao menos um banco (para se caracterizarem como área de
descanso e repouso) e padrões distintos de arborização entre si (para se realizar a análise
junto aos resultados climáticos). A seguir se encontra uma breve caracterização dos pontos
P01, P02, P03 e P04, selecionados para a realização do estudo climático.
O P01 – Pátio da FACEM é uma das áreas externas da FACEM, possui 105,5m²,
quatro bancos, uma palmeira em fase de crescimento e solo coberto por grama e concreto
(FIGURA 3). O P02 – Curso de Comunicação Social é uma das áreas da Faculdade de
Filosofia e Ciências Sociais – FAFIC, possui 536,6m², seis bancos, três árvores acima de 2
metros, sendo elas: 1 Craibeira (Tabebuia aurea) e 2 Flamboiãs (Delonix regia) e solo coberto
por gramíneas (FIGURA 4). Em ambas as imagens (FIGURA 3 e 4), a seta em vermelho
aponta o local em que os abrigos meteorológicos foram acomodados para coleta dos dados
climáticos.
Figura 3 – P01 – Pátio da FACEM

Figura 4 – P02 – Curso de Comunicação
Social

Fonte: Bezerra (2019). Modificado pelos autores,
2021.

Fonte: Bezerra (2019). Modificado pelos
autores, 2021.

O P03 – Praça da FAEF é uma área da FAEF, possui 345,9 m², 14 bancos, cinco
árvores, sendo elas: 1 Ficus (Ficus benjamina) e 4 Mangueiras (Mangifera indica) e solo
coberto por gramíneas e ladrilhos de concreto (FIGURA 5). O P04 – CC é uma das áreas do
Centro de Convivência do Campus, possui 307,6m², cadeiras de plásticos móveis, quatro
árvores acima de 2 metros, que são: 4 Ficus (Ficus benjamina) e solo coberto de pedras
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(FIGURA 6). As setas em vermelho também apontam o local em que os abrigos
meteorológicos foram acomodados para coleta dos dados climáticos.

Figura 5 – P03 – Praça da FAEF

Figura 6 – P04 – CC

Fonte: Bezerra (2019). Modificado pelos
autores, 2021.

Fonte: Bezerra (2019). Modificado pelos
autores, 2021.

Tendo em vista a extensão das áreas externas selecionadas, o estudo é
caracterizado como microclimático, a menor unidade escalar que compreende de metros a 10
quilômetros, e com temporalidade contemporânea por se tratar de dados climáticos coletados
em curta duração de tempo, como será apresentado a seguir (MENDONÇA; DANNIOLIVEIRA, 2007).
Foram coletados dados climáticos de temperatura do ar e umidade relativa do ar em
um episódio, no dia 23 de novembro de 2018, entre às 8h e às 16h, este intervalo foi
determinado em detrimento dos recursos humanos que colaboraram com a instalação,
desinstalação e controle dos equipamentos utilizados. O mês de novembro foi selecionado
para esta coleta por compreender o período climático mais quente e seco de Mossoró/RN,
apresentando altas temperaturas e baixos teores de umidade (SARAIVA, 2014).
A coleta de dados foi realizada por um termohigrômetro datalogger Impac – modelo
IP 747RH (FIGURA 7) acomodado em um abrigo meteorológico construído com madeira
(FIGURA 8) a uma altura de 1,50m e três termohigrômetros datalogger Onset – Hobo Logger
(FIGURA 9) acomodados em três abrigos meteorológicos constituídos por um tripé de ferro e
uma câmera de plástico (FIGURA 10), ajustados também a uma altura de 1,50m. Válido
mencionar que as especificidades de cada abrigo permitiram a coleta de dados sem
interferências externas.
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Figura 7 –
Termohigrômetro
datalogger Impac –
modelo IP 747RH

Figura 8 – Abrigo
meteorológico de
madeira

Figura 9 –
Termohigrômetro
datalogger Onset –
Hobo logger

Figura 10 – Abrigo
meteorológico
constituído por ferro e
plástico

Fonte: Bezerra (2019).

Fonte: Bezerra (2019).

Fonte: Bezerra (2019).

Fonte: Bezerra (2019).

Devido a coleta dos dados climáticos ter sido executada por aparelhos de marcas
distintas optou-se em realizar a calibração da temperatura do ar e da umidade relativa do ar
pelas fórmulas presentes no Quadro 1, para evitar possíveis oscilações entre os dados. Este
procedimento foi realizado com base em Saraiva (2014) e suas etapas de realização podem
ser verificadas em Bezerra (2019).
Quadro 1 – Fórmulas de calibração dos dados de temperatura do ar e umidade relativa do ar
Aparelho
Temperatura do ar
Umidade relativa do ar
P01
Y=1,0673x-2,8231Y=0,897+17,365
Y=1,0673x-2,8231Y=0,897+17,365
P02
Y=1,0447x-2,1128Y=0,9195x+15,52
Y=1,0447x-2,1128Y=0,9195x+15,52
P03
Y=1,0592x-2,2507Y=1,0288x-3,561
Y=1,0592x-2,2507Y=1,0288x-3,561
P04
Y=0,9983x-0,8846Y=0,7692x+23,446
Y=0,9983x-0,8846Y=0,7692x+23,446
Fonte: Bezerra (2019).

Além da coleta de dados climáticos, foram realizadas a medição das áreas de
convivência, bem como a contagem e medição das árvores presentes em cada uma, a fim de
aplicar o Índice de Densidade Arbórea – IDA que estima a densidade arbórea acima de 2m
em determinada área pela seguinte equação (CALLEJAS et al., 2012):

IDA = [número de árvores/área total (m²)] x 100

Este índice considera a densidade arbórea satisfatória para determinada área
quando apresenta valor igual ou maior que 1 (LIMA NETO; SOUZA, 2009; CALLEJAS et al.,
2012). A partir destes preceitos Bezerra (2019) elaborou uma classificação complementar ao
Índice, presente no Quadro 2.
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Quadro 2 – Classificação do IDA
Classificação
Valor do índice
Insatisfatório
0
Crítico
>0 <1

Satisfatório

Cor correspondente

≥1

Fonte: Adaptado de Bezerra (2019).

O índice de conforto térmico humano aplicado foi o Índice de Calor – IC. A National
Weather Service – NWS da National Oceanic and Atmospheric Administration – NOAA
descrevem o IC como um índice capaz de mensurar a suposta sensação térmica do corpo
humano por meio dos valores das variáveis temperatura do ar e umidade relativa do ar pela
equação a seguir (NWS; NOAA, 2011).

IC = -42,379 + 2,04901523 x T + 10,14333127 x UR -0,22475541 x T x UR - 6,83783 x 10-³
x T2 - 5,481717 x 10-2 x UR2 + 1,22874 x 10-3 x T2 x UR + 8,5282 x 10-4 x T x UR2 -1,99 x
10 - 6 x T2 x UR2
Onde:
IC = Índice de Calor dado em °C;
T = Temperatura do ar em °C;
UR = Umidade relativa do ar fornecida em %.

Através do resultado do IC é possível identificar sua classificação relacionada a
sensação térmica humana e os possíveis efeitos a saúde (QUADRO 3) (NWS; NOAA, 2011).
Quadro 3 – Classificação do IC e possíveis efeitos à saúde humana
Índice de
Classificação
Possíveis efeitos à saúde humana
Calor (ºC)
Não há alerta
< 26,5
Nenhum efeito
Possível fadiga com exposição prolongada e
Cuidado
26,6 - 32,2
/ ou atividade física
Possível insolação, cãibras e exaustão, com
Extremo cuidado
32,3 - 39,4
exposição prolongada e / ou atividade física
Insolação, cãibras, exaustão, com exposição
Perigo
39,5- 51,1
prolongada e / ou atividade física
Insolação térmica altamente provável caso
Extremo perigo
≥ 51,2
haja exposição contínua
Fonte: NWS; NOAA (2011). Tradução nossa. Adaptado pelos autores, 2021.
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Cabe destacar que este índice é utilizado nos Estados Unidos da América – EUA
para alertar trabalhadores ao ar livre (OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH
ADMINISTRATION, 20--), assim como a sua aplicação não é voltada para a região semiárida
brasileira, no entanto, por se desconhecer um índice específico para esta região, optou-se em
utilizá-lo para verificar as possíveis sensações térmicas dos frequentadores das áreas de
convivência do Campus Central da UERN.

3. Resultados e discussões
3.1 Densidade arbórea das áreas de convivência do Campus Central da UERN

No Quadro 4 se encontra o número de árvores acima de 2 metros de cada área
estudada, o tamanho de suas áreas em metros quadrados e os respectivos resultados do IDA.
Quadro 4 – Resultado do IDA das áreas de convivência estudadas
Número de
Área em metros
Pontos
Resultado do IDA
árvores
quadrados (m²)
P01 – Pátio da FACEM
0
105,5
0
P02 – Curso de
3
536,6
0,5
Comunicação Social
P03 – Praça da FAEF
5
345,9
1,4
P04 – CC
4
307,6
1,3
Fonte: Pesquisa de campo, 2018. Elaborado pelos autores, 2021.
*Legenda:
= Insatisfatório
= Crítico
= Satisfatório

Das quatro áreas estudadas, duas resultaram em IDA’s acima de 1, ou seja,
apresentam densidade arbórea satisfatória, que são o P03 e o P04. Além de, segundo o
cálculo e classificação do IDA estas áreas possuírem um número de árvores satisfatório para
os seus tamanhos, ficou constatado por observações de campo durante a coleta de dados
climáticos que as árvores presentes no P03 e P04 sombreiam completamente suas áreas.
A presença de árvores nestas áreas proporcionam melhores condições de conforto
térmico humano, pois pelos processos de sombreamento e evapotranspiração reduzem as
temperaturas do ar e dos objetos sombreados, elevam os teores de umidade e melhoram a
ventilação (FREITAS; SANTOS; LIMA, 2015), podendo contribuir “[...], ainda, para
estabilidade emocional e conforto psicológico, além de proporcionar ambientes para lazer,
descanso e recreação” (ALBUQUERQUE; LOPES, 2016, p.43).
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O P02 ficou classificado com resultado de densidade arbórea crítica, 0,5,
consequentemente, esta baixa densidade arbórea proporciona pouca sombra a área,
inclusive, em virtude também da copa das árvores presentes não serem tão frondosas. O P01
apresentou a classificação mais alarmante do IDA, insatisfatório, com resultado “0”, não
possuindo nenhuma árvore de porte arbóreo em sua área, apenas uma palmeira em fase de
crescimento, que quando adulta fornecerá pouco sombreamento a área.
A pouca presença e a ausência de árvores, áreas construídas e impermeáveis
elevam as temperaturas do ar e das superfícies, diminuindo também os teores de umidade
relativa do ar, resultando no desconforto térmico humano (ALBUQUERQUE; LOPES, 2016).
Excluindo-se também demais benefícios da arborização urbana aos frequentadores do P01 e
P02.

3.2 Índice de Calor humano das áreas de convivência do Campus Central da UERN

Das cinco classificações do IC, três foram identificadas nas áreas de convivência
estudadas, sendo elas: cuidado, extremo cuidado e perigo, conforme os resultados no Quadro
5.
Quadro 5 – Índice de Calor das áreas de convivência estudadas
Intervalo horário
Pontos
8h
9h
10h
11h
12h
13h
33,1
37,2
39,4
44,5
45,5
49,6
P01
P02
P03
P04
Ampl.

14h
43,4

15h
44,0

16h
40,7

38,3
39,1
37,6

36,9
37,8
36,8

35,4
38,7
35,5

3,3
8,0
5,6
7,8
8,1
10,6
5,8
7,2
Fonte: Pesquisa de campo, 2018. Elaborado pelos autores, 2021.
*Legenda:
= Cuidado
= Extremo cuidado
= Perigo

5,3

35,1
31,8
32,4

41,6
33,6
34,5

40,9
35,3
36,1

41,5
36,7
38,2

42,6
37,4
39,4

42,3
39,0
39,7

De acordo com Saraiva (2014), em Mossoró/RN, entre às 8h e às 11h há uma
elevação contínua da temperatura do ar e em consequência o teor de umidade relativa do ar
diminui, o que é perceptível nos resultados do IC (oriundo das duas variáveis climáticas).
Neste intervalo horário, a amplitude do IC ficou entre 3,3°C às 8h e 8°C às 9h, sendo o P03
(IDA satisfatório e sombreado) a área que registrou a maioria dos menores valores do IC
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durante a análise climática, registrando o IC mínimo às 8h de 31,8ºC correspondente a
classificação de cuidado, única área e horário que apresentou esta classificação. Às 9h, 10h
e 11h os valores do IC no P03 ficaram classificados como extremo cuidado.
O P04 (IDA satisfatório e sombreado) foi a segunda área a registrar os menores IC
do estudo microclimático, estando classificado entre às 8h e 11h como extremo cuidado, nesta
classificação pode ocorrer ao ser humano possíveis cãibras, insolação e exaustão pelo calor,
caso haja exposição prolongada ou realização de atividade físicas (NWS; NOAA, 2011).
As áreas P01 e P02 registraram os maiores IC’s da análise climática. Entre às 8h e
às 10h o P01 (IDA insatisfatório e não sombreado) ficou classificado como extremo cuidado,
registrando a possível sensação térmica humana de 39,4°C já às 9h da manhã e às 11h
registrou IC de 44,5°C, classificado como perigo. O P02 (IDA crítico e pouco sombreamento)
às 8h estava classificado como extremo cuidado, e entre às 9h e 11h como perigo, registrando
possíveis sensações térmicas de 41,6°C, 40,9°C e 41,5°C, respectivamente. Na classificação
de perigo intensificam-se as chances de ocorrerem efeitos adversos à saúde humana (NWS;
NOAA, 2011).
O intervalo horário entre às 12h e 15h caracteriza-se por ser o intervalo que ocorre o
maior aquecimento do ar, encontrando-se, geralmente, os maiores valores de temperatura do
ar e os menores teores de umidade relativa do ar do dia em Mossoró/RN (SARAIVA, 2014).
As amplitudes do IC neste intervalo ficaram entre 5,8°C às 14h e 10,6°C às 13h. O P03 e o
P04 registraram IC’s classificados como extremo cuidado, com exceção do P04 às 13h que
registou possível sensação térmica de 39,7°C, classificada como perigo.
Entre as 12h e 14h o P01 registrou elevados IC’s, classificados como perigo. Às 13h
foi registrado a maior possível sensação térmica deste estudo microclimático, 49,6°C, uma
amplitude de 10,6°C em relação ao P03 que em mesmo horário registrava possível sensação
térmica humana de 39,0°C. O P02 também continuou registrando altos índices, principalmente
às 12h e 13h, com índices classificado como perigo de 42,6°C e 42,3°C, respectivamente.
Saraiva, Vale e Zanella (2017, p.93) apontam que “quanto mais elevado for o índice
de calor, mais incômodo e até perigoso será para a saúde das pessoas, principalmente para
crianças, idosos, enfermos e trabalhadores ao ar livre”, portanto, os elevados valores do IC
registrados nas áreas P01 e P02 tendem a afetar mais o conforto térmico e a saúde dos
frequentadores destas áreas, que as áreas do P03 e P04.
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É importante ressaltar que estes elevados IC’s são oriundos da combinação de altas
temperaturas e baixos teores de umidade relativa do ar registrados nestas áreas. As elevadas
temperaturas do ar podem gerar ao ser humano “[...] um leve desconforto até como um
“gatilho” para graves doenças do aparelho respiratório e circulatório, influenciado pela idade
da pessoa, seu estado atual de saúde e pelas características do corpo” (SARAIVA; VALE;
ZANELLA, 2017, p.183). Assim como, a exposição prolongada a radiação solar, sem os
devidos cuidados de proteção solar, pode acarretar um câncer de pele com o passar dos anos
(SARAIVA; VALE; ZANELLA, 2017).
A partir das 14h, é notório que os valores do IC começaram a diminuir, inclusive os
valores do IC do P02 (IDA crítico e pouco sombreamento) chegam a ser menores que os
valores do IC no P03 (área com IDA satisfatória e sombreada). O que ocorreu a partir das 14h
foi um evento atípico para o mês de novembro (período quente e seco de Mossoró/RN), o céu
ficou parcialmente nublado, havendo o registro de intensos ventos vindos da direção norte e
nordeste às 14h e 15h, registrados pela estação Pau Branco do Instituto Nacional de
Meteorologia – INMET (2018).
O céu parcialmente nublado e a intensificação dos ventos contribuíram para a
diminuição das temperaturas do ar, que se assemelharam entre os pontos nestes horários.
Os teores de umidade relativa do ar se elevaram nestes horários em todos os pontos. Como
o IC é calculado pelas variáveis temperatura do ar e umidade relativa do ar, qualquer
discrepância em seus valores também reflete nos valores do IC.
As 16h a temperatura do ar começa a diminuir gradativamente e a umidade relativa
do ar a eleva-se em Mossoró/RN (SARAIVA, 2014). Neste horário a amplitude do IC foi de
5,3°C, uma amplitude elevada para um horário já considerado ameno. Os IC’s do P02 (IDA
crítico e pouco sombreamento), P03 (IDA satisfatório e sombreado) e P04 (IDA satisfatório e
sombreado) ficaram classificados como extremo cuidado, com observação para o P03 em que
o valor do IC se elevou ao contrário das demais áreas, pois o teor de umidade relativa do ar
reduziu-se, muito provavelmente pela maior circulação do ar que existe nesta área
impactando no valor do IC. O IC do P01 (IDA insatisfatório e sem sombreamento) diminuiu
um pouco, porém ainda registrando uma possível sensação térmica de 40,7°C, um valor
elevado para o horário, classificado como perigo.
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A partir da análise dos dados do IDA e do IC é evidente que as áreas de convivência
do Campus Central da UERN que apresentaram IDA satisfatório e são sombreadas pelas
árvores presentes (P03 e P04) registraram IC’s mais baixos em relação as áreas que
apresentaram IDA insatisfatório e crítico, com nenhum ou pouco sombreamento (P01 e P02)
em maior parte do intervalo horário estudado, principalmente entre às 10h e às 14h, horários
considerados críticos.
Em pesquisa realizada por Araújo (2020) em cinco quintais residenciais de
Mossoró/RN, em dois períodos climáticos distintos (mais quente e seco e o quente e chuvoso),
também ficou constatado que o quintal que apresentou o IDA satisfatório e sombreado e o
quintal que apresentou IDA crítico, porém também sombreado, pois a árvore presente fornecia
sombreamento em parcela significativa do quintal, registraram os menores IC’s em maior
parte dos intervalos horários estudados nos dois períodos climáticos estudados, sobretudo às
11h e 14h.

4. Considerações finais
Ao realizar este estudo microclimático ficou constatado a influência de diferentes
densidades arbóreas, e seu consequentemente sombreamento, em possíveis sensações
térmicas mais baixas refletidas no IC das áreas do P03 e P04 (com IDA’s satisfatório e
sombreadas) que as áreas do P01 (IDA insatisfatório e sem sombreamento) e P02 (IDA crítico
e pouco sombreamento), principalmente entre às 10h e 14h, registrando, inclusive, amplitude
do IC de 10,6°C às 13h entre a área do P01 e P03.
Os elevados valores do IC nas áreas P01 e P02, que já são alarmantes desde as 9h
no P02, que registrou possível sensação térmica de 41,6°C (classificado como perigo), podem
causar além do desconforto térmico humano, problemas adversos a saúde humana dos
frequentadores que vierem a transitar nestas áreas. Ao contrário das áreas do P03 e P04 que
apresentaram IC’s mais baixos em maior parte do estudo, fornecendo melhores condições de
conforto térmico humano, reduzindo as chances de ocorrerem efeitos adversos a saúde
humana.
Assim como, junto ao conforto térmico humano as árvores presentes podem tornar
as áreas P03 e P04 mais atrativas para os frequentadores, já que a copa das árvores
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intercepta a radiação solar, compondo áreas propicias ao repouso e descanso das atividades
existentes no Campus Central da UERN.
Contudo, concluímos que a arborização é uma importante estratégia para o conforto
térmico humano a ser empregada em áreas externas de convivência do Campus Central da
UERN, podendo ser considerada as suas demais áreas e Campus, tendo em vista os seus
benefícios aos seus/suas alunos(as), funcionários(as) e visitantes, principalmente em uma
região semiárida que possui características climáticas marcantes.
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CARACTERÍSTICAS DA TEMPERATURA NA ZONA COSTEIRA A PARTIR DE
TRANSECTOS MÓVEIS
WASHINGTON PAULO GOMES1
RESUMO
Considerando-se a carência de estudos sobre a qualidade do ambiente urbano, sobretudo,
em cidades de pequeno e médio porte em zonas costeiras no Brasil, e a necessidade de se
realizar pesquisas que se referem à qualidade ambiental necessária para o desenvolvimento
da vida humana, foi proposto o estudo do clima urbano em Ubatuba-SP. O objetivo principal
deste estudo foi compreender e analisar as características da temperatura do ar na cidade de
Ubatuba, localizada no litoral norte do Estado de São Paulo, Brasil. Os procedimentos
metodológicos realizados se basearam na coleta de dados por medidas móveis que foram
realizados nos períodos da manhã (9h), tarde (15h) e noite (21h), em três episódios, durante
os dias 11, 18 e 27 de novembro de 2015, totalizando nove medidas simultâneas em dois
trajetos S-N e O-L. Os resultados mostraram que as diferenças térmicas durante os dias de
análise variaram entre 1,9ºC e 5,4ºC, configurando-se em ilhas de calor com intensidades
diferenciadas de fraca a forte magnitudes, de acordo com a classificação proposta por
Fernández García (1996). Os sistemas de brisas contribuíram, em alguns casos, para o
deslocamento da temperatura, sendo mais eficiente durante o dia sob efeitos das brisas
marítimas com o deslocamento do calor da área central para o interior do continente e menos
frequente durante a noite sob atuação da brisa terrestre.
Palavras-chave: Clima urbano; Zona costeira; Ubatuba-SP.
ABSTRACT
Considering the lack of studies on the quality of the urban environment, especially in small and
medium-sized cities in coastal areas in Brazil, and the need to conduct research that refers to
the environmental quality necessary for the development of human life, the study of the urban
climate in Ubatuba-SP was proposed. The main objective of this study was to understand and
analyze the characteristics of air temperature in the city of Ubatuba, located on the north coast
of the State of São Paulo, Brazil. The methodological procedures were based on data
collection by mobile measurements. The mobile transects for the collection of temperature
data were performed in the morning (9 A.M.), afternoon (15 P.M.) and night (21 P.M.), in three
episodes, during the days 11th, 18th and 27th November 2015, totaling nine measurements
simultaneously on two routs S-N and W-E. The results showed that the thermal differences
during the days of analysis varied between 1.9ºC and 5.4ºC, configuring in heat islands with
different intensities from weak to strong magnitudes, according to the classification proposed
by Fernández García (1996). The windshield systems contributed, in some cases, to the
temperature shift, being more efficient during the day under the effects of sea breezes with the
1
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displacement of heat from the central area to the interior of the continent and less frequent
during the night under the action of the breeze. terrestrial.
Keywords: Urban climate; Coastal zone; Ubatuba-SP.
1. Introdução
As zonas costeiras foram os primeiros espaços a serem ocupados por cidades no
Brasil e os problemas em relação à intensa ocupação da terra pelo processo de urbanização
ainda não foram resolvidos. Esse processo ocorreu de forma acelerada, resultou em uma
tendência à concentração espacial e fortaleceu o crescimento das cidades.
Nas cidades são frequentes as práticas como a impermeabilização das superfícies,
a utilização de materiais construtivos inadequados, a retirada da cobertura vegetal original, a
canalização fechada de rios e córregos e a emissão de poluentes para a atmosfera. Essas
modificações, associadas às características naturais dos ambientes tropicais, proporcionam
a geração de ilhas de calor e são registradas situações de desconforto térmico (AMORIM,
2010).
Sabe-se que a cidade gera um clima próprio (clima urbano), resultante da
interferência de todos os fatores que se processam sobre a superfície urbana e que agem no
sentido de alterar o clima na escala local, sobretudo, do ponto de vista térmico, com a
formação de ilhas de calor (AMORIM, 2005, 2010; MONTEIRO, 1976; OKE, 1978).
Tais ilhas provocam impactos negativos e afetam as pessoas de diversas maneiras,
e muitas vezes, intensificam o desconforto térmico que já ocorrem naturalmente nas cidades
localizadas na zona intertropical. De acordo com Gartland (2010), pessoas submetidas a essa
situação por longos períodos, sobretudo, as que fazem parte de grupos de riscos (idosos,
crianças, mulheres grávidas, cardíacos, asmáticos, etc.), podem ter problemas, dos mais
simples aos mais graves, tais como, irritabilidade, desconcentração, inapetência,
desidratação, cãibras, desmaios, exaustão pelo calor até a morte.
Entretanto, essas situações de estresse térmico não afetam a todos de maneira
igualitária, pois, os mais favorecidos economicamente se utilizam de formas artificiais para a
redução da sensação de calor, tais como, materiais construtivos adequados, presença de
arborização, casas com lotes maiores para facilitar a circulação do ar e a climatização dos
ambientes internos.

www.xivsbcg.com

ISSN: 2764 - 1805
332

Segundo Amorim (2000) e Mendonça (2003), o crescimento das cidades brasileiras
teve como principal responsável o êxodo rural, que ocorreu pelo aumento das oportunidades
de trabalho nas cidades, pela mecanização da produção rural, pela possibilidade de uma vida
melhor na cidade do que no campo. Esse processo foi impulsionado pelo desenvolvimento
industrial ocorrido nas cidades, tornando-as mais atrativas, sobretudo, no que se refere às
condições de infraestruturas e serviços (escolas, hospitais, transporte, etc.).
A expansão territorial urbana é caracterizada pelo aumento das áreas edificadas e
pavimentadas que geram inércia térmica e a produção de calor. O acelerado processo de
crescimento urbano tem provocado a degradação do meio físico e alterado o seu clima local
(clima urbano), sendo o resultado de interferência de todos os fatores que se processam sobre
a camada limite urbana (BRANDÃO, 2000).
A partir da comparação entre a temperatura urbana e a rural circundante, pode-se
detectar a geração do clima urbano na perspectiva do subsistema termodinâmico. De acordo
com Amorim (2005), a cidade não é um todo homogêneo e possui especificidades
intraurbanas, sobretudo, em relação às diferenças existentes nas características do uso e da
ocupação da terra no interior da cidade.
Diversos tipos de materiais construtivos absorvem e retêm mais radiação solar do
que os materiais naturais em áreas rurais ou menos urbanizadas, favorecendo a geração de
ilhas de calor nas áreas densamente construídas. As ilhas de calor não causam apenas
desconforto térmico em ambientes de clima tropical, mas são responsáveis também, pelo
aumento da demanda por energia e por ambientes urbanos insalubres que afetam a saúde
humana.
Fernández García (1996) classifica as ilhas de calor de fraca magnitude quando as
diferenças térmicas entre os pontos mais quentes e mais frios variam de 0ºC a 2ºC, média
magnitude quando variam de 2ºC a 4ºC, forte magnitude quando variam de 4ºC a 6ºC e de
muito forte quando superiores a 6ºC.
As ilhas de calor surgem da diferença existente entre o balanço energético urbano e
rural e das diferenças intraurbanas existentes, sendo possível dimensiona-lá horizontalmente,
verticalmente e temporalmente. Sua amplitude e intensidade estão relacionadas com o
processo de urbanização, características do uso e ocupação da terra e, também, relacionadas
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aos fatores naturais, como, relevo, presença de superfícies com vegetação e água, para além
da dinâmica atmosférica e situação sinótica (UGEDA JUNIOR, 2011).
O município de Ubatuba está localizado no Litoral Norte do estado de São Paulo, na
latitude do Trópico de Capricórnio (Figura 01). Apresenta uma área continental de 708,105
Km² (IBGE, 2010) e situa-se numa área de transição climática entre os sistemas atmosféricos
intra e extratropicais, apresentando maior atuação dos sistemas tropicais, polares e grande
atividade frontal (SANT’ ANNA NETO, 1990).
Figura 01 – Localização do município de Ubatuba-SP

Fonte: Autoria própria

2. Metodologia
Os dados de temperatura do ar foram registrados por meio de medidas itinerantes
com a realização de transectos móveis. Tal técnica pode contribuir para a compreensão da
análise espacial da temperatura com a finalidade de explicitar como os diferentes
condicionantes geoecológicos e urbanos respondem à atuação dos sistemas atmosféricos.
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De acordo com Amorim (2005) a metodologia para a coleta de temperatura do ar
consiste na definição de transectos, com medidas móveis, utilizando-se de sensores digitais1,
presos em haste de madeira com 1,5m de comprimento, acoplados na lateral de dois veículos
que saem da periferia (rural), passando pelo centro, chegando ao extremo oposto da cidade.
Os transectos móveis foram realizados nos períodos da manhã (9h), tarde (15h) e
noite (21h), em três episódios, durante os dias 11, 18 e 27 de novembro de 2015. Em todos
os casos foram realizados dois trajetos simultâneos, um no sentido sul-norte (70 pontos de
registros) e outro no sentido oeste-leste (59 pontos de registros), totalizando 129 pontos de
registros de temperatura (Figura 02).
Figura 02 – Delimitação dos percursos realizados nos transectos móveis em Ubatuba

Fonte: Autoria própria

De acordo com a literatura apresentada para os estudos do clima urbano por meio
de transectos móveis, o horário mais adequado para a realização dos mesmos é no período
noturno, pois demonstram como as diferentes áreas construídas têm a capacidade de reter

1

Foram utilizados sensores da marca Incoterm.
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ou liberar o calor acumulado durante o dia. Entretanto, devido à particularidade da zona
costeira e a necessidade de se considerar a dinâmica das brisas marítimas e terrestres, optouse, neste trabalho, pela realização dos transectos móveis nos três períodos do dia. As
intensidades foram calculadas a partir da subtração das temperaturas ao longo do trajeto pela
menor temperatura registrada em cada um dos transectos.
A velocidade média do veículo foi de 20 km/h e a duração da coleta foi de
aproximadamente 50 minutos. Os registros das temperaturas do ar foram realizados
respeitando o espaçamento de duas quadras e também em alguns pontos de referência
específicos na cidade. Desta forma, foi possível levar em consideração os diferentes usos e
ocupação da terra, possibilitando maior compreensão da dinâmica climática local.

3. Resultados e discussão
As medidas móveis em três horários ocorreram devido as particularidas da área de
estudo, com o intuito de verificar a influência das brisas marítimas e terrestres no
deslocamento da ilha de calor urbana.
A tabela 01 apresenta a síntese dos dados apresentados, com as temperaturas
registradas durante os trajetos realizados, as diferenças térmicas, as direções e velocidades
dos ventos nas estaçãos do Instituto Agronômico de Campinas (IAC) e Instituto Oceanográfico
da Universidade de São Paulo (IOUSP), bem como os sistemas atmosféricos atuantes em
cada um dos dias de registro dos dados. De modo geral, as intensidades durante os dias de
análise variaram entre 1,9ºC e 5,4ºC, configurando-se em ilhas de calor com intensidades
diferenciadas de fraca a forte magnitudes, de acordo com a classificação proposta por
Fernández García (1996).
Tabela 01 – Intensidade da ilha de calor, direção e velocidade do vento e sistemas atmosféricos
atuantes nos dias de registros pelos transectos móveis
Intensida
V. V.
V. V.
T. Máx T. mín
D. V.
D. V.
Sistemas
Data
H
de
(IA)
(IO)
(ºC)
(ºC)
(IA)
(IO)
atmosféricos
(ºC)
(Km/h)
(Km/h)

11/11/2015

9h
15h
21h

27,9
29,8
25,9
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22,5
26,0
23,5

5,4
3,8
2,4

SE
S
SE

1,8
7,8
1,4

L
L
O

3,9
2,9
0,7

Massa
Tropical
Atlântica
(mTa)
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18/11/2015

9h
15h
21h

29,9
30,8
25,9

25,9
27,0
23,4

4,0
3,8
2,5

S
S
L

6,1
8,9
1,1

SO
L
O

6,6
5,4
0,2

Massa Polar
Tropicalizada
(mPt)

27/11/2015

9h
15h
21h

28,1
25,4
24,4

25,1
23,5
22,0

3,0
1,9
2,4

S
L
S

3,7
9,6
3,5

L
L
NE

10,4
17,5
5.1

Massa Polar
Tropicalizada
(mPt)

Fonte: Trabalho de campo

O primeiro dia de realização dos transectos móveis ocorreu em 11 de novembro de
2015. Nesse dia, a cidade de Ubatuba esteve sob atuação da massa Tropical atlântica (mTa),
com temperatura máxima de 29,8°C (às 15h) e a mínima de 22,5°C (às 9h) registradas nos
transectos ao longo do dia. A umidade relativa do ar média para o dia foi de 93%, registrada
na estação do IAC. Houve variação na direção e velocidade do vento em todos os horários
registrados.
No período da manhã (às 9h), as temperaturas absolutas registradas ao longo dos
transectos móveis variaram entre 22,5°C e 27,9°C, apresentando intensidade máxima de
5,4°C (Figura 03a). As maiores temperaturas ocorreram em alguns pontos isolados do centro
da cidade, em área densamente construída, com pouca vegetação arbórea e com grande
fluxo de pessoas e veículos. O percurso no sentido S-N, que percorre toda a orla das praias,
apresentou pequenas intensidades entre os pontos, variando entre 2°C e 3°C em relação à
menor temperatura registrada ao longo dos trajetos. O percurso O-L, apresentou as maiores
intensidades registradas e grande variabilidade entre os pontos, entre 0°C e 5,4°C. A menor
temperatura absoluta de 22,5°C ocorreu no ponto 17 próximo à madeireira Rondônia, em uma
área pouco construída e com grande densidade de vegetação no entorno.
No período da tarde (às 15h), com o aumento das incidências dos raios solares,
houve o aumento natural das temperaturas. As medidas móveis variaram entre 26ºC e 29,8ºC,
apresentando intensidade de 3,8ºC (Figura 03b). Devido ao aumento da temperatura no
período da tarde e a amplitude do gradiente térmico (terra-mar), formou-se uma célula
convectiva de baixa pressão no continente e os ventos provenientes do oceano passaram a
soprar com mais intensidade, atingindo a velocidade de 7,8 km/h (IAC) e 2,9 km/h (IOUSP).

www.xivsbcg.com

ISSN: 2764 - 1805
337

Figura 03 - Variação espacial da intensidade das ilhas de calor por meio dos transectos móveis
realizados no dia 11/11/2015 às 9h, 15h e 21h

A - 9h

B - 15h

C - 21h

Fonte: Trabalho de campo

As menores temperaturas foram registradas na orla da praia do Perequê-açu (trajeto
S-N), próximas aos quiosques Tarituba em uma área de uso residencial de médio padrão com
vegetação esparsa. Neste caso, pode-se associar as menores temperaturas com a
proximidade do mar pois, durante o dia o mesmo demora mais para se aquecer, e também
devido à baixa densidade de construção na faixa entre o mar e a primeira linha de edifícios, o
que favorece a circulação do ar e a diminuição da temperatura.
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Durante o período da noite (às 21h), houve queda nas temperaturas máximas
(25,9ºC) e mínimas (23,5ºC), gerando intensidade de 2,4ºC (Figura 03c). Essa diferença
ocorreu de forma bastante homogênea em vários pontos da cidade em relação ao ponto zero
que foi localizado no final do trajeto S-N, no bairro rural da Casanga, com grande presença
de vegetação arbórea. Essas diferenças podem ser caracterizadas pela formação de ilha de
calor bem defina de média magnitude na área central da cidade e também nas proximidades
da zona sul, no bairro da praia grande com área verticalizada densamente construida de até
cinco pavimentos.
O segundo dia de realização dos transectos móveis ocorreu em 18 de novembro de
2015. Nesse dia, a cidade de Ubatuba esteve sob atuação da massa Polar atlântica
tropicalizada (mPt), com temperatura máxima de 30,8°C (às 15h) e a mínima de 23,4°C (às
21h) registradas nos transectos ao longo do dia. A umidade relativa do ar média para o dia foi
de 91%, registrada na estação do IAC. Houve variação na direção e velocidade do vento em
todos os horários registrados, devido aos resquícios de uma Frente Fria que atuou no dia
16/11/2015 e repercutiu no dia 17/11/2015.
De modo geral, as variações das temperaturas foram semelhantes ao padrão de
evolução do dia 11/11/2015. No período da manhã (às 9h), as temperaturas absolutas
registradas ao longo dos transectos móveis variaram entre 25,9°C e 29,9°C, apresentando
intensidade máxima de 4°C. As maiores temperaturas prevaleceram na área central e
densamente construída da cidade, com pouca vegetação arbórea (Figura 04a).
Novamente o percurso no sentido S-N apresentou as menores intensidades entre os
pontos, variando entre 0°C e 3°C, sendo que as menores temperaturas ocorreram no início
do trajeto, próximo ao mirante do bairro das Toninhas. As maiores temperaturas, neste trajeto,
ocorreram quando o percurso foi desviado para fora da orla da praia, pois nos pontos 34
(bairro do Itaguá) e 50 (bairro do Perequê-Açu), as temperaturas chegaram próximas dos 3°C
de diferença em relação ao início do trajeto, mostrando a influência dos efeitos da
maritimidade na diminuição das temperaturas nos locais próximos a orla da praia.
No período da tarde (às 15h), a massa Polar atlântica tropicalizada, continuou
perdendo suas características de origem e houve o aumento da temperatura máxima para
30,8ºC e da mínima para 27ºC (Figura 04b). A direção predominante do vento continuou
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proveniente do quadrante sul com 8,9 km/h na estação do IAC e passou para o quadrante
leste com 5,4 km/h na estação do IOUSP.
Figura 04 - Variação espacial da intensidade das ilhas de calor por meio dos transectos móveis
realizados no dia 18/11/2015 às 9h, 15h e 21h

A - 9h

B - 15h

C - 21h

Fonte: Trabalho de campo

Durante o período da noite (às 21h), houve a diminuição das temperaturas, as
máxima registrada foi de 25,9ºC e a mínima 23,4ºC, gerando ilha de calor urbana noturna com
2,5ºC de intensidade (Figura 04c). Os ventos foram provenientes de leste com velocidade de
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1,1 km/h na estação do IAC e praticamente nulo na estação do IOUSP, com apenas 0,2 km/h
proveniente de oeste. As áreas mais quentes ocorreram no trajeto S-N e foram registradas
próximas a orla das praias (Grande, Itaguá e Centro).

Essas intensidades podem ser

caracterizadas pela formação de ilha de calor de fraca magnitude na área central e na região
sudeste, com densa área urbanizada e com materiais construtivos que armazenaram o calor
por mais tempo do que as áreas rurais do entorno.
O terceiro e último dia de realização dos transectos móveis ocorreu no dia 27 de
novembro de 2015. A cidade esteve novamente sob atuação da massa Polar tropicalizada,
com temperatura máxima de 28,1°C (às 9h) e a mínima de 22°C (às 21h) registradas nos
transectos móveis ao longo do dia. A umidade relativa do ar média para o dia foi de 89%,
registrada na estação do IAC. A direção do vento variou entre o quadrante sul e leste ao longo
dia e as velocidades foram mais elevadas no período da tarde.
No período da manhã (às 9h), as temperaturas absolutas registradas ao longo dos
transectos móveis variaram entre 25,1°C e 28,1°C, apresentando intensidade máxima de 3°C
(Figura 05a). As maiores temperaturas ocorreram na área central e também no bairro do
Perequê-açu. Os ventos foram provenientes do quadrante sul com velocidade de 3,7 km/h na
estação do IAC e proveniente de leste na estação do IOUSP com a velocidade de 10,4 km/h.
As menores intensidades térmicas ocorreram nos extremos dos transectos, áreas
com grandes porcentagens de vegetação arbóreas e pouco construídas. O trajeto S-N
apresentou as menores temperaturas, próximas às orlas das praias, enquanto o trajeto O-L
apresentou as menores temperaturas próximo ao horto florestal.
No período da tarde (às 15h), as rajadas de ventos foram bastante fortes, chegando
a 9,6 km/h na estação do IAC e atingindo 17,5 km/h na estação do IOUSP, ambas
provenientes do quadrante leste. O vento com velocidade elevada contribuiu para
homogeneizar as temperaturas sobre a cidade, sendo registrada a menor intensidade (1,9ºC)
entre todos os transectos (Figura 05b).
As menores temperaturas foram registradas nas duas extremidades do percurso SN, sobretudo, no bairro da Casanga (norte) com 23,5ºC em área com grande porcentagem de
vegetação arbórea. A temperatura máxima absoluta registrada pelo transecto foi de 25,5ºC e
ocorreu no ponto 31 no calçadão da cidade, área comercial, densamente construída e com
grande fluxo de veículos.
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Figura 05 - Variação espacial da intensidade das ilhas de calor por meio dos transectos móveis
realizados no dia 27/11/2015 às 9h, 15h e 21h

A - 9h

B - 15h

C - 21h

Fonte: Trabalho de campo

Durante a noite, a intensidade da ilha de calor foi de 2,4ºC e houve queda nas
temperaturas absolutas, sendo registrada a máxima de 24,4ºC e a mínima de 22ºC (Figura
05c). Os ventos foram provenientes do quadrante sul com velocidade de 2,4 km/h na estação
do IAC e de nordeste a 5,1 km/h na estação do IOUSP. As áreas mais quentes durante a noite
se repetiram em relação aos transectos do dia 18 de novembro de 2015 e ocorreu no trajeto
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S-N, próximo a orla da praia grande, praia do itaguá e praia do centro. Essas diferenças
podem ser caracterizadas pela formação de ilha de calor de média magnitude na região
sudeste, sob a área verticalizada e densamente construída.

4. Considerações finais
A área de estudo está localizada em um ambiente complexo e sofre interferência de
diversos fatores que caracterizam a particularidade climática marcante na região. Levando em
consideração essas particularidades e por se tratar de uma cidade localizada na zona costeira
deve-se ressaltar a importância da análise levando em consideração a dinâmica das brisas
marítimas e terrestres e o contato direto com o oceano que serve como um fator
homogeneizador das temperaturas.
Mesmo com a forte presença da dinâmica natural foi possível observar diferentes
respostas térmicas variando de acordo com as características do uso e ocupação da terra no
intraurbano. Deste modo, a urbanização associada aos diferentes usos e ocupação foram
responsáveis pela variação local da temperatura do ar, gerando ilhas de calor nos bairros
densamente construídos e na área central da cidade. Entretanto, este padrão de distribuição
altera-se em função da direção e velocidade do vento, que em alguns casos, podem contribuir
para o deslocamento das temperaturas mais quentes da cidade para outras áreas.
A grande variabilidade das temperaturas registradas nos percursos ao longo do dia
já era esperada e ocorrem devido à maior ou menor intensidade dos raios solares incidindo
diretamente sobre as diferentes áreas da cidade e também sobre os sensores utilizados para
a coleta dos dados, de acordo com a posição do relevo, o efeito sombra causado pelas
edificações, árvores e até mesmo devido à capacidade dos diferentes materiais construtivos
de armazenarem e liberarem o calor. Neste caso, vale ressaltar que todas as medidas de
prevenção foram tomadas para evitar a incidência direta dos raios solares sobre os sensores
com a utilização dos abrigos.
Diferente do que se verificou em pesquisas realizadas em cidades localizadas no
interior do Brasil (FIALHO, 2009; CRUZ, 2009; AMORIM, 2010; UGEDA JUNIOR, 2011), nas
cidades litorâneas o centro da ilha de calor não é bem definido e pode se deslocar de acordo
com a direção predominante do vento, sob interferência das brisas.
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Durante o dia esse deslocamento pode ocorrer em direção ao continente (oeste)
influenciado pela dinâmica das brisas marítimas e, durante a noite, pode ocorrer o processo
inverso, com deslocamento em direção ao oceano (leste), influenciado pela brisa terrestre.
Outro fator que pode contribuir para manutenção das áreas mais aquecidas próximas as
praias, durante a noite, é o processo de inércia térmica da água que pode influenciar na
manutenção das temperaturas elevadas por um longo período.
De maneira geral as maiores intensidades das ilhas de calor ocorreram nos pontos
localizados no trajeto O-L que saiu do horto florestal passando pela área central da cidade em
direção a orla da praia. A área central densamente urbanizada e com o maior fluxo de pessoas
e veículos, geraram os maiores contrastes de temperatura em relação ao entorno rural.
O trajeto S-N que passou pela orla das praias centrais e terminou na área rural no
bairro da Casanga apresentou as menores diferenças no intraurbano em relação ao trajeto OL, mostrando uma maior homogeneidade nas temperaturas neste percurso. As temperaturas
foram maiores somente nos pontos localizados fora da orla da praia, nos momentos em que
o trajeto desviou da orla marítima e pelo interior dos bairros do Itaguá e Perequê-Açu.
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ANÁLISE DO DESCONFORTO TÉRMICO EM ESCALA HORÁRIA NA CIDADE DE
CAMPINA GRANDE, PARAÍBA.
ELAINE FARIAS TEIXEIRA1
HERMES ALVES DE ALMEIDA2

RESUMO
A carência de estudos holísticos no âmbito higrotérmico, sobretudo, temperatura e umidade
relativa do ar em escala horária na cidade de Campina Grande, PB (7°13’S; 35º52’W; 550 m)
dificultam avaliar o impacto que as influências atmosféricas exercem na sensação de estresse
ou desconforto térmico da população. Diante disto, procurou-se estabelecer essas
determinações como objetivos principais desta pesquisa. Os dados de temperatura do ar (tar)
e umidade relativa (UR) foram coletados na estação meteorológica automática do Instituto
Nacional de Meteorologia (INMET), instalada no Centro de Pesquisa do Algodão
(Embrapa/algodão-Campina Grande) compreendendo o período entre 01.01.2008 a
31.12.2019. Os principais resultados indicam que os picos de temperaturas extremas
ocorreram por volta do meio dia e 06:00h da manhã, respectivamente, e as médias das
amplitudes térmicas horárias foram maiores nas temperaturas extremas do que nas médias
instantâneas. As frequências horárias dos teores de umidade relativa foram maiores que
80,0%, no entanto, em cerca de 9,0 % dos dias foram menores que o nível recomendado pela
Organização Mundial de Saúde (OMS). O índice de desconforto térmico encontrado foi leve
e com ênfase para os horários entre 12:00 e 16:00 h, por coincidir com a inversão da relação
tar e UR. Portanto, recomenda-se a continuidade da pesquisa com análises mais detalhadas,
visando estabelecer as principais características higrotérmica do ar e os respectivos índices
de desconforto, no contexto dos procedimentos teórico-metodológicos do clima urbano.
Palavras-chave: Temperatura; Clima urbano; Desconforto térmico.
ABSTRACT
The lack of holistic studies in the hygrothermal field, especially temperature and relative
humidity on the hourly scale in the city of Campina Grande, PB (7 ° 13'S; 35º52'W; 550 m)
makes it difficult to assess the impact that atmospheric influences have on the sensation of
stress or thermal discomfort of the population. In view of this, we sought to establish these
determinations as the main objectives of this research. The air temperature (tar) and relative
humidity (RH) data were collected at the automatic meteorological station of the National
Institute of Meteorology (INMET), installed at the Cotton Research Center (Embrapa / cottonCampina Grande) covering the period from 01.01 .2008 to 12.31.2019. The main results
indicate that the extreme temperature peaks occurred around noon and 06:00 am,
respectively, and the averages of the hourly thermal amplitudes were higher in extreme
temperatures than in instantaneous averages. The hourly frequencies of the relative humidity
1
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levels were greater than 80.0%, however, in about 9.0% of the days they were lower than the
level recommended by the World Health Organization (WHO). The index of thermal discomfort
found was light and with an emphasis on the hours between 12:00 and 16:00 h, as it coincides
with the inversion of the tar and UR relationship. Therefore, it is recommended to continue the
research, with more detailed analyzes, in order to establish the main hygrothermal
characteristics of the air and the respective discomfort indexes, in the context of the theoretical
and methodological procedures of the urban climate.
Keywords: Temperature; Urban climate; Thermal discomfort.

1. Introdução
As constantes transformações empreendidas pela ação antrópica sobre a superfície
terrestre evidenciam a necessidade de compreender-se o Clima Urbano enquanto produto da
interferência do ser humano sobre o meio, atuando como um potencial gerador de alterações
cruciais no aumento substancial da temperatura e decréscimo da umidade relativa do ar,
elementos climáticos responsáveis pela sensação de desconforto térmico da população.
Diante dessa realidade, o espaço urbano tem despertado o interesse cientifico uma vez que
nele é possível identificar, no decorrer das últimas décadas, intensos processos de
modificação do sistema atmosférico.
O crescimento e verticalização de edifícios, o número de veículos circulando em
asfaltos receptores de radiação do nascente ao poente são, efetivamente, as áreas mais
propicias a degradação ambiental, cabe ainda salientar que não são apenas as metrópoles e
centros urbanos de grande expressividade que estão sujeitas a problemas de ordem social e
estrutural, destacando-se as pequenas e médias cidades que juntas representam abrigo para
a maior parte da população mundial.
Desta forma, evidencia-se que as cidades surgiram com ausência quase completa
de planejamento. A má distribuição demográfica no território brasileiro, sobretudo, devido ao
crescimento desordenado dos grandes centros urbanos contribui para desenvolver problemas
ambientais, com modificações na cobertura do solo, construção de edificações e
pavimentações com matérias de alto poder de armazenamento de energia térmica,
influenciando diretamente o aumento da temperatura.
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A cidade por ser um ambiente artificialmente modificado introduz alterações,
especialmente, no balanço de energia que influenciam em praticamente todos os elementos
do clima (temperatura do ar, umidade atmosférica, ventos, precipitação pluvial, dentre outros).
Esses indicadores não somente comprometem a qualidade ambiental, mas há uma
série de evidências de efeitos do clima urbano na saúde (RIBEIRO, PESQUERO e COELHO,
2016).
O estudo do clima urbano nas cidades de médio porte, com população de 100.000 a
500.000 habitantes, como é o caso de Campina Grande, segundo Mendonça (2003) é
imprescindível, pois, estas possuem características geográficas bastante diferenciadas
daquelas de grande porte e metropolitanas e apresentam, portanto, consideráveis facilidades
para a identificação de suas paisagens intraurbanas, estas, previamente identificadas,
permitirão uma melhor compreensão da interação sociedade-natureza na construção do clima
urbano.
Portanto, tendo em vista a relação intrínseca do homem na produção do clima
urbano, considera-se como conforto térmico, “a zona delimitada por valores térmicos em que
o maior número de pessoas manifeste sentir-se bem” (Garcia, 1996, p.198). Por isso, as
variáveis temperatura e umidade relativa do ar influenciam de forma direta no conforto térmico
individual do ser humano, além das informações pessoais (idade, peso, altura, cor de pele e
sexo), das vestimentas e atividade desempenhada exercendo um importante papel na
termorregulação.
Nesse contexto, realizou-se um estudo micrometeorológico na cidade de Campina
Grande, em escala horária, visando estabelecer as principais características higrotérmica do
ar úmido, para analisar o grau de desconforto térmico da população campinense.

2. Metodologia
O trabalho foi realizado para a cidade de Campina Grande (7°13’S; 35º52’W; 550 m),
localizada na Região Geográfica Imediata e intermediária de Campina Grande, Área Territorial
de 591,658 km, população estimada, em 2020, de 411.807 pessoas, densidade demográfica
de 648,31 hab/km² e índice de desenvolvimento humano municipal (IDHM) de 0,720 (IBGE,
2020). Pela classificação climática de Köppen, o clima é do tipo Tropical chuvoso, com
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temperatura média do mês mais frio superior a 18ºC e a precipitação média anual maior que
700 mm, cuja fórmula climática é Asi.
Campina Grande (Figura 01) limita-se ao norte com os municípios de Pocinhos,
Puxinanã, Lagoa Seca e Massaranduba, ao Sul com Fagundes, Queimadas e Caturité, ao
Leste com Ingá e a Oeste com Boa Vista:
Figura 01 - Mapa geográfico do Estado da Paraíba com destaque para o Município de
Campina Grande.

Fonte: Teixeira e Almeida (2020).

Os dados meteorológicos referentes à temperatura do ar e umidade relativa foram
coletados utilizando-se uma estação meteorológica automática (EMA), pertencente ao
Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) e instaladas no Centro Nacional de Pesquisa do
Algodão (Embrapa/CNPA), em Campina Grande, PB, cujos dados foram disponibilizados na
página http://www.inmet.gov.br/sonabra/maps/pg_automaticas.php. Os dados integralizados,
a cada hora, são transmitidos, via satélite, para a sede do INMET em Brasília e
disponibilizados na página, utilizando-se, neste trabalho, a série que corresponde ao período
de 01.10.2008 a 31.12.2019.

www.xivsbcg.com

ISSN: 2764 - 1805
349

Com os registros contínuos de temperatura do ar (tar) e umidade relativa (UR)
aplicou-se os índices de conforto térmico e de temperatura efetiva para averiguar a
susceptibilidade dos campinenses ao desconforto térmico, em escala horária, o Índice de
Temperatura Efetiva (TE) foi determinado utilizando-se a metodologia proposta por Nieuwolt
(1977), adaptada para o Índice de Desconforto Térmico proposto por Thom (1959) e adotado
por Talaia e Silva (2008), conforme a equação 1:

(1)
Sendo: tar a temperatura instantânea do ar em °C
UR é a umidade relativa do ar em %
Considerando que os extremos ou valores maiores da temperatura coincidem,
respectivamente, com os extremos inverso da umidade relativa do ar, fez-se a opção de
adaptar o Índice de Temperatura Efetiva (TE), substituindo-se tar, na equação 1, pela
temperatura extrema (máxima) e por UR mínima. Desta forma, de acordo com Teixeira e
Almeida (2020) a expressão 2:

(2)
Com o intuito de avaliar a Temperatura Efetiva na cidade de Campina Grande,
utilizou-se os critérios propostos por Terjung (1966) e Matzarakis; Mayer (1991), relacionada
com o índice de desconforto (ID), conforme descrições nas Tabelas 01 e 02, respectivamente.

Tabela 01 - Classificação da Temperatura Efetiva, proposta por Terjung (1966)
ID (oC)

Níveis de Desconforto térmico

> 30 oC

Estresse térmico

27 a 30 oC

Desconforto por aquecimento

24 a 27 oC

Leve Desconforto

20 a 24 oC

Zona de conforto
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18 a 20 oC

Leve Desconforto

15 a 18 oC

Desconforto por Resfriamento

12 a 15 oC

Resfriamento Efetivo

Tabela 02- Classificação da Temperatura Efetiva, proposta por Matzarakis e Mayer (1991).
ID (oC)

Níveis de Desconforto térmico

< 21 oC

Não há desconforto

21  ID <24oC

Menos de 50% da população sente desconforto

24  ID <27oC

Cerca de 50% da população sente desconforto

27  ID <29oC

A maioria da população sofre desconforto

29  ID <32oC

Todas as pessoas sentem desconforto

ID  32 oC

Estado de emergência média

Os cálculos, as confecções de gráficos, tabelas e demais análises estatísticas foram
elaboradas utilizando-se a planilha Excel.

3. Resultados e discussão
O Brasil vivenciou um intenso processo de urbanização na segunda metade do
século XX, resultando, neste novo século, em 89% da população habitando nas cidades. Com
efeito, essas modificações nos aglomerados urbanos não seguiram medidas técnicas de
infraestrutura que não afetassem as condições ambientais em função do contingente
populacional nas cidades.
Estudos desenvolvidos no âmbito da Climatologia Geográfica Brasileira consideram
uma série de problemas socioambientais que envolvem o Sistema Clima Urbano, tendo às
cidades como reflexo efetivo da interação entre sociedade e natureza. Esses problemas
permeiam metrópoles, grandes centros urbanos, cidades médias e pequenas no contexto aos
riscos que o desconforto térmico oferece aos citadinos. Portanto, não têm-se considerado as
condições de Tempo (climática) no planejamento urbano, pois, a maioria destes aglomerados
privilegia construir sem preocupar-se com as modificações desencadeadoras do clima urbano.
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Neste contexto, os estudos do clima nas cidades começaram a despertar interesse
científico a partir de meados do século XIX. O crescimento das cidades e/ou das regiões
metropolitanas, em conjunto com a população, introduz novos parâmetros artificiais (físico,
químico, edificação, dentre outros) que ao interagir com a atmosfera influenciam as condições
urbanas.
Os dados de temperatura do ar (tar), umidade relativa (Ur) aqui apresentados foram
coletados em condições padronizadas, ou seja, na estação meteorológica automática (EMA)
da cidade de Campina Grande. As médias horárias das temperaturas instantâneas (máximas,
médias e mínimas) dessa série são apresentadas na Figura 02:
Figura 02 - Médias horárias das temperaturas máxima, média e mínima de Campina Grande,
PB. Médias do período: 01.01.2008 a 31.12.2019.

Fonte: Teixeira e Almeida (2020).

As variações térmicas horárias refletem o balanço de energia, ou seja, movimento
anual aparente do sol. A discrepância de temperatura deve-se, sobretudo, a este balanço de
energia, sendo os valores diurnos sempre maiores que os noturnos, modificando-se ao longo
do dia conforme o aquecimento do solo e apresentando oscilações ao longo dos dias do ano,
conforme as estações.
Destaca-se, portanto, que as médias, em cada um dos horários, têm mais de 4 mil e
trezentas repetições. Esses quantitativos fazem com que cada ponto seja suavizado,
evitando-se, portanto, pontos extremos na curva. Numa análise gráfica simples, observa-se
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que, as oscilações das temperaturas máximas e mínimas são visíveis, com médias das
máximas maiores que 31,0 °C entre 09:00 h e 17:00 h (Figura 02), com o pico máximo de 36,6
°C ocorrendo ao meio dia e mínimas menores que 18,0 °C entre 00:00 e 06:00 h, sendo
relevante frisar a temperatura mínima de 16,1°C entre 05:00 e 06:00h da manhã.
É importante destacar que, temperatura média do ar não é medida e sim determinada
por métodos científicos. Já, a média é uma medida de tendência central. Nota-se, ainda, que
as amplitudes são maiores nas temperaturas extremas do que na temperatura média. Isso se
explica, porque as temperaturas extremas são medidas e ocorrem num intervalo de tempo
muito pequeno, enquanto que a temperatura média é calculada. Além disso, evidencia-se o
efeito dos fatores geográficos (altitude) e longitude (distância do oceano) no elemento
temperatura, não somente na redução da temperatura (>altitude), mas a maior oscilação ao
longo do dia (longitude).
As Figuras 03, 04 e 05, demonstram, respectivamente, a relação horária entre as
temperaturas do ar (médias das médias, máximas e mínimas) com a umidade relativa, para
as condições aqui representadas para a cidade de Campina Grande.
A relação horária entre a umidade relativa do ar e a temperatura do ar mostra de
forma clara, a razão inversa existente entre si. Verifica-se, também, que as curvas são
inversamente proporcionais e, por isso, as concavidades são opostas e bem definidas,
sobretudo, no período diurno (entre 09:00 e 15:00h) e noturno/começo da manhã (das 18:00h
às 06:00 h). Em qualquer horário do dia a inversão se mantém, ou seja, quanto maior for a
temperatura menor será a umidade relativa e vice versa.

www.xivsbcg.com

ISSN: 2764 - 1805
353

Figura 03. Relações horárias entre as temperaturas do ar e a umidade relativa do ar. Campina
Grande, PB. Médias do período: 01.01.2008 a 31.12.2019.

Fonte: Teixeira e Almeida (2020).

No entanto, quando se observa a relação entre as temperaturas extremas (máximas
e mínimas) com a umidade relativa do ar (Figura 04 e 05), embora exista a relação inversa
(tar versus UR) o formato côncavo das curvas diferem entre si, principalmente no período
diurno referente a temperatura máxima, entre (09:00h e 13:00h) oscilando significativamente
de modo que a umidade relativa decresce conforme o aquecimento do solo. Quanto às
temperaturas mínimas, nota-se a razão inversa durante a noite e começo da manhã.
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Figura 04 - Relações horárias entre a temperatura máxima média e a umidade relativa do ar.
Campina Grande, PB. Médias do período: 01.01.2008 a 31.12.2019.

Fonte: Teixeira e Almeida (2020).
Figura 05 - Relações horárias entre a temperatura mínima média e a umidade relativa do ar. Campina
Grande, PB. Médias do período: 01.01.2008 a 31.12.2019.

Fonte: Teixeira e Almeida (2020).

Contabilizando-se os quantitativos dos números de horas com umidade relativa do
ar maior que 80 % e 90 %, nos onze anos estudados, esses valores foram constatados em
54 % e 26,2 % dos dias, respectivamente. O comportamento humano é influenciado pelo teor
de umidade da atmosfera. Por isso, a Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda o
nível de UR de 60% como sendo o ideal. Numa análise simples e preliminar, constata-se que
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Campina Grande apresentou índice menor que o adequado em cerca de 20% dos dias, dos
quais em 8,8% destes a UR foi menor que 50%.
A umidade relativa do ar desempenha a função de transferir calor entre o indivíduo e
o meio ambiente, através do processo de transpiração humana, cujos processos fisiológicos
para manter o equilíbrio térmico se dão através do suor da pele e da respiração. Desta forma,
por tratar-se de um elemento meteorológico inversamente proporcional a temperatura, essa
relação acentua as situações de desconforto térmico.
Concorda-se com os resultados encontrados por Carvalho et al., (2016), Conceição
et al., (2015), Araújo (2012), Souza e Nery (2010), Alves (2009) da importância da temperatura
e umidade relativa do ar como elementos primordiais no estudos do desconforto térmico, em
diversas cidades, independente do grau de urbanização.
Os avanços tecnológicos de sensores, teóricos e metodológicos vêm contribuindo,
de forma decisiva, com a Climatologia Geográfica Aplicada e, em especial, com o estudo do
clima urbano, com ênfase na caracterização do conforto térmico. Os resultados aqui
encontrados contribuem com os de Ribeiro Sobral (2005) que a urbanização é um dos fatores
que influencia as condições de tempo e de clima e da sua relação com a saúde.
Com relação ao conforto térmico, concorda-se com a definição proposta por
American Society of Heating, Refrigerating, and Air-Conditioning Engineers ASHRAE (1992),
ao definir como uma condição da mente que expressa satisfação com o ambiente térmico, ou
seja, representa o entendimento de satisfação do homem com o espaço em que vive. Nesse
sentido, os estudos de conforto térmico permitem estabelecer as condições necessárias à
satisfação humana.
As Figuras 06 e 07 sumarizam, as médias horárias da temperatura efetiva, para as
condições de temperatura média e de temperatura máxima versus umidade relativa mínima,
utilizados na descriminação dos Índices de Desconforto Térmico propostos por Terjung (1966)
e Matzarakis e Mayer (1991).
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Figura 06 - Média horária da Temperatura Efetiva, para a condição média, para a cidade de Campina
Grande, PB. Médias do período: 01.012008 a 31.12.2019.

Temperatura Efetiva ( oC)

25,0

média

24,0
23,0
22,0
21,0
20,0
00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00

Horários

Fonte: Teixeira e Almeida (2020).

Observa-se (Figura 06) que a temperatura efetiva é menor que 21,0 oC, entre 00:00
e 07:00h, com pico mínimo as 05:00 h da manhã. Constata-se, também, que a curva é
crescente entre 05:00 e 16:00 h, embora o pico máximo de desconforto térmico em Campina
Grande ocorra entre 12:00 e 14:00 h.
Fazendo-se uma inter-relação a partir dos índices de desconforto térmico
estabelecido por Terjung (1966) e os encontrados para Campina Grande, constata-se que ID
maior que 24°C a população tende a sentir um leve desconforto, por cerca de cinco horas
diárias, ou seja, de 11:00 às 16:00 horas.

Utilizando-se as mesmas equações, descritas no item metodologia, substituindo-se
tar por temperatura máxima e UR por UR mínima, em virtude da relação inversa entre tar e
UR, cuja representação gráfica é mostrada na Figura 07:
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Figura 07. Temperatura Efetiva Máxima horária. Campina Grande, PB. Médias do período:
01.01.2008 a 31.12.2019.
28,0
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27,0
26,0
25,0
24,0
23,0
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Fonte: Teixeira e Almeida (2020).

Como pode ser observado na Figura 07, ao se utilizar os valores extremos de
temperatura (máximo) e da umidade relativa (mínima), verifica-se que há uma tendência de
modificação dos índices de conforto, em alguns dias, quando essas condições ocorrerem.
Como os valores da temperatura efetiva, em Campina Grande, mesmo para essa
condição, são menores que 24,0 oC, das 21:00 às 06:00 horas da manhã, enquadra-se na
zona de conforto térmico. Contudo, por um intervalo de cerca de treze horas, ou seja, entre
07:00 e 20:00 h, os citadinos campinenses estão sob condições de leve desconforto, porém,
entre 12:00 e 13:00 h, há um pequeno desconforto térmico, com base no critério estabelecido
por Terjung (1966).
Quando se utiliza os critérios propostos por Matzarakis e Mayer (1991), observa-se
(Figura 05) que de 00:00 a 06:00 h da manhã não há desconforto. Já, a partir das 11:00 h até
às 16:00 h, cerca de 50% da população sente desconforto. Embora por volta de 12:00h,
quando ocorre o pico máximo de temperatura do ar, a maioria da população campinense sente
desconforto.

4. Considerações finais
De acordo com os resultados obtidos conclui-se que em Campina Grande:
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As temperaturas máximas maiores que 31,0°C ocorreram entre 09:00h e 17:00h, com
pico de máximo de 36,6 °C, ao meio dia. Mínimas menores que 18,0 °C ocorreram entre 00:00
h e 06:00 h da manhã, e a média aritmética horária, foi de 23,8 °C.
As curvas horárias da relação entre a umidade relativa do ar e a temperatura do ar
(máxima, mínima e média) são inversas e as concavidades opostas e bem definidas,
sobretudo, entre 09:00 e 15:00h e das 18 às 06:00 h, embora os formatos das curvas difiram
ente si.
A frequência do teor de umidade relativa (UR) horária foi maior que 80% em 54% dos
dias e, em apenas, 8,8 % a UR foi menor que 50%.
Os índices de conforto humano estão constantemente sendo utilizados por serviços
meteorológicos com o intuito de descrever as condições térmicas no ambiente urbano,
visando facilitar a compreensão da inter-relação tempo versus doenças.
A temperatura efetiva, em Campina Grande, é menor que 21,0 oC, entre 00:00 e
07:00h não existindo desconforto térmico nesse período e apenas, um leve desconforto de
12:00 a 14:00h. Mesmo nas condições extremas e inversas da temperatura e umidade
relativa, os citadinos campinenses estão sob condições de leve desconforto e/ou um pequeno
desconforto entre 12:00 e 13:00 h.
A sensação de desconforto térmico na cidade é um reflexo dos equipamentos que
ela possui, por isso, as áreas em que há concentração de indústrias e grandes edificações,
construídos com matérias de menor reflexão (albedo), contribuem para o stress humano e na
qualidade ambiental.
Por fim, recomenda-se ampliar os estudos dos indicadores de desconforto térmico e
ajustar procedimentos metodológicos, equações existentes na literatura e fatores urbanos
para estudos do clima urbano da cidade de Campina Grande.

5. Referências
ALMEIDA, H. A. de. Climatologia Aplicada à Geografia [Livro eletrônico]. Campina Grande:
EDUEPB, 317p, 2016
ALVES, E. D. L. SPECIAN, V. Contribuição aos estudos do clima urbano: variação térmica e
higrotérmica em espaços intra-urbanos. Mercator, v. 8, n.17, p. 181-191. 2009.

www.xivsbcg.com

ISSN: 2764 - 1805
359

ASHRAE. Thermal Environmental Conditions for Human Occupancy. Standard 55-1992,
American Society of Heating, Refrigerating, and Air-Conditioning Engineers, Atlanta, USA,
1992.
ARAÚJO, R.R. O conforto térmico e as implicações na saúde: uma abordagem
preliminar sobre os seus efeitos na população urbana de São Luís – Maranhão. Cad.
Pesq., São Luís, v.19, n 3, set./dez. 2012.
CARVALHO, E. K. M. A. de; DANTAS. R. T; CARVALHO, J. R. M. de. Análise da influência
entre as variáveis meteorológicas e as doenças respiratórias na cidade de Campina
Grande, PB. Revista Brasileira de Climatologia. Ano 12 – vol 18, p. 63-79. jan/jun 2016.
CONCEIÇÃO, R. S da; SILVEIRA, G, S dos, P; VEIGA, A. J. P; MATTA, J. M. B da. A
temperatura do ar e sua relação com algumas doenças respiratórias em Vitória da Conquista
– BA. Revista Eletrônica Geoaraguaia. Barra dos Garças – MT. V5, n.2, p.69 – 81
Julho/Dezembro. 2015.
GARCÍA, F. F. Manual de climatologia aplicada: clima, medio ambiente y planificación.
Madrid: Editorial síntesis, S.A., 1996. 285 p.
MATZARAKIS, A; MAYER, H. 1991. The extreme heat wave in Athens in July 1987 from the
point of view of human biometeorology. Atmospheric environment. v.25. p. 203-211. 1991.
MENDONÇA, F. O Estudo do Clima Urbano no Brasil: Evolução, tendências e desafios. In:
MONTEIRO, C.A.F & MENDONÇA, F. (Org.) Clima Urbano. São Paulo: Editora Contexto,
2003. 192 p.
RIBEIRO SOBRAL, H. Heat island in São Paulo, Brasil: Effects on health, In: Critical Public
Health, 15(2): p. 147-156. 2005
RIBEIRO, H., PESQUERO, C. R. , COELHO, M. S. Z. S. Clima urbano e saúde: uma revisão
sistematizada da literatura recente. ESTUDOS AVANÇADOS 30 (86), p. 67- 82, 2016.
SOUZA, D. M de; NERY, J. T. O conforto térmico na perspectiva da Climatologia
Geográfica. Geografia (Londrina), v. 21, n.2. p.65-83, maio/ago.2012.
TALAIA, M.; SILVA, M. O Vapor de Água como Condicionante do Bem-estar Humano. In:
Jornadas Científicas de la Asociación Meteorológica Española, XXX, 2008, Zaragoza.
TERJUNG. W. H. Physiologic climates of the conterminous United States: a bioclimatic
classification based on man. p. 141-179. 1966.

www.xivsbcg.com

ISSN: 2764 - 1805
360

IMPACTO PLUVIAL EM CIDADE DE PEQUENO PORTE: ESTUDO DE CASO EM
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RESUMO
O município de Teixeiras situa-se na Zona da Mata Mineira, mais precisamente, na sela do
planalto de Viçosa, com características de relevo dissecado, na região do divisor entre a bacia
do rio Paraíba do Sul e rio Doce, registra uma população estimada em 11.661 em uma área
de 166,7km2, sendo que 63% residem na área urbana. Por se localizar no Alto Rio Doce, os
canais fluviais são de pequena vazão média anual, que associada a variabilidade temporal
das grandes totais pluviais, gera a imagem de várzeas seguras, que não inundam,
incentivando a ocupação de áreas vulneráveis ambientalmente. Com base nesse cenário, o
presente trabalho busca compreender e analisar os impactos decorrentes das chuvas
extremas em uma cidade de pequeno porte, bem como o sistema sinóptico responsável. E
para isso o recorte temporal de análise será sobre o impacto do evento de chuva intensa
ocorrida no dia 13 de fevereiro de 2020.
Palavras-chave: Impacto Pluvial, Teixeiras-MG, Evento extremo e ZACAS.
ABSTRACT
The municipality of Teixeiras is located in the Zona da Mata Mineira, more precisely in the
saddle of the Viçosa plateau, with dissected relief characteristics, in the region of the division
between the Paraíba do Sul and Rio Doce river basins, it registers an estimated population of
11,661 in an area of 166.7km2, with 63% living in the urban area. Because they are located in
the Upper Rio Doce, the fluvial channels are of small average annual flow, which associated
with the temporal variability of the large rainfall totals, generates the image of safe floodplains,
which do not flood, encouraging the occupation of environmentally vulnerable areas. Based
on this scenario, this work seeks to understand and analyze the impacts of extreme rainfall in
a small town, as well as the responsible synoptic system. For this purpose, the temporal cutoff of the analysis will be on the impact of the heavy rainfall event that occurred on February
13, 2020.
Keywords: rain impact, Teixeiras-MG, Extreme event and ZACAS.
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1. Introdução
Os eventos naturais ocorrem independentes das atividades humanas, mas por outro
lado, suas consequências, atuam e interferem no cotidiano da população. Esta relação demonstra
que embora os sistemas sejam de certa forma independente, não se pode desconsiderar os
pontos de contato, que ocorrem entre ambos, no mundo real, que acabam por condicionar ou ser
condicionado por um dos sistemas.
Nesse sentido, a Geografia, que a princípio se preocupa em abordar as relações entre a
sociedade e a natureza de forma espacial, atribuindo valores aos lugares, os seus habitantes e
suas características, para compreensão dos desastres naturais e suas consequências. Não deve
deixar de considerar os fenômenos da natureza e sua apreensão pelos habitantes.
Por sua vez, nem todos os fenômenos naturais, são considerados perigosos, mas
apenas aqueles que estão ocorrendo em áreas ocupadas pelo homem, gerando danos e perdas.
Portanto um evento perigoso não é natural em si, mas trata-se de um evento que ocorre na
interface sociedade-natureza (MARANDOLA JR; 2004). Dessa forma, a terminologia “perigo” (ou
ameaça) indica condição com potencial para causar uma consequência desagradável.
Para Serrano (2006), o perigo pode ser expresso como a probabilidade de ocorrência
dentro de um período de referência. Este se dá em função da probabilidade espacial, relacionada
a fatores ambientais estáticos, que remetem às características do terreno e a probabilidade
temporal, relacionada indiretamente a alguns fatores ambientais e diretamente a fatores
dinâmicos, como variáveis hidrológicas.
Em conceituação clássica do glossário da Defesa Civil (CASTRO, 1998), define perigo
como qualquer condição potencial ou real que pode vir a causar morte, ferimento ou dano à
propriedade. A tendência moderna é substituir o termo por ameaça. Ainda conforme Monteiro
(1991) é imprescindível considerar que a existência de perigos naturais é uma função do
ajustamento humano a eles, posto que sempre envolva iniciativa e decisão humana, ou seja,
“enchentes não seriam danosas se o homem evitasse as planícies de inundação”.
Nesse sentido, o presente estudo, analisar os impactos decorrentes do evento pluvial
extremo, ocorrido no dia 13 de fevereiro de 2020, na cidade de Teixeiras-MG, localizado na
Zona da Mata Mineira (Figura 1), porção norte, tem cerca de 70% da população municipal,
cujo total de 11.661 habitante, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística, residente na área urbana, conforme pode ser visto também na Figura 1.
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Figura 1. Localização do município de Teixieiras-MG, na Zona da Mata Mineira.

.

Porém, cabe destacar que a cidade não é a primeira vez que a cidade foi assolada
por evento extremo de chuva, conforme Rocha e Fialho (2010) analisaram para janeiro de
1975, cujo cenário urbano de 3.000 habitantes e com baixo índice de urbanização, verificou
que o rompimento da linha de passagem férrea, que servia como uma barreira de contenção
das águas do Ribeirão Teixeiras-MG, foi o causador de um desastre a jusante da linha férrea,
que se delineia sobre um relevo com encostas convexas e retinilizadas por ravinamentos, com
tendência a reativação. Os mantos de alteração são profundos, e não deixam sinais de rocha
exposta. No trecho entre Teixeiras e Ponte Nova, o aspecto geral do relevo acusa mudança,
pois as cristas se sobressaem e o nível inferior dissecado em colinas se torna embutido. “As
colinas são mamelonares e com vertentes bastantes ravinadas” (IBGE, 2003, p. 355). Cabe
destacar o sítio da Zona da Mata, relacionada à dinâmica atmosférica já causou transtornos
em cidades vizinhas como Piranga (NASCIMENTO, 2010 e 2012), Ponte Nova (SILVA, 2009)
e Guaraciaba (FIALHO et. al, 2010), Viçosa (RODRIGUESS JUNIOR, 2009), Guaraciaba
(ROCHA; FIALHO, 2010), Guidoval (SANTOS; FIALHO, 2012) e Ubá (SANTOS; FIALHO,
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2016), que sofreram no processo de obtenção de recursos para a reconstrução de seu espaço
urbano e rural (FIALHO; DEBOSSAN, 2010 e FIALHO, 2011, 2012 e 2013).

2. Metodologia
Para o desenvolvimento dessa pesquisa foram realizadas análises dos dados
pluviométricos da estação meteorológica mais próxima do município de Teixeiras, que não
ultrapassa o raio de 25 km, medida utilizada pelos modelos de previsão do tempo. Neste caso,
a estação se localiza no campus universitário da Universidade Federal de Viçosa, distante
cerca de 20km. A utilização da mesma é considerada importante, a fim de termos um
referencial do quantitativo precipitado, mesmo não tendo a certeza se precipitou mais ou
menos do que verificado na estação meteorológica principal de Viçosa.
Os totais pluviais diários e mensais da série de Viçosa foram obtidos, junto à
plataforma de dados do sítio do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) e do Instituto
Nacional de Meteorologia (INMET) e da Copasa, que detém uma estação pluviométrica na
cidade de Teixeiras, para o dia 13 de fevereiro de 2020. Esta informação será ancorada com
o levantamento da dinâmica atmosférica, que será baseada na análise da carta sinóptica da
Diretoria de Hidrologia e Navegação (DHN) de alguns dias anteriores e posteriores ao evento.
Para comprovação das repercussões do evento sobre a paisagem e a população procurou
buscar informações junto aos arquivos do Jornal Folha de Minas e levantamento de imagens
em rede sociais sobre o dia do evento e registros fotográficos em campo, após o evento.

3. Resultados e discussão
O Brasil é um país de grandes dimensões territoriais e simples nas formas de
relevo, no qual, predominam os antigos planaltos e planícies. A grande extensão permite
ao Brasil experimentar a atuação de cinco massas de ar e do Sistema Frontal (BORSATO,
2016). Por outro lado, o País não é centro de ação de qualquer das massas de ar que
aqui atuam, exceto a massa Equatorial continental, mesmo assim, o centro de origem
encontra se na Amazônia Legal, dessa forma, extrapola os limites territoriais do Brasil.
Das cinco massas de ar, duas são caracterizadas pela alta pressão atmosférica, são elas,
a massa Polar atlântica (mPa) e a massa Tropical atlântica (mTa) e três pela pressão
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baixa, a massa Tropical continental (mTc), a massa Equatorial atlântica (mEa) e a massa
Equatorial Continental (mEc) (BORSATO, 2016 e MENDONÇA et al., 2014).
Na dinâmica das massas de ar, é habitual que ao avançar a partir das áreas de
origem, elas impõem suas características originais e assimilam as características
higrotérmicas das áreas tomadas. Assim, as massas de ar, em território brasileiro,
apresentam-se modificadas.
Além dessas cinco massas de ar, atuam na Zona da Mata Mineira os Sistemas
frontais que, de forma bastante simplificada é uma estreita faixa de ares convergentes que se
configura e avança ao norte de uma massa Polar. Como o ar quente dos ares tropicais tem
densidade menor, o ar frio da massa Polar avança na forma de uma cunha e eleva o ar tropical
que se desestabiliza. Para as áreas de mais umidade. Essa configuração é mais evidente ao
Sul do Trópico de Capricórnio. Ao norte desse limite, essa faixa de intensa nebulosidade perde
as características, na medida em que, o ar polar assimila calor das áreas deslocadas.
Na semana de 9 a 15 de fevereiro, ocorreu a atuação da Zona de convergência do
atlântico sul, conforme a análise rítmica, que a Figura 2 demonstra a variabilidade diária dos
parâmetros climáticos da Estação Meteorológica de Viçosa, que dista 20Km da cidade de
Teixeiras-MG. Ao observar a distribuição da chuva, verifica-se que dias anteriores as chuvas
já existiam e não tinha ultrapassado a 25mm. Mas, no dia 13 de fevereiro de 2020, registrou
115mm em 24 horas, e para Teixeiras, segundo a Copasa, que tem uma estação
pluviométrica, registrou 160mm, que de acordo com observação in loco ocorreu após de
chuva persistente da meia noite até as 8h00min, e que entre as 5 e 6 da manhã ocorreu uma
chuva mais intensa, que promoveu um rápido extravasamento.Porém, não apenas o
município de Teixeiras foi impactado, conforme pode ser vislumbrado na Figura 3, onde
também se identifica o sistema sinótico pela carta do DHN e a imagem de satélite do INPE.
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Figura 2. Análise Rítmica da Estação Meteorológica de Viçosa-MG em Fevereiro de 2020.
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Figura 3. Carta sinótica do DHN (A), imagem de satélite do INPE (B) e área atingida pelas chuvas, no
dia 13 de fevereiro de 2020, publicado pelo Jornal Folha de Minas (C).

Sobre o evento de ZCAS no Estado de Minas Gerais, o mesmo atingiu pelo menos
um quarto das cidades mineiras, que ficaram em estado de emergência (Figura 3). Além de
causar o óbito de 60 pessoas.
A pluviosidade intensa sobre a superfície terrestre, que é mais impermeável, por
conta da retirada da floresta, substituída por pastagem e a ocupação das margens dos canais
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fluviais, que servem de guia da expansão urbana da cidade de Teixeiras-MG, conforme pode
ser visto na Figura 4, que identifica as localidades atingidas pelo acúmulo excessivo, por conta
do somatório das condições morfológicas, favorece a existência de pontos de
estrangulamento do relevo, associado a criação de barragens, decorrentes da construção de
rodovia e ferrovia, relacionado ao total pluvial acumulado no período de 24 horas, que
aumentou a umidade antecedente do solo, e por fim um evento intenso de chuva no início da
alvorada.
Figura 4. Identificação das áreas afetadas na área urbana de Teixeiras-MG, no dia 13 de Fevereiro de
2020, sobre a imagem do SIMGE, tendo a direita o Ribeirão Teixeiras e a esquerda o Ribeirão
Patrimônio

Cabe ainda destacar, que a área central, onde se localiza a Igreja Matriz de Santo
Antônio até a agência do Banco do Brasil, principalmente, o trecho entre os pontos 1 e 2,
demonstrados na Figura 4, foi a mais atingida, onde pessoas foram retiradas de barco de suas
residências.
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Os pontos 4 (Represa), teve acesso restringido e o canal que transbordou nesse
ponto, ocupou sua várzea desocupada, não causando problemas as edificações, apenas
limitando o acesso ao bairro. No ponto 5, na saída para Pedra do Anta, onde fica o bairro
Progresso, também registrou problemas de acesso, pois a ponte foi levada pela
enxurrada, bem como a água invadiu os quintais e casas mais rebaixadas, mais próximas
do canal.
O ponto 3 (Figuras 5 e 6), local onde se encontra o Parque de Exposição da
cidade, serviu como uma piscina de retenção de água, ou melhor dizendo, um piscinão,
como os que existem dentro da cidade de São Paulo, porém, não com essa finalidade,
daí o que levou a preocupação dos moradores a jusante, onde ficam os pontos 1 e 2,
localizados na Figura 4, pois em 2 de janeiro de 1975 (ROCHA; FIALHO, 2010), a linha
férrea, que serve como uma barragem (Figura 7), deixando uma pequena passagem do
canal, que rompeu, causando sérios transtornos a cidade, quando a população ainda era
de no máximo 3 mil habitantes na área urbana, na década de 1970.
Figura 5. Parque de Exposição da cidade de Teixeiras-MG.
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Figura 6. Acesso de entrada do Parque de Exposição da cidade de Teixeiras-MG.

Ainda sobre a piscina de retenção, o desnível do até o primeiro piso, que foi
coberto da edificação, que se encontra dentro do Parque de exposição, que na imagem
da Figura 5, fica do lado direito da imagem é de cerca de 4 metros (Figura 7).
E se imaginar que a área na forma de círculo tem um raio de lado 15metros,
pode-se calcular aproximadamente o volume de água, retida que representa 2.000m 3, ou
seja, 2 milhões de litros de água represada, que poderiam ter rompido a linha de
passagem do trem, como pode ser visto na Figura 7 em vermelho e o ribeirão Teixeiras
em azul, passando ao lado do Parque de Exposições.
Um fato ainda curioso, relacionado ao evento, se refere ao tempo de enchimento
e esvaziamento das águas represadas no Parque de Exposição, pois apesar das chuvas
ter ocorrido durante toda a madrugada anterior o enchimento foi registrado por moradores
em vídeo, a partir das 6h10min da manhã, momentos após o evento pluvial mais intenso
(5h40min), que durou 40 minutos, e causou o enchimento em cadeia do canal Ribeirão
Teixeiras, começando no Bairro do Progresso, Represa e por fim no Parque de
Exposição.
Cabe destacar que os dois primeiros bairros estão em uma altimetria supe rior à
jusante, cerca de 150 metros. Porém, mesmo com o represamento, o Ribeirão foi capaz
de promover uma imagem que correu o Brasil, nas mídias sociais, por causa da força da
água (Figura 8), que tragou um imóvel, mesmo que irregular, por não respeitar a distância
mínima em relação a margem do leito do canal. Sobre tal fato, ainda observando as
Figuras 4 e 7, o relevo do município não é de fácil ocupação, e muitos dos vales, mesmo
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estreitos foram ocupados ao longo da geohistória de ocupação da área urbana , que não
mais está apresentando um processo de expansão horizontal.
Figura 7. Localização do Parque de Exposições de Teixeiras-MG, a direita da imagem e ao fundo
uma visão parcial da cidade em direção aos bairros da Represa e Progresso.

Fonte: Imagem obtida por sobrevoo realizado por Valdir Steinke em 6 de setembro de 2018.

Atualmente, a cidade começa um processo de verticalização silencioso, digo isso,
pois a transformação não apresenta a mesma velocidade das cidades de grande e médio
porte. Todavia, existe um mercado de compra e venda de imóvel mais intenso, tanto que a
cidade desde 20012 já tem uma imobiliária.
Além disso, as obras de reformas estão sendo substituídas por quase reconstrução
dos imóveis, que passam a ter dói andares (sobrados) e outros viram até prédios, que surgem
rapidamente na paisagem, mas não são finalizados, a espera de uma injeção financeira, que
muitas vezes do aluguel dos andares térreos, que são inicialmente alugados. A consequência
imediata disto, no tecido urbano, é o aumento da demanda por estacionamento na rua, pois
estas casas ao serem reformadas não privilegiam a construção de garagem, mas de espaço
para aluguel de lojas.
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Figura 8. Imagem sequenciada de uma casa, localizada nas margens do Ribeirão Teixeiras-MG, no
dia 13 de Fevereiro de 2020, sendo tragada pelo processo de erosão rádio, nas margens que solapou
parte da base da edificação, que instabilizou o imóvel.

4. Considerações finais
O desenvolvimento econômico da cidade, apesar de limitado pela falta de incentivo
governamental e empresarial, encontra na agricultura, sua principal fonte de renda. Todavia,
isso, não quer dizer que a população resida em maioria no meio rural, muito pelo contrário.
As dificuldades relacionadas ao custo de produção da atividade agrícola, relacionado ao
envelhecimento da população, causou uma migração desta população para a cidade.
Como a morfologia do sítio se baseia em uma rede hidrográfica dentrítica, sob um
planalto dissecado, com vales geralmente, estreitos, que influenciam no próprio desenho da
rodovia BR-120, com grande sinuosidade. A consequência desse sítio é formar brejos de
altitude, que não mais existem, pois foram aterrados, principalmente, na área central, onde se
encontram os canais provenientes da região rural do Vai e Volta, com cerca de 980metro de
altitude, com os canis provenientes do córrego Patrimônio, que se encontram pouco depois
da praça da igreja matriz, nos dias de hoje, mas nem sempre foi assim. Os brejos foram sendo
aterrados, para ampliar as vias de acesso e assim facilitar a ocupação das terras, que
formaram as ruas que encheram de água, como o ponto 6, que se encontra sua localização
na Figura 4, como nunca antes registrado.
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ANÁLISE DA UMIDADE RELATIVA DO AR EM RESIDÊNCIAS DE BAIXO CUSTO
NA COMUNIDADE JARDIM COLOMBO – SP
CAROLINE FREIRE DOS SANTOS1
RESUMO
A umidade ambiente é um dos fatores que condicionam o desenvolvimento de agentes
patógenos, além de ser um dos fatores que é muito utilizado para definir o conforto térmico.
O organismo humano tem melhores condições de saúde quando seu organismo funciona sem
ser submetido a estresse térmico e hígrico. O excesso de umidade juntamente com a falta de
ventilação são características marcantes de residências de baixo custo. Assim, o objetivo
dessa pesquisa é analisar a umidade relativa do ar dos principais padrões construtivos da
comunidade Jardim Colombo, localizada na região sudoeste da cidade de São Paulo. Para
isso, foram escolhidos quatro padrões construtivos diferentes, sendo que três deles se
localizam no interior da comunidade e uma residência é localizada na região ao redor. Em
cada uma das residências foi instalado um sensor HT-500 para mensurar umidade relativa do
ar do ambiente. Medições foram feitas de janeiro de 2019 a janeiro de 2020, com frequência
horária de amostragem. Na análise dos resultados durante os 12 meses de medição, foi
possível observar que a casa com maior umidade relativa do ar durante todo o ano foi
residência em edifício de alvenaria rebocado apenas internamente, localizada em andares
praticamente subterrâneos com um sistema de ventilação extremamente precário. A casa com
menor umidade relativa do ar durante o período estudado foi a casa que tem telha de
fibrocimento e se encontra em ambiente de favela.
Palavras-chave: Umidade relativa do ar; Habitações; Desconforto.
ABSTRACT
Ambient humidity is one of the factors that condition the development of pathogenic agents, in
addition to being one of the factors that, according to Varejão-Silva (2002), is widely used to
define the thermal comfort of humans. The human organism has better health conditions when
its organism works without being subjected to thermal stress. Excess humidity together with a
lack of ventilation are hallmarks of favela housing. Thus, the objective of this research is to
analyze the relative humidity of the main construction patterns of the Jardim Colombo favela.
For this, four different construction patterns were chosen, three of which are located within the
community and one is located in the surrounding region. In each of the residences, an HT-500
sensor was installed to measure the relative humidity of the environment. Measurements were
made from January 2019 to January 2020. In the analysis of the results obtained during the 6
months of measurement, it was possible to observe that the house with the highest relative
humidity throughout the year was a residence in a masonry building plastered only internally,
located in practically underground floors with an extremely poor ventilation system. The house
with the lowest relative humidity during the study period was the house that has fiber cement
tile and is located in a slum environment.
1
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1. Introdução
Metrópoles brasileiras como São Paulo, são consideradas um polo de pobreza, ou
seja, um lugar com força e capacidade de atrair pessoas de baixa renda, ainda que em
situações sub-humanas (SANTOS, 1994). Prova disso é que as comunidades, ou favelas, são
locais que abrigam 11% da população urbana do município de São Paulo (IBGE, 2010). Esses
são locais que abrigam grande quantidade de crianças, um dos grupos mais vulneráveis aos
efeitos da degradação atmosférica (SILVA; RIBEIRO, 2006).
A produção do espaço urbano segue a lógica da reprodução capitalista, e como
consequência, gera espaços segregados, sendo assim, está longe de reproduzir as condições
ideais que respeite e se adapte as condições ambientais e naturais. Portanto, é de se esperar
que essa contradição resulte em impactos sensíveis aos diferentes grupos sociais, mas que
aflige de modo desigual a sociedade ali localizada, agravando ainda mais as disparidades
sociais. Espaços desiguais potencializam os efeitos do clima, que também se manifestam de
maneira desigual (SANT’ANNA NETO, 2011).
Como consequência da produção capitalista do espaço e a segregação
socioespacial, o processo de saúde-doença da população pode ser alterado. Isso ocorre em
virtude da capacidade diferenciada de adaptação humana associadas as relações
socioeconômicas, pelo padrão construtivo das residências, exposição a poluição e aos efeitos
do clima e do tempo (ALEIXO; SANT’ANNA NETO, 2017).
Os microclimas internos das comunidades apresentam extremos de resfriamento e
aquecimento, unidos à falta de ventilação e, consequentemente, ao excesso de umidade,
além de falta de isolamento térmico e condições precárias que contribuem pra uma situação
micro climática pior do que do ambiente externo (SILVA; RIBEIRO, 2006). Algumas fácies são
extremamente aquecidas por receber radiação solar durante todo o dia, enquanto outras são
frias e úmidas, pois não são atingidas por raios solares em nenhuma hora do dia (TARIFA;
ARMANI, 2001). De acordo com Tarifa e Armani (2001), as comunidades são Unidades
Climáticas extremas e locais onde são impostas a trabalhadores e operários condições que
podem acarretar consequências a saúde humana como a asma, bronquite e pneumonia.
De acordo com Varejão-Silva (2002) a umidade relativa do ar (UR) é muito utlizado
para definir o conforto térmico de humanos. As mudanças que ocorrem no espaço urbano
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provocam que diferentes variáveis meteorológicas que interferem no conforto térmico, como
a UR, podem agravar os efeitos de ondas de calor (ARAÚJO, 2012). A UR é um elemento
sempre presente na avaliação do conforto térmico humano. Em climas quentes, a UR elevada
causou um aumento na temperatura superficial da pele além de dimunir a taxa de evaporação
da pele, dificultando o resfriamento do corpo (JING et al., 2013). Ademais, experimentos de
percepção mostraram que os indivíduos analisados se sentiram mais desconfortáveis com
UR elevada (JING et al., 2013).
A influência da UR no conforto térmico, está intimamente relacionada a temperatura
do ar do ambiente. Portanto um ar seco (UR de 0%) para ser totalmente saturado (UR de
100%), pode ser compensado com ajustes na temperatura (UTIMURA, 2010). Utimura (2010)
encontrou elevada UR em todas as habitações que estudou, sendo que as mais elevadas,
estiveram relacionadas a atuação da Massa Tropical Atlântica (MTA). O ambiente de favela
também se mostrou mais propenso a manter e/ou produzir umidade em seu interior (SILVA;
RIBEIRO, 2005).
O presente artigo tem como objetivo principal avaliar as condições de umidade
relativa do ar no interior de três edificações construídas na comunidade Jardim Colombo, zona
Sudoeste da Cidade de São Paulo, assim como, comparar os resultados com uma residência
de classe média localizada no entorno da área de estudo.
•

Área de Estudo
Essa pesquisa tomou como base uma área específica dentro do município de São

Paulo: a comunidade Jardim Colombo. Ela encontra-se inserida no distrito da Vila Sônia, zona
sudoeste do município de São Paulo. De acordo com o levantamento feito pelo IBGE e pela
Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Urbano (2002), esse distrito apresenta
uma porcentagem de 15,6% de domicílios em “aglomerados subnormais1” e 84,4% de
domicílios normais.

1

Aglomerados subnormais compreendem diversos tipos de assentamentos irregulares existentes no
País, como favelas, invasões, grotas, baixadas, comunidades, vilas, ressacas, mocambos, palafitas,
entre outros (IBGE, 2010).
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Figura 1 – Mapa de localização da comunidade Jardim Colombo no contexto do estado de
São Paulo.

A área que hoje corresponde ao Jardim Colombo foi ocupada na década de 70, e
nos anos 2000 se estendia em uma área de 14 hectares (14.000 km²). Os dados do censo de
2010 mostram que o número de residências em aglomerados subnormais no distrito da Vila
Sônia era de 6.508 (IBGE, 2010). Essas áreas são marcadas pela ausência do poder público,
onde residências precárias foram traçadas em terrenos irregulares, sem asfalto ou
saneamento básico.
Essa realidade se contrasta com o Morumbi, valorizado bairro vizinho que recebeu
do poder público a infraestrutura necessária ao crescimento. Exemplo disso é que na década
de 60 o bairro recebeu o Estádio Cícero Pompeu de Toledo, uma nova sede da Escola
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Graduada Americana e o Colégio Santo Américo, e juntamente com esses grandes
empreendimentos, vieram casas de alto padrão (PREFEITURA DE SÃO PAULO, 2017).

2. Metodologia
Para obter os dados base desta pesquisa, foi preciso a instalação de oito
instrumentos em quatro residências diferentes. Em cada uma das residências, foram
instalados instrumentos de medição de umidade relativa do ar. As medições ocorreram
durante doze meses, para que seja possível a uma amostragem mais ampla na análise da
UR do ar.

2.1 Instrumentos
O sensor utilizado para a medição da UR foi o Datalogger Digital modelo HT 500
como pode ser observado na figura 2. Esse sensor tem uma resolução e exatidão de 0,1% a
3% em medidas de UR do ar.
Figura 2 - Datalogger digital modelo HT500.

Fonte: Foto tirada pelos autores
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Os equipamentos foram calibrados e durante esse processo, foram obtidos 97 dados
de calibração para cada datalogger. Estes demonstraram discrepâncias dentro do erro
instrumental, portanto, não houve a necessidade de ajustes de calibração nos dados
coletados.

2.2 Descrição das residências
2.2.1 Casa 1
A residência é composta por uma sala integrada a cozinha com aproximadamente
14m², dois quartos, um com 8,5m² e outro com 7m² e um banheiro. A área total da residência
é de aproximadamente 30m². A casa apresenta 3 janelas e durante os trabalhos de campo a
sensação térmica foi de frescor e boa ventilação. Por estar em uma área elevada, as janelas
e paredes recebem bastante radiação solar e ventilação. O material utilizado na construção
foi alvenaria, sendo que na parte interna há revestimento e na parte externa não.
2.2.2 Casa 2
A residência consiste em uma cozinha de aproximadamente 15m², um quarto de 9m²
e um banheiro de 2,5m². Essa construção bastante precária está localizada em uma
edificação que possui 5 andares, sendo que dois se encontram acima do nível da rua, e 3
abaixo. A residência apresenta sinais claros de excesso de umidade, especialmente nas
paredes da cozinha próximas as torneiras. A sensação térmica do ambiente é de abafamento,
com odores característicos de lugares marcados pela umidade.

2.2.3 Casa 3
Na parte mais baixa e plana da comunidade se localiza a casa 3. É uma residência
espaçosa, com 11 cômodos, sendo que 5 deles são quartos, 2 são banheiros, 1 é sala, 1 é
cozinha, um é quarto que funciona como dispensa e outro que serve como salão de beleza.
A residência é feita em alvenaria e, assim como as outras casas, apresenta revestimento
apenas intenamente. A cobertura externa foi feita com placas de fibrocimento e forrado na
parte interna com PVC (policloreto de vinila). As placas onduladas de fibrocimento que foram
utlizadas na cobertura são considerados elementos construtivos de baixo custo e possuem
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papel de destaque principalmente na autoconstrução. Esse material apresenta baixo custo,
quando comparado com outras opcções de materiais.

2.2.4 Casa 4

A quarta residência a ser considerada, diferentemente das demais, não está
localizada na comunidade Jardim Colombo. Ela é a residência de controle que se
localiza a uma distância de 1,5 km (aproxiamadamente 5 minutos de carro) da
comunidade e são pertencentes ao mesmo distrito do munisípio de São Paulo. No
quesito padrão construtitvo a habitação segue o padrão de alvenaria, com
revestimento interno e externo e apresenta dois andares. A cobertura foi feita com
telhas de cerâmica.
Figura 5 – Imagem das casas 1, 2, 3 e 4. Fonte: fotos registradas pela autora.

Fonte: fotos registradas pela autora, 2019.
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3. Resultados e discussão
Foram analisados a UR do ar mínima absoluta, máxima absoluta e média nas quatro
habitações.
Durante o ano de 2019 foi observado que a UR mínima mais elevada foi a da casa
2, independentemente da estação do ano, com um auge de mínima com UR de 79% no mês
de março, como pode ser observado na figura 6. A casa 3 foi a que apresentou a menor UR
mínima em todos os meses de janeiro a dezembro, alcançando a sua menor mínima no mês
de fevereiro com uma UR de 22,6%. A casa 1 e a casa 4 tiveram desempenhos semelhantes.
De janeiro a meados de julho e de setembro a dezembro a casa 1 teve uma UR mínima, ou
seja, a casa 2 teve uma UR mínima que superou a da casa dois durante metade do mês de
julho e agosto.
Figura 6 – Variação média mensal da umidade relativa mínima registrada nas residências 1, 2, 3 e 4.

Fonte: Trabalho de campo, 2019.

A UR máxima das casas 2, 3 e 4 não apresentaram grandes variações ao longo do
ano, portanto a casa 1 foi que a apresentou as maiores amplitudes, como é possível observar
na figura 7. A UR máxima na casa 2 foi a mais elevada durante todo o período analisado e
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sempre muito próxima aos 100%, sendo que a do mês de setembro foi 100% e a de novembro
foi de 99,9%. O que explica essa tão elevada UR máxima são as condições extremamente
precárias e com falta de ventilação e incidência de radiação solar já descritos. A UR máxima
na casa 1 teve auges mínimos nos meses de outubro e novembro; as demais residências não
seguiram esse comportamento.
Figura 7 – Gráfico de UR Máxima nas casas 1, 2, 3 e 4.

Fonte: trabalho de campo, 2019.

Assim como na análise de UR máxima e mínima, a UR média da casa 2 foi a mais
elevada durante o ano todo, como mostra a figura 8. A casa 3 foi a que teve menor UR média
durante o período com um auge máximo de 71% em março. No mês de outubro as casas 1,
3 e 4 apresentaram queda na UR média, com a casa 3 variando de 67% em setembro para
62% em outubro. Março foi mês que todas as casas apresentaram uma elevação na UR
média, com a casa 2 chagando a UR média de 93%.
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Figura 8 – Variação média mensal da umidade relativa média registrada nas residências 1, 2, 3 e 4.

Fonte: trabalho de campo.

Na figura 9 é possível observas as URs média e máxima e mínima absolutas. A casa
que apresentou o maior valor de média foi a casa 2, corroborando o que foi observado no
gráfico da figura 8 e as descrições de excesso de umidade nas estruturas da residência. A
casa 2 também apresentou a maior umidade máxima absoluta e a maior mínima absoluta. A
menor UR média e máxima ocorrem na casa 3, a menor máxima absoluta ocorreu na casa 4.
Figura 9 – Tabela de UR média, máxima e mínima absolutas nas casas 1, 2, 3 e 4.
Casas

Média (%)

Máxima Absoluta (%)

Mínima Absoluta (%)

Casa 1- Casa alvenaria
Casa 2 - Casa subsolo
Casa 3 - Casa forro de PVC

73,5
88,1
67,3

90,8
100
91,1

35,2
54,1
22,6

Casa 4 - Casa externa

73,3
89,3
Fonte: trabalho de campo, 2019.

33

4. Considerações finais
A avaliação das condições de umidade relativa do ar no interior de quatro edificações
construídas na comunidade Jardim Colombo mostrou que a casa 2, com padrão construtivo
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no subsolo e marcado pela percepção de insalubridade, foi que a apresentou a maior UR em
todos os meses analisados. A casa que apresentou a menor UR média durante mais tempo
foi a casa 3, que apresenta um padrão construtivo em que há a presença de uma cobertura
de fibrocimento e forro de PVC. Essa casa também foi a que apresentou os menores valores
de UR mínima. Na análise de UR máxima as casas 1, 3 e 4 tiveram desempenhos bastante
similares até outubro. De outubro a dezembro, a casa 1 foi a que apresentou os menores
valores de UR máxima. A casa 4, que se localiza fora do ambiente de comunidade, apresentou
um desempenho de UR média muito similar ao da casa 1, que se localiza na comunidade.
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A QUESTÃO DAS MUDANÇAS CLIMÁTICAS NO PLANO DIRETOR DE
NATAL/RN, BRASIL: DESAFIOS E PERSPECTIVAS
RYLANNEIVE LEONARDO PONTES TEIXEIRA1
ZORAIDE SOUZA PESSOA2
ERIC MATEUS SOARES DIAS3
RESUMO
O planejamento urbano-territorial exerce papel central e crucial frente às mudanças climáticas
e seus impactos gerados nas cidades, configurando-se, principalmente, em uma alternativachave de adaptação climática, tendo em vista sua capacidade de indução de transformações
sustentáveis nas cidades, auxiliando nos processos de mudanças de estilos e qualidade de
vida das populações que vivem nesses espaços. Partindo desse pressuposto, objetiva-se,
com este artigo, analisar como as mudanças climáticas são internalizadas no plano diretor de
Natal, compreendendo os desafios e as perspectivas para inserção do tema na referida
política e, por sua vez, no planejamento urbano-territorial local. Para tanto, utiliza-se da
pesquisa de natureza qualitativa, fazendo uso de levantamento bibliográfico, pesquisa
documental, observação participante e análise de conteúdo como procedimentos
metodológicos para alcançar os resultados. A partir da análise e discussão desses resultados,
observa-se que, além de o plano diretor atual de Natal não apresentar alinhamentos com as
mudanças climáticas, o seu processo de revisão sinaliza para uma continuidade dessa falta
de internalização, caminhando para um novo plano diretor municipal com pouco ou quase
nenhum alinhamento com a questão das mudanças climáticas. Em síntese, conclui-se que a
incorporação das mudanças climáticas no nível local, como por exemplo, no planejamento
urbano-territorial, é ainda um desafio complexo a ser enfrentado pela gestão urbana de Natal,
mas também de outras cidades brasileiras.
Palavras-chave: Planejamento urbano-territorial; Mudanças climáticas; Sustentabilidade
urbana.
ABSTRACT
Urban-territorial planning plays a central and crucial role in the face of climate change and its
impacts on cities, configuring itself mainly as a key alternative for climate adaptation, in view
of its capacity to induce sustainable transformations in cities, helping in the processes of
changing styles and quality of life of the populations living in these spaces. Based on this
assumption, the objective of this paper is to analyze how climate change is internalized in the
Natal master plan, understanding the challenges and perspectives for inserting the theme in
1
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the referred policy and, in turn, in the local urban-territorial planning. For that, it uses qualitative
research, making use of bibliographic survey, documentary research, participant observation
and content analysis as methodological procedures to achieve the results. From the analysis
and discussion of these results, it is observed that, in addition to the fact that the current Natal
master plan does not show alignments with climate change, its review process signals a
continuity of this lack of internalization, moving towards a new master plan with little or no
alignment with the issue of climate change. In summary, it is concluded that the incorporation
of climate change at the local level, as for example, in urban-territorial planning, is still a
complex challenge to be faced by the urban management of Natal, but also of other Brazilian
cities.
Keywords: Urban-territorial planning; Climate changes; Urban sustainability.
1. Introdução
As mudanças climáticas são amplamente intensificadas pelas emissões de Gases do
Efeito Estufa (GEE), geradas, em especial, no contexto urbano por meio de práticas do ser
humano (BAI et al., 2018), como o uso de transportes à base de combustíveis fósseis
(petróleo, por exemplo). Por exemplo, com a maior parte da população mundial (cerca de
55%) já vivendo nas áreas urbanas, inclusive com projeções que apontam um aumento de
aproximadamente 70% dessa concentração nesses espaços até 2050 (UNDESA, 2019),
percebe-se o papel crucial que as áreas urbanas têm na intensificação das mudanças
climáticas, tornando-se, simultaneamente, altamente vulneráveis aos impactos de tais
mudanças.
Ao mesmo tempo em que as cidades contribuem e sofrem com as mudanças
climáticas, também exercem protagonismo no enfrentamento do problema a partir da criação
e efetivação de soluções práticas, sejam de mitigação das emissões de GEE ou de adaptação
aos impactos climáticos já efetivos1 (LECK; ROBERTS, 2015). O reconhecimento da
importância da questão urbana sobre as mudanças climáticas foi dado com o Programa das
Nações Unidas para os Assentamentos Humanos (UN-HABITAT, 2011). Posteriormente,
outras agendas reafirmam essa importância, tais como o quinto relatório do Painel

1

No contexto das mudanças climáticas, compreende-se, por mitigação, o conjunto de estratégias de
origem humana dedicado à redução das emissões de GEE e ao aumento dos sumidouros; e, por
adaptação, o conjunto de processos de ajustes nas cidades, por exemplo, com vistas a antecipar os
efeitos das mudanças climáticas e, assim, reduzir vulnerabilidades a situações de riscos climáticos
(IPCC, 2007).
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Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC); a Agenda 2030 e, mais
especificamente, seus Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) 11 e 13; o Acordo
de Paris e a Nova Agenda Urbana – Habitat III.
Nesse contexto, o planejamento urbano-territorial é considerado por Teixeira e
Pessoa (2020) como uma política pública setorial crucial para controlar e combater as
mudanças climáticas, tendo em vista sua capacidade intersetorial de integração e associação
com a questão climática. Nesse ínterim, pontua-se que o planejamento urbano-territorial é um
setor essencial para integrar as políticas climáticas (UITTENBROEK et al., 2014).
Especificamente no Brasil, onde aproximadamente 80% da população já vive nos
centros urbanos (PNAD, 2015), as legislações voltadas ao planejamento urbano-territorial são
estabelecidas, aprovadas e implementadas localmente, a partir do Estatuto da Cidade,
regulamentado pela Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001 (BRASIL, 2001). Exemplos dessas
legislações são aquelas que definem os planos diretores municipais. Compreendendo que
esses planos consistem nas principais políticas urbanas locais direcionadas ao
desenvolvimento e planejamento urbano-territorial municipal, considera-se que podem
exercer função essencial frente às mudanças climáticas, especialmente na perspectiva da
adaptação aos impactos climáticos em curso. Isso porque, através deles, os formuladores de
políticas públicas e os planejadores urbanos podem elaborar e implementar iniciativas
direcionadas ao enfrentamento do desafio das mudanças climáticas e, consequentemente,
promover benefícios à qualidade de vida das populações locais (MAUAD, 2018).
No caso do plano diretor de Natal, objeto de pesquisa deste estudo, o seu texto
encontra-se desatualizado desde 2017, quando fez 10 anos que foi revisado pela última vez,
e está em processo de revisão até o ano corrente. É importante considerar que, de acordo
com o Estatuto da Cidade, os planos diretores municipais devem ser revistos, pelo menos, a
cada 10 anos (BRASIL, 2001). Nesse sentido, o objetivo deste artigo é analisar como as
mudanças climáticas são internalizadas no plano diretor de Natal, compreendendo os desafios
e as perspectivas para inserção do tema na referida política e, por sua vez, no planejamento
urbano-territorial local. Metodologicamente, utiliza-se da pesquisa qualitativa, fazendo uso de
levantamento bibliográfico, pesquisa documental, observação participante e análise de
conteúdo para o alcance dos resultados deste estudo.
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Sob essa perspectiva, este artigo está estruturado em três momentos, além desta
introdução. No segundo momento, detalha-se a metodologia adotada para realização e
desenvolvimento da pesquisa. No terceiro tópico, apresenta-se a análise e discussão dos
resultados obtidos com a pesquisa. E, no quarto e último momento, conclui-se com as
principais considerações finais sobre a análise em questão.

2. Metodologia
De modo a alcançar o objetivo proposto no momento introdutório, este artigo segue
as orientações de uma pesquisa com abordagem de natureza qualitativa, utilizando-se de um
estudo de caso de Natal, no qual se busca fazer uma análise do planejamento urbanoterritorial local na perspectiva de observar se incorpora ou não a questão das mudanças
climáticas. Essa análise está ancorada na metodologia desenvolvida por Lemos (2010),
aplicada no âmbito do plano diretor municipal do Rio de Janeiro, e replicada por Espíndola e
Ribeiro (2020) no contexto de outras capitais de estados do Brasil.
Em termos conceituais, a referida metodologia consiste em analisar qualitativamente
o plano diretor, verificando se o texto do plano apresenta alinhamentos com as mudanças
climáticas a partir, por exemplo, da citação explícita do termo “mudanças climáticas” ou de
questões relacionadas à temática (como mitigação, adaptação e redução de vulnerabilidades)
em seus princípios, suas diretrizes, seus objetivos etc. (ESPÍNDOLA; RIBEIRO, 2020).
Para efetivar essa metodologia, realiza-se a pesquisa documental, a qual, neste
artigo, acontece por meio da análise de dois documentos. São eles: i. o diretor em vigência
de Natal, regulamentado pela Lei Complementar nº 082, de 21 de junho de 2007; e ii. a última
minuta de revisão do referido plano, publicada no ano de 2020. A pesquisa documental é de
suma importância para este estudo em razão de ser um instrumento de coleta de dados que
permite compreender como o plano diretor em vigor de Natal internaliza a questão das
mudanças climáticas; assim como tem procurado (ou não) avançar, através do atual processo
de revisão da referida política, na incorporação do tema no âmbito do planejamento urbanoterritorial local.
Outro instrumento de coleta de dados utilizado é observação participante, pois se vê
nele um meio importante de acompanhamento das discussões e dos debates sobre a
internalização das questões ambientais e, mais especificamente, climáticas no âmbito do
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processo de revisão do plano diretor de Natal. Esse acompanhamento deu-se início em 2018,
se estendendo ao longo de 2019 e 2020, com permanência até o presente ano. Cabe destacar
que essa observação se deu, mais especificamente, através da participação e colaboração
direta dos dois primeiros autores deste artigo com o subgrupo “Áreas de Risco”, do Grupo de
Trabalho (GT) “de Áreas Especiais”.
Ademais, realiza-se também um levantamento bibliográfico sobre os temas do
planejamento urbano-territorial e das mudanças climáticas em bases de dados como o Google
Scholar e o Portal de Periódicos CAPES, utilizando-se, para isso, de palavras-chave como
“cidades e mudanças climáticas”, “plano diretor e mudanças climáticas” e “planejamento
urbano e mudanças climáticas”. Esse levantamento subsidia a revisão da literatura que
compõe a análise e discussão dos resultados.
Os dados obtidos com esses instrumentos de pesquisa são analisados a partir da
técnica de análise de conteúdo (BARDIN, 2011), aqui selecionada por se entender que é uma
técnica de análise que tem ampla validação em pesquisas qualitativas (MOZZATO;
GRZYBOVSKI, 2011), como é o caso desta. Esses dados são analisados e discutidos no
tópico a seguir, integrando-os à literatura científica sobre planejamento urbano-territorial e
mudanças climáticas.

3. Análise e discussão dos resultados
3.1 Incorporação das mudanças climáticas no plano diretor de Natal: desafios e
perspectivas
O plano diretor em vigência de Natal não considera, de modo explícito, as mudanças
climáticas em seus princípios, suas diretrizes e/ou seus objetivos, demonstrando, dessa
forma, uma falta de preocupação do planejamento urbano-territorial local com as mudanças
climáticas. A única menção sobre o tema no plano diretor em vigor é em relação ao equilíbrio
climático da cidade, quando se menciona no artigo 21 que um dos objetivos das Áreas de
Controle de Gabarito é “garantir [...] o equilíbrio climático da cidade” (NATAL, 2007).
Essa característica do planejamento urbano-territorial de Natal vai ao encontro de
outras realidades locais do Brasil, na medida em que, na maioria das cidades brasileiras, não
há identificação de diretrizes e/ou objetivos, tampouco legislações específicas, voltados às
mudanças climáticas no contexto dos planos diretores municipais. Esse aspecto pode ser
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corroborado nas análises de Sathler, Paiva e Baptista (2019), e Espíndola e Ribeiro (2020),
quando observam que a maior parte dos planos diretores das capitais dos estados brasileiros
não apresenta alinhamentos com as questões climáticas locais.
Atualmente, o plano diretor municipal de Natal está em revisão, processo este que,
inclusive, já deveria ter sido finalizado tendo em vista o seu período de duração (desde
meados de 2016); mas que tem sofrido com divergências e retrocessos oriundos de interesses
particulares do prefeito da cidade, Álvaro Dias (gestão 2018 até o momento atual), aliado aos
interesses dos empresários do mercado imobiliário da cidade, os quais são favoráveis, por
exemplo, à verticalização da orla1.
No contexto de grandes cidades do Sul Global, os grupos de interesse (por exemplo,
do setor privado) são um dos fatores que dificulta a internalização das mudanças climáticas
no planejamento urbano-territorial, pois existe resistência dos governos locais em incorporar
estratégias, sobretudo de adaptação climática, em suas agendas (CHU; ANGUELOVSKI;
ROBERTS, 2017). Especificamente em relação às pressões do setor privado, estudos
apontam que tais pressões são um dos muitos desafios e obstáculos encontrados pelas
cidades para incorporar as mudanças climáticas em suas agendas governamentais locais
(MARTINS; FERREIRA, 2010; DI GIULIO et al., 2019; TEIXEIRA; PESSOA; DI GIULIO,
2020a; 2020b), com reflexos diretos sobre a eficiência governamental e, consequentemente,
a promoção de capacidade de resposta ao problema das mudanças climáticas.
Aliado a essa questão, outro grande desafio na perspectiva de internalização e
efetivação das mudanças climáticas na agenda governamental da cidade do Natal está
associado ao desinteresse político local pela temática. Essa realidade local pode ser
corroborada em estudos como os de Teixeira, Pessoa e Di Giulio (2020a); e Teixeira e
Pessoa (2020). Em um estudo empírico mais amplo, Di Giulio et al. (2019) destacam
que tal realidade é vivenciada também por outras cidades brasileiras. Nessa perspectiva,
pontua-se que a vontade política é fator-chave na implementação de políticas públicas ou
ações direcionadas ao enfrentamento das mudanças climáticas, podendo facilitar ou dificultar
tal processo (MARTINS; FERREIRA, 2011; AYLLET, 2015; RYAN, 2015).
1

A verticalização da orla pode, dentre outros efeitos, promover a formação de ilhas de calor (MENDES
et al., 2019). Conceitualmente, entende-se, por ilhas de calor, o aumento da temperatura de um
determinado espaço de uma cidade em relação aos espaços que estão aos seus arredores
(GARTLAND, 2010).
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Na esteira dessa discussão, outro desafio quanto à incorporação das questões do
clima no plano diretor de Natal está relacionado à replicação de outras políticas públicas
existentes, sejam elas nacionais ou locais: os atores institucionais envolvidos com o subgrupo
“Áreas de Risco” buscavam incorporar a questão das mudanças climáticas a partir da
replicação de princípios, diretrizes, objetivos etc. de outras políticas públicas existentes, como
o plano diretor de São Paulo. Esse aspecto foi justificado pelo fato de São Paulo ser uma das
poucas cidades do Brasil em incorporar questões diretamente às mudanças climáticas em
seu plano diretor1.
Nessa ótica, critica-se a replicação de políticas públicas já existentes (ainda que
locais), uma vez que pensar em políticas públicas ou ações para as mudanças climáticas
requer pensar em aspectos contextuais e particulares locais, como o nível de vulnerabilidade
social às mudanças climáticas. Por exemplo, Natal e São Paulo são cidades com níveis
diferentes de vulnerabilidade sócio-climática (a primeira é altamente vulnerável aos efeitos
das mudanças climáticas, enquanto que a segunda apresenta um nível médio de
vulnerabilidade nessa perspectiva), segundo dados do Índice de Vulnerabilidade SócioClimática (IVSC) (DARELA FILHO et al., 2016). Sendo assim, salienta-se sobre a importância
de elaborar políticas públicas de mudanças climáticas levando em consideração a realidade
local e seus fatores contextuais e específicos.
Posto isso, pontua-se sobre a importância e pertinência da participação de outros
setores da sociedade nos processos de tomada de decisões políticas relacionados às
mudanças climáticas. Embora o poder público e seu governo tenham papeis centrais
promoção e efetivação de respostas às mudanças climáticas (DI GIULIO et al., 2017), outros
segmentos da sociedade, como universidades e sociedade civil, também possuem
responsabilidades sobre o enfrentamento desse desafio, contribuindo para uma governança
climática nas cidades de forma efetiva (AYLETT, 2014; LECK; ROBERTS, 2015; ROMEROLANKAO et al., 2015).
Nesse ínterim, comenta-se que, na cidade do Natal, não existe uma governança
climática efetiva em razão, por exemplo, da fraca rede de comunicação local entre os setores
1

O plano diretor em vigor de São Paulo é regulamentado pela Lei nº 16.050, de 31 de julho de 2014, e
apresenta um conjunto de políticas públicas ou ações para o tema (SÃO PAULO, 2014), como é o caso
da Lei nº 14.933, de 05 de junho de 2009, que institui a Política de Mudança do Clima no Município de
São Paulo (SÃO PAULO, 2009).
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(TEIXEIRA; PESSOA; DI GIULIO, 2020a; 2020b). E isso pode ocorrer em função, entre outros
aspectos, da resistência dos técnicos municipais à opinião, por exemplo, dos representantes
das universidades. Sobre isso, observou-se uma baixa adesão dos atores institucionais, que
estavam à frente do subgrupo já mencionado, ao conhecimento científico proveniente dos
pesquisadores participantes no subgrupo, inclusive dos dois primeiros autores deste artigo.
Apesar dos desafios e obstáculos a serem enfrentados na incorporação das questões
do clima no plano diretor em vigência de Natal, algumas perspectivas de avanços podem ser
destacadas a partir da minuta de revisão do referido plano. Um primeiro exemplo está na
proposição do “capítulo V – Do Sistema Municipal de Redução de Riscos, Proteção e Defesa
Civil” pelo subgrupo “Áreas de Risco”, visando integrar a gestão de redução de riscos no
planejamento urbano-territorial da cidade (NATAL, 2020). Como resultado também das
discussões realizadas no âmbito do subgrupo mencionado, tem-se a proposta de elaboração
da Política Municipal de Redução de Riscos, Proteção e Defesa Civil que, na perspectiva dos
riscos climáticos, visa “incorporar ações de planejamento relativas a riscos climáticos e
meteorológicos” (NATAL, 2020, p. 71).
Ainda nessa perspectiva da gestão de riscos, há a proposição do Plano Municipal de
Redução de Riscos, atualizando o existente (desatualizado desde 2008) e que deverá ser
elaborado em articulação com outros planos municipais, inclusive de mudanças climáticas.
Na maioria das vezes, as estratégias climáticas estão integradas a outras políticas públicas
ou ações existentes, como é o caso do próprio planejamento urbano, o que é denominado na
literatura como abordagem de integração (mainstreaming approach) (UITTENBROEK et al.,
2014). Especificamente no contexto do Brasil, a integração de políticas públicas ou ações
climáticas com outras de caráter urbano também é vista como importante no combate e
controle das mudanças climáticas, tendo em vista que contribui positivamente para a
qualidade de vida das populações, especialmente aquelas em condições de vulnerabilidade
social (CAMPOS; PHILIPPI JÚNIOR; SANTANA, 2015).
Na proposta do Plano Municipal de Redução de Riscos de Natal, observa-se ainda
que o mesmo deverá conter medidas de adaptação, bem como de redução de riscos
climáticos e meteorológicos na cidade (NATAL, 2020). Nesse viés, cabe destacar, de acordo
com a minuta do processo de revisão do plano diretor, que o referido plano terá que, entre
seus objetivos, “compatibilizar o desenvolvimento econômico-social com a proteção do
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sistema climático e promover a implementação de medidas de adaptação às mudanças do
clima” (NATAL, 2020, p. 26), demonstrando, assim, uma possibilidade de avanço (pelo menos
em tese) da incorporação da adaptação climática na principal política municipal de
planejamento urbano-territorial de Natal.
Nesse sentido, o que tem que ser observado é, se no documento final do plano diretor
municipal, constará o objetivo mencionado; assim como princípios, diretrizes etc. relacionados
não somente à adaptação aos impactos efetivos das mudanças climáticas, mas também à
mitigação das emissões de GEE, outra frente de abordagem de enfrentamento das mudanças
climáticas no contexto das cidades. Essa abordagem é mencionada na minuta do processo
de revisão do plano diretor da cidade (NATAL, 2020), mas não diretamente relacionada às
mudanças climáticas.
Ainda conforme a minuta de revisão do plano diretor de Natal, outro objetivo do
mesmo será o fortalecimento dos ODS e da Nova Agenda Urbana – Habitat III (NATAL, 2020).
No âmbito dessas agendas, assim como do Acordo de Paris e do IPCC, as cidades passaram
a ser globalmente reconhecidas como impulsionadoras de ações capazes de promover
transformações significativas, sobretudo no que tange à capacidade de responder aos
desafios impostos localmente pelas mudanças climáticas (MAUAD, 2018).
Apesar dessa referência da minuta de revisão do plano diretor municipal em questão
acerca das agendas internacionais, como da Agenda 2030 e seus ODS, ressalta-se que a
referida minuta se mostra, em certa medida, frágil, na medida em que não traz maiores
detalhamentos dessa associação, não mencionando, por exemplo, os ODS 11 (Cidades e
Comunidades Sustentáveis) e 13 (Ação Contra a Mudança Global do Clima),voltados,
respectivamente, às discussões sobre planejamento urbano-territorial e mudanças climáticas.

4. Conclusões
Ter uma gestão de cidades, a qual integre a questão das mudanças climáticas às
suas políticas públicas ou ações de planejamento urbano-territorial local, ainda é um grande
desafio a ser enfrentado pelos governos locais no contexto das cidades brasileiras, tendo em
vista fatores-chave como a falta de capacidade de assimilação por parte dos atores
institucionais da função crucial que o planejamento urbano-territorial local exerce sobre o
controle e combate das mudanças climáticas impostas localmente.
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Esse aspecto pode ser empiricamente observado com Natal, uma vez que se
observa, a partir da análise e discussão dos resultados, que o plano diretor em vigência da
cidade não incorpora as mudanças climáticas em seu texto à medida que não apresenta, por
exemplo, princípios, diretrizes e/ou objetivos voltados para o tema. Em processo de revisão,
a referida política urbana tem apresentado algumas perspectivas de avanço quanto a essa
internalização; no entanto, em passos lentos e incipientes. A respeito disso, o que se observa,
por exemplo, é a proposta de atualização do plano municipal de gestão de riscos que deve,
entre outros aspectos, incorporar ações de planejamento voltadas aos riscos climáticos.
Assim sendo, considera-se que, em comparação ao plano diretor municipal que está
em vigência, o processo de revisão deste tem apresentado possíveis avanços (salientandose que de forma bastante incipiente) da inserção da questão climática no planejamento
urbano-territorial local, especificamente quanto à abordagem da adaptação aos efeitos das
mudanças climáticas. Cabe pontuar que, como a revisão do plano diretor ainda está em curso
até o ano corrente, pode ser que tais “avanços” retrocedam em função, por exemplo, dos
interesses de grupos específicos. Inclusive, acredita-se, com base nas discussões e nos
debates em curso, que é muito provável que o novo texto da referida política urbana (ainda
sem data para finalização e posterior publicação) continue apresentando pouco ou até mesmo
nenhum alinhamento com as mudanças climáticas.
Esse cenário, vivenciado por Natal quanto à internalização das mudanças climáticas
no planejamento urbano-territorial local, é reflexo de uma agenda governamental nacional que
pouco tem se preocupado nos últimos anos com as questões ambientais de modo geral, seja
elaborando novas políticas públicas ambientais ou implementando as já existentes. Essa
marginalização é fortemente ampliada com o governo federal atual, que tem promovido cada
vez mais o desmonte das políticas públicas ambientais e climáticas nacionais, com
reverberações diretas e negativas sobre os mais diversos sistemas (sociais, ambientais,
naturais etc.) nas diferentes escalas espaciais (municipal, estadual, regional, nacional e
global).
Com base nas discussões feitas até aqui, apreende-se que este artigo conseguiu
responder ao objetivo proposto no momento introdutório, na medida em que foi possível
investigar como as mudanças climáticas têm sido incorporada na principal política de
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planejamento urbano-territorial de Natal, apresentando os desafios do texto vigente, assim
como as perspectivas trazidas com o atual processo de revisão.
Num contexto de pesquisas dos autores sobre as mudanças climáticas e suas
interfaces, este artigo é de suma importância para a Academia, pois contribui para o campo
teórico-analítico interdisciplinar das Dimensões Humanas das Mudanças Climáticas. É
importante também para a gestão pública, por se tratar de uma análise que visa mostrar a
pertinência da internalização do tema das mudanças climáticas no âmbito do planejamento
urbano-territorial por parte do governo local e suas instituições. Ademais, o presente estudo
é de fundamental relevância social, uma vez que coloca em discussão e debate um desafio
global e local, que tem consequências drásticas e severas sobre as populações.
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VARIABILIDADE ANUAL ASSOCIADA A EVENTOS EXTREMOS DE
PRECIPITAÇÃO EM PRESIDENTE PRUDENTE/SP
PAULO SÉRGIO AVANZI JÚNIOR1
MARGARETE CRISTIANE DE COSTA TRINDADE AMORIM2
RESUMO
A forma de produção do espaço e as profundas intervenções na paisagem natural têm sido
temas constantemente relacionados as intempéries climáticas localizadas nos centros
urbanos. O processo de urbanização atua como principal componente catalisador destes
problemas, transformando episódios de enchentes, alagamentos e inundações em
transtornos frequentes para a população. O município de Presidente Prudente/SP, devido ao
processo de ocupação sem um planejamento adequado, apresenta as cheias urbanas como
um problema crônico, estando na maioria das vezes, ligadas a episódios intensos de
precipitação. O objetivo desde trabalho foi identificar os eventos extremos diários de
precipitação e sua relação com os volumes totais anuais acumulados entre os anos 2010 a
2019. Para a construção deste trabalho foram utilizados os dados meteorológicos
disponibilizados pelo Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), para caracterizar os
volumes totais anuais e verificar os eventos com volumes iguais ou superiores a 15mm em 24
horas. A análise mostrou que há uma relação compatível entre os volumes anuais e os
eventos extremos diários de precipitação, acompanhando proporcionalmente os volumes
acumulados e a sazonalidade característica do município.
Palavras-chave: Eventos extremos; Precipitação; Presidente Prudente.
ABSTRACT
The ways of space production and deep interventions in the natural landscape have been
constantly related to storms located in the urban centers. The urbanization process acts as the
main catalyst for these problems, turning episodes of floods and river overflows into frequent
disturbances for the population. The city of Presidente Prudente/SP, due to the occupation
process without proper planning, suffers with urban floods as a chronic problem and in most
cases they are linked to intense episodes of precipitation. This work aims to identify the
extreme daily events of precipitation and their relationship with the total annual volumes
accumulated from 2010 to 2019. For the construction of this work’s, the meteorological data
provided by the National Institute of Meteorology (INMET) were used to characterize the total
annual volumes and to verify events with volumes equal or greater than 15mm in 24 hours.
The analysis showed that there is a compatible relation between the annual volumes and the
extreme daily events of precipitation, following proportionally the accumulated volumes and
the characteristic seasonality of the city.
Keywords: Extreme events; Precipitation; Presidente Prudente.
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1. Introdução
Intempéries climáticas estão presentes no cotidiano desde os primórdios da recente
ocupação humana sobre o espaço, cujas novas tecnologias têm permitido a previsão e
precedência frente a eventos climáticos de diferentes origens e escalas espaciais.
Nunes (1999) aponta que nos tempos antigos, diversas civilizações tiveram tanto
seus progressos quantos seus declínios, mesmo que parcialmente, atrelados a condições
climáticas e ambientais. A autora afirma que os elementos climáticos mesmo não sendo mais
condições limitantes ao progresso da civilização, seu desenvolvimento “não minimizou, mas
ao contrário, tornou a existência do homem moderno ainda mais dependente do tempo e
clima” (NUNES, 1999, p. 22).
Embora o avanço da ciência tenha produzido novos conhecimentos e aprimorado
diferentes técnicas, a falsa sensação do controle humano sobre os elementos climáticos tem
negligenciado questões fundamentais da relação entre o clima e a sociedade, sobretudo
quando analisados os ambientes urbanos e os diferentes estágios de vulnerabilidade social.
A forma de produção do espaço e o processo de urbanização desenvolvido
principalmente a partir do início do último século, têm proporcionado consequências diretas
acerca das intempéries que afligem os centros urbanos. Sant’Anna Neto (2012) destaca que
o clima urbano constitui também um produto social, cuja ação dos efeitos dos tipos de tempo,
determinados sobre um espaço construído de maneira desigual e arquitetado para atender os
interesses de reprodução capitalista, tem como consequência a produção de diferentes
percepções climáticas para cada segmento social, que se manifesta de maneira desigual.
Se a cidade é o habitat da modernidade, se os sistemas urbanos são
altamente complexos e desiguais, se a atmosfera urbana é o produto da
interação entre as variáveis do clima e as intervenções socioeconômicas,
então os diversos grupos sociais não experimentam nem se relacionam com
o tempo e o clima urbano da mesma forma. Espaços desiguais potencializam
os efeitos do clima, que se manifestam também, de forma desigual. Nesta
perspectiva, tem-se que admitir que o clima urbano possa ser interpretado
como uma construção social (SANT’ANNA NETO, 2012, p. 217).

Por conta disso, os eventos extremos de precipitação manifestam diferentes níveis
de impactos, localizados principalmente em áreas construídas sem um planejamento prévio
adequado, como os fundos de vale e as encostas. Estes impactos são intensificados ainda
por intervenções humanas como a canalização de corpos hídricos, retirada da cobertura
vegetal, impermeabilização da superfície, ocupação desordenada do território etc.
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Quando estes eventos são geradores de impactos ou transtornos no ambiente
urbano, passam a corresponder a episódios de precipitação. Armond (2014) aponta que a
distinção entre os conceitos se apresenta através da divisão entre dois eixos: as
excepcionalidades meteorológicas, cujos desvios de precipitação acima da média ou do valor
admitido são características dos eventos extremos; e as excepcionalidades geográficas,
estando relacionada a algum tipo de impacto deflagrado pelas precipitações e que geram
repercussões na mídia local, atribuídos aos episódios.
Mendonça (2011) investigou no município a ocorrência destes episódios e as
repercussões relacionadas a ação das chuvas entre os anos 1969-2009. O autor constatou
que precipitações com volume maior ou igual a 15mm em 24 horas foram capazes de
desencadear diferentes impactos no ambiente urbano, sendo considerados como eventos
extremos de precipitação e passíveis de corresponder a episódios. Entre os 598 impactos
pluviais identificados pelo autor, os deslizamentos, desabamentos, alagamentos e inundações
foram alguns dos principais impactos relativos aos episódios registrados pela mídia local.
A cidade de Presidente Prudente/SP apresenta os problemas relacionados às cheias
urbanas como um dos históricos transtornos relacionados às intempéries climáticas, sendo
frequentemente afetada por episódios de inundações, alagamentos e enchentes. A paisagem
urbana do município sofreu diversas intervenções nos ambientes naturais, além de apresentar
diversas ocupações inadequadas do ponto de vista geomorfológico, fruto do processo de
produção e expansão da malha urbana. Por isso, eventos mais intensos de precipitação,
associados ao processo de urbanização, provocam diferentes impactos no município.
Presidente Prudente localiza-se no oeste do Estado de São Paulo e ocupa uma área
de 562,107 km², distante cerca de 558km da capital estadual. De acordo com a Fundação
Sistema Estadual de Análise de Dados (SEADE, 2021), a população do município é de
221.938 habitantes, sendo que 97,96% das pessoas estão na cidade. A Estação
Meteorológica Automática de Presidente Prudente (A 707), instalada nas dependências da
Faculdade de Ciências e Tecnologia – Unesp, está a 22º12´ S de latitude e 51º41´ O de
longitude, a 432m acima do nível do mar (Mapa 1).
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Mapa 01 – Município de Presidente Prudente/SP

Fonte: autores.

Em relação ao clima local, a cidade encontra-se sob um regime de clima tropical com
estação seca no inverno (Aw), segundo a classificação de Köppen (Dubreuil et al., 2018).
Berezuk (2007) aponta que a origem das precipitações no município ocorre principalmente
por conta da influência de sistemas de origem polar, tropical e continental. O autor destaca
que a incursão dos sistemas atmosféricos como a massa Polar Atlântico e a Frente Polar
Atlântica, responsáveis por aproximadamente 70% das precipitações na região. Embora as
precipitações sejam desencadeadas predominantemente por sistemas frontais, diversos
outros sistemas atmosféricos contribuem para a presença de chuvas no Oeste paulista (BOIN,
2000).
Considerando a investigação da dinâmica da precipitação uma importante ferramenta
para auxiliar nas tomadas de decisão frente às cheias urbanas, o objetivo deste trabalho foi
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identificar os eventos extremos diários de precipitação e sua relação com os volumes totais
anuais acumulados entre os anos de 2010 a 2019 no município de Presidente Prudente/SP.

2. Metodologia
Este estudo foi construído a partir do referencial teórico-metodológico do Sistema
Clima Urbano (Monteiro, 1976), estando os fenômenos atmosféricos ligados aos impactos das
precipitações fundamentados de acordo com o Subsistema Hidrodinâmico.
O parâmetro para identificação dos eventos extremos de precipitação foi baseado
em Mendonça (2011), que definiu estes eventos meteorológicos de chuva intensa, com
volume acumulado igual ou superior a 15 mm em 24 horas. O autor utilizou este critério para
identificar os impactos pluviais no ambiente de Presidente Prudente e reconheceu a partir
deste volume, os impactos deflagrados pelas precipitações.
Para identificar a ocorrência destes eventos diários e caracterizar a precipitação total
anual e mensal da série, foram utilizados dados meteorológicos provenientes da Estação
Meteorológica Automática de Presidente Prudente (A 707) entre os anos 2010 a 2019, obtidos
por meio do Banco de Dados Meteorológicos para Ensino e Pesquisa (BDMEP),
disponibilizados pelo Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). Os dados foram
organizados e manipulados por meio do aplicativo Microsoft Excel, propiciando a
quantificação dos volumes totais de precipitação durante cada ano e calculada a média e os
desvios-padrão positivo e negativo, afim de identificar excepcionalidades nos volumes totais
de chuva e reconhecer padrões de precipitação.
A identificação dos dias com precipitação e dos eventos extremos se deu por meio
de Gráficos de Análise Rítmica (Monteiro, 1971) mensais, possibilitando analisar
cronologicamente os eventos a partir do ritmo climático.

3. Resultados e discussão
O município de Presidente Prudente em anos habituais apresenta um padrão
pluviométrico anual dividido em dois períodos distintos (AMORIM, 2000). O primeiro período
estende-se durante os meses de setembro a meados de março, quando as dinâmicas
atmosféricas associadas às estações mais quentes e úmidas (primavera-verão) tornam o
ambiente mais propício às precipitações. O segundo período diz respeito às estações outono-
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inverno, estando as dinâmicas atmosféricas submetidas à presença de pouca umidade e
temperaturas mais baixas que a média mensal. Deste modo, no segundo período há
diminuição significativa nos volumes acumulados de precipitação, destacando o efeito da
sazonalidade na distribuição do volume precipitado (Gráfico 1).
Gráfico 01 – Precipitação média mensal em Presidente Prudente/SP (2010-2019).
250

234,02
193,3

200

173,5

Precipitação (mm)

150
107,7
100

91,5

133,2

128,6

Out

Nov

105,4
82,9
58,4
38,7

50

27,2

0
Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Dez

Meses
Fonte: Estação Automática Meteorológica de Presidente Prudente (A 707).
Org.: autores.

No período analisado (2010 a 2019), os dados apontaram que na última década
foram registrados dois anos incomuns nos volumes anuais acumulados de precipitação.
Enquanto o ano de 2015 foi marcado por grande volume acumulado (1853,8 mm), o ano de
2019 apresentou volume expressivamente abaixo do esperado (943,2 mm), estando os dois
extremos distantes dos cálculos do desvio-padrão da série (Gráfico 2).
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Gráfico 02 – Precipitação total anual em Presidente Prudente/SP (2010-2019)
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Fonte: Estação Automática Meteorológica de Presidente Prudente (A 707).
Org.: autores

Embora exista grande distinção entre os volumes anuais acumulados ao longo do
período, quando correlacionadas a quantidade de dias em que houve algum volume
precipitado e o volume total acumulado em cada ano, os dados apontam que não há uma
correlação direta entre o volume e a quantidade de dias com precipitação no município
(Gráfico 3). Os anos de 2010 e 2019 exemplificam os resultados, sendo o primeiro deles o
segundo ano com maior precipitação acumulada (1511,8 mm) e 76 dias de precipitação, e o
segundo deles com o menor volume acumulado (943,2 mm) e 91 dias de precipitação. Isso
mostra que embora 2019 tenha apresentado maior número de dias com chuvas quando
comparado ao ano de 2010, pode-se afirmar que as precipitações diárias que ocorreram
durante o primeiro ano da série foram mais intensas e acumularam maiores volumes diários.
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Gráfico 03 – Dias com precipitação em Presidente Prudente/SP (2010-2019)

Fonte: Estação Automática Meteorológica de Presidente Prudente (A 707).
Org.: autores

Quanto aos eventos extremos, a correlação entre o volume anual e o número de dias
registrados apresenta a mesma proporcionalidade identificada entre os anos da série
temporal. O ano de 2014 foi uma exceção por conta de a quantidade de precipitações
excepcionais estar acima do esperado, a exemplo do ano anterior que apresentou um maior
volume total e menor número de precipitações iguais ou acima de 15mm (Gráfico 04).
Gráfico 4 – Dias com eventos iguais ou superiores a 15mm em 24 horas de precipitação em
Presidente Prudente/SP (2010-2019)

Fonte: Estação Automática Meteorológica de Presidente Prudente (A 707).
Org.: autores
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A sazonalidade descrita por Amorim (2000) também corresponde a distribuição
mensal dos eventos extremos em Presidente Prudente. Os dados apontaram que durante o
período, houve 303 episódios nos quais o volume total de precipitação diário ultrapassou 15
mm, sendo que a maior parte deles ocorreu nos meses de janeiro (49), dezembro (45) e
fevereiro (39), respectivamente (Gráfico 05).
Gráfico 05 – Distribuição mensal dos eventos extremos de Precipitação em Presidente
Prudente/SP (2010-2019)

Fonte: Estação Automática Meteorológica de Presidente Prudente (A 707).
Org.: autores

4. Considerações finais
O estudo mostrou que a partir dos critérios estabelecidos para identificação dos
eventos extremos, há uma proporcionalidade entre o volume anual e os eventos extremos
diários que se manifestaram sobre o município de Presidente Prudente durante a série
temporal, acompanhando também a sazonalidade das precipitações.
Os dados apontaram que durante os anos 2010 a 2019, dos 1117 dias com
precipitação, 303 deles foram considerados eventos extremos de precipitação, com a
proporção de um evento extremo para cada 3,7 dias com precipitação, aproximadamente.
A distribuição mensal dos eventos extremos de precipitação mostrou que o maior
número destes eventos ocorreu durante o período quente e úmido, quando normalmente
estão os períodos de maior precipitação durante o ano.
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VARIAÇÃO DE TEMPERATURAS E DA UMIDADE RELATIVA DO AR EM
BAIRROS DISTINTOS DA ZONA URBANA DO CRATO/CE 2019
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RESUMO
Os estudos referentes ao contexto do clima urbano manifestam-se como imprescindíveis para
análise e compreensão dos efeitos climáticos gerados a partir da estruturação das cidades,
assim como fornecem subsídios para mitigação destes. Dessa forma, este trabalho tem como
objetivo investigar a variação das temperaturas e da umidade relativa do ar em bairros
distintos no município do Crato/CE. Quanto à metodologia utilizada, pautou-se na aquisição
de dados em campo, utilizou-se abrigos meteorológicos, e dentro foi posto o aparelho
termohigrômetro (Datalogger, modelo HT50), e a produção de mapa temático (NDVI). Nos
bairros representativos da zona urbana do Crato constatou-se uma variação de temperaturas
e umidade relativa do ar. Os menores valores de temperatura estão localizados em setores
com maior cobertura vegetal, e as áreas com temperaturas maiores em locais com maior
urbanização e ausência de vegetação, ressaltando a importância que a vegetação possui para
atenuar a temperatura. Destaca-se que a pesquisa possibilitou a análise da variação da
temperatura na área de estudo a partir da integração de dados de campo, INEMET e
sensoriamento remoto.
Palavras-chave: Temperatura; Experimento de campo; Espaço Urbano.
ABSTRACT
Studies referring to the urban climate context are essential to analyze and understand the
climatic effects generated from the structuring of cities, as well as providing subsidies for their
mitigation. Thus, this work aims to investigate the variation of temperatures and relative
humidity in different neighborhoods in the municipality of Crato / CE. As for the methodology
used, it was based on the acquisition of data in the field, meteorological shelters were used,
and the thermohygrometer device (Datalogger, model HT50) was used, and the production of
thematic map (NDVI). In the representative districts of the urban area of Crato, a variation of
temperatures and relative humidity of the air was found. The lowest temperature values are
located in sectors with greater vegetation cover, and the areas with higher temperatures in
places with greater urbanization and absence of vegetation, highlighting the importance that
vegetation has to attenuate the temperature. It is noteworthy that the research made it possible
to analyze the temperature variation in the study area from the integration of field data,
INEMET and remote sensing.
1

Mestranda em Geografia, Universidade Federal do Pernambuco - UFPE, joyce.jfg@ufpe.br
Mestranda em Geografia, Universidade Federal da Paraíba - UFPB, mirelleoliveirasilva18@gmail.com
3 Doutora, Universidade Regional do Cariri, juliana.oliveira@urca.br
4 Mestrando em Desenvolvimento Regional Sustentável, Universidade Federal do Cariri - UFCA,
limathiago14@gmail.com
2

www.xivsbcg.com

ISSN: 2764 - 1805
412

Keywords: Temperature; Field experiment; Urban Space.
1. Introdução
Este artigo é fruto da disciplina optativa de Clima Urbano, ministrada no curso de
Licenciatura em Geografia da Universidade Regional do Cariri-URCA. Esta disciplina foi
aplicada no primeiro semestre do ano, com carga horária de 60h. Para obtenção da segunda
nota, houve a realização de um campo, seguido de relatórios referente a esta atividade. Dessa
forma, como resultado deste trabalho final, apresenta-se este trabalho. Este, trata-se da
análise das temperaturas e da umidade relativa do ar obtidas a partir de pontos fixos
espalhados por diferentes bairros na cidade de Crato, município localizado no interior do
Ceará, especificamente na porção sul do estado.
O crescimento desordenado das cidades, sem uma devida atenção às condições
ambientais preexistentes, agrava os problemas urbanos, causando danos e prejuízos à saúde
dos citadinos (PORANGADA, 2018). As modificações do uso dos solos na cidade resultam da
“[...] concentração de construções, impermeabilização do solo com o asfaltamento de ruas e
avenidas, aumento do fluxo de pessoas e automóveis, além da diminuição da vegetação
natural [...]” (ALVES; BIUDES, 2012. p. 140). Dessa forma, a partir dessas alterações, os
efeitos são percebidos, não somente em escala local, mas também em uma dimensão
regional (ALVES; BIUDES, 2012).
Nesse contexto, entre os efeitos gerados a partir dessas interferências humanas no
sistema urbano de modo demasiado e desordenado, “destacam-se a alteração da circulação
de ar, o aumento da temperatura do ar, a queda na umidade relativa do ar, a concentração
das precipitações e o aumento de partículas em suspensão” (PORANGA, 2018, p. 132). Em
meio a esses efeitos, ressalta-se o aumento da temperatura. Este sobreaquecimento das
cidades, “{...] intitulado de ilhas, núcleos ou bolsões de calor, tem sido vastamente investigado
em várias cidade no mundo [...]” (ESTEVÃO; ALBUQUERQUE; SILVA, 2020, p. 170).
Esse fenômeno emerge como uma problemática nas cidades tropicais, visto que
provoca uma série de impactos que atinge diretamente os indivíduos que residem nesses
espaços. Assim, pode-se destacar a manifestação de enfermidades respiratórias, ou por
apresentar-se como ambiente ideal para proliferação de vetores de doenças e prejuízos
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econômicos gerados pela grande demanda de energia, em decorrência do uso excepcional
de equipamentos de refrigeração de ar (ESTEVÃO; ALBUQUERQUE; SILVA, 2020).
Existem, no entanto, medidas mitigadoras que podem atenuar os efeitos da ilha de
calor. Uma dessas medidas consiste na preservação de áreas verdes, as quais amenizam as
condições microclimáticas afetadas pelo sobreaquecimento dos espaços, “[...] contribuindo
para minimizar os efeitos extremos da radiação solar, temperatura e umidade relativa do ar,
proporcionando assim, melhorias das condições ambientais dos espaços urbanizados”
(FERREIRA; CARRILHO; MENDES, 2015, p. 103).
Entretanto, no planejamento das cidades, não consideram de modo efetivo a questão
climática, priorizando as grandes construções, as quais modificam a atmosfera (ALVES;
BIUDES, 2012). Por esse motivo, vários estudos continuam se desenvolvendo a fim de
diagnosticar as alterações e propor medidas para atenuação dos efeitos causados pelo
aumento da temperatura. “A maior concentração de tais investigações se encontra nas
grandes cidades [...] entretanto, cidades de pequeno e médio porte também necessitam de
investigações, pois também sofrem com problemas ambientais” (PORANGA, 2018, p. 133).
Por esse motivo, buscou-se aprofundar os resultados obtidos no relatório feito
durante a disciplina de Clima Urbano, com o intuito de investigar a variação das temperaturas
e da umidade relativa do ar em bairros distintos no município do Crato/CE no ano de 2019,
visando fomentar as discussões acerca da interferência humana, a partir das modificações
desordenadas na cidade, na perspectiva do clima local.

2. Metodologia
2.1 Apresentando a área de estudo
O município de Crato localiza-se na porção sul do estado do Ceará, possui
aproximadamente 133.031 habitantes de acordo com os dados obtidos do Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística - IBGE/CENSO (2010). O município do Crato continua a crescer do
ponto de vista espacial e econômico, principalmente ao longo da saída para Juazeiro do Norte,
Pernambuco e nos patamares da Chapada do Araripe, ou seja, em direção aos bairros do
Lameiro e Granjeiro.
Do ponto de vista ambiental, o referido município possui uma média anual de
pluviosidade que chega a 1086 mm, com temperatura média de 25,1°C, predominando o clima
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equatorial com inverno seco (Aw), segundo a classificação climática de Köppen e Geiger
(1928). Além disso, o relevo da Chapada do Araripe, presente também no município de Crato,
configura-se como um fator que contribui para o índice de chuva ser mais elevado e as
temperaturas serem mais amenas neste município, uma vez que o este localiza-se no setor
de barlavento, assim, a umidade proveniente do deslocamento da Zona de Convergência
Intertropical (ZCIT) é barrada nesta porção, área que encontra-se o aglomerado urbano de
Crato, Juazeiro e Barbalha (DANTAS et al, 2018).
A medição das temperaturas do ar ocorreu no dia 28 do mês de março de 2019, nos
seguintes bairros: Santa Luzia, Granjeiro, Lameiro, Centro, Mirandão, Seminário, Vila Alta,
Muriti, Pimenta e Palmeiral. Elegeu-se estes pontos em virtude das características urbanas e
ambientais de cada área.
Dentre estes pontos onde foram coletadas as temperaturas e a umidade relativa do
ar, destaca-se os bairros: Santa Luzia, Granjeiro e Lameiro, locais selecionados pelos autores
para o acompanhamento na realização do campo durante a disciplina de Clima Urbano. Ao
longo da atividade foram registrados ainda as condições do tempo, bem como as
características do determinado bairro. A partir dessa prática, surgiu o interesse de abordar
melhor a temática no referido artigo.
Os bairros Lameiro e Granjeiro são responsáveis pelo surgimento de vivendas e
chácaras habitadas e construídas por pessoas do Crato e cidades vizinhas, umas para fins
de semana e outras para segunda residência. Granjeiro, é um bairro com muitas casas de
padrão elevado e que cresceu bastante nos últimos anos com loteamentos. O bairro Lameiro
localiza-se próximo da vertente da Chapada do Araripe, em patamares mais baixos,
declividade de 12% (ondulado), vertente a Leste, proporcionando uma melhor sensação de
conforto térmico.
Os bairros acima citados dispõem de áreas bastante arborizadas, aponta uma
cobertura vegetal densa e disseminada oscilando entre 0.162 e 0.855 (GOMES, FREITAS e
SILVA, 2019). Mas com o passar dos anos, o processo de urbanização vem crescendo,
podendo atingir temperaturas elevadas e áreas quase sem nenhum tipo de vegetação em
determinado período do ano.
O bairro Santa Luzia possui aproximadamente 16 empresas e alguns pontos
comerciais. Entre esses pontos, existem os seguintes estabelecimentos: supermercados,
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transporte rodoviário, propaganda e publicidade, hospitais, serigrafia, representantes de
materiais de construção, dentistas especializados em radiologia, cereais, pontos de táxi,
copiadoras. O bairro, ainda apresenta áreas de loteamento. Destaca-se também algumas
zonas verdes, como: praças bem arborizadas e algumas árvores espalhadas em frente às
residências e pontos comerciais, e a altitude está por volta de 425 metros.

2.2 Procedimentos metodológicos
Para que o objetivo desta pesquisa fosse alcançado, o mesmo foi dividido em 4
etapas, a saber: (I) leituras dos textos propostos na disciplina de Clima Urbano, as quais
contribuíram significativamente na construção deste trabalho; (II) Coleta dos dados de
temperatura e umidade; (III) tabulação dos dados coletados; e (IV) produção de mapa
temático (NDVI).
As leituras foram realizadas a partir de textos que pudessem motivar a reflexão sobre
a perspectiva do clima urbano, assim como servissem de base para a execução do campo.
Além disso, essas leituras contribuíram significativamente para a construção do presente
trabalho. Dessa forma, foram lidos trabalhos desenvolvidos por MOURA (2008), AMORIM et
al.(2009), MONTEIRO e MENDONÇA (2011), AMORIM (2017), TEIXEIRA e AMORIM (2017),
FREITAS et al. (2020) entre outros.
Os procedimentos e técnicas usados para a coleta dos dados desta pesquisa, foram
baseados no trabalho desenvolvido por Freitas, Gomes e Silva (2019). Dessa forma, as
coletas ocorreram no dia 28 do mês de março do ano de 2019, das 7:00 às 21:00. Escolheuse esse mês, uma vez apresenta-se como representativo considerando o período chuvoso da
área de estudo, representando o outono-inverno austral. Foram obtidas informações da
temperatura e umidade dos horários das 9h, 15h e 21h. (FREITAS; GOMES; SILVA, 2020).
Para a coleta dos dados em campo, utilizou-se os abrigos meteorológicos (Figura
01). Dentro do abrigo, foi posto o aparelho termohigrômetro (Datalogger, modelo HT50), o
qual é responsável pela coleta automática da temperatura e da umidade do ar, sendo esses
dados registrados de hora em hora. Os abrigos são estruturalmente formados por uma caixa,
a qual apresenta furos nas laterais, o que proporciona uma maior captação do ar, pintada na
cor branca para uma maior reflectância da energia solar que a alcança. Esta caixa permanece
sobre uma haste de aproximadamente 1, 50m de distância do solo. Este espaço é importante
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para que não haja interferência da temperatura do solo nas coletas de umidade e temperatura
do ar no bairro em epígrafe (FREITAS; GOMES; SILVA, 2020). Cabe destacar que os pontos
das coletas foram selecionados considerando a segurança destes equipamentos, bem como
das pessoas que o monitorava.
Figura 01 - Abrigo meteorológico usado na coleta das temperaturas

Fonte: Felix. 2019

Os dados coletados em campo foram repassados para o programa gerador de
planilhas Excel, e organizados seguindo uma sequência, a qual pudesse facilitar a análise
destes posteriormente. Dessa forma, foram organizadas duas tabelas: uma apresentando as
informações do dia e da hora da coleta em uma coluna, seguidas das temperaturas do ar
obtidas dos três bairros, constando em uma terceira coluna as temperaturas registradas pelo
Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) do mesmo dia, e a outra, seguindo essa mesma
organização, apresentando os dados de umidade.
Na quarta etapa, houve a elaboração do mapa temático. Foi produzido mapa da
cobertura vegetal, gerado a partir do Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) dos três
bairros trabalhados nessa pesquisa. Para a obtenção dos mapas, foram coletadas imagens
de satélite disponíveis no catálogo de imagens do United States Geological Survey (USGS)
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do programa LANDSAT. As imagens foram baixadas a partir do LANDSAT 8 sensor
Operacional Land Imager (OLI) de 28 de março de 2019.
O processamento das imagens ocorreu no software livre Quantum Gis (QGIS). Para
a obtenção do NDVI, considerou-se as bandas espectrais 4 (Vermelho) e 5 (Infravermelho
próximo). O cálculo deste índice realizou-se através da aplicação da fórmula NDVI= (Pn - Pr)
/ (Pn + Pr), “onde pn e pr são as refletâncias no infravermelho próximo (800 1100 nm) e
vermelho (600 a 700 nm), respectivamente” (ASRAR et al., 1984, p. 301).

3. Resultados e discussão
Os resultados deste trabalho perpassam pelas análises das temperaturas do ar, bem
como pelos registros de umidade do período chuvoso, confrontando esta informação com o
diagrama do conforto térmico e ainda com as informações com os mapas de NDVI referentes
aos três bairros analisados.
Entre os locais onde foram coletados os dados, o bairro Santa Luzia foi o que
apresentou as maiores temperaturas, considerando todos os horários (Quadro 01), haja vista
a composição e disposição dos elementos geourbanos, os quais apresentam-se intensamente
distribuídos pelo bairro, e por exibir, como consequência o menor índice de cobertura vegetal,
como mostra o mapa de NDVI (Figura 02).
De modo específico, tendo em vista a variação da temperatura no interior do bairro,
nota-se ao observar o quadro 01, que as menores temperaturas obtidas no bairro Santa Luzia
variaram de 25, 3 a 27, 8, sendo registradas nos horários entre às 7:00 e 9:00, e das 19:00
as 21:00. Registrou-se uma menor temperatura nesses horários, uma vez que a radiação
solar não se apresentava intensa, como nos horários registrados durante a manhã, com
presença de ventos moderados e no período noturno. Nesse sentido, a menor temperatura
registrada foi 25,3, horário onde a circulação de ventos permanecia mais acentuada, fato que
atua no arrefecimento da temperatura.
As maiores temperaturas variaram de 31, 5 a 345, 3. Estas foram registradas no
período das 12:00 as 16:00, onde 34,3 apresentou-se como a maior temperatura registrada,
coletada às 13:00, momento de maior insolação. Além disso, trata-se do período em que a
radiação absorvida durante o período da manhã, começa a ser liberada, fator que acarreta o
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aumento da temperatura. Ademais, a circulação dos ventos encontrava-se baixa, contribuindo
para que nesse horário, o termohigrômetro marcasse esta temperatura.
Quadro 01: Temperaturas obtidas dos bairros Santa Luzia, Granjeiro e Lameiro

Dia e Hora
28-0319/07:00:00
28-0319/08:00:00
28-0319/09:00:00
28-0319/10:00:00
28-0319/11:00:00
28-0319/12:00:00
28-0319/13:00:00
28-0319/14:00:00
28-0319/15:00:00
28-0319/16:00:00
28-0319/17:00:00
28-0319/18:00:00
28-0319/19:00:00
28-0319/20:00:00
28-0319/21:00:00

Bairro Santa
Luzia

Bairro
Granjeiro

Bairro lameiro

INMET

27.6 C

23,2

22.4 C

24.5

25.3 C

24

23.7 C

25.7

27.8 C

25,2

26.1 C

27.1

29.2 C

26,3

25.8 C

28.1

30.4 C

26,8

27.0 C

29.1

32.1 C

27,5

27.6 C

30.6

34.3 C

28,4

28.5 C

30.7

32.1 C

28,8

28.8 C

30.2

32.3 C

28,7

28.7 C

31.2

31.5 C

28,6

28.7 C

30.8

30.0 C

27

27.1 C

28.4

28.2 C

26,4

25.9 C

25.7

26.9 C

25,4

25.4 C

24.6

27.1 C

25,7

25.3 C

24.5

27.2 C

24,3

25.1 C

24.9

Fonte: Autores (2021)

O registro de temperaturas altas durante o período chuvoso no bairro Santa Luzia se
deu em virtude da concentração de grandes áreas com solo desnudo, urbanizadas (Figura
02), onde o tipo de material empregado na construção possui alta capacidade de absorção e
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pouca reflectância, funcionando como armazéns (ou armazenadores) de calor (ESTEVÃO,
ALBUQUERQUE, SILVA, 2020, p. 181).
Figura 02 - NDVI referente ao Bairro Santa Luzia

Fonte: Elaborado pelas autoras

Ademais, verifica-se que o ponto de coleta das temperaturas e umidade no referido
bairro, corresponde a um espaço onde os índices obtidos no NDVI são baixos, variando de
0,04 à 0,36 denotando área sem a presença da cobertura vegetal, ou com pouca influência
da mesma, característica que somada às demais supramencionadas, provocam o
aparecimento de temperaturas maiores.
No que se refere às taxas de umidade (Quadro 02), foi possível calcular, a partir dos
dados de temperatura e umidade, cruzados no diagrama do conforto humano, adquirido no
Instituto Nacional de Meteorologia – INMET (Figura 3), as variações do conforto térmico no
Bairro Santa Luzia.
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Quadro 02 – Umidade relativa do ar coletada no mês de março de 2019

Dia e Hora
28-03-19/07:00:00
28-03-19/08:00:00
28-03-19/09:00:00
28-03-19/10:00:00
28-03-19/11:00:00
28-03-19/12:00:00
28-03-19/13:00:00
28-03-19/14:00:00
28-03-19/15:00:00
28-03-19/16:00:00
28-03-19/17:00:00
28-03-19/18:00:00
28-03-19/19:00:00
28-03-19/20:00:00
28-03-19/21:00:00

Bairro Santa
Luzia
75.2 %RH
83.5 %RH
75.1 %RH
64.9 %RH
60.7 %RH
56.0 %RH
50.5 %RH
55.1 %RH
53.0 %RH
52.9 %RH
56.1 %RH
64.2 %RH
66.5 %RH
69.5 %RH
71.9 %RH

Bairro Granjeiro
83.2 %RH
88.4 %RH
80.8 %RH
78.7 %RH
78.0 %RH
64.4 %RH
59.3 %RH
57.8 %RH
53.4 %RH
52.2 %RH
59.4 %RH
63.2 %RH
65.5 %RH
69.4 %RH
80.3 %RH

Bairro Lameiro
90.5 %RH
88.9 %RH
80.6 %RH
78.3 %RH
71.9 %RH
68.1 %RH
63.6 %RH
64.3 %RH
64.1 %RH
60.3 %RH
63.0 %RH
66.2 %RH
69.2 %RH
71.2 %RH
78.1 %RH

Fonte: Autores (2021)

Figura 03 - Diagrama do conforto humano do INMET

Fonte: INEMET (2009)

Às 07:00h o Bairro em epígrafe apresentou umidade relativamente alta, equivalente
a 72.2%RH (Quadro 02) e uma temperatura de 27.5°C, um valor alto para o horário de sete
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da manhã, mas confortável. Às 08:00h o bairro apresentou-se muito úmido, dispondo da
circulação mais acentuada de ventos.
Nos horários de 09:00h, 10:00h, 18:00h, 19:00h, 20:00h e 21:00h a temperatura e a
umidade foram parcialmente moderadas mostrando-se confortável. Podemos perceber o
quanto a temperatura e a umidade oscilaram durante o período da coleta dos dados,
demonstrando a importância da análise dos mesmos e que tanto durante o dia como a noite
mostraram-se confortáveis.
Às 11:00h, 12:00h, 14:00h, 15:00h, 17:00h e 16:00h o Bairro necessitava de vento
para conforto. Um local bastante urbanizado, sem cobertura vegetal considerável, acaba
dificultando a circulação do vento e contribuindo para as altas temperaturas. Nesse contexto,
Zanella e Moura (2012) ressaltam que a urbanização provoca um excesso de carga térmica
agravando o aquecimento urbano e consequentemente promovendo situações de desconforto
térmico para a população.
Às 13:00h foi o horário de maior temperatura no Bairro Santa Luzia chegando a
34,3°C destacando-se como muito quente. Esse horário foi o de maior insolação, onde a
radiação absorvida durante o período da manhã começa a ser liberada, e os ventos
encontram-se fracos. O período da noite apresentou temperaturas amenas e os dados de
umidade mais elevados dentre os 15 horários que os dados foram coletados, dois estavam
bastante úmidos (07:00h e 08:00h) e os outros 13, moderados.
O bairro Granjeiro, apresentou, no geral, temperaturas menores, se comparado ao
Santa Luzia, em virtude de apresentar áreas com índice arbóreo significativo, bem como
espaços menos urbanizados (Figura 04). De modo detalhado, as menores temperaturas,
assim como no bairro Santa Luzia, também permaneceram nos seguintes horários: às 7:00,
8:00, 9:00 e as 19:00, 20:00 e 21:00, expondo as temperaturas 23,2°, 24°, 25,2°, 25,4°,25,7°
e 24,3°, respectivamente.
As maiores temperaturas, por sua vez, seguiram-se no intervalo das 12:00 às 17:00,
entre 27 e 28,8°. Nota-se dessa forma, que as maiores temperaturas neste bairro não
alcançaram os 30°. Ao observar o mapa de NDVI (Figura 04), verifica-se que o bairro possui
índice de cobertura vegetal maior que o Santa Luzia. Além disso, o ponto de coleta situa-se
em um espaço, o qual predominou o índice entre 0,35 à 0,42, apontando um ambiente que
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embora seja urbanizado, os elementos naturais são presentes de forma relevante. Dessa
forma, as temperaturas tendem a ser mais baixas.
Cabe ressaltar que o Granjeiro corresponde a um dos bairros menos urbanizados do
município de Crato/CE, com setores localizados próximos à encosta da Chapada do Araripe.
Este, portanto, trata-se de mais um fator que auxilia na concentração de baixas temperaturas.
Corroborando tal afirmação, Gomes, Freitas e Silva (2019), em um trabalho sobre a estimativa
da temperatura de superfície também do Crato, salientam que no bairro Granjeiro as menores
temperaturas encontram-se próximas à Chapada, área que apresenta uma densa cobertura
vegetal.
Figura 04 - NDVI referente ao Bairro Granjeiro

Fonte: Elaborado pelas autoras

No tocante a umidade do ar no bairro em destaque, de modo geral, confrontando as
informações de temperatura e umidade no diagrama do conforto térmico, verifica-se que,
grosso modo, todos os horários, com exceção das 7:00, mostraram-se confortáveis. O horário
das 7:00, no entanto, apresentou-se muito úmido, com temperatura de 23, 2 e umidade de
83,2%RH (Quadro 02).
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Nota-se dessa forma, que em virtude da ausência de áreas densamente urbanizadas,
assim como por efeito da proximidade com a Chapada do Araripe, o bairro Granjeiro
apresenta-se como um espaço “ bastante procurado para moradia também, por possui casas
de padrão alto e diversas áreas de lazer” (GOMES; FREITAS; SILVA, 2019, p. 05).
O bairro Lameiro apresentou temperaturas semelhantes às do Granjeiro, muito em
virtude das características geourbanas e ambientais que ambos apresentam, uma vez que
são bairros menos urbanizados e com cobertura vegetal significativa (Figuras 04 e 05).
Especificamente, as menores temperaturas registradas no Lameiro concentraram-se nos
horários: 7:00, 8:00, 10:00, 18:00, 19:00, 20:00 e 21:00, registrando 22,4°, 23,7°, 25,8°, 25,9°,
24,4°, 25,7° e 24,3°, respectivamente.
Já as maiores temperaturas foram registradas entre as 11:00 e 17:00 horas. Assim
como o bairro Granjeiro, as maiores temperaturas do Lameiro também não alcançaram os
30°, sendo 28,8°C a maior temperatura coletada. Este bairro também localiza-se próximo a
Chapada, e dessa forma, este fator também influencia nas baixas temperaturas em alguns
períodos do ano (GOMES; FREITAS; SILVA, 2019).
Além disso, visualizando o mapa de NDVI (Figura 05), nota-se que grande parte do
bairro apresenta valores positivos, variando de 0,42 a 0,63, denotando áreas vegetadas e com
menos solo exposto. O local de coleta dos dados também apresenta valores altos no NDVI,
índices que permanecem entre 0,51 e 0,63. Nesse sentido, justifica-se a coleta de
temperaturas mais baixas no referido bairro.
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Figura 05 - NDVI referente ao bairro Lameiro

Fonte: Elaborado pelas autoras

Entretanto, cabe destacar que embora os bairros Lameiro e Granjeiro apresentem
temperaturas baixas, ainda existem locais onde a temperatura de superfície é elevada,
podendo chegar ou ultrapassar os 38ºC, consequência de solos expostos, pois a falta de
cobertura vegetal favorece um aquecimento maior. Ademais, essas áreas com solo desnudo
associam-se a terrenos loteados, assim como a agropecuária ou em virtude da cobertura de
gramíneas se encontrar seca por efeito do período seco do ano (SOUSA; SILVA, 2016).
No que concerne à umidade (Quadro 02) verifica-se que semelhante ao Granjeiro, o
bairro Lameiro apresentou, de modo geral, resultados confortáveis. Especificamente, apenas
os horários das 7:00 e das 8:00 horas apresentaram-se como muito úmidos, de acordo com
o diagrama do conforto térmico (Figura 03). Dessa forma, o bairro expõe, em grande parte,
temperaturas agradáveis, as quais propiciam uma melhor sensação de conforto térmico. Por
esse motivo, o Lameiro também é um dos bairros mais procurados no município do Crato para
moradia e lazer, especialmente para quem vem de outros municípios (GOMES; FREITAS;
SILVA, 2019).
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4. Considerações finais
A aplicabilidade dos estudos de clima urbano em cidades pequenas tem servido para
apontar informações úteis ao planejamento urbano. É lastimável que os gestores públicos
ainda não os tenham incorporado nos planos de gestão, instrumentos estes, fundamentais
nos processos de planejamento urbano e por sua vez, na melhoria das condições e qualidade
de vida da população urbana nordestina.
A partir das análises das temperaturas do ar, registros de umidade do período
chuvoso, comparou-se com o diagrama do conforto térmico e as informações dos mapas de
NDVI referentes aos três bairros analisados. Os dados obtidos mostraram que os pontos
registrados com altas temperaturas, estão diretamente relacionados com falta de vegetação,
áreas de loteamento, solo exposto, áreas com um alto índice de urbanização.
Dessa forma, o clima urbano sintetiza as desigualdades de diversos fatores tanto
socioeconômicos como naturais, sendo, portanto, um importante indicador da qualidade
ambiental urbana e da qualidade de vida da população. As cidades ainda merecem ser mais
detalhadamente investigadas, dentro da perspectiva do conforto térmico.
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USO DO SOLO E VARIAÇÕES DE TEMPERATURA E UMIDADE RELATIVA DO
AR EM TRECHOS DAS ÁREAS URBANAS DE BELO HORIZONTE, CONTAGEM
E VESPASIANO (MG)
ANA PAULA MINELLI MOREIRA1
JAQUELINE DA CONSOLAÇÃO SILVA2
CARLOS HENRIQUE JARDIM3
RESUMO
A proposta deste artigo é de analisar a influência de fatores urbanos e topográficos, sob
diferentes condições de tempo, nas variações de temperatura e umidade relativa do ar em
Belo Horizonte, Contagem e Vespasiano (centro-leste de Minas Gerais - Brasil). Os dados
foram produzidos de forma contínua e simultânea nos três municípios em situações
locacionais diferenciadas, com registradores automáticos em intervalos de 60 minutos,
durante o segmento temporal entre 27/06 a 06/08/2020. A análise considerou a relação dos
dados mensurados com as características de relevo, uso do solo e as condições de tempo
meteorológico. Os resultados mostraram grau diferenciado de comprometimento com fatores
naturais e antrópicos, em resposta às características de produção, trânsito e conservação de
calor e umidade de cada ambiente.
Palavras-chave: temperatura; umidade relativa; clima urbano.
ABSTRACT
The purpose of this article was to analyze the influence of urban and topographic factors, under
different weather conditions, on variations in temperature and relative humidity in Belo
Horizonte, Contagem and Vespasiano (central-east of Minas Gerais - Brazil). The data were
produced continuously and simultaneously in the three municipalities in different locational
situations, with automatic recorders at 60-minute intervals, during the time segment between
06/27 to 08/6/2020. The analysis considered the relationship of the measured data with the
relief characteristics, land use and meteorological weather conditions. The results showed a
different degree of commitment to natural and man-made factors, in response to the
characteristics of production, transit and conservation of heat and humidity in each
environment.
Keywords: temperature; relative humidity; urban climate.
1. Introdução
É inegável a produção de impactos ambientais pelas atividades econômicas, apesar
de imprescindíveis para o desenvolvimento das sociedades humanas. Tendo em vista que a
1
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cidade é um dos ambientes onde ocorre a interação ser humano e natureza, o estudo do clima
urbano torna-se fundamental para a compreensão das complexidades dessas interações.
O sistema clima urbano para Monteiro (1976, p.93) é "um sistema que abrange o
clima de um dado espaço terrestre e sua urbanização". Isso, evidentemente, não significa que
todas as cidades possuam “climas urbanos”, ou seja, que concentrem estruturas e funções a
ponto de exportar para o ambiente as modificações nela produzidas em termos de alterações
no balanço energético (entrada e saída de irradiação solar e calor), poluição e impactos
hídricos. Assim, a análise das modificações antrópicas no espaço urbano e a relação destas
com a variação da temperatura e umidade relativa do ar, bem como a dinâmica sinótica
envolvida, possibilita a identificação das respostas destes atributos climáticos sob diferentes
configurações de uso do solo e tipos de tempo, atento às diferentes escalas envolvidas, já
que existem diferentes fatores que influenciam na variação dos atributos climáticos.
De acordo com Ribeiro (1993, p.288) “os estudos dos fenômenos relacionados com
o comportamento da atmosfera são orientados no sentido da compreensão de sua extensão
(espaço) e de sua duração (tempo)”. Em suma o comportamento atmosférico influencia a
variação dos elementos climáticos. Entretanto, as variações desses elementos dependem
também dos fatores climáticos de superfície terrestre, a exemplo do relevo (topografia,
declividade, altitude etc.) e cobertura do solo (vegetação, agricultura, urbanização), assim
como o tempo meteorológico ligado à atuação dos sistemas sinóticos.
Com base na discussão aqui apresentada, este artigo tem como objetivo a análise
da variação da temperatura e umidade relativa do ar e a relação destes atributos com os
diferentes fatores que organizam o espaço natural e a superfície urbana.
Deve-se frisar, no entanto, que se trata de uma investigação exploratória limitada a
apenas alguns trechos das áreas urbanas de Belo Horizonte, Contagem e Vespasiano (região
metropolitana de Belho Horizonte, estado de Minas Gerais), no período entre 27/06 a
06/08/2020, resultado de atividade prática de disciplina ministrada na pós-graduação do
departamento de Geografia do Instituto de Geociências da UFMG. Exceto Belo Horizonte que
conta com maior número de pesquisas sobre o clima e meio-ambiente, Contagem e
Vespasiano permanecem quase sem quaisquer estudos a respeito, o que seria importante
para o planejamento, considerando o rápido crescimento urbano nessas localidades.
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2. Metodologia
Os dados foram obtidos no período entre 27/06 a 06/08/2020 a partir da definição de
04 pontos amostrais, sendo 02 em Belo Horizonte no bairro Caiçaras (19°54'19.6''S e
43°58'43.0''W; altitude: 907 m) e na Estação Ecológica da UFMG em biótopo florestal de Mata
Atlântica (19°52'57.22''S e 43°58'20.39''W; altitude: 844 m), 01 na área urbana de Contagem
(19º55'44.68''S e 44º02'40.68''W; altitude: 920 m) e 01 na área periurbana de Vespasiano
(19°41'18.41''S e 43°54'58.29''W; altitude: 734 m). Incluiu-se, também, os dados das estações
meteorológicas da rede oficial do INMET em Belo Horizonte - Pampulha (19°53'2.14" S;
43°58'9.71" W; altitude: 854 m) e Cercadinho (19°58'48.43'' S; 43°57'31.41'' W; alt.: 1199,55
m) onde foram realizadas a aferição do equipamento e controle local das variáveis climáticas
(Figura 1).

Figura 1: Localização das estações amostrais e das estações meteorológicas do INMET.

Fonte: INMET, 2020; IEDE, 2020; ESRI, 2021.
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Em cada um dos postos foram instalados registradores automáticos para
mensurações de temperatura do ar e umidade relativa do ar (Dataloggers modelo Icel HT
4000), programados para leituras contínuas em intervalos de 60 minutos, acondicionados no
interior de mini-abrigos meteorológicos construídos para homogeneizar o ambiente de coleta,
posicionados a 1,5 m da superfície. Detalhes desse aparato e testes com registradores
automáticos foram descritos por Jardim (2018).
A análise dos dados foi realizada considerando-se as características físicas de cada
ambiente de coleta (altitude, topografia, vegetação, função e características urbanas etc.) em
confronto com as condições de tempo meteorológico, tendo por base as propostas
metodológicas de Monteiro (1971; 2003), respectivamente, para a “Análise Rítmica” e o
“Sistema Clima Urbano”.
A “Análise Rítmica” foi aplicada destacando-se à necessidade de tratamento contínuo
e simultâneo dos elementos climáticos em interação com a sucessão das massas de ar (nível
mesoescalar) em consonância à resposta térmico-higrométrica da superfície em microescala.
Para esta análise foi escolhido um período de mudanças significativas nos tipos de tempo, a
fim de evidenciar a resposta destas variações em superfície. O “Sistema Clima Urbano”
forneceu o roteiro metodológico de investigação, desde a entrada de energia no sistema, a
sua distribuição e produção em termos de impactos. Em todos esses casos considerou-se os
termos do balanço de radiação (VIDE, 1999), uma das principais variáveis nas pesquisas
sobre clima urbano.
3. Resultados e discussão
A tabela 1 apresenta dados médios dos valores máximos, mínimos e médios diários
de temperatura e umidade relativa do ar no período de 27 de junho a 05 de agosto de 2020.
Nota-se que o maior valor médio de temperatura foi registrado no bairro Caiçaras - BH
(20,8°C), em ambiente densamente urbanizado com inúmeros pontos de aquecimento
relacionados a atividades antrópicas e que, além de produzir calor, também apresenta
condições para conservá-lo por mais tempo, resultando em valores mais elevados de
temperatura do ar. A média das temperaturas mínimas para este local também foram as
maiores dentre os ambientes estudados, realçando os impactos da antropização na variação
da temperatura do ar.
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A estação amostral inserida no fragmento de Mata Atlântica da Estação Ecológica da
UFMG (EECO/UFMG) revelou as temperaturas médias mais baixas da série (17°C), além do
menor valor médio de temperaturas máximas (20,9°C) e um dos menores valores de média
das mínimas (13,7°C). A densa vegetação arbórea presente no local cria um microclima
específico que diferencia esta área do seu entorno, uma vez que bloqueia a chegada de
radiação direta na estação amostral, interceptando grande parte da irradiação incidente pela
cobertura foliar e convertendo parte do calor sensível resultante em calor latente pela
evaporação, disponibilizada pela evapotranspiração vegetal e evaporação do solo, resultando
em diminuição da variação das temperaturas.
Tabela 1: Valores médios das máximas, mínimos e médias diárias de temperatura e umidade relativa
do ar de 27/06/2020 – 06/08/2020.
Temperatura do ar (°C)

Umidade relativa do ar (%)

Máxima

Média

Mínima

Máxima

Média

Mínima

Caiçaras

25,1

20,8

16,8

68

53

38

Contagem

22,6

18,7

14,9

75

61

46

Vespasiano

28,7

19,8

13,2

81

62

41

Mata Atlântica - EECO

20,9

17

13,7

84

72

59

INMET - Pampulha

25,1

19,3

14,5

84

62

39

INMET/Cercadinho

22,4

17,3

13,5

91

72

49

Fonte: Dados obtidos em campo e em estação meteorológica do INMET. Organizado pelos autores,
2021.

A estação do INMET-Pampulha, também instalada na Estação Ecológica da UFMG
(EECO/UFMG), apresenta significativas diferenças no que tange ao comportamento dos
atributos climáticos quando comparados aos da estação amostral da Mata Atlântica, instalada
no interior do denso estrato vegetal arbóreo. A estação INMET-Pampulha apresentou
temperatura média de 19,3°C, média das máximas de 25,1°C e média das mínimas de 14,5°C.
Além de facilitar a entrada de irradiação solar, conforme discutido anteriormente, a sua
posição em topo de interflúvio com vegetação de porte herbáceo, facilitava o transporte de
calor por advecção proveniente das áreas urbanas limítrofes e dos corredores de tráfego
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intenso nas suas proximidades (Av. Presidente Carlos Luz e a Rodovia Fernão Dias). Embora
sua localização atenda às normas da Organização Meteorológica Mundial, isso também à
expõe mais diretamente aos efeitos do clima urbano.
A estação amostral de Contagem, mesmo estando em uma área de conurbação
urbana com a cidade de Belo Horizonte, encontra-se a uma altitude de 920 metros e em seu
entorno há presença de vegetação esparsamente distribuída. Dessa forma, a temperatura
média nesse ponto foi de 18,7°C, registrando 2,1°C a menos que a estação do bairro Caiçaras,
que apresentou a média de temperatura mais alta.
No caso da estação do INMET-Cercadinho uma das possíveis explicações para os
menores valores de temperatura (17,3°C) é a altitude do local, 1199,55 metros, já que a
temperatura do ar geralmente decresce à medida que se eleva a altitude, como salienta
Fritzons et al. (2016, p.81, apud DURY, 1972):
A temperatura do ar normalmente decresce com a elevação da altitude numa
proporção de, aproximadamente, 1ºC/100m (gradiente adiabático ar seco).
Esta taxa de arrefecimento ocorre, pois uma massa de ar seco em ascensão
está sujeita a pressão cada vez menor, expandindo seu volume e diminuindo
a temperatura, isto é, transformando energia térmica em energia potencial.
Como este gradiente térmico depende da saturação do ar, o decréscimo da
temperatura média com a altitude se situa em torno de 1ºC a cada 180
metros.

Esse aspecto relativo à altitude é particularmente importante nesse ponto, pois
explica grande parte das variações de temperatura e umidade relativa do ar. Embora deva se
considerar que o gradiente adiabático do ar úmido na variação da temperatura do ar possui
valor inferior ao gradiente adiabático seco, muitas vezes inferior ao valor teórico de 0,65°C/100 m. Portanto, embora a altitude se constitua num fator concreto, a sua avaliação
fica na dependência das condições de umidade atmosférica local. Além da temperatura e
umidade do ar, a altitude também influencia nas varrições de chuva e nebulosidade, com
valores maiores nesse posto.
O posto de Vespasiano apresenta valores máximos e mínimos intensamente
contrastantes (28,7°C e 13,2°C, respectivamente), gerando altos valores de amplitude
térmica. Estas diferenças se dão pela localização da estação amostral em um contexto de
meia vertente na microbacia do Ribeirão da Mata, o que resulta na chegada de radiação direta
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durante boa parte do dia e favorece a dissipação do calor causando diminuição das
temperaturas na ausência de radiação solar direta.
No que concerne a umidade relativa do ar (UR), o posto do bairro Caiçaras apresenta
os menores valores dos postos analisados, resultado da intensa urbanização e
impermeabilização do solo e pouca ou nenhuma vegetação. Os postos de Contagem,
Pampulha e Vespasiano registraram valores próximos e no geral, maiores que a estação
amostral Caiçaras, pois, embora estivessem localizados em áreas predominantemente
urbanas, os locais destas estações contemplam ainda certa presença de vegetação, o que
contribui para o aumento da umidade relativa em relação a áreas não vegetadas.
O posto da Mata Atlântica possui uma das maiores médias de UR, já que a presença
de vegetação densa favorece o processo de evapotranspiração vegetal, além do próprio
estoque de água nos solos. Essas duas fontes disponibilizam umidade e vapor d’água para o
ambiente, aumentando, assim, os valores de umidade relativa do ar.
A estação meteorológica do Cercadinho se localiza nos limites administrativos do
município de Belo Horizonte, no interior de unidade de conservação, relativamente distante
das áreas urbanizadas limítrofes, quando comparada com ao restante da cidade e dos pontos
amostrais. Apesar do local de instalação da estação apresentar vegetação de porte herbáceo,
em seus arredores há presença de áreas de vegetação arbórea que, juntamente com o solo,
possivelmente contribuem com quantidade significativa de vapor d’água para o ar.
Paralelamente, há que se considerar, também, a relação entre temperatura e
umidade relativa do ar, já que quando há a redução dos valores de temperatura do ar, este
se torna mais denso e, portanto, a quantidade necessária de vapor d’água para que o ar
alcance o ponto de saturação é menor, elevando os valores de umidade relativa do ar.

3.1 Análise sinótica dos dias 14 a 19 de julho de 2020
A análise dos atributos climáticos bem como das cartas sinóticas e imagens de
satélites mostrou atuação da massa de ar Polar entre os dias 14 e 19 de julho de 2020, que
proporcionou condições de tempo estável, seco na maior parte do período e queda de
temperatura principalmente no período noturno (Figura 2).
A massa Polar atlântica (mPa) é um sistema de alta pressão, caracterizado pela baixa
nebulosidade, portanto, de estabilidade atmosférica, exceto pela zona frontal. No inverno a
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mPa avança sobre o continente brasileiro a partir da região sul em direção ao norte, impondo
suas características, bem como adquirindo características da superfície à medida que
prossegue (BORSATO, 2016).
Figura 2: Gráfico de análise rítmica de Belo Horizonte, Contagem e Vespasiano no período de 14 de
julho a 19 de julho de 2020

Fonte: INMET, 2020. Elaborado pelos autores.
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No dia 14 de julho de 2020 a área de estudos sofreu influência de um sistema préfrontal que se estendeu até a primeira metade do dia 15 de julho, causando um aquecimento
adiabático por compressão do ar, resultando no aumento das temperaturas. A partir da
segunda metade do dia 15 julho de 2020 a região esteve sob influência de um sistema frontal
e entre os dias 16 a 18 de julho, houve a entrada da mPa provocando sucessiva queda de
temperatura. No dia 19 de julho a mPa se estabelece na região ocasionando o dia mais frio
da série estudada, registrando mínima de 11,1°C em Vespasiano e 11,4°C em Cercadinho.
Além das variações dos elementos climáticos com base na condição atmosférica
atuante, houveram diferenças entre os pontos, que pelas localizações distintas apresentaram
variadas respostas ao aquecimento e resfriamento.
A estação amostral inserida na Mata Atlântica da EECO apresentou menor variação
de temperatura ao longo do dia comparada às outras estações, além de valores de umidade
relativa que se mantiveram acima de 50% ao longo dos dias. Como já mencionado, esse posto
está localizado no interior de uma área de conservação, cujas características de vegetação
dificultam a entrada de radiação solar e com elevada taxa de evapotranspiração.
Comparada a estação do INMET-Cercadinho, a estação INMET-Pampulha apresenta
maiores valores de temperatura durante a maior parte do período, pelo fato de estar inserida
em um ambiente majoritariamente urbano, onde o entorno possui extrema impermeabilização
do solo, mesmo que sua localização seja no interior de uma unidade de preservação. Áreas
urbanas conservam mais calor que áreas naturais, uma vez que há presença de determinadas
estruturas materiais (concreto, metais, pedra, vidro etc.), e componentes como automóveis,
luz artificial e equipamentos no geral, que emitem certo grau de calor, contribuindo para o
aquecimento do ambiente. A urbanização é fator predominante também pelas temperaturas
elevadas do ponto Caiçaras, que mantém um padrão de aquecimento superior aos demais
postos, além de apresentar baixos valores de umidade relativa do ar.
No que se refere a pressão atmosférica, a estação Pampulha apresenta valores
maiores do que a estação do INMET-Cercadinho, já que quanto menor a altitude, mais baixo
é o local e maior a disponibilidade de espaço para a pressão do ar, comparados com lugares
mais altos. A altimetria e uso de ocupação do solo também interferem na velocidade do vento,
que por sua vez influencia na dissipação do calor. Portanto, lugares que têm capacidade de
circulação de ar comprometidas (exemplo de áreas urbanas), pode apresentar diminuição na
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circulação e velocidade dos ventos. A velocidade dos ventos na Pampulha é menor, devido,
principalmente, a sua situação topográfica rebaixada (quando maior a altitude, menor o
comprometimento com a rugosidade da superfície e vice-versa) e a presença de edificações,
residências e componentes urbanos que servem como barreira para a plena circulação do ar.
Cercadinho está além da camada de cobertura urbana, ambiente mais favorável a circulação
do ar e maior velocidade do mesmo.
O posto de Vespasiano mostrou temperaturas mais altas que os demais ao no
período da tarde. Entretanto, no período noturno, as temperaturas mostravam um decréscimo
significativo, resultando em altos valores de amplitude térmica. Como já citado, a localização
do ponto na média vertente de uma microbacia proporciona maior absorção do calor no
período de radiação direta, assim como facilita a dissipação do mesmo no período noturno.
A estação localizada no município de Contagem, conurbada com a região urbana de
Belo Horizonte, apresenta valores de temperatura inferiores à estação Caiçaras e, ao mesmo
tempo, superiores aos da Mata Atlântica, possivelmente devido a elevação do ponto (920 m),
em área de topo de interflúvio que separa os rios Velhas e Paraopeba, e a ação do vento que
proporciona a redistribuição do calor no ambiente.

4. Considerações finais
É imprescindível a identificação dos fatores naturais e antrópicos que integram o
espaço climático em pesquisas sobre clima urbano, já que estes fatores coexistem no espaço
de modo a atenuar ou intensificar determinados processos a depender da forma que estes
estão estabelecidos. A partir do reconhecimento destas particularidades é possível
compreender as interações dos diferentes componentes do ambiente, bem como sua resposta
na variação dos atributos climáticos.
A análise mostrou que mesmo sob a ação de um mesmo sistema atmosférico, os
valores dos atributos analisados variam conforme a mudança de uso do solo e topografia.
Dessa forma, para tornar os ambientes menos susceptíveis a impactos negativos, assim como
aumentar as condições de conforto térmico e higrométrico do ar, é necessário alterar a
disposição dos componentes presentes na superfície, como por exemplo recuperar florestas
degradas pelo desmatamento, além de outras alternativas, como soluções de arquitetura,
obras de engenharia etc., nos moldes de um trabalho interdisciplinar.
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TRANSECTO MÓVEL NA CIDADE DO CRATO/CE EM PERÍODOS SAZONAIS
DISTINTOS PARA MENSURAÇÃO DE ILHAS DE CALOR
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RESUMO
Entender as alterações no campo climático tem sido um forte aliado para melhor gestão do
espaço urbano. Haja vista, que as interferências humanas causam diversos problemas de
ordem ambiental, social, econômica, entre outros. Por conseguinte, o presente trabalho
buscar refletir sobre o processo de formação de ilhas de calor, e mais especificamente, na
cidade do Crato-CE, compreendendo as modificações causadas na atmosfera, e suas
repercussões no ambiente urbano. Para tanto teve como aporte metodológico os transectos
móveis, que são percursos previamente definidos, que procuram mensurar dados de
temperatura e umidade do ar de uma área da cidade. Para realização dos transectos foi
escolhido períodos distintos: período úmido (julho) e seco (outubro). Através dos dados
coletados foi possível identificar ilhas de calor de ‘Moderada intensidade’, em ambos os
períodos supracitados. Assim, verifica-se que essas anomalias térmicas se diferenciam na
cidade em função dos aspectos de uso e ocupação do solo e das características
geoecológicas.
Palavras-chave: Clima Urbano; Urbanização; Ilhas de Calor.
ABSTRACT
Understanding changes in the climate field has been a strong ally for better management of
urban space. In view, human interference causes several environmental, social, economic
problems, among others. Therefore, the present work seeks to reflect on the process of
formation of heat islands, and more specifically, in the city of Crato-CE, understanding the
changes caused in the atmosphere, and their repercussions in the urban environment. For
that, it had as methodological support the mobile transects, which are previously defined
routes, which seek to measure data of air temperature and humidity of an area of the city. To
carry out the transects, different periods were chosen: wet (July) and dry (October). Through
the collected data, it was possible to identify heat islands of 'Moderate intensity, in both periods
mentioned above. Thus, it appears that these thermal anomalies differ in the city due to
aspects of land use and occupation, and geoecological characteristics.
Keywords: Urban Climate; Urbanization; Heat Islands.
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1. Introdução
O século XVIII tem como principal marco histórico, a Revolução Industrial, que
representou o surgimento das indústrias em meio à sociedade, tendo como principal resultado
a substituição de um modo de vida rural para um urbano/industrial. Nesse sentido, o ambiente
urbano começa a ser modificado pelas interferências humanas, o que gera problemas sociais
e ambientais, sobretudo modificações climáticas. Para Brandão (2011), foi esse fator que
levou o inglês Luke Howard e o francês Emilien Renou, fazerem estudos, ainda no século XIX,
nas cidades de Londres e Paris, em que se observou temperaturas de 2°C a 1°C
(respectivamente), mais elevadas que ao seu redor.
No Brasil, as modificações no ambiente urbano se deram mais efetivamente com o
processo de urbanização, impulsionado pela industrialização, que se iniciou na segunda
metade do século XX. Como sinaliza, Santos (2013),
Entre 1940 e 1980, dá-se verdadeira inversão quanto ao lugar de residência
da população brasileira. Há meio século atrás (1940), a taxa de urbanização
era de 26,35%, em 1980 alcança 68,86%. Nesses quarentas anos, triplica a
população total do Brasil, ao passo que a população urbana se multiplica por
sete vezes e meia (SANTOS, 2013, p. 31).

Segundo os dados das Nações Unidas (2018), revela que 55% da população mundial
vive em áreas urbanas. Para 2050, é esperado uma taxa de 68%. Nesse sentido, a cidade,
hodiernamente, representa o epicentro de diversos problemas, que marcam a deterioração
do modo de vida dos citadinos. Sabe-se que, no Brasil, país emergente, paradoxalmente aos
países desenvolvidos a urbanização aconteceu com celeridade, gerando uma verdadeira
macrocefalia urbana.
Assim, percebe-se que segundo, Santos (2013), o processo de urbanização
brasileira é chamado de urbanização corporativa, ou seja, aquela em que os recursos são
utilizados em benefício de empresas (corporações), em detrimento dos gastos públicos, nos
países subdesenvolvidos e/ou emergentes. Logo, Mendonça (2011b), comenta que,
Todavia, a história destes cerca de dois séculos de urbanização atrelada à
industrialização revela que, se em algumas localidades vários elementos de
ordem tanto natural quanto social tem sido observados no planejamento
urbano, na grande maioria deles o enfoque volta-se quase exclusivamente
aos interesses econômicos (MENDONÇA, 2011b, p. 177).
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Nesse contexto, as alterações dos seres humanos no ambiente natural, gera
consequências no microclima local, criando ambientes que tem como uma das principais
consequências, o desconforto térmico. As alterações climáticas, são causadas por diversos
fatores a saber, entre eles, a poluição atmosférica (lançamento de gases poluentes na
atmosfera, por veículos e atividades industriais); a redução de áreas verdes, que é
apresentado com um dos principais problemas, pois a vegetação ajuda na regulação da
temperatura e umidade do ar, haja vista, que elas liberam água para atmosfera, através do
processo de evapotranspiração, absorve menos calor que outros materiais de construção e
ajuda a dissipar o calor no ambiente.
A impermeabilização do solo, que se dá pela pavimentação e/ou asfaltamento das
ruas, faz com que a água tenha dificuldades de infiltrar no solo, aumentando o escoamento
superficial, que pode favorecer inundações, alagamentos em áreas urbanas. Além do que, os
materiais utilizados para pavimentação absorvem cerca de 98% a 99% da radiação solar que
atinge a superfície, favorecendo que o calor permaneça armazenado nessas superfícies, já
que o asfalto e materiais de construção, no geral, apresentam um baixo índice de albedo. E a
verticalização das cidades, também contribui para impedir a circulação de ventos, criando os
cayons urbanos.
Todos esses fatores citados anteriormente contribuem para a criação de um clima
próprio nas cidades, que é denominado “clima urbano” que são “derivadas da alteração da
paisagem natural e da sua substituição por um ambiente construído, palco de intensas
atividades humanas” (MENDONÇA, 2011a, p. 93).
No Brasil, o estudo de clima urbano, tem destaque com a publicação da Tese de
Livre-docência do Professor Carlos Augusto de Figueiredo Monteiro, Teoria e Clima Urbano,
em 1976. Na qual, ele formula a Teoria do Sistema Clima Urbano (S. C. U), que é “um sistema
singular, aberto, evolutivo, dinâmico, adaptativo e possível de auto-regulação que engloba o
clima (fator natural) e sua urbanização (fator social)” (MONTEIRO, 1976, p.137). Nesse
sentido, o autor destaca três subsistemas e seus respectivos canais de percepção humana:
Termodinâmico (ilha de calor e/ou frescor); Hidrometeórico (impacto das chuvas nas áreas
urbanas) e Físico-químico (qualidade do ar).
O sistema clima urbano tem com base a Teoria Geral de Sistemas (T.G. S), que
surgiu com o biólogo austríaco, Ludwig von Bertalanffy, na década de 1950. As investigações
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de clima urbano são muito importante no que concerne ao planejamento urbano,
principalmente, como destaca: Monteiro (1976); Mendonça (2011a); Mendonça (2011b);
Brandão (2011); Moura e Zanela (2013); pois essa área do conhecimento oferta material
necessário para a minimização dos impactos ambientais nas cidades, no que tange as
condições climáticas. O sub-sistema enfocado nesse trabalho é o canal I: Termodinâmico,
que é percebido através do aumento excessivo da temperatura nas áreas urbanas
condicionadas pelas formas de uso e ocupação e gestão do espaço urbano, percebidos
através das ilhas de calor.
Para, Amorim (2010), as ilhas de calor atmosféricas funcionam como bolsões de ar
quente nas áreas urbanas, resultado da capacidade dos materiais da superfície de armazenar
e refletir a energia solar de formas diferentes e da produção do calor antropogênico. Segundo
Pimentel:
O termo ilha faz menção ao seu padrão espacial térmico, que se diferenciará
na medida em que for afastando da área densamente urbanizada rumo ao
meio rural. Sua existência então diz respeito à diferença térmica entre áreas
situadas no meio urbano e no meio rural, não existindo um intervalo absoluto
para configurar o fenômeno (PIMENTEL, 2017, p. 39).

Os efeitos das ilhas de calor podem causar desconforto térmico nos citadinos, além
de vários problemas de saúde, como destaca, Mendonça (2011b), problemas respiratórios e
cardiovascular, câncer de pele, cataratas entre outros, que estão correlacionados aos efeitos
de aumento de temperatura. Nesse sentido, o clima urbano, também pode se configurar como
uma área de interesses nas ciências médicas, haja vista, todos os problemas supracitados.
O recorte espacial do trabalho apresentado é a cidade do Crato (CE), representa uma
cidade média, que devido ao seu processo de urbanização, igualando-se à realidade da
maioria das cidades brasileiras, é possível encontar ilhas de calor de moderada a forte
intensidade. O transecto móvel foi a metodologia utilizada para verificar as ilhas de calor em
diferentes setores geoecológicos da referida cidade. Assim, o trabalho tem importância no que
concerne a um planejamento que vise valorizar os aspectos ambientais, além do que, pode
servir de subsídio para futuros trabalhos no mesmo viés.
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2. Metodologia
Para idealização do presente trabalho foi feito o levantamento bibliográfico, em que
tentou de forma diacrônica entender o processo de urbanização brasileiro, tendo destaque
para as leituras de Santos (2013), que trabalha com o processo de urbanização brasileira,
entre outros autores. O estudo destaca as leituras referentes a clima urbano: Monteiro (1976);
Mendonça (2011a); Mendonça (2011b); Brandão (2011). Depois realizou-se as leituras
referentes a ilhas de calor, como: Amorim (2010; 2019); Gartland (2010), Pimentel (2017).
Entendendo que a paisagem é um conjunto integrado de elementos da natureza,
sendo, o clima, um componente em meio a essa totalidade, deve ser analisado de forma
conjunta, portanto, foi realizado o levantamento geoambiental (geologia-geomorfologia,
climatologia, pedologia, hidrografia, vegetação) da área de estudo. Para entender a dinâmica
urbana do recorte espacial foi feito um breve histórico sobre a evolução urbana da cidade do
Crato tendo como destaque os trabalhos de: Oliveira e Abreu (2010); Souza (2010); Queiroz
(2016) e outros.
A metodologia empregada no trabalho foi o transecto móvel, que segundo Gartland
(2010) implica em realizar um percurso em uma região por lugares representativos para obter
medidas utilizando somente um tipo de instrumentalização meteorológica, que pode ser feito
com uma bicicleta (em pequenas distâncias), carro ou moto (em longas distâncias). O
transecto foi realizado em dois períodos distintos: No período de temperaturas mais baixas na
cidade, (julho) – inverno austral; e no período seco foi realizado nos meses de setembro a
novembro, correspondente a primavera austral. Para este trabalho apresenta-se os dados de
outubro.
O transecto foi realizado no horário das 21h, com duração de 50 minutos e com
estabilidade atmosférica (sem ventos). O percurso considerou desde as áreas de baixa
ocupação da cidade, passando pelo centro e voltando para as áreas como menor aglomerado
urbano.
Em cada ponto coletou-se as coordenadas por meio de gps para a elaboração da
espacialização dos dados. O aparelho utilizado foi o termohigrômetro portátil da marca
Instrutemp (modelo ITHT 2210 acoplado no veículo e protegido das intempéries). A velocidade
do veículo não ultrapassou 30km/h, conforme os trabalhos de Teixeira e Amorim
(2017), Minaki (2017), Fialho et al (2016), Amorim (2005), entre outros. A intensidade da ilha
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de calor seguiu a proposta de Garcia (1996). Ela propõe que: 0°- 2° (fraca intensidade), 2°- 4°
(moderada intensidade), 4°- 6° (forte intensidade) e >6° (muito forte).

2. 1. Panorama geoambiental da cidade do Crato-CE
O Crato localiza-se no sul do Cariri Cearense. Suas coordenadas geográficas são 7°
14' 03" (lat. S) e 39° 24' 34" (long. W). Fica a 560 Km de distância da Capital Fortaleza.
Apresenta uma área territorial de 1.158 km². A população é de 121. 462 habitantes (IBGE,
2010) e com estimativa para (2020) de 133. 031 habitantes. Apresenta uma taxa de
urbanização de 83,11% (IBGE, 2010; IPECE, 2010).
A cidade do Crato está inserida na bacia Sedimentar do Araripe, que se localiza ao
sul da porção Setentrional Província Borborema, sul do estado do Ceará, e faz divisa com os
estados da Paraíba, Pernambuco e Piauí. Geomorfologicamente, a Chapada do Araripe, é o
relevo mais evidente na cidade do Crato, corresponde a uma superfície tabuleiforme, como o
topo conservado, devido à alta capacidade de absorção da água por os arenitos que capeiam
esse topo. A abrangência territorial chega a 6.230km²” (RIBEIRO, 2004). A Chapada do
Araripe, confere ao Crato, um ambiente de exceção, devido as suas características de altitude,
e de maior aporte hídrico, sugerindo um ambiente, totalmente oposto às condições
semiáridas, que predominam na região Nordeste. Além, da Chapada do Araripe é possível
distinguir, também, a Superfície Sertaneja, Maciços Residuais, Encosta da Chapada do
Araripe e Planície Fluvial (RIBEIRO, 2004)
As condições climáticas, seguem o padrão do clima regional, apresentando um
período chuvoso (mais curto) e o seco (mais longo). O clima é tropical quente - Aw na
classificação de Kopper, e tropical úmido na porção Nordeste, influenciado pela Chapada do
Araripe. Na cidade do Crato, de dezembro a janeiro, começa o período denominado préestação chuvosa. Que segundo, Lima (2008, p. 60) “essas chuvas são oriundas da
instabilidade atmosférica gerada a partir da repercussão de frentes frias localizadas no centro
sul do Nordeste, favorecendo a formação de atividade convectiva”. A temperatura média da
cidade do Crato varia de 24° à 26° C, e os índices pluviométricos 1.100 mm, com chuvas
irregulares e concentradas, no trimestre fevereiro, março e abril.
Os principais rios que se destacam na cidade é o Granjeiro, Batateiras, Saco Lobo,
Carius e Carás. Tais rios são alimentados pelas fontes perenes que jorram da Chapada do
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Araripe. O Batateiras e o Granjeiro, drenam a sede e as adjacências do município. O rio
Granjeiro, foi retilinizado no médio/baixo curso, o que gera problemas de inundações na época
das chuvas, que chegam a invadir as casas, que foram construídas na área de planície fluvial.
Sem contar, no lixo e esgotos domésticos que somam ao volume de água recebido pelo rio,
gerando problemas.
Os solos predominantes estão associados aos sedimentos da Bacia Sedimentar do
Araripe como solos arenosos com teor de silte e argila com variação de litologia e localização
geomorfológica destacando os latossolos vermelhos-amarelos distróficos, neossolos litólico,
luvissolos crômico e neossolos flúvicos eutrófico (RIBEIRO, 2004).
A cobertura vegetal recebe influência principal do relevo e dos solos, e da presença
de umidade que vem das fontes, na encosta. Apresentando variado mosaico de vegetação:
No topo da Chapada: o Carrasco e o Cerradão, também é encontrado a chamada Floresta
Subcaducifólia Tropical Xeromorfa, o Cerradão. Na encosta predomina a vegetação florestal
Floresta Subperenefólia Tropical Plúvio-Nebular, conhecida como Mata Úmida. Em altitudes
menores, Floresta Subcaducifólia Tropical Pluvial (Mata Seca) e no pediplano, Floresta
Caducifólia Espinhosa (Caatinga Arbórea) (RIBEIRO, 2004; LIMA, 2008).

2. 2 Caracterização urbana do Crato
A cidade do Crato tem suas origens por volta de 1741, quando surgiram os primeiros
aldeamentos dos índios Kariris, que foram o marco inicial para a Missão Miranda, fundada por
frades capuchinhos advindo da Itália. Assim, as “origens do Crato originam-se do Miranda,
Missão do Miranda ou Cariris Novos, sob a direção de Frei Carlos Maria Ferrara, situada
inicialmente no lugar denominado Sitio Miranda” (OLIVEIRA; ABREU, 2010, p. 248).
A referida cidade foi a primeira Vila Real (21 de junho de 1764), tendo seu nome
como Vila Real do Crato. E passou a categoria de cidade em 17 de outubro de 1853, sempre
se apresentando como um importante centro de produção e consumo com atividades
econômicas.
A denominação de Crato segundo Oliveira e Abreu (2010); Abreu e Santana (2016)
ambos em leituras de Girão (1985), foi dado em homenagem ao vilarejo português de Aletejo,
cuja localização ficava situado nas ruinas do vilarejo português chamado Ucrato ou Ocrato,
porém há comentários que o nome de Crato vem de Curato, pois anteriormente a cidade era
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chamada de São Fidelis de Siguaringa, depois Curato de São Fidélis. Os distritos do Crato
são: Crato, Baixio das Palmeiras, Bela Vista, Belmonte, Campo Alegre, Dom Quitino, Monte
Alverne, Ponta da Serra, Santa Rosa e Santa Fé.
A cidade do Crato, assim com as demais cidades brasileiras sofreram um processo
de urbanização rápido e desordenado que deixou inúmeros problemas urbanos, como
destaca Oliveira e Cruz:
Nas últimas décadas, passa por um intenso processo de degradação da
qualidade de vida em virtude da descaracterização dos ambientes
urbanos/paisagísticos norteadores de uma vida mais humanizada, bem como
pela exacerbação da pobreza, miséria e outros aspectos indicadores da de
deterioração urbana (OLIVEIRA; CRUZ, 2010, p. 245).

Atualmente o Crato apresenta-se como uma importante cidade, compreendida na
Região Metropolitana do Cariri (RMCariri), que é composta pelas 9 cidades (Crato, Juazeiro
do Norte, Barbalha, Caririaçu, Farias Brito, Jardim, Missão Velha, Nova Olinda e Santana do
Cariri), tendo destaque para a cidade de Juazeiro do Norte, que está em franco
desenvolvimento, sendo considerada a “metrópole do Cariri”.

3. Resultados e discussão
3.1 O percurso
O percurso do transecto como mostra a Figura 1, foi pensado de maneira a
contemplar diferentes locais da cidade, partindo desde às áreas com baixa ocupação (Distrito
de Belmonte, limite com o bairro Lameiro), adentrando na parte urbana propriamente dita
(bairro Centro e adjacências) e voltando às áreas de baixa ocupação.
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Figura 1- Percurso do Transecto móvel na área de estudo.

Organização: autores, 2021

3. 2 Transecto do período úmido julho de 2019 (inverno)
De acordo com a figura 2 é possível perceber a distribuição da tempertura no decorrer
do percurso. As cores azuis estão oscilando de 21,5°C e 22,4°C, as cores alaranjadas
representam as temperturas ocilando 23°C e 24°C, e as vermelhas de 25°C.
Pela análise da imagem verifica-se que as temperaturas se encontram mais amenas,
oscilando de 21,5°C à 22,4°C (bairros Lameiro, Granjeiro e Coqueiro), na qual é motivada
pelos fatores ambientais, dentre deles o local, que se encontra geograficamente próximo a
vertente da chapada do Araripe, que confere maior altitude, além do que, existe a presença
de vegetação. A aglomeração urbana é bem menor, as residências são dispersas e muitas
possuem lotes grandes com jardim, fatores que ratificam a existência de temperaturas mais
amenas. O último ponto (Granjeiro) foi o local que registrou a segunda menor temperatura do
transecto (21,9° C).
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Figura 2- Distribuição da temperatura no transecto de julho.

Organização: autores

Os bairros onde apresentam uma concentração urbana mais expressiva, com maior
número de casas, ruas asfaltadas, equipamentos urbanos, as temperaturas, tendem a se
apresentarem mais altas, por causa que esses materiais de construção absorvem grande
parte da radiação solar emitida durante o dia e no período da noite começa a liberar o calor
armazenado, fator que motiva as maiores temperaturas estarem concentradas nas áreas
densamente construídas, onde existe inexpressiva quantidade de vegetação que serve para
atenuar os efeitos das ilhas de calor. A maior temperatura foi no bairro centro com 25,3°C.
Perto dos Correios foi registrada temperatura de 24,9° C, na rua Tristão Gonçalves, bairro
Centro, onde pode se destacar que é uma rua movimentada com alto fluxo de veículos e com
muitas residências.
No bairro Palmeiral a temperatura foi de 23,8°C, apesar de se encontrar numa área
movimentada da cidade, com intenso fluxo de automóveis e numa via de acesso à cidade
circunvizinha de Juazeiro do Norte. O bairro se encontra na planície fluvial do rio Granjeiro e
apresenta uma área pronunciada de vegetação (Palmeiras), que confere o nome ao bairro e
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explica a temperatura ter sido mais amena. À medida que o percurso seguia para bairro
Granjeiro, na qual também se encontra geograficamente mais próximo da vertente da
Chapada do Araripe, com maior número de vegetação e maior altitude, a temperatura
diminuía. Esses fatores corroboram para explicar o fator da menor temperatura se encontrar
nesse ponto de coleta, na qual a temperatura foi de 21,5°C.
De acordo com Oke (1978), a característica mais importante da ilha de calor
atmosférica é sua intensidade. A mesma é dada pela diferença entre o ponto de maior e menor
temperatura registrada. Assim, a maior temperatura foi de 25,3°C (bairro Centro) e a menor
de 21,5°C (bairro Granjeiro), nesse caso 3,8° C (moderada intensidade). De acordo com Assis
et. al (2016), no trabalho realizado em Juiz de Fora/MG “A zona de maior temperatura do ar
como esperado com base na literatura, foi a região central mais amplamente urbanizada com
alto grau de verticalização”. Nesse caso, segue-se o mesmo padrão para essa área
apresentada, as maiores temperaturas foram encontradas nas áreas centrais (onde se
observa intenso grau de urbanização).

3. 3 Transecto período seco - Outubro de 2019 -primavera
O transecto foi realizado no mês de outubro. A distribuição da temperatura se
encontra espacializada na figura 3. A temperatura no começo do percurso foi de 27,8°C
(Belmonte), sendo a menor temperatura registrada. Uma observação importante a se fazer é
que perto do Clube Granjeiro, no bairro de mesmo nome, na qual geralmente permanece a
menor temperatura ao longo dos transectos realizados, a temperatura, foi de 28,1°C, e
umidade de 45%, essa temperatura foi maior do que a do ponto inicial no Belmonte. Nos
pontos coletados no centro da cidade a temperatura foi de 30,6°C, e umidade de 38,88%
(Ponto próximo aos Correios).
Nas imediações do Cemitério e de outros equipamentos urbanos a temperatura foi
de 30,4°C e 40,63% (umidade) e a maior temperatura foi de 30,8°C e umidade 39,17% (no
bairro Vila Alta em uma avenida movimentada e bastante ocupada). A diferença térmica entre
a maior temperatura 30,8°C (ponto da Vila Alta) e menor 27,8°C (distrito de Belmonte) foi de
3°C (‘Moderada’ intensidade).
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Mapa 2- Distribuição da temperatura no transecto de outubro.

Organização: autores

Em termos comparativos entre o período úmido (julho) e seco (outubro), segundo a
proposta de classificação de Ilha de Calor, adotada neste trabalho, ambas ficaram com
‘Moderada’ intensidade. Alguns fatores foram importantes para os resultados encontrados
incluindo a altitude, vegetação, urbanização/densidade da ocupação dos pontos por onde o
transecto percorreu.
Outro fator de relevância é a umidade, durante o período úmido, a menor umidade
registrada foi de 72,3% (rua Nelson Alencar – no bairro Centro) e no período seco 38,62%
(bairro Seminário), ambas em pontos mais urbanizado. No período úmido a maior taxa de
umidade foi de 84,5%, e, no seco, 45%, ambas no mesmo ponto (Granjeiro), essa diferença
de umidade também explica essas ilhas de calor, já que, é perceptível que no período úmido
as temperaturas são mais amenas e umidade alta, e no seco acontece o contrário.
Nos pontos que, ficam mais próximo as vertentes da chapada do Araripe, com menor
grau de aglomeração urbana, as temperaturas tendem a diminuir. Nos pontos, mais
urbanizados, a exemplo de áreas centrais, a temperatura é mais alta, devido as diferentes
formas de uso e ocupação do solo urbano.

www.xivsbcg.com

ISSN: 2764 - 1805
450

4. Considerações finais
Os ambientes socialmente construídos são reflexos de uma série de problemas
causados, em sua maioria, pela má gestão do espaço urbano. O processo de urbanização,
principalmente em países emergentes e subdesenvolvidos, refletem várias mazelas sociais.
Os fatores naturais, como o clima, nos últimos anos vêm sendo modificado, mais
intensamente por causa da falta de um planejamento eficiente, que seja pautado sobre a ótica
de reconhecer os elementos naturais. Destarte, os problemas ocasionados pelo aumento
excessivo da temperatura, podem desencadear uma série de outros fatores negativos,
prejudicando a vida dos moradores da cidade.
Verifica-se também que, o aumento de temperatura não está concentrado somente
em metrópoles, contudo as cidades pequenas e médias, hodiernamente, apresentam ilhas de
calor com grande variação. A cidade do Crato, devido a sua estrutura urbana, entre outros
fatores, apresentou ilhas de calor de ‘Moderada’ intensidade, considerando a metodologia do
transecto móvel.
Por fim, pela análise feita é possível depreender: 1. A urbanização, sem
acompanhamento de um aparato adequado de infraestrutura propiciam a formação dessas
ilhas de calor; 2. A vegetação se configura como um principal elemento para atenuar as ilhas
de calor; 3. Os estudos de clima urbano, se mostram importante para a área de planejamento
urbano.
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A TEORIA SISTEMA CLIMA URBANO E SUAS CONTRIBUIÇÕES AO
ESTUDO DO MICROCLIMA E DO CONFORTO TÉRMICO
KAREN CRISTINE RODRIGUES MONTEIRO1
ESPEDITO MAIA LIMA2
RESUMO
O presente artigo é fruto da pesquisa intitulada “Microclima e conforto térmico nas salas
de aula em escolas estaduais de Vitória da Conquista – BA’. O trabalho pautou-se na
abordagem Teoria Sistema Clima Urbano (S.C.U.), com ênfase no canal de percepção
do conforto térmico. O estudo na escala microclimática referente ao ambiente fechado
encontrarespaldo no enunciado seis e sete da teoria, permitindo a correlação entre os
espaços climáticos e os espaços urbanos que se estabelecem em grandes edificações,
habitação/setor de habitação. Para a identificação do microclima e do conforto térmico foi
utilizada a ferramenta da ASHARAE e o nomograma do INMET, a percepção acerca do
conforto térmico foi identificada a partir de questionários e do índice Predicted Percentage
of Dissatisfied – PPD. A sala de aula é um espaço de grande importância no processo
educativo, nela encontram-se alunos e professores desenvolvendo atividades
cotidianamente sob diferentes condições bioclimáticas. Os resultados mostram salas de
aulaem situação de desconforto térmico de acordo com as normas reguladoras para o
ambiente construído. Em relação a percepção dos indivíduos os mesmos relatam
desconforto térmico, adoecimento, limitação ao trabalho e comprometimento do processo
ensino-aprendizagem. O microclima é fruto em parte da natureza e em parte do homem,
sendo possível criar possibilidades adaptativas por meio do controle do uso do solo e de
tecnologias de conforto habitacional utilizando da bioclimatologia, arquitetura e
urbanismo. Além de identificar o microclima e o conforto térmico foi possível analisar os
elementos que produzem e mantêm tal realidade na sala de aula.
Palavras-chave: Sistema Clima Urbano; Microclima; Conforto Térmico.

ABSTRACT
This article is the result of research entitled “Microclimate and thermal comfort in
classrooms in state schools of Vitória da Conquista – BA”. The work focused on the Urban
Climate System Theory (S.C.U.) approach, with emphasis on the thermal comfort
perception channel. The study in the microclimatic scale referring to the closed
environment is supported by the utterance six and seven of the theory, allowing the
correlation between climatic spaces and urban spaces that are established in large
buildings, housing/housing sector. For the identification of microclimate and thermal
comfort, the ASHARAE tool and the INMET nomogram were used, the perception about
thermal comfort was identified from questionnaires and index Predicted Percentage of
1
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Dissatisfied - PPD. The classroom is a space of great importance in the educational
process, in it are students and teachers developing activities daily under different
bioclimatic conditions. The results show classrooms in a situation of thermal discomfort
according to regulatory standards for the built environment. Regarding the perception of
individuals, they report thermal discomfort, illness, limitation to work and impairment of the
teaching-learning process. The microclimate is partly product by nature and partly by man,
being possible to create adaptive possibilities through the control of land use and housing
comfort technologies using bioclimatology, architecture and urbanism. In addition to
identifying the microclimate and thermal comfort, it was possible to analyze the elements
that produce and maintain this reality in the classroom.
Keywords: Urban Climate System; Microclimate; Thermal Comfort.

1. Introdução
O professor Carlos Augusto de Figueiredo Monteiro é reconhecidamente um dos

grandes nomes da ciência na contemporaneidade e uma das personalidades mais
significativas para a geografia brasileira. Sua contribuição versa sobre diferentes temas
inclusive na literatura, merecendo destaque seus estudos na climatologia sob a
perspectiva geográfica. Tendo iniciado seus estudos na década de 1950, a base do
trabalho do professor foi construída ao longo de mais de cinco décadas, suas bases
teóricas estão situadas na filosofia, sociologia, geografia, história, meteorologia e
climatologia. O próprio Monteiro afirma:
[...] permito-me, aqui apontar apenas as obras que exerceram maior
acolhimento, afinidades e influências diretas em meu trabalho. Dentro da
vasta produção norte-americana de manuais de Climatologia,
identifiquei-me com a de Arthur Strahler (1951) pelasua adoção da
Climatologia dinâmica, incluindo a utilização dos centros de ação
atmosférica na tipologia dos climas regionais. Dentre os franceses,
encontrei afinidades com Pierre Pédélaborde (1959), mas, acima de tudo,
mergulhei na análise sistemática da obra dos meteorologistas brasileiros,
Adalberto Serra e Leandro Ratisborna, parceiros em alguns trabalhos,
sobretudo no primeiro. (MONTEIRO, 2015, p. 63).

Na década de 1970 ele direciona seus estudos sobre o clima para as cidades e
formula a Teoria Sistema Clima Urbano (S.C.U.), nela o clima da cidade é entendido sob
uma perspectiva integradora. Importante destacar a influência do literato Arthur Koestler
(1976) que propôs o modelo Self-Regularing Open Hierarchic Order-Soho, nele o autor
traz a noção de hierarquia associando-a a uma árvore viva, portanto, dinâmica e capaz
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de melhor revelar as relações entre as partes, admitindo a noção de crescimento e
evolução do sistema. Isso, somada ao conceito de hólon, complementa a visão
mecanicista no que tange ao princípio de causa e efeito, mas o extrapola reconhecendo
a interdependência dos processos e assim trabalhando com a noção de padrões de
comportamento e autorregulação. Monteiro (2003) afirma que é necessário munir os
estudos do clima a causalidade atmosférica circulatória, transformações locais e as
resultantes por efeito da urbanização, considerando que o homem não é um ente
antagônico ao clima urbano, mas seu coautor. Lançava-se ali um novo marco
paradigmático, podendo-se afirmar o surgimento de uma escola de climatologia urbana
brasileira.
A Teoria S.C.U. é dotada de efetiva potência explicativa nas diferentes escalas e
processos acerca do clima urbano, pressupondo um nível de resolução geral que é o
próprio clima da cidade, admitindo níveis intermediários de resolução os quais
caracterizam os subsistemas nele contidos. Nesse sentido, permite o estudo do
microclima existente em ambientes fechados e do conforto térmico por ele gerado e
consequentemente percebido pelos indivíduos.
O Clima Urbano é um tema interdisciplinar, e dessa maneira a contribuição da
Teoria S.C.U. extrapola o campo de saber geográfico. Isso ressalta a profundidade da
mesma enquanto teoria, ou seja, não cabe a ela amarras por área do saber, visto que a
realidade que esta busca investigar, o clima urbano, para ser compreendido necessita
dialogar com todos os agentes que o produzem. De acordo com Mendonça (2014, p.
162), “cerca de 137 estudos de casos relacionados ao clima urbano no Brasil foram
elaborados na década de 1990, sendo que uma considerável parcela dos mesmos
empregou a proposta S.C.U. na íntegra ou parte dela”.
Em Pédélaborde (1970) e Monteiro (2003) há destaque para a questão urbana e
sua escala, o primeiro salienta que o microclima se refere a uma condição particular de
circulação junto ao solo em um grupamento urbano, já Monteiro afirma que o microclima
se estabelece em grandes edificações, habitação/setor de habitação. A sala de aula pode
ser entendida com um setor da habitação, no caso o prédio escolar.
Assim, a compreensão do microclima nessa perspectiva, permite a análise dos
espaços fechados, sendo necessário o uso de instrumentos especiais e coleta de dados
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primários in locu. Abre-se na escala de estudo do microclima a interlocução com outras
áreas do saber no intuito de identificar as formas pelas quais ele se estabelece
nesses lugares, no sentido de compreender como tais espaços são construídos e
mantidos, qual lógica se estabelece na esfera social que o produz, sendo aí colocada a
necessidade da investigação do clima também enquanto produto social.

2. Metodologia
A proposta teórico metodológica tem por referência o S.C.U, esta pauta-se na

abordagem sistêmica, o que possibilita a utilização do método indutivo e dedutivo. A
Teoria Geral dos Sistemas (TGS) admite amplamente a possibilidade de receber
perguntas e emitir respostas. Ressalta aqui a visão organísmica que o S.C.U. possui, ou
seja, ela é capaz de levar a compreensão dos processos que atuam organizando a
realidade.
Realizou-se observações e coleta de dados em sala de aula durante cinco dias
letivos nos turnos matutino e vespertino no verão de 2020. Foi escolhida uma sala de
aulano Colégio Estadual Luís Soares Padre Palmeira para a coleta dos dados, utilizandose de Termohigrógrafos dataloger mod HT70 para registro da temperatura e umidade,
enquanto a velocidade do vento aferida com anemômetro digital. Os dados foram
coletados às 9:00h e 15:00h, e no mesmo momento aplicados os questionários para os
alunos e professores. O questionário objetivou realizar a avaliação da percepção do
conforto térmico pelos indivíduos e foi adaptado de Batiz e Goedert (2006). Nele constam
indagações acerca do gênero, idade, estado de saúde, alimentação anterior a coleta e
tipo de vestimenta, dados relevantes na identificação do voto médio uma vez que, a
sensação térmica varia de acordo com estes itens.
Escolheu-se o índice Predicted Percentage of Dissatisfied – PPD que indica a
Percentagem de Pessoas Insatisfeitas com as condições térmicas de um ambiente e está
diretamente relacionado com a Percentagem de Pessoas Insatisfeitas em função do Voto
Médio Estimado - PMV, o qual pode ser obtido a partir do software Thermal Comfort Tool
- CBE da ASHRAE (1992), nele são identificados no eixo x valores correspondentes ao
PMV, que através de uma curva pré-determinada, tem uma relação lógica que permite o
estabelecimento do índice PPD, localizado no eixo y, em forma de porcentagem.
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O índice PPD é importante na análise do conforto térmico porque, conforme a
Norma ISO 7730/05, um recinto é considerado termicamente confortável quando o PPD
nãosupera o valor de 10%, ou seja, quando o número de pessoas insatisfeitas não
ultrapassa os 10% dos envolvidos. A ferramenta obedece ainda a ISO 7243/89 no que
diz respeito a classificação dos níveis de taxa metabólica e tipos de vestimenta dos
indivíduos pesquisados no ambiente.
A ferramenta de conforto térmico CBE se constitui em uma equação gráfica de
estado, no qual descreve seis fatores primários abordados em relação as condições do
ambiente e do indivíduo, são eles: taxa metabólica, isolamento de roupas, temperatura
doar, temperatura radiante, velocidade do ar e umidade.
No gráfico psicorométrico a abscissa é a temperatura operatória e para cada
pontoa temperatura da lâmpada seca é igual a temperatura radiante média (DBT = MRT).
A zona de conforto representa a combinação de condições com o mesmo DBT e MRT
para os quais o PMV está entre -0,5 e +0,5, de acordo com a norma.
Para a identificação do conforto térmico do ambiente escolheu-se o diagrama
elaborado pelo Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). O mesmo foi desenvolvido
para diagnósticos de acordo com as condições climáticas existentes no Brasil, portanto,
entende- se ser o modelo mais adequado. Nele são registrados os dados de temperatura
e umidade relativa, chegando-se as situações classificadas como muito quente, muito
seco, muito úmido, muito frio e confortável.
3. Resultados e discussão
O Sistema Clima Urbano no canal termodinâmico está relacionado ao indivíduo

e, portanto, as sensações que estes possuem diante da temperatura e umidade. O
conforto térmico pode ser dividido em duas partes, aquele existente no lugar de acordo
com as características específicas que o definem e o conforto térmico humano, aqui
ambos são abordados.
O Colégio Estadual Luís Soares Padre Palmeira (Fig. 01) está localizado na área
urbana da cidade de Vitória da Conquista – Ba e foi inaugurado em 1984. O bairro onde
o colégio está situado possui processo de urbanização horizontal, predominantemente
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ocupado por residências, ruas asfaltadas e pouca arborização. Na figura 01, o círculo
azul identifica a área na qual encontra-se a sala de coleta de dados.
Figura 01 - Colégio Luís Soares Padre Palmeira e entorno

Fonte: Elaboração de Karen C. R. Monteiro, a partir de imagens do Google Earth, acesso em 14 jun
2020.

Desde sua construção na década de 1980, foram feitas ampliações e
adequações no prédio, como construção de salas de aula, do refeitório em 1992 e a
instalação de rampas e adaptações nos banheiros em 2020. No entanto, o telhado de
telha grossa de amianto que cobre todo o prédio permanece o mesmo, as salas de aula
não possuem isolamento térmico (Figura 02), há ventilação cruzado com janela e brise,
porém a circulação do ar registrada foi de 0m/s o que a torna ineficiente.
Figura 02 - Planta baixa e em perspectiva da sala de aula CLSPP.

Elaborado: Monteiro, K. C. R., IACONA, L.,(2021).
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3.1

O conforto térmico em sala de aula
O espaço escolar configura-se elemento importante para a formação do ser

humano e sua inserção na sociedade. A harmonia entre o usuário e o ambiente é uma
questão que deve ser cuidadosamente relacionada na busca pela interação entre o
espaço físico, as atividades pedagógicas e o comportamento humano.
Os dados de temperatura, umidade e velocidade dos ventos, coletados entre os
dias 27 de fevereiro e 04 de março de 2020 (Quadro 01), quando submetidos as diferentes
ferramentas de análise mostram uma situação de desconforto térmico em todas as
amostras, destacando a velocidade do vento registrada em zero. Os indivíduos
pesquisados relataram possuir desconforto térmico no ambiente de sala de aula, desejo
se estar em ambiente mais fresco e ventilado, sentir náusea, dor de cabeça, tontura,
cansaço, desânimo, irritabilidade, queda de pressão, sudorese, sonolência, falta de
concentração e apatia.

Quadro 01 - Dados de Temperatura, Umidade e Velocidade dos Ventos aferidos no CELSPP.
27/02/2020
9:00 h
T. 30,4 °C
U. 58,5 %
V.0m/s

28/02/2020
9:00 h
T. 28,7° C
U. 58,1 %
V.0m/s

02/03/2020
9:00 h
T. 27,6 °C
U. 54,9 %
V.0m/s

03/03/2020
9:00 h
T. 30,1 °C
U. 58,0 %
V.0m/s

04/03/2020
9:00 h
T. 28,1 °C
U. 58,5 %
V. 0m/s

15:00 h
T. 35° C
U. 40,7 %
V.0m/s

15:00 h
T. 34,3° C
U. 40,4 %
V.0m/s

15:00 h
T. 29,7 °C
U. 46,7 %
V.0m/s

15:00 h
T. 32,1° C
U. 44,2 %
V.0m/s

15:00 h
T. 31,9° C
U. 43,8 %
V.0m/s

Fonte: Pesquisa de campo, fevereiro/março, 2020.

A partir dos dados coletados foram gerados gráficos para os cinco dias de
coletas, todos mostraram estar o ambiente fora dos níveis de conforto térmico. Os
gráficos 01 e 02, representam os dias com maior temperatura nos turnos matutino e
vespertino respectivamente. Os mesmos levaram em consideração, além dos dados de
temperatura, umidade e velocidade do ar, a taxa metabólica a partir da atividade
desenvolvida (sentados escrevendo), do nível de roupa (calça/camisa de manga
curta/meia). O PPD no matutino foi de 71% e o PMV 1,88, com sensação de ambiente
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quente, no turno vespertino o PPD foi de 100% e PMV 3,24 com sensação de ambiente
quente.
Gráfico 01 - Conforto Térmico CLSPP, maior valor aferido no turno vespertino.

Fonte: Pesquisa de campo, 9:00 h do dia 27/02/2020.
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Gráfico 02 - Conforto Térmico CLSPP, maior valor aferido no turno vespertino.

Fonte: Pesquisa de campo, 15:00h, 27/02/2020.

Nos gráficos 03 e 04 estão registradas as temperaturas coletadas nos turnos
matutinoe vespertino na sala de aula do CLSPP. Os gráficos revelam valores maiores
no ambienteda sala de aula quando comprados aos valores registrados na estação do
INMET, a maior diferença foi de 10°C. Evidenciando a existência da microescala do clima
em sala de aula.
Gráfico 03 - Temperatura na sala de aula e na estação meteorológica no turno matutino

Fonte: Pesquisa de campo,2020.
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Gráfico 04 - Temperatura na sala de aula e na estação meteorológica no turno vespertino

Fonte: Pesquisa de campo, 2020.

A umidade do ar também registrou valores muito menores no ambiente fechado,
gráficos 05 e 06. O período matutino apresenta maiores diferenças nos dados de
umidade em relação ao período vespertino. Os alunos interrompem as aulas com
frequência para beber água, encher as garrafas ou somente para sair da sala e se
expor ao ambiente externo que está mais fresco e ventilado. Isso interfere na dinâmica
das aulas, bem como traz uma quebra no processo para os indivíduos ao se retirarem da
sala com frequência.
Os professores apontam não conseguir realizar o planejamento da aula por se
sentirem desconfortáveis e isso limitar seu trabalho de diferentes maneiras, sentem-se
muito cansados, com náusea e tontura, dor de cabeça, irritados, sudorese excessiva,
descompensação da pressão arterial e desconforto na garganta. Afirmam que a atenção dos
alunos diminui o que requer maior habilidade na condução das aulas
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Gráfico 05 - Umidade na sala de aula e na estação meteorológica no turno matutino

Fonte: Pesquisa de campo, 2020

Gráfico 06 - Umidade na sala de aula e na estação meteorológica no turno matutino

Fonte: Pesquisa de campo, 2020

Em consonância com os gráficos 01 e 02, o diagrama do INMET utilizado para o
estudo em ambientes abertos, quando comparados com os gráficos para o diagnóstico
do conforto térmico em ambientes fechados, os resultados são semelhantes. Em ambos
os turnos há desconforto térmico, variando de necessidade de vento, para conforto a
muito quente, diagramas 01 e 02.

www.xivsbcg.com

ISSN: 2764 - 1805
464

Diagrama 01 - Conforto térmico para a sala de aula no turno matutino

Fonte: Pesquisa de campo, 20220

Diagrama 02 - Conforto térmico para a sala de aula no turno matutino

Fonte: Pesquisa de campo, 2020.
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A sensação térmica para todos os dias e horários de coleta de dados baseada
na Tabela de Steadman, revelam para o ambiente da sala de aula, temperaturas
aparentes acima dos valores fixos captados pelos termômetros (Nomograma 01).
Nomograma 01 - Sensação térmica para a sala de aula no CLSPP

Fonte: Pesquisa de campo, 2020.

A sensação térmica ficou na ordem de cinco graus acima da temperatura captada
pelo termohigrógrafo, colocando os períodos na zona vermelha da tabela. Os dados
expõema situação de potencial adoecimento para professores evidenciando um viés da
precarização do trabalho docente. Quanto aos alunos no que tange ao direito a qualidade
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da educação e permanência no ambiente escolar, entende-se que o desconforto
identificado atue negativamente para a garantia desses direitos. Professores e alunos
estão submetidos a esse espaço de forma continua e prolongada ao longo do ano letivo,
evidenciando o conforto térmico como elemento significativo no processo educacional no
ambiente da sala de aula.

4. Considerações finais
O S.C.U abre a possibilidade dos estudos climáticos à escala do microclima. No

sistema a escala de análise geográfica é o espaço, mas é possível transpô-la para a
escala do lugar e dos ambientes fechados, trazendo o Conforto Térmico e suas
derivações para o centro da investigação.
Torna-se necessária não apenas identificar as características climáticas
produzidasno lugar que são fruto de uma troca com o meio externo, mas também realizar
uma análisee avaliação do ambiente construído, de como este interfere nas atividades
desenvolvidas pelos indivíduos neste espaço e quais os atores envolvidos na produção
e manutenção destes espaços públicos, quais as diretrizes e normas devem ser
obedecidas no que se refere ao trabalho e a educação diante das leis em diferentes
esferas que os regulam.
Quanto melhores forem as condições de conforto térmico no ambiente, melhor
será executado o trabalho de quem os ocupa, longe aqui de concordar com um
determinismo ambiental, ao contrário entendendo que o jogo de forças antagônicas
produz e mantém essas realidades, compreendendo a manutenção dos espaços
enquanto agente que potencializa o comprometimento do trabalho realizado pelos
professores e dos alunos em sala de aula, concluindo que condições favoráveis de
temperatura e umidade são elementos importantes no processo ensino-aprendizagem.
É necessário que os projetos de escolas sejam pensados no sentido de que as
edificações possam ser requalificadas ao longo dos anos, considerando o conforto
ambiental:as condições térmicas, luminosas e acústicas que comprometem o rendimento
das atividadespedagógicas, podendo refletir em fatores tão diversos como a sociabilidade
dos usuários, seu desempenho acadêmico e mesmo em sua saúde.
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VARIAÇÕES TÉRMICAS NO CLIMA URBANO DE ITUIUTABA (MG):
UMA ANÁLISE EPISÓDICA SOBRE O VERÃO DE 20191
ANA CRISTINA ARAÚJO FOLI2
GISLAINE CRISTINA LUIZ3
RESUMO
Este trabalho apresenta uma análise parcial sobre o clima urbano de Ituiutaba-MG, e prezou
pela busca de uma relação entre os fatores geoambientais e fatores estruturais urbanos no
arranjo climático da cidade, com o objetivo de identificar variações térmicas utilizando a
metodologia do transecto móvel. Os dados de temperatura do ar utilizados foram coletados in
situ entre os dias 14 a 16 de janeiro de 2019 às 10h00, 16h00 e 22h00. Os resultados
apontaram para a formação de ilhas de calor urbanas com variação de até 9,5°C. Não é
possível afirmar que o clima de Ituiutaba apresenta condições específicas para a formação de
ilhas de calor urbanas, contudo, apresenta tendência de aquecimento em ambientes mais
urbanizados.
Palavras-chave: Temperatura do ar; Ilhas de calor; Ituiutaba (MG).
ABSTRACT
This work presents a partial analysis on the urban climate of Ituiutaba – MG, and was prizes
for the search for a relationship between geoenvironmental factors and urban structural factors
in the city’s climatic arrangement, with the objective of identifying thermal variations using the
mobile transect methodology. The air temperature data used were collected in situ between
January 14th to 16th, 2019 at 10:00 am, 4:00 pm and 10:00 pm. The results pointed to the
formation of urban heat islands with a variation of up to 9,5°C. It is not possible to affirm that
the climate of Ituiutaba presents specific conditions for the formation of urban heat islands,
however, it presents a warming trend in more urbanized environments.
Keywords: Air temperature; Heat islands; Ituiutaba (MG).
1. Introdução
As cidades evidenciaram, nas últimas décadas, a substituição da cobertura natural
do solo, fato verificado pelo intenso processo de urbanização, o que ocasionou um conjunto

Este trabalho apresenta uma breve análise dos resultados obtidos a partir da dissertação intitulada “A
influência da estrutura urbana e dos fatores geoambientais no clima urbano de Ituiutaba (MG)“
defendida no âmbito do PPGEO/IESA/UFG no ano de 2020.
2 Doutoranda em Geografia, Instituto de Estudos Socioambientais, Universidade Federal de Goiás,
anacafoli@outlook.com
3 Docente vinculada ao Programa de Pós-Graduação em Geografia, Instituto de Estudos
Socioambientais, Universidade Federal de Goiás, gislaine@ufg.br
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de modificações que interferem no balanço de energia e nos climas locais, acarretando
impactos que influenciam a forma de viver dos cidadãos.
Grande parte das cidades brasileiras situa-se em ambientes tropicais, caracterizados
por altas temperaturas durante o ano todo. Esta condição natural pode ser agravada devido
a forma como o espaço urbano é apropriado, o que pode acarretar mudanças no
comportamento dos elementos climáticos na escala do clima urbano (AMORIM, 2000;
TEOBALDO NETO; AMORIM, 2017).
Hipoteticamente, as condições urbanas levam a crer que as cidades apresentam
características climáticas diferenciadas da área rural, pois são nesses espaços em que se
concentram as atividades humanas, que podem atuar no sistema de forma rápida e negativa.
Entretanto, deve-se analisar que essas diferenças dependem do desenvolvimento da cidade,
uso do solo não apenas na zona urbana, mas também nas áreas circunvizinhas imediatas, e
também de suas características geográficas.
Atualmente, observa-se um aumento na disseminação de dúvidas e incertezas que
resultam, em um primeiro plano, no descrédito da ciência e no bloqueio a medidas de
contenção dos problemas ambientais, e que também repercutem nos estudos climáticos.
Dessa maneira, entende-se que, estudos dessa natureza se fazem ainda mais relevantes no
momento, trazendo à tona o debate acerca das consequências climáticas da remoção da
cobertura natural e a substituição por áreas construídas.
Ituiutaba (MG) é um município situado na Região Geográfica Imediata de Ituiutaba MG, Região Intermediária de Uberlândia - MG (Figura 1), na intersecção das coordenadas
18°57’36” S e 49°27’36” W. A população estimada de 2018, segundo o IBGE (2019) é de
104.067 mil habitantes, possuindo uma área territorial de 2.598,046 km² e o perímetro urbano
uma área de aproximadamente 31 km².
Nas últimas duas décadas, tem-se observado a expansão da malha urbana de
Ituiutaba com a abertura de novos loteamentos, muitas vezes desconsiderando estratégias
de planejamento urbano que promovam a qualidade de vida dos cidadãos. Como
consequência, Ituiutaba (MG) já apresenta problemas ambientais das mais diversas ordens,
como verificado nos trabalhos de Costa e Martins (2011), sobre impactos e riscos ambientais
urbanos; Assis e Oliveira (2013), sobre a qualidade ambiental da área urbana; Batista et al.
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(2015), sobre a supressão de nascente em área de veredas; Fonseca (2013; 2017), sobre
alagamentos e enchentes, dentre outros.
Figura 1: Localização do município de Ituiutaba (MG).

Fonte: IBGE (2018).
Elaboração: Lima (2019).

Os efeitos da intensa urbanização acarretaram uma preocupação com o clima urbano
no Brasil a partir da década de 1970. As alterações implementadas no espaço urbano tais
quais pavimentação asfáltica, intensa impermeabilização e adensamento populacional
alteram o balanço de energia das cidades, o que implica em alterações dos elementos
atmosféricos, dentre eles a temperatura do ar e a umidade relativa do ar (LOMBARDO, 1985).
As alterações ocasionadas por processos antropogênicos no espaço urbano, em
conjunto com as características geoambientais zonais e a morfologia do relevo, repercutem
em efeitos diretos de conforto/desconforto térmico que influenciam a qualidade de vida dos
habitantes das cidades. Nessa direção, considera-se que nenhuma cidade, seja ela de
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pequeno ou de grande porte, está imune às consequências provocadas pela ação antrópica,
que podem causar prejuízos ao espaço urbano e seu sistema climático.
Em sua Teoria do Clima Urbano, Monteiro (1976) considera a cidade como um
sistema complexo, aberto e adaptativo que, ao receber a energia radiada pelo sol, a absorve
e a transforma a ponto de gerar uma produção de energia transmitida ao ambiente. Para ele,
o clima urbano “abrange o clima de um dado espaço e sua urbanização”, e aponta que os
principais elementos para a geração deste são o sítio, a morfologia urbana e a função urbana,
parâmetros considerados fundamentais para a análise da qualidade ambiental nas cidades.
Sendo assim, entende-se que estudos sobre o clima urbano de Ituiutaba (MG)
permitem uma análise ambiental integradora, pois estes permitem identificar o papel dos
fatores geoambientais e da estrutura urbana na configuração climática do arranjo espacial
intraurbano, a fim de assumir uma postura mais crítica. Portanto, para esta pesquisa optouse pela abordagem da escala de clima local, pois "a estreita relação entre a estrutura e a
forma urbana com os climas locais e as interações somente podem ser reveladas nesta ordem
escalar" (SANT'ANNA NETO, 2013, p.87).
Mediante o exposto, propõe-se como objetivo deste trabalho apresentar uma breve
análise da influência dos fatores geoambientais (relevo, altitude, orientação das vertentes e
vegetação, uso e ocupação do solo) e fatores estruturais urbanos (impermeabilização, padrão
construtivo, espaços livres/construídos, fluxo de veículos) nas variações climáticas da cidade
de Ituiutaba (MG), considerando a temperatura do ar do mês de janeiro de 2019.

2. Metodologia
A partir da teoria proposta por Monteiro (1976) e da metodologia desenvolvida por
Mendonça (1994), para esta pesquisa foi adotado o método dos transectos móveis, que
consiste na demarcação de pontos espalhados pelo sítio urbano para o levantamento in situ
de dados de temperatura e umidade relativa do ar, de forma a abarcar, também, os espaços
intraurbanos, considerando os diferentes aspectos geográficos.
Para a cidade de Ituiutaba (MG) foram escolhidos 10 pontos no sentido sul-norte, e
7 pontos no sentido leste-oeste nos transectos móveis, bem como foram instalados 4 pontos
fixos triangulados na malha urbana. Cada ponto foi identificado por meio de siglas tais quais
o percurso onde se localizam, como, por exemplo, T1P1, onde T significa transecto e P o
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ponto e, PF3, ou seja, ponto fixo 3 (Figura 2). A coleta dos dados in situ ocorreu entre os dias
14 a 16 de janeiro de 2019 onde a escala temporal de três dias se mostrou suficiente para
embasar as análises, portanto, neste trabalho, serão apresentados os dados do período de
verão do ano de 2019.
Figura 2: Localização dos pontos de experimento: Ituiutaba (MG), 2019.

Fonte: IBGE; IGAM (2019).
Elaboração: Lima (2019).

A leitura dos dados in situ seguiu os horários considerados como horário padrão do
INMET – Instituto Nacional de Meteorologia, que segue os padrões do Tempo Universal
Coordenado (UTC), sendo os horários 00h00, 06h00, 12h00, 18h00 UTC, transformado para
o horário de Brasília em 03h00, 09h00, 15h00 e 21h00 hrs. Como método de adaptabilidade,
excluiu-se o período das 03h00.
No Brasil, até o início do ano de 2019 adotava-se o horário de verão como estratégia
de redução no consumo de energia, adiantando-se uma hora no fuso em relação ao horário

www.xivsbcg.com

ISSN: 2764 - 1805
473

oficial de Brasília, para algumas regiões do país. Desta forma, para os dados de janeiro de
2019 adotou-se os horários de campanha às 10h00, 16h00 e 22h.
Para

a coleta de dados dos transectos móveis, foram utilizados

dois

termohigrômetros digitais da marca Instrutemp, modelo ITHT-2210 a uma altura de 1,5 m do
solo, com duração aproximada do percurso entre 30 a 40 minutos, sendo realizado por duas
equipes de motoristas e auxiliares, utilizando motocicletas e bicicletas. Ambos os transectos
partiram de seu ponto inicial ao mesmo tempo, nos três horários estabelecidos.
Em relação aos pontos fixos, foram instalados instrumentos em residências
localizadas fora do eixo de coleta dos transectos móveis, propiciando nas análises a
triangulação dos dados para fins comparativos e de mapeamento. Os instrumentos utilizados
foram termohigrômetros modelo KlimaLogg Pro da marca Incoterm, com sistema datalogger,
os quais foram dispostos em protetores meteorológicos alternativos a uma altura de 1,5 m do
solo, com a finalidade de proteger da radiação solar direta. Foram considerados, ainda, os
dados climáticos oficiais do INMET referentes a Estação Automática de Ituiutaba, para
subsidiar a elaboração dos gráficos de análise rítmica.
A partir do site da Marinha do Brasil, obtiveram-se as cartas sinóticas utilizadas para
a análise dos tipos de tempo. Também foram utilizadas imagens de satélite, especificamente
do GOES-16, canal 13, banda termal IV referente à temperatura do topo das nuvens, e canal
08, referente ao vapor d’água em altos níveis, disponibilizadas no site do Centro de Previsão
de Tempo e Estudos Climáticos - CPTEC.
De posse das cartas sinóticas, das imagens de satélite e dos elementos
meteorológicos primários e secundários, foram organizados bancos de dados e imagens. A
partir destes, foram elaborados os gráficos de análise rítmica utilizando o software livre
Gnuplot1, que subsidiaram a interpretação da dinâmica atmosférica atuante no período
analisado.
Como método comparativo, a utilização do software ArcGIS® permitiu a elaboração
de cartogramas de valores atribuídos ao campo termo-higrométrico, cuja finalidade é verificar
a espacialização dos dados através da interpolação e representação espacial. A

1

BORSATO & BORSATO (2014)
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espacialização dos dados foi elaborada com base no método de análise espacial denominado
Krigagem.
A partir dessa representação foi possível verificar a variação espaço-temporal dos
índices extremos de temperatura do ar em relação aos valores medidos em ambiente
intraurbano, os principais horários e os setores de ocorrência dos maiores e menores valores
de temperatura, e, a magnitude das diferenças térmicas, tendo sempre como parâmetro os
dados coletados no espaço intraurbano. Dessa maneira, para a apresentação dos devidos
resultados utilizou-se a seguinte fórmula:
1) Variação Térmica = (+T°C) – (-T°C)
Na expressão 1), o termo +T°C é o valor da temperatura máxima registrada nos
pontos de coleta intraurbanos e, o termo -T°C corresponde ao valor da menor temperatura
registrada entre os pontos de coleta intraurbanos.
Nesse sentido, estabeleceu-se a variação térmica a partir da área de ocorrência do
menor e do maior valor de cada atributo, em cada um dos transectos móveis e nos pontos
fixos. Como em Brandão (2011, p. 131), a maior diferença térmica encontrada em cada
transecto correspondeu à intensidade máxima da ilha de calor, no referido transecto. Para a
intensidade máxima da ilha de calor na cidade, foi considerada a diferença térmica entre o
maior valor máximo e o mínimo, no conjunto de todos os dados.

3. Resultados e Discussão
Neste item será apresentada uma breve análise obtida a partir da pesquisa original
que resultou na dissertação intitulada “A influência da estrutura urbana e dos fatores
geoambientais no clima urbano de Ituiutaba”, defendida no âmbito do PPGEO/IESA/UFG.

3.1. Análise do campo térmico da cidade de Ituiutaba às 10h00
A interpretação da dinâmica atmosférica por meio das cartas sinóticas e imagens de
satélite, associada à análise dos gráficos de análise rítmica, indicou a atuação de um sistema
de baixa pressão atmosférica nos três dias de análise, portanto, é possível inferir que a cidade
esteve sob a atuação predominante da mEc (massa Equatorial continental).
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A análise diurna (10h00) do período de verão, referentes aos dados de temperatura
do ar, aponta que, de maneira geral os ambientes que apresentaram menor aquecimento
foram identificados no percurso do Transecto Móvel 1, sendo observado de maneira mais
evidente no dia 15 de janeiro de 2019 (Figura 3).
As menores temperaturas foram registradas na periferia do setor sul, onde se
localizam os pontos T1P1 e PF1 (Imagem 1), portanto, fatores geoambientais tais quais
circulação dos ventos, densidade de vegetação e áreas permeáveis contribuíram para o
registro de temperaturas mais amenas, quando comparadas a áreas mais centralizadas.
Imagem 1: Localização do ponto fixo PF1 – Parque do Goiabal, 2019.

Fonte: Trabalho de Campo (2019).

No período da manhã o local que apresentou os maiores valores de temperatura do
ar em todos os dias das análises foi o ponto T2P3 (Imagem 2), que fica localizado no Bairro
Central, com características de padrão construtiveo próprio que minimizam a circulação dos
ventos e favorecem a absorção da radiação solar, além de apresentar vertente orientada para
o Noroeste, direção essa mais favorável a incidência solar no Hemisfério Sul.
Imagem 2: Localização do ponto T2P3 – Centro, 2019.

Fonte: Trabalho de Campo (2019).

Outros locais que merecem destaque neste horário por apresentarem temperaturas elevadas
em mais de um dia das análises são os pontos PF2, T2P1 e PF4, todos estes localizados em
áreas periféricas nos setores sudoeste, norte e nordeste, respectivamente.
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Figura 3: Variaçãp térmica, respectivamente nos dias 14, 15 e 16 de janeiro de 2019 às 10h00.

Fonte: Trabalho de Campo (2019).
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O ponto PF2 se caracteriza por elevados índices de impermeabilização e ausência
de vegetação, além de possuir vertente orientada para o Leste, direção que recebe maior
influência dos raios solares, sendo assim, todos estes fatores associados podem ter
contribuído para o registro de altas temperaturas.
O ponto PF4 é caracterizado por intenso fluxo de veículos, áreas impermeabilizadas
e vegetação esparsa, além de vertente orientada para o Sul, portanto, os fatores relacionados
a urbanização mostraram-se mais expressivos do que os morfométricos nos valores de
temperatura e umidade registrados. Já o ponto T2P1 fica localizado em área próxima a um
corpo hídrico e conta com a presença de vegetação fragmentada, possui altitude de 569 m e
vertente orientada para o Sul, no entanto, infere-se que as características naturais não
favoreceram menores temperaturas no período da manhã.
Nesse sentido, no período do verão às 10h00 a maior variação foi observada entre
os pontos PF1 e T2P3, uma amplitude térmica de 9,5°C, considerada muito forte de acordo
com os parâmetros adotados.

3.2. Análise do campo térmico da cidade de Ituiutaba às 16h00
A análise de 16h00 do período de verão, referentes aos dados de temperatura do ar,
aponta que, assim como no período da manhã, os ambientes que apresentaram menor
aquecimento foram verificados no percurso do Transecto Móvel 1, sendo melhor observados
nos dias 15 e 16 de janeiro de 2019 (Figura 4).
As menores temperaturas se concentraram no setor sul, onde se localizam os pontos
T1P1 (Bairro Nova Ituiutaba) e PF1 (Bairro Tupã). Nesse sentido, as análises do período da
tarde seguem o que foi observado pela manhã, ou seja, fatores geoambientais como
circulação de ventos, densidade de vegetação e áreas permeáveis foram fundamentais no
registro de temperaturas mais amenas e índices de umidade relativa do ar elevados.
Os locais que apresentaram os maiores valores de temperatura do ar foram os pontos T1P5,
T2P6 e PF3. O ponto T1P5 fica localizado no Bairro Setor Sul e é caracterizado por intenso
fluxo de veículos, áreas impermeabilizadas, sem a presença de vegetação, altitude de 615m,
declividade de 3 a 8% e vertente orientada para o Norte. Nesse sentido, fatores urbanos
aliados a exposição de vertentes foram fundamentais no registro de altas temperaturas.
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Figura 4: Variação térmica, respectivamente nos dias 14, 15 e 16 de janeiro de 2019 às 16h00.

Fonte: Trabalho de Campo (2019).
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O ponto T2P6 (Imagem 3) localiza-se no Bairro Guimarães, apresenta características
de relevo com declividade entre 3 a 8%, altitude de 595 m e vertente orientada para o
Noroeste, indicada como receptiva de maior incidência de raios solares. Além disso, este
ponto se encontra próximo a um terreno com solo exposto e ausência de vegetação, e seu
entorno apresenta-se todo impermeabilizado, ou seja, são aspectos que contribuem para o
aumento da temperatura do ar.
Imagem 3: Localização do ponto T2P6 – Bairro Guimarães, 2019.

Fonte: Trabalho de Campo (2019).

Como no período da manhã, outros locais merecem destaque às 16h00, por
apresentarem temperaturas elevadas em mais de um dia das análises, os quais são os pontos
PF2 e PF4, localizados nos setores sudoeste e norte.
Nesse sentido, no período do verão às 16h00 a maior variação foi observada entre
os pontos T1P1 e T2P3, uma amplitude térmica de 8,7°C, considerada muito forte de acordo
com os parâmetros adotados.

3.3. Análise do campo térmico da cidade de Ituiutaba às 22h00
As análises do período noturno chamam a atenção para o fato de que, alguns pontos
que apresentaram menores temperaturas durante o dia mostraram condição inversa para as
22h00, como é o caso dos pontos T1P1 e T1P2, ambos localizados em área contígua ao
ambiente rural.De maneira geral, os ambientes que apresentaram menor aquecimento foram
identificados no entorno dos pontos PF1, T1P3, T1P4, localizados no setor sul da cidade;
ponto T2P7, localizado no setor oeste; e, ponto PF2, localizado no setor sudoeste (Figura 5).
Nesse sentido, pela localização e característica destes ambientes é possível inferir que,
fatores como presença de vegetação, áreas permeáveis e direção/velocidade dos ventos
podem ter sido fatores que amenizaram as temperaturas nestes locais, visto que, a maioria
destes pontos encontra-se nas extremidades da malha urbana.
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Figura 5: Variação térmica, respectivamente nos dias 14, 15 e 16 de janeiro de 2019 às 22h00.

Fonte: Trabalho de Campo (2019).
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Em relação aos registros de maiores temperaturas no período noturno, os locais que
apresentaram maior aquecimento foram os pontos T1P2, T2P6 e PF4, dos quais o ponto T2P6
já foi caracterizado anteriormente.
O ponto T1P2 é caracterizado pela presença de terrenos vagos permeáveis,
vegetação característica de pastagem, variação de declividade entre 3 a 8%, altitude de 639m
e vertente orientada para o Oeste. Sendo assim, é possível que a orientação de vertentes
tenha sido o fator determinante no registro de altas temperaturas à noite, pois essa direção
recebe maior incidência dos raios solares.
Como verificado nos outros horários, outros locais precisam ser mencionados no
horário de 22h00, por apresentarem temperaturas elevadas em mais de um dia das análises,
os quais são os pontos PF3 e PF4, localizados respectivamente nos setores oeste e nordeste
de Ituiutaba, em áreas mais densamente urbanizadas.
Nesse sentido, no período do verão às 22h00 a maior variação foi observada entre
os pontos PF2 e T1P1, uma amplitude térmica de 2,9°C, considerada moderada de acordo
com os parâmetros adotados.

4. Considerações finais
Considerando as distribuições espaço-temporais e as análises diárias dos valores
térmicos é possível inferir que, as características locais de cada ponto, tais quais a densidade
e o padrão construtivo, a cobertura da terra, densidade de vegetação arbórea, orientação de
vertentes e altitude foram os elementos mais evidenciados nas variações dos elementos
climáticos. Sendo assim, a influência dos fatores geoambientais mostrou-se menos
expressiva quando comparada aos fatores estruturais urbanos.
É importante salientar que, os espaços intraurbanos nem sempre apresentaram
temperaturas elevadas quando comparados aos locais próximos a zona rural, principalmente
no período noturno, que apresenta melhores condições para o fenômeno de inversão térmica.
Sendo assim, não é possível afirmar que o clima de Ituiutaba apresenta condições
específicas para a formação de ilhas de calor urbanas, contudo, apresenta tendência de
aquecimento em ambientes mais urbanizados, o que demonstra a necessidade de ações mais
efetivas que conduzam à adequação do espaço urbano em relação as variações climáticas,
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visto que os cidadãos não possuem as mesmas condições sociais para o enfrentamento de
alterações extremas no ambiente.
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A VERTICALIZAÇÃO E O CLIMA URBANO NA ORLA MARÍTIMA DA CIDADE DO
RECIFE – PE
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RESUMO
O presente estudo discute as particularidades da influência da verticalização nos bairros da
orla marítima sobre o clima urbano da cidade do Recife – PE, a partir da análise das variáveis
climáticas, de elementos da paisagem e de fontes bibliográficas recentes. A análise da
paisagem foi realizada pela classificação do tipo de cobertura da superfície a partir do cálculo
de índices radiométricos em imagem de satélite e considerou as seguintes classes: corpos
hídricos, cobertura vegetal (rasteira, arbustiva e arbórea) e superfície edificada (solo,
horizontal, média e vertical). O Fator de Visão do Céu (FVC) foi calculado a partir de Modelo
digital de Superfície (MDS). Os dados climáticos foram provenientes de dois
termohigrômetros, (localizados nos bairros de Boa Viagem e de Ipsep) e da estação 82900
do INMET, localizada no bairro do Curado. Os resultados mostraram que observar a estrutura
vertical desta paisagem (FVC) para inferir sobre a Ilha de Calor Urbana (ICU) não é suficiente,
pois apesar na ICU ser mais intensa nas áreas mais verticalizadas, ela também interfere
negativamente com o clima urbano das demais áreas da cidade. Enquanto a ICU é mais
intensa no período noturno bairro de Boa Viagem, este bairro também apresenta ilha de
frescor bem definida nos horários diurnos, o que não ocorre nos bairros adjacentes, onde
habita uma população mais exposta ao impacto da ICU, com menos acesso aos ventos
marítimos e em áreas indicadas de desconforto intenso.
Palavras-chave: Clima Urbano; Ilha de Calor Urbana (ICU); Fator de Visão do Céu (FVC).

ABSTRACT
The present study discusses the particularities of the influence of the waterfront
neighborhoods’ verticalization on the urban climate of the city of Recife – PE. It is based on
climatic variables and landscape elements analysis and recent bibliographic sources. The
landscape analysis was carried out by classifying the type of surface cover. It was performed
from the calculation of radiometric indices in satellite image and considered the following
classes: water bodies, vegetation cover (creeping, shrub, and tree) and built surface (soil,
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horizontal, medium and vertical). The Sky View Factor (SVF) was calculated from the Digital
Surface Model (DSM). The climatic data used were from two thermohydrometers, (located in
the following neighborhoods: Boa Viagem and Ipsep) and from INMET station 82900, located
in Curado. The results show that observing the vertical structure of this landscape (FVC) to
infer about the ICU is not enough, because although the Urban Heat Island (UHI) is more
intense in the more verticalized areas, it also interferes with the urban climate of the other
areas of the city. While the UHI is more intense at night in the Boa Viagem neighborhood, this
neighborhood also has a well-defined island of freshness in the daytime hours, which does not
occur in the adjacent neighborhoods, where the population is more exposed to the impact of
the UHI lives, has less access to the offshore winds and lives areas of intense discomfort.
Keywords: Urban Climate; Urban Heat Island (UHI); Sky View Factor (SVF).

1. Introdução
A distribuição espacial do Recife, decorrente do processo de metropolização, ocorreu
de forma extensiva e intensiva segundo (SILVA, 2008) . “Extensiva, pois o município seguia
uma tendência de estender seus limites urbanizáveis. Intensiva, pois houve a substituição dos
antigos casarios por edifícios, ocasionando um adensamento vertical, além da saturação dos
assentamentos populares.” (SILVA, 2008). Sobre a ocorrência simultânea destes dois
processos, Santos (2014) afirma: “A estrutura espacial do Recife não se enquadra num
modelo pré-definido, mas compõe uma forma híbrida, ora com características da cidade
compacta, ora com características da cidade difusa.”.
A paisagem dos bairros localizados na orla marítima foram revolucionadas e
representaram a maior expressão da verticalização no Recife. Essas transformações
resultaram em uma superfície urbana majoritariamente impermeável e artificial e em uma
estrutura de canyon urbano, reconhecido como o principal agente local na formação da
anomalia térmica associada à Ilha de Calor Urbana (ICU) (OKE, 1982). Desta forma, inferese que a segunda metade do século XX trouxe um “conflito” marcante entre a cidade do Recife
e o clima: a formação do Campo Térmico Urbano (CTU) resultante dos processos de
crescimento urbano.
Oke (2006) explica que o termo clima urbano é utilizado convenientemente como
uma contração da frase “meteorologia e climatologia urbanas”, pois inclui o estudo dos
processos meteorológicos, fenômenos atmosféricos e a combinação dos mesmos expressos
a longo prazo como o clima submetido ao desenvolvimento urbano. Sendo a paisagem,
definida como “a extensão em escala local de terra com características físicas e/ou culturais
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que foram moldadas por agentes físicos e/ou culturais” (STEWART; OKE, 2012) a sua
principal categoria de análise.
De forma geral, ela é subdividida de acordo com duas propriedades principais: a
cobertura da superfície e a estrutura da superfície: A cobertura referindo-se às características
dos materiais superficiais e a capacidade deles em modificar o albedo, a umidade e o potencial
de aquecimento e resfriamento do solo (OKE et al., 2017). A estrutura da superfície é
relacionada à componente tridimensional e ao arranjo espacial dos elementos urbanos,
interagindo diretamente com o fluxo de vento, com o transporte de calor atmosférico e com o
saldo de radiação, como o Fator de Visão do Céu (FVC).
Os bairros da orla marítima do Recife e suas adjacências são citados em artigos
recentes de clima urbano (MOREIRA et al., 2021; ANJOS et al., 2020), devido à
expressividade da paisagem destes bairros sobre as variáveis climáticas. Portanto, a partir de
fontes bibliográficas recentes, da análise das variáveis climáticas e dos elementos da
paisagem da orla marítima do Recife, o presente estudo discute as particularidades da
influência da verticalização dos bairros da orla marítima da cidade do Recife – PE sobre o
clima urbano.

2. Metodologia
2.1 Área de Estudo
A cidade do Recife é capital do estado de Pernambuco, localizada na costa oriental
da Região Nordeste do Brasil (NEB), entre as latitudes 7°54’00” S e 8°9’00” S e as longitudes
34°49’00” O e 35°03’00” O (Figura 2). Possui uma população de aproximadamente 1.600.000
habitantes e sua Região Metropolitana apresenta uma população estimada de 4.054.000 hab.
para o ano de 2019 (IBGE, 2018). O tipo climático do Recife é o Tropical Litorâneo do Nordeste
Oriental (MENDONÇA; DANNI-OLIVEIRA, 2008), caracterizado por chuvas de outono/inverno
e baixas amplitudes de temperatura e umidade do ar, tendo um regime de precipitação anual
intenso e com elevada variabilidade e direção predominante do vento de leste e sudeste
durante todo o ano.
O recorte espacial do presente estudo correspondeu aos bairros de Boa Viagem e
do Pina, localizados na orla marítima da cidade do Recife e aos seguintes bairros adjacentes:
Imbiribeira, Ibura e Ipsep, como mostra a Figura 2.
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Figura 2 – Mapa de localização da área cidade do Recife.

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e Prefeitura Municipal do Recife.
Autoria própria.

2.2 Procedimento Metodológico
A classificação do tipo de cobertura da superfície considerou as três classes de
cobertura: Corpos Hídricos (CH), Cobertura Vegetal (CV) e Superfície Edificada (SE). A
delimitação destas classes foi realizada a partir do cálculo de índices radiométricos de
superfície a partir de processamento digital de imagem. As imagens utilizadas para a
classificação foram provenientes do satélite Landsat-8 sensor OLI, (órbita 214/ ponto 66),
referentes ao dia: 29/10/2019.
A Superfície Vegetal (SV) e a Superfície Edificada (SE) foram subdivididas nas
classes apresentadas na Tabela 1 e referem ao atributo vertical de seus elementos, extraídos
com base nos dados de superfície provenientes da subtração do Modelo Digital de Superfície
(MDS) ao Modelo Digital do Terreno (MDT). O FVC foi calculado a partir do MDS segundo o
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método de visualização de relevo apresentado por ZAkšek et al. (2011) e utilizado em Recife
por Moreira et al. (2021). O MDS e o MDT utilizados neste estudo são provenientes do
perfilamento a laser do projeto Pernambuco Tridimensional (PE3D).
A análise dos dados climáticos utilizou dados registrados durante o ano de 2018 (de
01/01/18 a 31/12/18) provenientes de: a) da estação 82900 do Instituto Nacional de
Meteorologia (INMET); b) dois termohigrômetros, instalados nos bairros de Boa Viagem e do
Ipsep (Figura 1) e disponibilizados pelo Grupo de Estudos em Climatologia Tropical e Eventos
Extremos (Tropoclima). Os termohigrômetros utilizados foram da marca Hobo U23-001,
fixados em abrigo à 1,50 m de altura e intervalo temporal de 30 minutos.
Os dados de Ta foram utilizados para calcular a Ilha de Calor Urbana (ICU) destes
termohigrômetros, sendo a estação do INMET (localizada no limite da cidade, fora da
cobertura edificada) utilizada como referência rural. O FVC estimado a partir do MDS foi
utilizado como dado de entrada na equação para estimar a intensidade de ICU máxima
(ICUmáx) (OKE, 1981), também utilizado por Moreira (2021) na cidade do Recife. A estimativa
do fluxo e da pressão do vento foi baseado nos dados de vento da estação do INMET e no
MDS. Todas as análises e processamentos foram realizados em planilha eletrônica e Sistema
de Informação Geográfica (SIG).

3. Resultados e discussão
A Figura 3 ilustra etapas da formação da atual paisagem urbana da orla marítima do
Recife. Inicialmente habitados por pescadores e plantações de côco, foram transformadas em
local de veraneio partir da década de 1920 (com a construção da Av. Boa Viagem), em poucas
décadas passaram a ser uma área residencial e comercial e a partir da década de 1960 já
eram consolidados como uma nova centralidade comercial da cidade.
A Figura 4 apresenta a distribuição espacial das classes de cobertura/estrutura da
superfície e o gráfico de porcentagem das classes para cada bairro. A classe de “SE
Horizontal” foi a mais frequente na maioria dos bairros e o bairro de Boa Viagem apresentou
a maior porcentagem da classe “SE Vertical”, seguido pelo bairro do Pina. Esta concentração
da classe “SE Vertical” nos bairros da orla marítima refletem o intenso processo de
verticalização apresentado pela Figura 3.
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Figura 3 – Três representações da orla de Boa Viagem: um mocambo da vila dos pescadores e
plantações de coqueiro no plano de fundo; a Av. Boa Viagem recém finalizada e algumas residências
de veraneio e; a atual paisagem urbana resultante do processo de verticalização.

Até início do Séc. XX

Década de 1920

Atualmente

Fonte: Acervo da Fundação Joaquim Nabuco (a e b); Imagem extraída da internet (c), disponível em:
https://visitarecife.com.br.
Figura 4- Limite dos bairros de estudo, localização dos termohigrômetros e mapeamento das classes
de cobertura/estrutura da superfície com gráfico de porcentagem de classes por bairro.

Sistema de Coordenadas Geográficas
Sistema Geodésico de Referência SIRGAS 2000
Elaborado por Ayobami Badiru Moreira

Fonte: Autoria própria.

A concentração da “SE Vertical” é reduzida à medida que se aumenta a distância
entre os edifícios e a orla marítima, de modo que os bairros do Ipsep e do Ibura registraram
as menores frequências desta classe. A Figura 6 mostra (à esquerda) a distribuição espacial
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do FVC nos bairros de estudo e fica mais evidente a densidade da verticalização da orla
marítima e o seu contraste com os bairros adjacentes. A direção do vento na cidade do Recife
é predominantemente de sudeste (SE) durante todo o ano e a orientação do canyon urbano
da orla marítima se apresenta perpendicular ao fluxo do vento, reduzindo a permeabilidade
do vento na cidade e aprisionando ainda mais a radiação de onda curta no dossel urbano.
A Figura 5 apresenta o fluxo (à esquerda) e a pressão (à direita) do vento interagindo
com o canyon urbano da orla marítima. Moreira et al. (2021) explicam que existe uma relação
de impermeabilidade versus canalização do vento, devido à influência da presença do
aeroporto que reduz o gabarito das edificações no extremo sul da orla marítima (se
estendendo no município vizinho) e serve como um local de canalização do fluxo de vento em
direção aos bairros da zona oeste da cidade.
Figura 5 – Fluxo dos ventos alísios (à esquerda) e pressão do vento (à direita) na orla do Recife.

Fonte: Organizado pelos autores.

A intensidade da ICUmáx apresentada na Figura 6 (à direita) é uma estimativa
baseada apenas nos valores de FVC (OKE, 1981) para uma condição de tempo estável e
ideal. A ICUmáx está classificada de acordo com as seguintes classes de magnitude: “Fraca”
para ICU de até 2°C; “Média” para variação de 2°C a 4°C; “Forte” para variação entre 4°C e
6°C e “Muito Forte” para valores acima de 6°C (FERNÁNDEZ GARCÍA, 1996). Neste mapa,
os bairros da orla marítima concentraram a maior área de ICUmáx da classe “Muito Forte”;
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Figura 6 – limite do recorte espacial, localização dos termohigrômetros, Fator de Visão do Céu (à
esquerda) e estimativa de ICUmáx (à direita) e gráfico de rosa dos ventos.

Sistema de Coordenadas Geográficas
Sistema Geodésico de Referência SIRGAS 2000
Elaborado por Ayobami Badiru Moreira

Fonte: Autoria própria.

Apesar do FVC ser uma importante variável da estrutura da paisagem e um forte
indicativa da intensidade da ICU, é importante observar as particularidades locais que
interferem no clima urbano. Como as variáveis de tipo de cobertura do solo não foram
consideradas nesta estimativa, a pista do Aeroporto dos Guararapes (correspondente à maior
área de ICUmáx “Fraca” no bairro do Ibura) apresentou ICUmáx menor do que aquela
estimada sobre Parque dos Manguezais (Localizado logo atrás do canyon urbano da orla do
Pina). Por isso, é importante o uso de métodos de estimativa de ICU multivariado, que
contemple tanto a cobertura quanto a estrutura da paisagem. Amorim (2019) discute a
variedade de métodos e técnicas voltados à ICU.
Moreira et al. (2021) compara métodos de cálculos de FVC para todo o perímetro
construído da cidade do Recife e discute os valores resultantes em relação às particularidades
locais. Para melhor compreender o comportamento da ICU nestes bairros, a variabilidade
horária da ICU para os bairros de Boa Viagem e do Ipsep estão apresentadas nos gráficos da
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Figura 7 e da Figura 8 respectivamente, calculados pelos termohigrômetros indicados na
Figura 6.
Figura 7 – Gráfico de Bloxplot da variabilidade horária da ICU no bairro de Boa Viagem.

Fonte: Autoria própria.
Figura 8 – Gráfico de Bloxplot da variabilidade horária da ICU no bairro de Boa Viagem.

Fonte: Autoria própria.

Estes gráficos mostram uma elevada variabilidade horária da ICU em ambos os
termohigrômetros. Os dois locais registraram ICU com maior intensidade noturna, em
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consonância com a literatura clássica de ICU que indica que a ICU é tipicamente mais fraca
ou inexistente no período diurno mas cresce rapidamente a partir do pôr-do-sol Oke (1981).
Apesar da ICU noturna em Boa Viagem ser mais intensa no período noturno, a ICU no ponto
do Ipsep registra ICU positiva também no período diurno, enquanto Boa Viagem registra ilha
de frescor (ICU negativa). Além disto, Santos et al. (2017) indicaram o bairro da Imbiribeira
como um local de desconforto térmico intenso na cidade do Recife.
Os bairros da orla marítima se destacaram pelo seu impacto sobre o fluxo de vento e
como isto interage com o clima local. Esta interação pode ir além do canal termodinâmico,
Anjos et al. (2020) discutem a variabilidade espacial da precipitação na cidade do Recife e
encontrou uma variabilidade espacial anual de 400 mm entre oito postos pluviométricos
distribuídos na cidade. A área com menor quantidade precipitada concentrou-se próximo ao
litoral, entre Boa Viagem e Pina.
Teixeira e Quintas Neto (2018) discutem sobre a restrição ao acesso aos ventos
marítimos devido à valorização imobiliária no Bairro de Boa Viagem e como isto pode refletir
no clima urbano. Estes autores mencionam que os ventos marítimos são privatizados neste
bairro. Apesar do presente estudo não concordar que exista privatização dos ventos marítimos
em Boa Viagem, pois não há consonância com a Lei 9.491 de 1997 que define o processo de
privatização, constata-se que o os edifícios do bairro de Boa Viagem encontram-se em
condições de privilégio econômico e social ao mesmo tempo em que interferem
negativamente no clima urbano da cidade.

4. Considerações finais
O clima urbano presente nos bairros da orla marítima do Recife interage desde com
variáveis de superfície (cobertura/estrutura) até com questões socioeconômicas mais
complexas. A valorização dos imóveis próximos à orla marítima impulsionou um processo
intenso de verticalização que formou a atual estrutura de canyon urbano da orla marítima.
Observar a estrutura vertical desta paisagem (FVC) para inferir sobre a ICU não é
suficiente, pois apesar na ICU ser mais intensa nas áreas mais verticalizadas, ela também
interfere negativamente com o clima urbano dos bairros adjacentes, onde habita uma
população com menor poder econômico em relação aos que habitam mais próximos à orla.
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Esta população está mais exposta ao impacto da ICU nos horários diurnos, tem menos acesso
aos ventos marítimos e habitam áreas indicadas com desconforto intenso.
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O USO DA DELIMITAÇÃO DE PADRÕES ARQUITETÔNICOS E URBANÍSTICOS
EM ÁREAS RESIDENCIAIS COMO ALTERNATIVA METODOLÓGICA PARA
TRABALHOS EM CLIMA URBANO.
FLÁVIA INGRID BEZERRA PAIVA GOMES1
RESUMO
Este trabalho é fruto da superação de dificuldades relacionadas à impossibilidade do uso de
metodológicas ideais de captação de dados para análise do conforto térmico em áreas
residenciais urbanas de Fortaleza-CE, no ano de 2014. Considerando que as dificuldades
enfrentadas na captação de dados da pesquisa ainda são verificadas por pesquisadores da
área do Clima Urbano, nos propomos a explanar as soluções metodológicas encontradas. A
referida pesquisa objetivava analisar as condições de conforto/desconforto térmico intraresidenciais em diferentes classes de vulnerabilidade socioambiental definidas em estudo
pregresso coordenado pelo Observatório das Metrópoles. Tal análise tornou-se possível em
decorrência de diversas adaptações metodológicas empregadas, todas elas baseadas na
percepção de padronizações em um grupo de dados e na escolha de um caso ótimo de cada
padrão definido. Para a realização das referidas adaptações buscou-se observar em imagens
de satélite do software Google Earth padrões arquitetônicos e urbanísticos nas áreas
residenciais de Fortaleza, Ceará. Estes grupos padrão foram definidos usando como
parâmetros critérios que influenciam diretamente nas condições de conforto/desconforto
térmico. Através dos dados captados a partir das adaptações metodológicas realizadas se
pôde analisar a correlação objetivada na pesquisa dissertativa. Conclui-se assim que, se bem
fundamentadas, adaptações metodológicas semelhantes são possíveis nas pesquisas em
Clima Urbano, em especial as com vieses interdisciplinares.
Palavras-chave: Padrões Arquitetônicos e Urbanísticos; Adaptações metodológicas;
Conforto Térmico.
ABSTRACT
This work is the result of overcoming difficulties related to the impossibility of the use of ideal
methodologies for data capture for the analysis of thermal comfort in urban residential areas
from Fortaleza-CE, in the year of 2014. Considering that the difficulties faced in capturing
research data are still verified by researchers in the area of Urban Climate, we propose to
explain the methodological solutions found. The aforementioned research aimed to analyze
the intra-residential thermal comfort/discomfort conditions in different classes of socioenvironmental vulnerability defined in a previous study coordinated by the Observatório das
Metrópoles. Such analysis became possible due to several adaptations methodologies
employed, all of them based on the perception of standards in a group of data and the choice
of an optimal case for each defined standard. In order to carry out the referred adaptations, it
was sought to observe satellite images of the software Google Earth architectural and
urbanistic patterns in the residential areas of Fortaleza, Ceará. These standard groups were
1
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defined using as criteria that directly influence thermal comfort/discomfort conditions. Through
the data captured from the methodological adaptations carried out, it was possible to analyze
the objective correlation in master's research. It is concluded that, if well founded, similar
methodological adaptations are possible in Urban Climate research, especially those with
interdisciplinary perspective.
Keywords: Architectural and Urbanistic Standards; Methodological adaptations; Thermal
Comfort.
1. Introdução
Desde a Revolução Industrial a cidade configurou-se como o espaço primordial de
reprodução do capital. O espaço urbano, contudo, não é homogêneo. Sua heterogeneidade
reflete as desigualdades sociais, de forma que as várias paisagens observadas demonstram
o desenvolvimento desigual e diferentes condições de vida de seus habitantes. Este processo
é produtor de espaços destinados a determinados atores dentro do contexto citadino, e as
condições ambientais e de salubridade destes espaços refletem estas desigualdades, as
diferentes áreas destinadas, ou ocupadas, para o uso residencial sendo o reflexo mais claro
deste quadro.
Estudar a cidade, lócus da moderna ocupação humana, do ponto de vista climático,
não é um processo simples. Diversos autores já postularam e contribuíram, com teorias e
métodos de análise do clima urbano. No Brasil desde a década de setenta do século XX houve
considerável impulso à análise do clima das cidades a partir da postulação da Teoria Sistema
Clima Urbano de Monteiro (1976, 2003). Tal teoria possibilitou, além de uma considerável
reflexão teórica sobre o tema, uma clara definição metodológica sobre como estudar o clima
das cidades em cada um de seus postulados subsistemas.
Com o passar das décadas, o aumento do número de pesquisas sendo realizadas, e
o consequente desenvolvimento tecnológico, outras metodologias de análise foram
incorporadas: uso de termo-higrometros digitais portáteis, mini-estações automatizadas,
imagens de satélite com bandas termais e transectos móveis; sendo apenas algumas delas.
Há que se refletir, contudo, que as desigualdades sobre as quais versávamos no
início deste trabalho refletem-se nas diferentes condições de suporte metodológico às
pesquisas científicas em diferentes locais do país. O acesso aos editais de fomento, o número,
qualidade e atualização tecnológica dos equipamentos, além do componente humano de
suporte às pesquisas são diferentes nas várias instituições e regiões do país. Essas
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disparidades, muitas vezes, refletem-se nas possibilidades e escolhas de temas e análises
em pesquisas e na qualidade e abrangência dos resultados das mesmas. E a consequente
diferente aceitação destas pesquisas por pares e revistas acaba, por vezes, retroalimentando
a desigualdade do sistema, na medida em que pólos de maior visibilidade de resultados
recebem mais recursos.
Nesta conjuntura pesquisadores de pólos mais recentemente consolidados de
pesquisas em clima urbano acabam por optarem por temáticas de pesquisas que possam ser
metodologicamente executadas dentro das possibilidades de suas instituições, ou fazem uso
de adaptações metodológicas, muitas delas sob enorme engajamento de pessoal para coleta
de dados. Exemplos de adaptações metodológicas dentro das conjunturas citadas podem ser
encontrados em Moura (2008) que utilizou termo-higrometros manuais por falta de
equipamentos digitais.
Nem todos os problemas metodológicos, contudo, podem ser sanados com maior
engajamento de recursos humanos e, para a viabilização do estudo de determinadas
temáticas em determinados locais, outras adaptações metodológicas precisam ser pensadas.
Essa conjuntura tende a se intensificar cada vez mais nos próximos anos com a expansão de
campus universitários ocorrida nas últimas duas décadas não tendo sido sustentada por
repasses de recursos para equipar laboratórios. Ou seja, cada vez mais jovens pesquisadores
precisarão buscar adaptações metodológicas criativas a fim de realizar suas pesquisas.
A partir destas reflexões consideramos pertinente detalhar as adaptações
metodológicas idealizadas a fim de possibilitar o desenvolvimento da pesquisa de mestrado
que culminou na dissertação “Vulnerabilidade socioambiental em Fortaleza: uma perspectiva
a partir do conforto térmico”, defendida em 2014 no Programa de Pós Graduação em
Desenvolvimento e Meio Ambiente da Universidade Federal do Ceará.

2. Metodologia
O objetivo geral da pesquisa que foi possibilitada pelas adaptações metodológicas
sobre as quais este artigo versa, foi analisar o conforto térmico como um parâmetro de
vulnerabilidade socioambiental para a cidade de Fortaleza/Ceará. A investigação basilar
consistia em verificar se, segundo este parâmetro, as faixas delimitadas como mais
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vulneráveis socioambientalmente pelo estudo realizado pelo Observatório das Metrópoles em
2009 se colocariam como as de maior desconforto térmico.
Assim a pesquisa teve início a partir da síntese final de um grande e detalhado estudo
de vulnerabilidade socioambiental: o mapa de vulnerabilidade socioambiental para Fortaleza
(figura 1), produto da pesquisa organizada pelo Observatório das metrópoles em 2009,
organizado em livro por Dantas e Costa, e elaborado por diversos pesquisadores.
Figura 1 - Mapa de vulnerabilidade socioambiental de Fortaleza/CE.

Fonte: OLIMPIO, J. L. S. ZANELLA, M. E. (Mapa não publicado). Aqui ilustrado pela qualidade gráfica
melhor que o mapa da publicação de 2009.

Se realizado com as ferramentas disponíveis a alguns laboratórios em 2014 (e hoje
largamente empregadas em diversos pólos no país) de sensoriamento remoto aplicado à
análise térmica, poder-se-ia elaborar um mapa-imagem de estimação de temperatura de
superfície e compará-lo ao mapa disponível com as diferentes classes de vulnerabilidade
socioambiental. Diversos trabalhos contemporâneos ao que aqui se expõe, por exemplo,
utilizavam as imagens do satélite Landsat para a estimação da temperatura de superfície,
exemplo pode ser encontrado em Holz, Lorena e Marchioro (2012) e diversos outros trabalhos
apresentados no Simpósio Brasileiro de Climatologia Geográfica de Manaus.
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Tal metodologia de análise, à época, sequer foi cogitada, em primeiro lugar pela falta
de especialização da autora do estudo na área do sensoriamento, somada à dificuldade de
acesso e custo, no período, de imagens de satélite de banda termal com excelente resolução
(visto que para a análise de áreas residenciais e, em especial na transição entre diferentes
níveis de vulnerabilidade, o nível de detalhe precisaria ser alto). Além disto, tal metodologia
não forneceria todos os componentes necessários à aplicação de índices de conforto térmico,
a saber: temperatura, umidade relativa do ar e velocidade do vento. Outra questão que não
seria solucionada desta forma seria a comparação de condições de conforto/desconforto em
ambientes internos e externos às residências.
Em outras palavras para a realização do estudo precisava-se analisar o conforto
térmico (e para isso coletar dados de temperatura, umidade e velocidade do vento) de áreas
internas e externas de residências; preferencialmente ao mesmo tempo em todos os locais,
de forma que se pudesse além de comparar as condições internas e externas de cada ponto;
comparar as condições dos pontos entre si.
Para tal intento se dispunha (à época) dos seguintes equipamentos no laboratório de
climatologia e recursos hídricos da Universidade Federal do Ceará: seis termo-higrômetros
digitais com data logger (que também possibilitavam a mensuração da velocidade do vento),
assim como abrigos de madeira que possibilitavam o uso destes equipamentos em áreas
externas, pois possibilitavam a insolação indireta. Comprar mais equipamentos pelo custo e
curto período da pesquisa (dois anos) era inviável. Diante de tais limitações, como realizar a
pesquisa?
Partindo do princípio de que se pudéssemos determinar que se verificava um padrão
num certo espaço/tempo de alguma característica, poderíamos selecionar um caso específico
que refletisse o padrão a fim de tomá-lo como representativo de todo o grupo do qual o mesmo
foi retirado. Tal premissa baseia-se no princípio da metodologia científica que embasa todos
os estudos de caso como representativos de uma análise em escala menor, ou seja, mais
abrangente; utilizado na ciência geográfica e em várias áreas há séculos.
Aceitando-se, pela argumentação anterior, que se poderiam eleger pontos
representativos para cada padrão percebido na análise, o primeiro passo foi definir que
padrões de perfil arquitetônico/urbanístico se encontravam nas áreas residenciais de cada
classe de vulnerabilidade socioambiental em Fortaleza.
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Considerando o enorme objeto de análise tal percepção de padrões só poderia ser
feita a através de imagens de satélite. Estas imagens teriam que ter uma alta resolução a fim
de permitir perceber detalhes arquitetônicos/urbanísticos importantes para definição de
padrões influenciadores de conforto/desconforto, como a presença de segundo pavimento, o
material da cobertura das casas, o material de pavimentação da rua, a altura de pé direito,
dentre outros fatores. Imagens com tal resolução e georreferenciadas, à época, além de
onerosas, poderiam facilmente não contemplar toda a área.
Assim, optou-se por fazer uso de uma ferramenta de acurácia, do ponto de vista do
georreferenciamento, leiga, ou não-científica, mas que possibilitava o uso de camadas de
mapas sobrepostos a imagens, e de imagens de alta resolução, livremente manipuladas para
maior ou menor detalhe: o software Google Earth. Nele selecionamos mais de 100 imagens
de mesma escala de áreas residenciais de Fortaleza, com a informação prévia do mapa de
vulnerabilidade socioambiental aplicado ao software2 de em qual classe de vulnerabilidade
cada imagem se encontrava, possibilitando que assim percebêssemos padrões arquitetônicos
e urbanísticos de potencial influência no conforto térmico e os associássemos com as classes
de vulnerabilidade socioambiental definidas no estudo do observatório das metrópoles.
Desde modo definiu-se dez perfis residenciais para Fortaleza, descritos
pormenorizadamente no próximo tópico. Para possibilitar a coleta de dados, tendo em vista
as condições logísticas da pesquisa e a disponibilidade de equipamentos, seguiu-se à escolha
de dez áreas padrão3 que espelhassem as principais características dos perfis residenciais
nos quais estas estivessem inseridas. Por fim realizou-se a escolha, dentro de cada uma
destas áreas, de uma residência padrão4 que espelhasse as principais características dos
domicílios deste perfil.

2

A aplicação da camada do Mapa de Vulnerabilidade a ser utilizado no software Google Earth foi feita
pelo Geógrafo Gledson Santos de Lima, com o cuidado cartográfico de buscar diversos pontos de
amarração entre o mapa e as imagens disponíveis.
3 Área padrão neste ensaio se refere a uma área dentro de um determinado perfil residencial que
espelhe as principais características deste perfil, em especial às arquitetônicas e urbanísticas mais
influenciadoras das condicionantes climáticas.
4 Residência padrão neste ensaio se entende como um domicílio que espelhe as principais
características arquitetônicas da maioria dos domicílios desde perfil residencial. Para melhor
comparação entre as mesmas todas as casas padrão de todos os perfis são voltadas para o poente
(tendo em vista que em Fortaleza essa é a condição termicamente mais desfavorável ao conforto).
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Outra busca de padronização foi necessária para a realização da referida pesquisa.
Tendo em vista o número limitado de equipamentos disponíveis para a análise, optou-se por
realizar as coletas de dados em dias diferentes em cada ponto representativo de um
determinado padrão arquitetônico/urbanístico; mesmo cientes de que esta não seria a
condição ideal de análise.
A fim de permitir a comparação entre os pontos optou-se por selecionar um período
do ano reconhecidamente estável nas condições meteorológicas no local de estudo, pela
influência da massa equatorial atlântica. Tal período (7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 17 de
dezembro de 2012), além de médias de temperatura máxima e mínima bastante semelhantes
e nebulosidade sempre inferior a 4/8, está inserido no período do ano em que as condições
de conforto térmico em Fortaleza tornam-se mais desconfortáveis pela alta temperatura
associada à baixa velocidade do vento.

3. Resultados e discussão
Percebeu-se a partir da análise das imagens das áreas residenciais recolhidas na
pesquisa padrões arquitetônicos e urbanísticos diferenciados. Estas diferenças foram
analisadas sob o enfoque de características arquitetônicas que sabidamente influenciam o
conforto térmico em residências: o material e cor da cobertura, a presença de segundo
pavimento, o sombreamento, a área construída em relação ao terreno, dentre outros. Além
disso, analisaram-se também padrões ambientais e urbanísticos que influenciam nas
condições de conforto: material de pavimentação e padrão dos arruamentos, formato dos
quarteirões, presença de áreas verdes e proximidade de corpos hídricos.
Dessa forma percebeu-se que dentro da maioria das classes de vulnerabilidade
preestabelecias pelo estudo do Observatório das Metrópoles vários perfis residenciais eram
perceptíveis e que alguns perfis se repetiam em duas classes de vulnerabilidade distintas.
Assim sendo, eliminando as duplicidades e compreendendo-as como perfis de transição entre
um tipo de vulnerabilidade e outro foram definidos dez perfis residenciais diferenciados
expostos a seguir.

www.xivsbcg.com

ISSN: 2764 - 1805
503

3.1 Áreas de ocupação em áreas ambientalmente muito frágeis.
O primeiro perfil definido é totalmente localizado dentro da classe delimitada pelo
observatório das metrópoles como Muito Alta Vulnerabilidade. As principais características
são o total desordenamento urbano das moradias, dispostas em ruelas estreitas e na maior
parte das vezes tortuosas e não pavimentadas, casas de um pavimento, de frágil alvenaria
e/ou com materiais improvisados, de poucos e mínimos cômodos, pé direito baixo e
totalmente coladas às vizinhas e, portanto, com mínima ventilação; tendo pouco ou irregular
acesso aos serviços públicos básicos (água, energia e esgoto). Contudo, o que mais
diferencia este perfil do subseqüente é a proximidade imediata de corpos hídricos, ou seja, a
localização em áreas de alto risco ambiental, mas que, por outra perspectiva, oferecem
possibilidade de circulação e umidificação do ar na circunvizinhança.
Figura 2 - Exemplos do perfil áreas de ocupação em ambientes muito frágeis.

Fonte: Paiva, 2014.

3.2 Áreas de ocupação em áreas ambientalmente menos frágeis.
O segundo perfil possui configuração urbana bastante semelhante ao anterior (fig. 3),
contudo mais afastado de corpos hídricos e sendo este totalmente situado na classe de
vulnerabilidade denominada pelo observatório das metrópoles como Alta Vulnerabilidade.
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FIGURA 3 - Exemplos do perfil áreas de ocupação em áreas ambientalmente menos frágeis.

Fonte: Paiva, 2014.

3.3 Antigas áreas de ocupação com equipamentos urbanos já consolidados.
Situado como uma transição, ou seja, verificando-se tanto em áreas de alta como de
médias vulnerabilidades o terceiro perfil apresenta como principal característica o
desordenamento das ruas (fig. 4), ainda que as mesmas nesse perfil já sejam, em sua maioria,
pavimentadas; a compactação das residências, muitas com segundo pavimento, sendo em
sua quase totalidade de alvenaria e a total ocupação dos terrenos deixando pouco ou nenhum
espaço para áreas verdes particulares (quintais e jardins). Sua configuração urbana é
previsível quando se percebe que estas são antigas áreas de ocupação irregular que foram
consolidadas e contempladas com infra-estrutura urbana.

Figura 4 - Exemplos do perfil antigas áreas de ocupação com equipamentos urbanos consolidados

Fonte: Paiva, 2014.
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3.4 Casas novas – padrão financiamento – em áreas de expansão urbana.
Perfil totalmente inserido na Média Vulnerabilidade Socioambiental e constituído por
áreas majoritariamente ocupadas por casas novas (fig.5), construídas com o perfil
arquitetônico atendente aos padrões de financiamentos bancários (em especial da Caixa
Econômica), ou seja: com largura de quatro e meio a oito metros e entre vinte e trinta metros
de comprimento (terreno), com recuo de frente e fundos (muitos com recuo de uma lateral) e
de um pavimento. Esse perfil é localizado em áreas de expansão urbana, normalmente
distantes do centro da cidade, onde ainda é possível encontrar terrenos a baixo custo.
Figura 5 - Exemplos do perfil casas novas – padrão financiamento – áreas de expansão urbana.

Fonte: Paiva, 2014.

3.5 Periferia típica com núcleo verde nos quarteirões
O quinto perfil percebido encontra-se em uma transição entre a média a baixa
vulnerabilidades. É assim denominado por se localizar em áreas periféricas tradicionais (já
ocupadas a algumas dezenas de anos). Caracteriza-se por ter moradias típicas de periferia
(casas antigas ou reformadas, de um pavimento (majoritariamente), telhado/forro baixos, com
pouco recuo frontal e sem recuos laterais). O que a diferencia de outros perfis, em especial
do subseqüente é a presença de quintais arborizados, criando um núcleo verde no centro dos
quarteirões (fig.6).
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Figura 6 - Exemplos do perfil periferia típica com núcleo verde nos quarteirões.

Fonte: Paiva, 2014.

3.6 Periferia típica sem núcleo verde nos quarteirões.
O sexto perfil observado em muito se assemelha com o perfil anterior. A primeira
diferença advém de o mesmo se localizar em áreas de baixa vulnerabilidade socioambiental,
não se configurando, como o anterior, como um perfil de transição. A segunda e mais visível
diferença provém de o núcleo verde verificado no perfil anterior não ser verificado neste (fig.
7), estando as antigas áreas de quintais ou cimentadas ou sido ocupadas por uma extensão
da moradia, ou por moradia de familiares; sendo semelhantes nas demais características.
Figura 7 - Exemplos do perfil periferia típica sem núcleo verde nos quarteirões.

Fonte: Paiva, 2014.
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3.7 Conjuntos ou Loteamentos.
Totalmente delimitado na condição de baixa vulnerabilidade está o sétimo perfil que
se configura por possuir quarteirões de configuração diferente (fig. 8) dos demais da capital
(quadrados) sendo retangulares (curtos e largos), ter a maior parte das residências no antigo
padrão arquitetônico de financiamento bancário, sendo de um pavimento, possuindo recuos
(frente, fundos e uma lateral) e terreno com pelo menos seis metros de largura.
Figura 8 - Exemplos do perfil conjuntos ou loteamentos.

Fonte: Paiva, 2014.

3.8 Casas novas – padrão financiamento – em áreas valorizadas.
Situando-se em uma posição de transição entre a baixa e a muito baixa
vulnerabilidades está o oitavo perfil. A configuração das casas deste perfil em muito se
assemelha com as do quarto perfil (fig.9), com exceção de ter uma expressão maior de casas
de segundo pavimento e se localizar em áreas urbanicamente bem melhor localizadas, com
ruas pavimentadas e serviços urbanos consolidados.
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Figura 9 - Exemplos do perfil Casas novas – padrão financiamento – em áreas valorizadas.

Fonte: Paiva, 2014.

3.9 Casas amplas em Bairros Valorizados.
Perfil típico de moradia residencial de um pavimento do tipo de vulnerabilidade muito
baixa. As moradias desse perfil são normalmente de um único pavimento, com recuos (frente
e fundos, por vezes também laterais), quintais e jardins por vezes pavimentados (ou
parcialmente pavimentados), localizados majoritariamente em bairros próximos à área central
do município (ou de bairros que centralizam determinada área da cidade). Também estão
inseridas neste perfil áreas de conjuntos em áreas mais valorizas e/ou de casas mais amplas
(fig.10).
Figura 10 - Exemplos do perfil casas amplas em Bairros Valorizados.

Fonte: Paiva, 2014.
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3.10 Áreas majoritariamente de prédios.
O décimo perfil de moradia verificado localiza-se dentro da classe de muito baixa
vulnerabilidade. É o perfil arquitetonicamente mais diferenciado, pois as moradias nele
encontradas são, majoritariamente, em prédios. Localizado em áreas valorizadas da cidade é
bem servido de equipamentos urbanos e possui um verdadeiro continuum nas proximidades
dos bairros Aldeota, Meireles, Dionísio Torres e parte do Joaquim Távora. Percebe-se
claramente nas imagens (fig. 11) um sombreamento proporcionado por outras edificações e
o uso majoritário do concreto como material construtivo.
Figura 11 - Exemplos do perfil áreas majoritariamente de prédios.

Fonte: Paiva, 2014.

4. Considerações finais
A partir das adaptações metodológicas realizadas, fundamentadas na delimitação e
análise de padrões arquitetônicos e urbanísticos e na escolha de unidades habitacionais
(casos específicos) que refletissem as características do padrão pré-definido, foi possível
fazer a coleta de dados das componentes climáticas, a fim de mensurar as condições de
conforto térmico e assim, realizar o objetivo de correlação da pesquisa dissertativa.
As dificuldades para a coleta de dados encontradas nesta pesquisa, apesar dos anos
decorridos, permanecem as mesmas para muitos pesquisadores, laboratórios e instituições
no Brasil, em especial no interior dos estados e nos primeiros anos de cursos de nível superior
ainda em implantação. Saber que adaptações metodológicas são caminhos possíveis e que,
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se bem fundamentadas, outras adaptações metodológicas são possíveis nas pesquisas em
Clima Urbano, são incentivos importantes para que outros jovens pesquisadores levem
adiante seus objetos de análise e permaneçam construindo, ainda que em condições nãoideais, a pesquisa em climatologia no Brasil para além dos grandes centros.

5. Referências
DANTAS, E. W. C.; COSTA, M. C. L. (Org.). Vulnerabilidade socioambiental na Região
Metropolitana de Fortaleza. Fortaleza: Edições UFC, 2009.
HOLTZ, S; LORENA, R. B; MARCHIORO, E. O uso de sensoriamento remoto para analise do
campo térmico da superfície urbana completa do município de Vitória (ES). GEONORTE.
Edição Especial, V.2, N.4, p.1674 – 1682, 2012.
MONTEIRO, C. A. F. Teoria e clima urbano. São Paulo: USP, 1976. 181 p.
MONTEIRO, C. A. F. Teoria e Clima Urbano: Um projeto e seus caminhos. In:
MONTEIRO,C.A.F. & MENDONÇA. F. (Org.) Clima Urbano. São Paulo: Contexto, 2003.
MOURA, M. de O. O clima urbano de Fortaleza sob o nível do campo térmico. Dissertação
de Mestrado. Fortaleza: UFC, 2008. 282 p.
PAIVA, F. I. B. Vulnerabilidade Socioambiental em Fortaleza: uma perspectiva a partir
do conforto térmico. Dissertação de Mestrado. Fortaleza: UFC, 2014. 139 p.
ZANELLA, M. E. OLÍMPIO, J. L. S. Mapa de Vulnerabilidade Socioambiental de Fortaleza.
Não publicado. 2012.

www.xivsbcg.com

ISSN: 2764 - 1805
511

INFLUÊNCIA DAS ZONAS CLIMÁTICAS LOCAIS NA INTENSIDADE E
OCORRÊNCIA DAS ILHAS DE CALOR URBANAS: UMA REVISÃO
SISTEMÁTICA
VANESSA OLIVEIRA BORGES1
GEAN CARLOS NASCIMENTO2
GRAZIELA TOSINI TEJAS3
JOÃO PAULO DE ASSIS GOBO4
RESUMO
O efeito de Ilha de Calor Urbana (ICU) é um problema cada vez mais observado e trabalhado
nos estudos climáticos. Informações sobre as forças motrizes da variação da temperatura
intraurbana são essenciais para a melhoria do ambiente térmico urbano, uma vez que a
urbanização rápida geralmente leva à formação da Ilha de Calor Urbana, que se acredita estar
ligada às características particulares de cada cidade. O gerenciamento adequado da ICU,
portanto, exigiria o reconhecimento da possível faixa de aumento da carga (transporte) de
calor. Dessa forma, identificar os principais contribuintes para a formação e intensidade das
ICUs é de fundamental relevância para o planejamento urbano como o uso da ferramenta
WUDAPT (World Urban Database and Acess Portal Tools). A partir disso, a presente pesquisa
buscou compreender a influência das Zonas Climáticas Locais (ZCL) na intensidade e
ocorrência das ICUs a partir de uma revisão sistemática da literatura para o período 2012 a
2020. Foram avaliados mais de 160 trabalhos e selecionados apenas aqueles que de fato
respondiam a questão central da pesquisa. Os resultados demonstraram uma correlação
positiva entre as ZCL e a intensidade das ICUs, bem como para com suas ocorrências, porém,
esses resultados estão condicionados a diferentes arranjos metodológicos empregados nas
pesquisas analisadas.
Palavras-chave: Temperatura intraurbana; Zonas Climáticas Locais (ZCL); WUDAPT.
ABSTRACT
The effect of Urban Heat Island (UHI) is an problem increasingly observed and worked in
climate studies. Informations about the governing forces of intraurban temperature variation is
essential for improving the urban thermal environment, since accelerated urbanization
generally conduct to the formation of the UHI, which is believed to be linked to the particular
characteristics of each city. Proper management of the UHI would require recognition of the
possible range of increased heat load (the transport). Around this, identifying the principal
contributors to the formation and intensity of UHI is of fundamental relevance for urban
planning such as the use of the World Urban Database and Acess Portal Tools (WUDAPT).
Based on that, the present research sought to understand the influence of Local Climate Zones
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(LCZ) on the intensity and occurrence of UHI from a systematic review about the literature for
the period 2012 to 2020. More than 160 studies were evaluated and selected only those who
actually answered the central research question. The results showed a positive correlation
between the LCZ and the intensity of UHI, as well with for their occurrences, however, these
results are conditioned to different methodological arrangements used in those studies.
Keywords: Intraurban temperature; Local Climate Zones (LCZ); WUDAPT.

1. Introdução
O parâmetro mais importante que caracteriza a ilha de calor é sua intensidade ou
magnitude, que geralmente evolui mediante a diferença máxima observada, em um momento
determinado, entre a temperatura do ar de um ponto da cidade, densamente construído, e
outro em seu entorno ou no ambiente rural (AMORIM, 2015).
A cidade, apesar de ocupar pequenas parcelas do território, constitui uma forma de
transformação intensa da paisagem natural, pois seu impacto advém tanto da alteração da
morfologia do terreno quanto das mudanças nas condições do meio ambiente e da atmosfera
(GARCIA, 1995). A cidade constitui a forma mais evidente de transformação da paisagem
natural. A modificação nos elementos do clima possui grande repercussão ecológica, pelo fato
de afetar de maneira imediata os habitantes através do desconforto térmico e da concentração
de poluentes (FIALHO, 2009; KANDYA; MOHANB, 2018).
Coberturas de superfícies artificiais, edifícios e atividades humanas concentradas em
cidades modificam significativamente os componentes de radiação do balanço de energia e
do vento próximo à superfície, criando assim o clima único das cidades (LITARDO, et al.,
2020; TIAN, et al., 2021; YANG, et al., 2020). O clima urbano é determinado pela densidade
construída, que depende principalmente da população e da estrutura urbana. O fenômeno do
clima urbano mais mencionado é o efeito da Ilha de Calor Urbana (ICU) que se refere à
diferença de temperatura do ar (°C) entre as áreas internas densamente povoadas da cidade
e as vizinhanças fora da cidade (MUSHTAHA, et al., 2021; OKE,1973).
Observa-se que mesmo com o progresso da climatologia urbana, sua aplicação
ainda é prejudicada pela falta de informações que descrevam aspectos da forma e função das
cidades em resolução espacial detalhada (BECHTEL, et al., 2015). Acrescenta-se que ainda
são poucas as cidades no mundo que possuem um plano climático. Nesse aspecto, o portal
World Urban Database and Access Portal Tools (WUDAPT) foi desenvolvido por uma iniciativa
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da comunidade científica para reunir e disseminar informações com escala e resolução
padronizadas sobre clima urbano.
A iniciativa fundamenta-se na teoria de Local Climate Zones (LCZ), de Stewart e Oke
(2012) ou Zonas Climáticas Locais (ZCL), a qual tem como cerne a divisão da paisagem
urbana em classes simplificadas de um contexto morfológico e de temperatura, onde são
“locais na escala climática na natureza e zonal de representação” (STEWART e OKE, 2012).
O sistema de classificação das ZCL revela novas oportunidades para preencher essa
lacuna, pois padroniza a forma e a função urbanas em relação ao clima local (STEWART e
OKE, 2012). Ele permite uma compreensão espacial mais detalhada da variabilidade da
temperatura do ar intraurbano, ao invés de uma simples descrição da diferença urbano-rural
compreendendo parâmetros climáticos críticos que podem categorizar zonas em uma escala
local.
Condições climáticas que diferem das áreas circunvizinhas e contribuem para o
aquecimento urbano e a formação das ilhas de calor; a abordagem convencional do fenômeno
ilhas de calor consiste em medir temperaturas na camada do dossel através de registros em
pontos fixos e/ou a partir de transectos móveis. Os locais são tipicamente classificados como
urbano ou rural, e suas diferenças de temperatura são tomadas para indicar a intensidade ou
magnitude da ilha de calor (STEWART e OKE, 2012).
O conceito de ZCL foi introduzido por Stewart e Oke, (2012) para fornecer à ligação
entre a urbanização e seus impactos térmicos correspondentes na paisagem e para
padronizar a documentação e troca global de observações de temperatura urbana (STEWART
e OKE, 2012). Cada região é identificada como uma classe particular apenas se os círculos
de influência circundantes fossem uniformes em cobertura de superfície, geometria e
atividade humana (BECHTEL et al., 2015; STEWART e OKE, 2012).
Dessa forma, partindo-se do que foi anteriormente exposto, a presente pesquisa tem
por objetivo identificar a influência das ZCL na intensidade e ocorrência de ICU, por meio de
uma revisão sistemática da literatura existente.

2. Metodologia
Para o desenvolvimento da pergunta norteadora da pesquisa: “Qual é a influência
das Zonas Climáticas Locais (ZCL) na intensidade e ocorrência da Ilha de Calor Urbana?”
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utilizou-se do diagrama PICOS, o qual possui a característica de auxiliar na identificação dos
parâmetros da pergunta, para tanto foram utilizadas as seguintes plataformas de busca para
a pesquisa:
Science Direct (https: //www.sciencedirect.com/);
Google Scholar (https://scholar.google.com.br/);
Mdpi (https://www.mdpi.com/).

As três plataformas selecionadas para a pesquisa reúnem um grande número dos
principais periódicos que publicam pesquisas no tema de estudo da presente revisão
sistemática. Após a definição da pergunta de pesquisa foram definidas as palavras-chave
usualmente empregadas e buscou-se dentro da página de busca pelas seguintes palavraschave: ‘’urban climate’’ or ‘’microclimate’’ and ‘’local climate zones’’ and ‘’heat island’’ contidas
em artigos entre o período de 2012 a 2020. Os termos conectores (and e or) de operação
booleana são de combinação estratégica restritiva e aditiva do diagrama PICOS.
Salienta-se aqui que o período de buscas indicado se refere a todo período desde o
lançamento da metodologia das ZCL por Stewart e Oke (2012) até agosto de 2020. Para
seleção e exclusão dos trabalhos para a próxima fase do processo, optou-se pelos seguintes
fatores:
i.

Pesquisas publicadas em periódicos avaliados por pares;

ii.

Pesquisas publicadas em português/inglês;

iii.

Pesquisas sobre ICU e ZCL;

iv.

Pesquisas publicadas na última década (2012 – 2020), até a data de busca (15 de
agosto de 2020).
A busca foi feita no dia 15 de agosto de 2020 e localizou-se 167 trabalhos por meio

das referidas palavras-chave e, a partir destes, fez-se a leitura de todos os títulos, com a
finalidade de selecionar trabalhos para a próxima fase, seguindo os critérios anteriormente
citados e a possível condição de responder à pergunta da pesquisa. Selecionou-se então, 65
títulos que pudessem responder à pergunta da Pesquisa. Selecionados estes 65 trabalhos a
partir do título, foram feitas as leituras dos seus referidos resumos e após a leitura destes, fezse a seleção/exclusão com base nos critérios já citados, restando 32 trabalhos para leitura
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completa. Desses 32 trabalhos selecionados para leitura completa, foram excluídos 6,
restando 26 para compilação de dados que compõem os resultados desta revisão.
Dos 26 trabalhos selecionados, coletou-se de cada estudo os seguintes dados:
autores, ano de publicação, periódico, objetivo da pesquisa, local de estudo, zona climática
(polar norte ou sul, temperada norte ou sul e tropical norte ou sul), continente (América do
Norte, América Central, América do Sul, Europa, África, Ásia, Oceania, Antártica). Além disso,
obteve-se das pesquisas a medição microclimática (sim ou não), qual a metodologia de
classificação das ZCL empregada, qual a metodologia adotada para identificação e
classificação dos episódios de ICU, qual metodologia empregada para definição da
intensidade da ICU e, por fim, quais foram as principais contribuições do estudo.
Com base no tamanho da amostra aqui analisada (26 trabalhos selecionados) os
dados coletados foram tabulados em planilha Microsoft Excel® e foi possível verificar a
tendência de determinadas implicações das pesquisas por meio de meta-análise.

3. Resultados e discussão
3.1 Apresentação dos dados
A presente pesquisa objetivou compreender a influência das ZCL na intensidade e
ocorrência da ICU, mediante critérios de pesquisa, conforme apresentados no método.
Buscou-se por compreender o padrão de publicações a partir de 2012 para os
trabalhos selecionados por meio da leitura completa. Na tabela 01 refere-se ao ano da
publicação, autores, periódicos e o local de estudo.
Tabela 1 - Base bibliográfica consultada no processo de revisão sistemática
Ano da
publicação
2020
2020
2018
2020
2018
2018
2017
2020

Autores
Ochola et al.,
Dian et al.,
Richard et al.,
Maharoof;
Eammnuel;
Thonsom
Shi et al.,
Perera; Emmanuel.
Yang et al.,
Yang et al.,

www.xivsbcg.com

Periódico

Local do Estudo

Urban Climate
Urban Climate
Urban climate

Nairobi, Kênia
Budapeste
Dijon (França)

Urban climate

Glasgow

Urban Climate
Urban Climate
Procedia Engineering
Applied Energy

Hong Kong
Colombo
Nanjing, China
Nanjing
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2019

Huang; Wang.

2018

Perera;
Emmanuel.

2018

Geletic et al.,

2018

Wang et al.,

2018

Kim; Gu; Kim.

2019

Huang; wang.

2020

Liu et al.,

2020

Zhou et al.,

2019

Quan.

2020
2018

Yang et al.,
Quanz et al.,
Molnár;
Gyonggyosi; Gal.

2019
2019

Vandamme et al.,

2020
2019

ISPRS
Journal
Photogrammetry
Remote Sensing

of
and

Urban Climate
Science
Total
Environmental
ISPRS
Journal
of
Photogrammetry
and
Remote Sensing
Sustainable Cities and
Society
Journal of Environmental
Management
Urban Climate
Sustainable Cities and
Society
Environmental Science
and Engineering
Applied Energy
Climate
Theoretical and Applied
Climatology
Application of Remote
Sensing
in
Urban
Climatology
Sustainability
Sensors

Chen; Zheng; Hu.
Shi; Xiang; Zhang
Pacific; Rama;
2019
Urban Climate
Marin.
Fonte: Organizado pelos autores.

Wuhan, China Central
Sul da Ásia da Índia, Paquistão,
Bangladesh, Sri Lanka e Nepal
Brno, República Tcheca
Phoenix, Arizona e Las Vegas, Nevada
Estados Unidos Houston, Texas.
Wuhan, localizada no centro da China
Harbin,Xi'na,Nanjing,Guangzhou,Kunmin
g
Sendai, Japão
Pequim, China
Nanjing
Berlim, Alemanha
Szeged, Hungria
Kunming (China)
Chenzhou, China
Guangzhou
Belenzinho, SP

Conforme podemos analisar na tabela 2 a contagem anual das publicações para o
período (2012-2020), o qual aponta para a maioria destas publicações no ano de 2018, com
um total de 35% dos trabalhos (N=9), 31% em 2019 (N=8), 31% (N=8) em 2020 e em 2017 o
total de 4% (N=1).
Tabela 2 - Contagem anual de publicações
ANO DE PUBLICAÇÃO
N = 26
2020
8
2019
8
2018
9
2017
1
Fonte: Organizado pelos autores.

www.xivsbcg.com

%
31
31
35
4

ISSN: 2764 - 1805
517

Em relação às ZCL dos estudos analisados (tropical hemisfério norte -HN, tropical
hemisfério sul - HS, temperado hemisfério norte - HN), sendo que 4% deles localizam-se em
zona tropical HN (N=4), os outros 8% ficam em zona tropical HS (N=2) e grande parte com
mais intensidade corresponde a 77% na zona temperado HN (N=20).
O total representa a somatória dos resultados das três zonas climáticas em cada
local de estudo, pois os resultados obtidos foram verificados estatisticamente significantes,
indicando um número maior de pesquisas na zona climática temperada do hemisfério norte.
A tabela 3 apresenta a síntese dos testes de independência utilizados.
Tabela 3 – Zona Climática
Tipo Climático
N = 26
Tropical Hemisfério Norte
4
Tropical Hemisférios Sul
2
Temperado Hemisfério Norte
20
Fonte: Organizado pelos autores.

%
4
8
77

Seguindo a linha de pesquisa no que diz respeito às medições climáticas em campo
houve um total de 42% (N=11) (MAHAROOF; EAMMNUEL; THONSOM. 2020; RICHARD, et
al., 2018; KOTHAKAR e BAGADE, 2018; KIM; GU; KIM, 2018; LIU, et al. 2020; SHI, et al.,
2018; ZHOU, et al, 2020; PACIFIC; RAMA; MARINS, 2019; QUANZ, et al., 2018; YANG, et
al., 2017; YANG, et al., 2020) dos trabalhos realizaram medições por meio do uso de estações
meteorológicas completas ou sensores portáteis. Enquanto que, 54% das pesquisas não
utilizaram essa metodologia de coleta de dados em campo de (N=14) (CHEN; ZHENG; HU,
2020; DIAN, et al., 2020; GELETIC, et al., 2019; HUANG e WANG, 2019; MOLNÁR;
GYONGGYOSI; GAL, 2019; OCHOLA, et al., 2020; PERERA e EMMANUEL, 2018; QUAN,
2019; VANDAMME, et al., 2019; SHI; XIANG; WANG, et al., 2018; ZHANG, 2019 como
podemos observar na tabela 4.
Tabela 4 - Porcentagem de estudos que realizaram ou não medições microclimáticas
Medições microclimáticas
N = 26
%
Sim
11
42
Não
14
54
Fonte: Organizado pelos autores.

Este levantamento evidencia uma tendência de diminuição das medições
microclimáticas realizadas em campo, devido a disponibilização de acesso cada vez maior
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em relação as tecnologias e dados secundários provenientes de modelagem, estimativas e
sensoriamento remoto cada vez mais precisos e que se aproximam dos resultados de
medições em campo.
No que se refere à metodologia de classificação das ZCL (Tabela 5) 85% dos autores
utilizaram o WUDAPT (N=22) (CHEN; ZHENG; HU, 2020; DIAN, et al., 2020; GELETIC, et al.,
2019; HUANG; OUWANG, 2019; KOTHAKAR e BAGADE, 2018; LIU, et al., 2020;
MAHAROOF; EAMMNUEL; THONSOM, 2020; MOLNÁR; GYONGGYOSI; GAL, 2019;
OCHOLA, et al., 2020; PACIFIC; RAMA; MARINS, 2019; PERERA; EMMANUEL, 2018;
QUAN, 2019; RICHARD, et al., 2018; SHI; XIANG e ZHANG, 2019; VANDAMME, et al., 2019;
SHI, et al., 2018; KIM; GU; KIM, 2018; WANG, et al., 2018; ZHOU, et al., 2020;). Já o (N=4)
corresponde a 15% das pesquisas que utilizaram o mapeamento de cobertura do solo
tradicional (GELETIC, et al., 2019; QUANZ, et al., 2018;
Tabela 5 - Metodologia de classificação das ZCL
Metodologia de classificação das ZCL
N = 26
WUDAPT
22
Uso e cobertura do solo (tradicional)
4
Fonte: Organizado pelos autores.

%
85
15

Por meio desta análise verifica-se um número significativo de pesquisas que fizeram
uso do método WUDAPT, o que reafirma a tendência das pesquisas na utilização de novas
metodologias apoiadas em tecnologias de sensoriamento remoto e dados secundários
demonstrando eficiência destes métodos na obtenção dos resultados. O projeto WUDAPT
concentra-se na criação de um banco de dados global sobre as cidades, adequado para
estudos de clima urbano, e está em constante aprimoramento e desenvolvimento (CHING, et
al., 2019).
Quanto a metodologia para identificação e classificação das ICU, 58% utilizaram o
canal termal para identificar diferenças de temperatura em ambiente urbana e rural (N=15)
(CHEN; ZHENG; HU, 2020; DIAN, et al., 2020; GELETIC, et al., 2019; HUANG e WAN, 2019;
HUANG e OUWANG, 2019; MOLNÁR; GYONGGYOSI; GAL, 2019; OCHOLA, et al., 2020;
PACIFIC; RAMA; MARIN, 2019; VANDAMME, et al., 2019; SHI; XIANG; ZHANG, 2019;
WANG, et al., 2018; YANG, et al., 2017; ZHOU, et al., 2020), em relação a diferença da
temperatura urbana e rural por meio de medições foram analisados que 12% (N=3) (GELETIC,
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et al., 2018; LIU, et al., 2020; QUAN, 2019) dos trabalhos que utilizaram o canal termal para
calcular e analisar a anomalia da temperatura obteve a porcentagem de 27% (N=7)
KOTHAKAR e BAGADE, 2018; KOTHARKAR, et al., 2018; KIM; GU; KIM, 2018; QUANZ, et
al., 2018; RICHARD, et al., 2018; YANG, et al., 2020) por fim, trabalhos que utilizaram-se
transecto móvel para identificar e classificar as ICU foram 4% total de (N=1) (SHI, et al., 2018)
expressamente demostrado na tabela 6.
Tabela 6 - Metodologia para identificação e classificação das ICU
Metodologia para identificação e classificação das
N = 26
ICU
Canal termal
15
Diferença da temperatura (medições urbano/rural)
3
Canal termal e anomalia da temperatura
7
Transecto móvel
1
Fonte: Organizado pelos autores.

%
58
12
27
4

Na análise da metodologia para definição da intensidade da ICU (Tabela 7) podemos
observar que a maior parte das pesquisas utilizou a comparação entre dados rurais e urbanos,
sendo 65%, portanto (N=17) (CHEN; ZHENG; HU, 2020; GELETIC, et al., 2018; HUANG e
WANG, 2019; KOTHARKAR, et al., 2018; LIU, et al., 2020; MAHAROOF; EAMMNUEL;
THONSOM, 2020; MOLNÁR; GYONGGYOSI; GAL, 2019; OCHOLA, et al., 2020; PERERA e
EMMANUEL, 2018; QUAN, 2019; QUANZ, et al., 2018; SHI; XIANG; ZHANG, 2019;
VANDAMME, et al. 2019; ZHOU, et al., 2020; YANG, et al., 2017; YANG, et al., 2020;),
seguidas por pesquisas que utilizaram a estimativa de temperatura do ar a partir de imagens
de satélites referentes a temperatura de superfície correspondem a 31% (N=8) (CHEN;
ZHENG; HU, 2019; DIAN, et al., 2020; HUANG; OUWANG, 2019; KOTHAKAR; BAGADE,
2018; KIM; GU; KIM, 2018; RICHARD, et al., 2018; PACIFIC; RAMA; MARIN, 2019; WANG,
et al., 2018), enquanto apenas 4% das pesquisas (N=1) (SHI, et al., 2018) utilizaram o método
de medição por meio de transecto móvel urbano/rural para definir a diferença e intensidade
da ICU.
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Tabela 7 - Metodologia para definição da intensidade da ICU
Metodologia para definição da intensidade da ICU
N = 26
Comparação entre dados rurais e urbanos (dados
17
primários e/ou secundários)
Estimativa de temperatura por satélite
8
Transecto móvel urbano/rural
1
Fonte: Organizado pelos autores.

%
65
31
4

3.2 Discussão dos Resultados
A presente revisão da literatura apontou para uma determinação da diferença entre
a temperatura de superfície observada por satélite nas diferentes ZCL, o que pode ser
evidenciado nos trabalhos de Ochola et al., (2020); Maharoof; Eammnuel; Thonsom (2020);
Yang et al., (2020); Kothakar; Bagade (2018); Wang et al., (2018); Kim; Gu; Kim (2018); Quan
(2019); Yang et al., (2020); Pacific; Rama; Marins (2019), enquanto, Dian et al., (2020); Shi et
al., (2018); Chen; Zheng; Hu (2019); Kotharkar et al., (2018); Liu et al., (2020); Shi; Xiang;
Zhang (2019) apontam para as diferenças da intensidade das ICU em relação a ilha de calor
de superfície urbana por meio de dados de temperatura de superfície nas diferentes ZCL.
Esses resultados demonstram a contribuição das ZCL na intensidade das ICU por meio de
dados de temperatura de superfície e de temperatura do ar.
Já nos trabalhos de Richard et al.,(2018); Huang; Wang, (2019); Yang, et al., (2017);
Zhou et al., (2020); Vandamme et al., (2019) apontaram em seus estudos para a necessidade
da criação de uma tipologia destinada a analisar as temperaturas rurais e urbanas tanto por
meio das ZCL quanto por meio das Zonas Climáticas Urbanas (ZCU) com uso de uma
ferramenta do Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), combinando dados do Corine
Land Cover (CLC) uma metodologia que objetiva produzir uma cartografia de ocupação e uso
do solo nos países na União Europeia (UE) que poder ser associados ao banco de dados
WUDAPT, tornando-se relevantes para analisar e discriminar diferentes resultados de
temperatura de superfície e do ar em relação aos espaços e as estruturas, sendo a tipologia
mais aplicável em contextos mundiais a das Zonas Climáticas Locais. Porém, Perera e
Emmanuel (2018) sugerem a criação de subclasses de ZCL baseadas na topografia como
melhor forma de categorizar as diferenças intraurbanas, o que pode refletir na determinação
dos limites das ICU.
No entanto, apenas os estudos de Geletic et al., (2018), Huang e Ouwang, (2019),
Quanz et al., (2018), Molnár, Gyonggyosi e Gal (2019), Chen, Zheng e Hu (2020) apontaram
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para uma correlação positiva entre as ZCL e a intensidade das ICU, respondendo, em parte,
a questão central dessa pesquisa.

4. Considerações Finais
Por meio de uma extensa pesquisa sistemática da literatura apresentada no presente
trabalho, buscou-se responder a seguinte pergunta “Qual é a influência das Zonas Climáticas
Locais (ZCL) na intensidade e ocorrência das Ilhas de Calor Urbanas (ICU)?”, destacando a
relevância da metodologia WUDAPT. Foi possível verificar que as variações da temperatura
intraurbana se estabelecem a partir das diferentes tipologias urbanas e rurais de uso,
ocupação, morfologia, densidade e estrutura urbana, as quais são definidas e categorizadas
por meio das Zonas Climáticas Locais (ZCL) e evidenciou-se assim, a elevação da
temperatura de uma área urbana quando comparada a uma zona rural. A divisão das
tipologias urbanas e rurais em ZCL é, portanto, justificada tanto em bases físicas quanto
empíricas.
Em relação a ocorrência das ICU, todas as pesquisas levantadas apontaram para uma
relação direta entre as ZCL de tipologias urbanas e formação das ICU. Essa classificação,
apoiada em diversos resultados de pesquisas aqui analisados, configura-se como importante
contribuinte na identificação das ICU bem como na definição da intensidade deste fenômeno
do clima urbano, evidenciadas pela alta correlação de suas diferentes tipologias com a
elevação e/ou diminuição das temperaturas do ar e de superfície por meio de transecto móvel
e dados de imagens dos satélites.
A metodologia empregada nesta revisão sistemática, apoiada no diagrama PICOS
para a definição dos parâmetros de busca dos artigos científicos, mostrou-se eficiente e
adequada para a resolução da questão levantada.
Portanto, sugere-se que pesquisas futuras analisem de forma ainda mais completa e
ampla nas diferentes plataformas, buscando ainda mais trabalhos acerca da referida temática
e que estes sejam incluídos à base de dados aqui apresentada, com a finalidade de aumentar
as evidências quanto o uso das ZCL na ocorrência e intensidade das ICU, a fim de melhorar
as estratégias de pesquisa para o adequado planejamento urbano.
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A SAZONALIDADE PAISAGÍSTICA E DA INTENSIDADE DA ILHA DE CALOR DE
SUPERFÍCIE EM SINOP/MT1
LUIS FLÁVIO DE ARAÚJO2
MARGARETE CRISTIANE DE COSTA TRINDADE AMORIM3
VINCENT DUBREUIL4
RESUMO
A materialização das relações sociais possibilita a alteração de elementos naturais e das
propriedades paisagísticas, mesmo que temporária. Essa alteração permite a gênese de
fenômenos como a ilha de calor urbano de superfície, que pode ser mensurada por meio de
técnicas de sensoriamento remoto e correlacionada com as propriedades paisagísticas do
local, condições climáticas regionais e sazonalidade de certas atividades socioeconômicas. O
presente trabalho tem por objetivo analisar as relações entre as intensidades das ilhas de
calor superficiais, as características da cobertura vegetal e as propriedades paisagísticas
sazonais para a cidade de Sinop/MT, em dois episódios representativos das características
climáticas locais e das atividades socioeconômicas desenvolvidas na região (19/01/2018 e
07/09/2018). Para isso foram utilizadas as imagens de satélite e visitas in loco, para a
classificação da paisagem. De maneira geral, os resultados encontrados apontam a
sazonalidade da espacialização da ilha de calor superficial, mediante as condições
atmosféricas regionais e a utilização do entorno rural.
Palavras-chaves: Ilha de calor de superfície; NDVI; Sinop (MT).
ABSTRACT
The materialization of social relations enables the alteration of natural elements and landscape
properties, even if they are temporary. This alteration allows the genesis of phenomena such
as the surface urban heat island, which can be measured through remote sensing techniques
and correlated with the local landscape properties, regional climatic conditions and seasonality
of certain socioeconomic activities. This paper aims at analyzing the relations among the
intensity of superficial heat islands, the characteristics of the vegetal cover and the seasonal
landscape properties in the city of Sinop/MT, in two representative episodes of local climatic
characteristics and the socioeconomic activities developed in the area (19/01 and 07/09/2018).
In order to classify the landscape, satellite images were used, as well as in loco visits. Overall,
the found results point to the seasonality of spatialization of the superficial heat island in face
of regional atmospheric conditions and the use of the rural surround.
Keywords: Surface urban heat island; NDVI; Sinop (MT).
Este trabalho apresenta resultados parciais da dissertação intitulada “Ilhas de calor em Sinop – MT:
análise das características térmicas em conjunto com os aspectos socioeconômicos e ambientais”.
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1. Introdução
As relações sociais ao se materializarem no espaço por meio das formas, sobretudo
as urbanas, tendem a alterar as propriedades ambientais e consequentemente a paisagem.
Entende-se por paisagem o “conjunto de formas que, num dado momento, exprime as
heranças que representam as sucessivas relações localizadas entre homem e natureza”
(SANTOS, 2002, p. 103), que apresentam dinamicidade, geridas por lógicas, práticas e
apreendidas de acordo com a vivência de seu observador.
As alterações mencionadas podem ser sazonais ou permanentes, e deixam marcas
no sistema ambiental que se reorganiza e manifesta novos fenômenos. No âmbito das
cidades, a substituição da vegetação, a inserção de novos materiais, e a nova rugosidade,
possibilitam a configuração de fenômenos como a ilha de calor, em que a temperatura das
áreas urbanas se apresentam mais aquecidas do que o entorno rural, mediante a relação dos
novos elementos superficiais com os elementos climáticos (MONTEIRO, 1975; OKE, 1987;
AMORIM, 2020).
A manifestação, na temperatura do ar, das mudanças de fluxos e características
superficiais podem ser analisadas em distintas escalas espaciais e temporais. Os estudos de
Dubreuil et al. (2003) e Dubreuil, Delahaye e Le Strat (2010), ilustram o fato mencionado, ao
analisarem o campo térmico de Sinop em anos distintos – com fases de consolidação urbana
diferentes – e em horários diferentes, mas, constatando diferenças térmicas noturnas entre o
espaço urbano de rural entre 3 °C e 6 °C, em episódios de inverno.
Nos espaços rurais, a sazonalidade dos cultivos, sobretudo na produção de
commodities, não só modificam as propriedades paisagísticas do local, mas também alteram
– temporariamente – os mecanismos que outrora vigoravam, permitindo a observação da
reorganização de fluxos, como o energético e a temperatura de superfície.
Como apontado por Jensen (2009), todo objeto com temperatura acima de zero grau
absoluto (0K) emite energia eletromagnética no infravermelho termal que pode ser mensurada
por sensores instalados em satélites. Logo, as alterações nos espaços rurais e urbanos,
podem ser aferidas pela temperatura da superfície, por meio de análises como a identificação
da surface urban heat island – ilha de calor de superfície urbana (OKE, 1995). Esse fenômeno
ocorre devido às diferenças da temperatura da superfície urbana e do solo rural, originada
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pelas propriedades de absorção e emissão de energia dos materiais, e elementos que
compõem estas áreas.
Diversos estudos já discorreram sobre este tema, tais como, Amorim et al. (2009),
Ugeda Júnior (2011), Rampazzo (2015), Porangaba e Amorim (2019), dentre outros. Os
referidos estudos apontaram as relações das características superficiais de diferentes cidades
com a distribuição da temperatura de superfície e as intensidades das ilhas de calor, bem
como o papel fundamental da vegetação como ferramenta para atenuar esse fenômeno.
O presente trabalho tem por objetivo analisar as relações entre as intensidades das
ilhas de calor superficiais, as características da cobertura vegetal e as propriedades
paisagísticas sazonais para a cidade de Sinop/MT, em dois episódios representativos das
características climáticas locais e das atividades socioeconômicas desenvolvidas na região
(19/01 e 07/09/2018).
1.1 Área de estudo
A cidade de Sinop, está localizada na porção norte de Mato Grosso (Figura 1) sobre
a unidade geomorfológica do Planalto dos Parecis, caracterizada pela altimetria homogênea
e consideráveis redes de drenagem (BRASIL, 1980). No âmbito climático, que rege atividades
importantes – como o calendário agrícola – a área se caracteriza pelo tipo climático Aw, sendo
quente com chuva de verão e estação seca no inverno, com máximo de precipitação entre
janeiro e fevereiro (DUBREUIL et al., 2018).
A implantação e consolidação de seu núcleo urbano, remonta aos projetos estatais
de “ocupação” e integração da Amazônia junto à economia nacional, dentro do Programa de
Integração Nacional – PIN, criado na década de 1970, que viabilizou a infraestrutura (por meio
da construção da BR – 163) e facilitou a distribuição de terras ao longo das rodovias federais;
e do PRODETERRA – Programa de Distribuição de Terras e de Estímulo à Agroindústria do
Norte e Nordeste. Tais programas viabilizaram os projetos de colonização particulares, no
norte e leste de Mato Grosso, bem como forneceram as bases para a consolidação do
agronegócio.
A implementação gradual do plano urbanístico, idealizado pela colonizadora SINOP
(Sociedade Imobiliária Noroeste do Paraná), iniciou-se na instalação funcional de suas
quadras, isto é, na separação das áreas de acordo com a sua função (residencial, comercial,
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industrial, serviços comuns), bem como na orientação da alocação dos compradores que
chegavam, objetivando acelerar a consolidação da cidade e evitar a ocupação ilegal dos lotes.
Tais movimentos possibilitaram uma acelerada reocupação do espaço, com a característica
de privilegiar as habitações, pastagens e campos cultivados em detrimento da vegetação
arbórea inicial, como apontado por Clairay e Dubreuil (2002) e Dubreuil et al. (2003), que
aliados a introdução e direcionamento nacional para a produção e comercialização de
commodities, como a soja, a partir de 1988, possibilitou a consolidação de Sinop e as distintas
formas e características construtivas/paisagísticas que a compõem.
A Figura 1, destaca pontualmente a predominância de cinco classes de propriedades
construtivas e paisagísticas de Sinop e os principais eixos de expansão urbana associados
aos novos agentes produtores do espaço urbano, por meio de empreendimentos como
loteamentos/residenciais abertos/fechados de alto/baixo padrão. O Quadro 1 detalha as
características das propriedades construtivas/paisagísticas de Sinop, por meio da descrição
da forma, função e localização de cada classe, e a sua representação visual aérea.
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Figura 1 - Localização, propriedades construtivas e principais eixos de expansão de Sinop/MT

Propriedades construtivas/paisagísticas

1 Áreas compactas de baixa elevação (LCZ 3)
2

Áreas compactas de baixa elevação com
vegetação (LCZ 3B)

3 Áreas de construções espaçadas (LCZ 6)
4 Grandes construções de baixa elevação
(LCZ 8)

5 Áreas cultiváveis (LCZ DF)
Eixos de expansão
Oeste

Leste

Sudoeste

Nordeste

Sudeste

Representações
Arruamento
Rodovias

Quadro 1 - Descrições das propriedades construtivas/paisagísticas de Sinop
Propriedades
construtivas/

Descrição

Vista aérea

paisagísticas
Forma: Densamente construída, com edifícios baixos e pequenos
Áreas

(inferior a 4 pavimentos). Predomínio de materiais construtivos

compactas de

pesados (cimento, pedra, tijolo) e telhados cerâmicos, fibrocimento

baixa

e zinco. Apresenta cobertura da terra pavimentada, com poucas

elevação

exceções, com pouca ou nenhuma vegetação arbórea. Função:

(LCZ 3)

Comercial e residencial. Localização: Concentrada na área central
da cidade.

Áreas
compactas de
baixa

Forma: Densamente construída, com edifícios baixos e pequenos
(inferior a 4 pavimentos). Predomínio de materiais construtivos
pesados (cimento, pedra, tijolo) e telhados cerâmicos, fibrocimento
e zinco. Apresenta cobertura da terra pavimentada, bem como
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elevação com

áreas permeáveis (quintais e jardins), com presença de vegetação

vegetação

arbórea espaçada. Função: Residencial. Localização: Distribuída

(LCZ 3B)

na porção norte da malha urbana e pouca presença ao sul.
Forma:

Construções

espaçadas,

com

média

densidade

Áreas de

construtiva. Edifícios baixos (não atingindo 4 pavimentos), de

construções

materiais pesados (tijolo, pedra, cimento) e telhados cerâmicos.

espaçadas

Árvores dispersas e áreas permeáveis (quintais, jardins e áreas

(LCZ 6)

não construídos). Função: Residencial. Localização: Distribuída
nas porções sul, norte e oeste (área de expansão).
Forma:

Grandes
construções
de baixa
elevação
(LCZ 8)

Construções

alongadas,

neste

caso

com

certo

espaçamento entre elas. Edifícios baixos (não atingindo 4
pavimentos), de materiais pesados (tijolo, blocos, pedra, cimento)
e telhados com estruturas metálicas e folhas de zinco ou
fibrocimento. Pode apresentar áreas permeáveis e árvores, no
entanto predomina a pavimentação. Função: Comercial e
industrial. Localização: Predominantemente distribuída ao longo
da BR-163 (Setor Industrial) e eixos viários conectores.

Vegetação

Forma: Densamente arborizado. Área permeável com presença ou

arbórea

não de vegetação rasteira. Localização: Fragmentos dispersos no

densa

intraurbano e rural, associada muitas vezes ao longo de cursos

(LCZ A)

hídricos.
Forma: Área sazonalmente ocupada por vegetação rasteira ou

Áreas

solo exposto. Não apresenta pavimentação em grande extensão,

cultiváveis

assim como construções. Função: Agricultura. Localização:

(LCZ DF)

Predominante no entorno rural de Sinop, com manchas dentro das
áreas de expansão urbana.

Fonte: elaboração própria; Imagens: Google Earth.

2. Procedimentos metodológicos
Para o atendimento do objetivo proposto neste trabalho, foram elencadas quatro
etapas principais, sendo elas: o levantamento e aprofundamento bibliográfico; a coleta e
caracterização dos aspectos paisagísticos e construtivos da área de estudo; a coleta e
processamento de dados da temperatura de superfície e do índice de vegetação por diferença
normalizada (Normalized Difference Vegetation Index – NDVI) e a espacialização e análise
dos dados.
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Na primeira etapa, foram utilizados artigos, teses, dissertações, que versavam sobre
os temas abordados neste trabalho como ilhas de calor de superfície, técnicas de análise,
consolidação e produção do espaço urbano e caracterização dos aspectos socioeconômicos
e ambientais da área de estudo.
Para a caracterização e análise das propriedades paisagísticas e características
construtivas, seguiu-se as orientações de identificação e classificação de Local Climate Zones
– LCZ (Zonas Climáticas Locais), proposta Stewart (2011). A técnica permitiu o agrupamento
das características construtivas e do uso e cobertura do solo rural e urbano, nas classes
apresentadas na Figura 1 e descritas no Quadro 1, tendo como base a intepretação, quadra
a quadra, de imagens de satélite de alta resolução (Sentinel – 2), banco de imagens do Google
Earth Pro e visitas in loco para a validação das classes atribuídas. Os passos aqui
apresentados foram adaptados da proposta original, por Cardoso (2015).
A terceira etapa, se iniciou com a aquisição de imagens do satélite Landsat 8 (sensor
OLI – Operational Terra Imager e TIRS – Thermal Infrared Sensor)5, para as datas de
19/01/2018 e 07/09/2018, tendo a justificativa de abordar diferentes características climáticas
regionais e a sazonalidade da produção agrícola do entorno.
O processamento necessário para a obtenção das temperaturas de superfície foi
realizado no software ArcGIS Pro, em que, partindo dos níveis de cinza (NC), contidos na
Banda 10 (termal), e com a ferramenta Raster Calculator, houve a conversão para a radiância
espectral. A imagem resultante (radiância espectral) foi submetida a técnica de correção
atmosférica (Coll et al., 2010), por meio da calculadora atmosférica da NASA
(http://atmcorr.gsfc.nasa.gov/) de dados meteorológicos registrados em superfície (pressão
atmosférica, umidade relativa, temperatura) e altitude. Posteriormente, a imagem corrigida foi
convertida em graus Kelvin (K), sendo necessária a subtração de 273,15 de cada valor contido
nos pixels para obter a temperatura de superfície em graus Celsius (°C). Todas as fórmulas
utilizadas nestes processos, estão descritas em Amorim (2020).
De posse dos valores da temperatura superficial em graus Celsius, verificou-se as
áreas em que se faziam presentes os menores valores, independentemente do período,
sendo constatados em um fragmento florestal à SO da malha urbana (11º 55’ S e 55º 33’ O).

5

Adquiridas gratuitamente em: https://earthexplorer.usgs.gov/.
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Assim, extraiu-se a média de temperatura desta localidade para cada imagem e foi realizada
a subtração de cada pixel pelo valor encontrado, tendo então os valores de intensidade.
Para analisar a vegetação das cenas, utilizou-se o NDVI, que resulta em valores que
variam de -1 a 1, indicando a densidade, o vigor e a atividade fotossintética da vegetação
(SANTOS; NEGRINI, 1997), sendo os índices próximos a 1 representantes das melhores
condições elencadas. Enquanto os valores próximos ou iguais a -1, indicam baixa densidade,
vigor e atividade fotossintética da vegetação, representado também, áreas urbanizadas e
presença de solo exposto. Esta etapa também se deu no ArcGIS Pro, se utilizando das bandas
4 (Red) e 5 (Near Infrared) do Landsat 8, com a aplicação da equação contida e descrita em
Amorim (2020).
Em conjunto com os dados de intensidade e NDVI, foram utilizados os dados
atmosféricos para a identificação dos sistemas atuantes e da caracterização da sazonalidade
Em conjunto com os dados de intensidade e NDVI, foram utilizados os dados
atmosféricos para a identificação dos sistemas atuantes e da caracterização da sazonalidade
climática.
Por fim, para a melhor representação visual e análise e discussão dos resultados,
foram elaborados mapas com a espacialização das intensidades das ilhas de calor e com os
índices de vegetação, e gráficos das intensidades das temperaturas dos dois períodos, para
comparar as diferenças. Como forma de qualificar os resultados obtidos, foram aplicadas
análises estatísticas, com destaque para as medidas de tendência central (moda), frequência
e correlação de Pearson (r) para os valores de intensidades e NDVI.
3. As modificações sazonais na paisagem e na ilha de calor de superfície
Como já abordado em diversos estudos como de Oke (1995; 2017), Amorim et al.
(2009), Dubreuil et al. (2003), Rampazzo (2015), Amorim (2020), dentre outros, a
materialização das atividades humanas na produção dos espaços urbanos e rurais,
possibilitam a alteração das características físicas naturais dos locais onde se inserem, como
as propriedades paisagísticas – uso e cobertura da terra – que tende a influenciar em
fenômenos como o balanço hídrico e energético, e seus desdobramentos.
Nos espaços urbanos, as modificações e transformações das características naturais
tendem a se manterem por um longo período, com alterações pontuais originadas de projetos
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intervencionistas, que de certo modo, objetivam a melhoria da qualidade ambiental. Em
contrapartida, os espaços rurais apresentam características que possibilitam a complexidade
da paisagem e suas propriedades, com um certo ritmo derivado das atividades
socioeconômicas que neles se encontram.
No aprofundamento das características citadas anteriormente, percebe-se que, na
escala anual, a paisagem urbana consolidada apresenta pequenas modificações associadas
à inserção ou supressão de vegetação, a fenologia das espécies vegetais e a retirada da
vegetação rasteira de lotes urbanos que ainda não apresentam edificações. Por outro lado,
na área rural, as alterações sazonais variam de acordo com as atividades desenvolvidas,
tendo como exemplo um local em que há a predominância de usos recreativos e da pecuária,
nota-se a presença de elementos naturais como vegetação rasteira, arbustiva e arbórea que
se modificam temporariamente face às suas propriedades fenológicas e as características
climáticas regionais.
No entanto, ao ser base de atividades agrícolas sazonais, sobretudo na produção de
gêneros de commodities, a paisagem rural tende a se alterar pautada pelo calendário agrícola
e legislação, ora apresentando vegetação (espécies cultivadas), ora com solo exposto
(derivado do preparo do solo e vazio sanitário). Tomando como exemplo a produção de soja,
tem-se o período de desenvolvimento até a colheita, a presença da vegetação desenvolvida
e com boa atividade fotossintética, e a circulação de maquinários e pessoas. Com o fim da
colheita das safras e entressafras, e obrigatoriedade do vazio sanitário, a vegetação é
substituída por solo exposto, compondo uma nova paisagem rural que se mantém até a
preparação e etapas da próxima safra.
Essa característica de ciclicidade da paisagem rural tende a vigorar por um longo
tempo, até o momento em que a rentabilidade da produção e demais fatores deixam de ser
satisfatórios, sendo então estes espaços incorporados à lógica da produção da cidade e suas
propriedades paisagísticas alteradas até apresentarem a pouca variação sazonal do urbano.
Os fatos expostos apresentam observações relevantes ao serem associadas com a
interação entre os materiais construtivos, cobertura e uso da terra, e os mecanismos de troca
energética (radiação, absorção, refletância) e a capacidade térmica dos materiais, pois,
evidenciam, por meio da temperatura de superfície, a influência das atividades humanas na
estrutura ambiental e consequentemente, na paisagem.
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Com base nas características da morfologia urbana de Sinop/MT, das atividades
agrícolas e da sazonalidade climática regional, apresenta-se a Figura 2, em que estão
representadas a intensidade da ilha de calor de superfície, o NDVI e a composição colorida,
para as datas de 19/01 e 07/09/2018.
A justificativa de se analisar uma imagem do mês de janeiro (19/01/2018), reside no
fato dele apresentar características do ritmo climático regional, associado a condições
atmosféricas que possibilitam elevados totais pluviométricos, devido, principalmente, a
atuação da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) e a massa equatorial continental
(mEc). Outro elemento fundamental no processo de escolha, foi o período sazonal agrícola
do entorno, que em janeiro, se associa ao fim da colheita de soja e início da semeadura da 2ª
Safra do Milho e do algodão.
Já no mês de setembro (07/09/2018), predominam as características dos sistemas
atmosféricos que proporcionam mecanismos regionais de estabilidade, como a massa tropical
atlântica (mTa) e a massa tropical atlântica continentalizada (mTac). No que se relaciona ao
calendário agrícola das espécies cultivadas, a paisagem rural encontrada na data do
imageamento fica a cargo do solo exposto derivado do vazio sanitário – imposto por legislação
estadual – e do início da preparação do solo para a nova safra.
Partindo das justificativas mencionadas acima e da espacialização do NDVI, contida
na Figura 2, tem-se a explicação do motivo que possibilita a concentração de valores elevados
para a data de janeiro, principalmente, nas porções oeste e leste da imagem, onde predomina
as áreas cultiváveis, tendo os valores distribuídos, principalmente, entre 0,71 e 0,9. A
confirmação do uso do solo para cultivo, pôde ser confirmada, também, com a da composição
colorida (RGB 432).
Nota-se também que, para além das áreas cultiváveis, a tonalidade representativa
dos valores mais elevados (de 0,71 a 0,9), predomina nas localidades que apresentam
vegetação arbórea densa, como os parques urbanos e as reservas florestais. Essa
característica indica que a vegetação, arbórea ou não, se encontra em intensa atividade
fotossintética que propicia seu desenvolvimento e presença na paisagem.
Ao se considerar esta mesma análise para o mês de setembro, é possível constatar
um rearranjo da espacialização dos valores de NDVI, tendo a predominância do intervalo de
0,11 a 0,3 para as localidades representativas das áreas destinadas aos cultivos e queda
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geral dos valores do índice. Embora as áreas de vegetação arbórea densa se enquadrem no
cenário de redução de NDVI, quando comparada com os dados de janeiro, ainda apresentam
valores elevados em comparação com a malha urbana e as áreas cultiváveis, estando
distribuídos entre 0,51 e 0,7.
Na comparação do NDVI espacializado para as áreas cultiváveis, tem-se em janeiro
(19/01) a concentração de 67,2% dos valores distribuídos entre 0,71 e 0,9 (sendo a moda
igual a 0,84) e 19,2% entre 0,51 e 0,7 (sendo a moda igual a 0,67). Já para setembro (07/09),
há a distribuição de 90% dos dados no intervalo de 0,11 a 0,3 (com a moda em 0,24) e 8,3%
entre 0,31 e 0,5 (com a moda em 0,34).
Diferentemente do entorno rural, a malha urbana e seus componentes (inseridos os
eixos de expansão) apresentaram classes de NDVI com pouca ou nenhuma variação,
garantindo a sua característica de estabilidade, pois, independentemente do período, os
valores estiveram distribuídos no intervalo de -0,9 a 0,3, com exceções pontuais nos locais
com presença de vegetação arbórea ou rasteira (nas classes de áreas de construções
compactas e vegetação, e áreas de construções espaçadas).
Dado as características de elevada densidade construtiva e baixa presença de
vegetação – das áreas de construções de baixa elevação e da área central e comercial da
cidade – apresentaram valores entre -0,9 e 0,1, independente do período, justificando a
mesma tonalidade para as duas datas do imageamento.
Faz-se necessário apontar que, as alterações do NDVI descritas anteriormente,
também são regidas pela distribuição da precipitação, dado que a água disponibilizada no
sistema, auxilia nos mecanismos biológicos das plantas, melhorando situações de estresse,
e até mesmo nos mecanismos de trocas energéticas dos materiais com a atmosfera. Essas
alterações influenciam na espacialização da temperatura de superfície e, consequentemente,
na distribuição das intensidades.
A Figura 2, também apresenta a distribuição espacial das intensidades das ilhas de
calor superficial, tendo os valores contidos entre 0 °C (pixels com valores iguais/próximos da
média dos menores valores) e > 10 °C (tendo o limite máximo igual a 16 °C).
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Figura 2 - Distribuição sazonal e espacial das intensidades das ilhas de calor, do NDVI e
composição colorida para Sinop (19/01 e 07/09/2018)

Fonte: elaboração própria.

Em janeiro (19/01), a principal característica apresentada na espacialização dos
valores foi o padrão clássico de maior aquecimento da malha urbana (com predomínio de
valores de 9 °C a acima de 10 °C) e menor aquecimento do entorno rural, o qual apresentou
valores referentes as classes 0 e 1 °C e presença pontual de áreas com a classe 3 °C.
Tal padrão pode ser justificado por dois fatores, o primeiro, referente aos elevados
valores de NDVI contidos no entorno rural – sobretudo nas áreas cultiváveis e de vegetação
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arbórea – que, conforme debatido em Ugeda Júnior (2011), Rampazzo (2015) e Amorim
(2020), tendem a se constituírem como o foco de menores temperaturas, devidas as suas
características e interação com a energia solar. Já o segundo fator, se refere aos sistemas
atmosféricos atuantes antes e no dia da tomada da imagem, uma vez que houve a
predominância de sistemas instáveis que viabilizaram o registro de 227,8 mm nos vinte dias
anteriores a passagem do satélite, bem como a atuação da mTa nos 3 dias precedentes, que
possibilitou a dispersão de nuvens que comprometeria a qualidade da imagem.
Na comparação das intensidades mencionadas acima e as propriedades
paisagísticas da área estudada, percebe-se certa relação entre as localidades de alta
densidade construtiva e os valores acima de 10 °C, o que justifica a presença da tonalidade
de vermelho mais escuro para grande parte da malha urbana. As áreas em que se constatou
presença de solo exposto, também apresentaram maiores diferenças térmicas, devido ao fato
de que esta cobertura no período diurno se caracteriza pela maior absorção de energia e
consequente aumento na temperatura superficial, estando espacializada de forma pontual
para esta data.
Na imagem de 07/09, novamente, verificou-se mudanças significativas na
espacialização dos dados, tendo destaque a expansão territorial dos valores acima de 10 °C,
sobretudo nas áreas de solo exposto urbano e rural. Na transição entre o espaço rural e
urbano, observou-se a presença da classe de temperatura entre 9 °C e 10 °C em pequenas
faixas, e que também demarcam as áreas com propriedades associadas a grandes
construções de baixa elevação. Já a malha urbana, apresentou, predominantemente, valores
nos intervalos de 7 e 8 °C, com exceção da área central que ficou associada em grande parte
com a classe 6 °C.
No geral, com a modificação da espacialização dos valores de temperatura, obtevese um padrão destoante do verificado em janeiro, estando agora, as áreas cultiváveis e grande
parte do entorno rural mais quentes do que o espaço urbano e seus materiais, ao menos para
o horário do imageamento.
Com o intuito de analisar detalhadamente esta modificação sazonal, apresenta-se a
Figura 3 que contém a distribuição de frequência das intensidades das ilhas de calor de
superfície para as principais as classes de propriedades construtivas e paisagísticas contidas
no recorte analítico para o período chuvoso (janeiro) e pouco chuvoso (setembro).
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Figura 3 - Distribuição da frequência das intensidades das ilhas de calor para as principais
classes de propriedades construtivas/paisagísticas, nos meses de janeiro (chuvoso) e setembro
(menos chuvoso)

(LCZ 3)

Gráficos referentes a 07/09/2018

(LCZ 3B)

vegetação
(LCZ 6)

baixa elevação

Gráficos referentes a 19/01/2018

(LCZ DF)

(LCZ 8)

Áreas compactas de

espaçadas

baixa elevação com

Áreas de construções

de baixa elevação

Áreas cultiváveis

Grandes construções

Áreas compactas de

Classe

Fonte: elaboração própria.
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Inicialmente percebe-se a distribuição similar das intensidades nas áreas compactas
de baixa elevação com ou sem vegetação, para as mesmas datas, com o predomínio das
classes de acima de 10 °C para 19/01 e entre 7 e 8 °C em 07/09. Esse cenário pode ser
explicado, mediante as características semelhantes das duas áreas, como a grande
impermeabilização, alta densidade construtiva e materiais construtivos que interagem com a
energia solar e se manifestam de forma parecida.
As similaridades, no entanto, terminam ao se comparar as mesmas classes para os
diferentes episódios, sendo possível constatar uma reorganização da distribuição das
intensidades que refletem as características climáticas sazonais da região. Em janeiro, com o
acúmulo de precipitação e a disponibilidade da água no sistema, a vegetação torna-se
vigorosa, com alta taxa de atividade fotossintética e melhores condições fenológicas,
possibilitando a presença de baixos valores de temperatura superficial e fazendo oposição as
áreas construídas.
Com o intervalo de aproximadamente 60 dias de estiagem, rompido isoladamente 20
dias antes da tomada da imagem em que se verificou 41,4 mm de precipitação, tem-se nos
dados de setembro a manifestação dos impactos causados pelo estresse hídrico na
vegetação natural, tendo assim a diminuição da atividade fotossintética e seu
desenvolvimento, o que permitiu o aumento do intervalo entre a maior e a menor temperatura,
em muitos casos com valores próximos dos observados na área urbana (Figura 2 e 3).
Este contexto de alteração sazonal também pôde ser observado, em pequena
proporção, para as áreas de construções espaçadas e grandes construções de baixa
elevação, tendo como fator mediador as propriedades paisagísticas. As áreas de construções
espaçadas, os valores encontrados eram representantes das classes mais elevadas, devido
a presença de construções, contudo, a distribuição da frequência se deu de forma
diversificada, fruto da sua morfologia – edificações espaçadas com presença de áreas
permeáveis (vegetadas ou não) e presença de vegetação – havendo o deslocamento da
predominância do intervalo acima de 10 °C (19/01), para até 8 °C em 07/09.
De maneira similar, as localidades com grandes construções de baixa elevação,
também apresentou valores elevados para os dois períodos analisados, dado aos materiais
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que o compõem como as amplas construções com telhado de zinco ou fibrocimento, terrenos
pavimentados ou com solo exposto. Apresentando somente uma redistribuição da frequência
dos valores que partem da classe > 10 °C em janeiro, para as classes de até 9 °C e 10 °C em
setembro.
Devido a sazonalidade das atividades socioeconômicas e a consequente alteração
da paisagem, as áreas destinadas aos cultivos, se configuram como locais de intensas
modificações sazonais, tanto nos índices de vegetação quanto na distribuição espacial das
temperaturas superficiais. As modificações apresentam um caráter opositor, uma vez que se
parte de uma paisagem com vegetação densa e alta taxa de atividade fotossintética, para
uma condição predominante de solo exposto, tendo também a diferença de precipitação e os
mecanismos atmosféricos como mediadores.
Dito isto, verificou-se que em janeiro as áreas destinadas aos cultivos apresentaram
80% dos valores distribuídos entre as classes 0 °C e até 4 °C, com predominância para os
dois menores intervalos. Notou-se também, que dentre as classes citadas na análise, esta foi
a que apresentou o padrão de distribuição de frequência mais diversificado, sendo justificado
pelos múltiplos estágios dos cultivos, sobretudo, o avanço da colheita. Já para a imagem de
setembro, percebeu-se o predomínio de valores associados à classe de > 10 °C e expressiva
presença do intervalo de 8 a 10 °C, oriundas não só do solo exposto derivado do período de
vazio sanitário, mas também da baixa umidade do ar e do solo, bem como da capacidade
térmica e calor específico da superfície, que permite o rápido aquecimento quando interage
com a energia solar.
Em síntese, as informações apresentadas reafirmam as características identificadas
em outros estudos, assim como apresentam novos cenários oriundos das particularidades da
área de estudo. Tendo como reafirmação, a intrínseca relação entre o NDVI e a distribuição
das intensidades da ilha de calor superficial, sobretudo nas áreas cultiváveis, em que a
correlação entre as duas variáveis se deu em um coeficiente de correlação (r) igual a -0,8, isto
é, uma relação de inversão, em que enquanto uma variável decrescia a outra aumentava.
Por fim, na identificação de um padrão, tem-se uma forte relação do campo térmico
de Sinop com a atividade econômica presente no entorno rural e as características climáticas
regionais, gerando assim, no período chuvoso (e de produção) um perfil clássico de maior
aquecimento da área urbana em comparação com o rural próximo. Já no período de estiagem
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e vazio sanitário, tem-se a reorganização da espacialização das intensidades em que o rural
passa a apresentar valores próximos ao do urbano ou elevados.
4. Considerações finais
Diante do apresentado e discutido ao longo deste trabalho, afirma-se que em Sinop
as atividades socioeconômicas, sobretudo as agrícolas vinculadas a produção de
commodities, e as condições climáticas sazonais da região, são capazes de alterar – mesmo
que temporariamente – as propriedades paisagísticas, sobretudo do entorno rural, que
possibilitam a reorganização de elementos que venham a influenciar na espacialização das
intensidades das ilhas de calor superficial, indicando a interferência humana no nível
horizontal.
Ressalta-se que os valores, padrões, distribuições e alterações, aqui trabalhados,
estão relacionados com os materiais presente na superfície e sua relação com os demais
elementos, podendo apresentar diferenças quando relacionadas com a temperatura do ar e
demais elementos que configuram a ilha de calor urbana, bem como semelhanças também
podem ser encontradas.
Por fim, ressalta-se que esses estudos viabilizam discussões e reflexões iniciais
sobre as consequências das atividades humanas e os mecanismos naturais, bem como
auxiliam na preparação de investigações do clima urbano por múltiplas técnicas.
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OS ESTUDOS DE CLIMA URBANO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES DO
NORDESTE BRASILEIRO
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RESUMO
A dinâmica da expansão urbana desordenada trouxe consigo profundas mudanças nas
cidades brasileiras, principalmente pelo rápido crescimento das populações, ocasionando em
um insuficiente ou inexistente planejamento associado à sustentabilidade socioambiental, o
que ocasiona inúmeros problemas de infraestrutura, de serviços, de segregação socioespacial
e físico-ambientais, afetando diretamente a qualidade de vida dos citadinos, principalmente
aqueles das classes de baixa renda familiar. Dentre os impactos físico-ambientais, está a
alteração nos sistemas hídricos e climáticos, que atualmente começam a se manifestar nas
cidades pequenas e médias do Nordeste brasileiro, extrapolando as metrópoles e regiões
metropolitanas. O objetivo desse trabalho surgiu desse contexto, que remete à necessidade
da expansão dos estudos de clima urbano em cidades de pequenos e médios portes
nordestina, além de indicar métodos e técnicas para o auxílio de futuras pesquisas sobre a
temática. Os dados e informações foram coletados por meio da seleção e análises de teses
e dissertações disponibilizadas no catálogo da CAPES, verificando-se as pesquisas
acadêmicas relacionadas ao clima urbano das cidades do Nordeste, que não possuíssem os
grandes centros urbanos como escopo de estudo. Com os resultados obtidos, constatou-se
que houve avanço no estudo do clima em cidades pequenas e médias do ano de 2011 a 2017,
sendo um dos motivos a expansão de programas de pós-graduação em Geografia fora das
capitais.
Palavras-chave: Levantamento dos Estudos de clima urbano. Região Nordeste. Cidades
pequenas e médias.
ABSTRACT
The dynamics of disordered urban expansion brought with it profound changes in Brazilian
cities, mainly due to the rapid growth of populations, resulting in insufficient or non-existent
planning associated with socio-environmental sustainability, which causes numerous
problems of infrastructure, services, socio-spatial and physical segregation. environmental
conditions, directly affecting the quality of life of city dwellers, especially those from low-income
families. Among the physical-environmental impacts, there is the change in the water and
climate systems, which currently begin to manifest themselves in small and medium-sized
cities in the Northeast of Brazil, extrapolating the metropolises and metropolitan regions. The
objective of this work arose from this context, which refers to the need to expand studies of
urban climate in cities of small and medium sized cities in the Northeast, in addition to
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indicating methods and techniques to aid future research on the subject. Data and information
were collected through the selection and analysis of theses and dissertations made available
in the CAPES catalog, verifying academic research related to the urban climate of cities in the
Northeast, which did not have large urban centers as the scope of study. With the results
obtained, it was found that there was progress in the study of the climate in small and mediumsized cities from 2011 to 2017, one of the reasons for the expansion of postgraduate programs
in Geography outside the capitals.
Keywords: Survey of studies of urban climate. Northeast Region. Small and medium cities.

1. Introdução
O contexto dos estudos das cidades brasileiras nos últimos vinte anos, em especial
a dinâmica urbana nordestina, tem demonstrado a importância da compreensão da dimensão
urbana para além das metrópoles, ressaltando a dinâmica espacial, socioeconômica,
socioambiental, ecológica e demográfica das pequenas e médias cidades. Os estudos das
cidades médias ganharam grande ênfase no início dos anos 2000, mas aqueles voltados às
cidades pequenas são mais recentes, tomando maior amplitude apenas na última década,
segundo Santana (2011), sendo ambos na perspectiva da geografia humana. Os estudos
físico-ambientais e socioambientais de pequenos e médios centros urbanos, no contexto da
geografia física, são posteriores, principalmente em se tratando da Região Nordeste e mais
especificamente os de cunho climático. Como veremos ao longo deste trabalho.
Poucos são os trabalhos que trazem em sua composição a temática climática de
pequenas e médias cidades do Nordeste brasileiro, contudo, os novos programas de pósgraduação stricto sensu em Geografia implantados na região e sua ampliação fora das
grandes cidades nordestinas, têm impulsionado o crescimento de estudos climáticos urbanos
de cidades menores, extrapolando as regiões metropolitanas.
Estando o nordeste brasileiro situado predominantemente em ambiente semiárido,
onde o estudo sobre (des)conforto térmico é imprescindível à qualidade de vida e o
planejamento urbano indispensável à mitigação dos efeitos das altas temperaturas e baixa
umidade relativa do ar, o levantamento das pesquisas que tratam desta questão e dos
caminhos técnico-metodológicos, torna-se justificado em sua importância, pois possibilita uma
visão panorâmica e sintética da produção acadêmica atual, suas contribuições e das lacunas
a serem preenchidas com as futuras pesquisas.
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2. Metodologia
O presente trabalho se constituiu fundamentalmente em levantamento e análise
bibliográfica tendo como foco os trabalhos com o tema central voltado ao clima urbano em
cidades de pequenos e médios portes no Nordeste do Brasil e suas contribuições técnicas e
metodológicas. Analisou-se o tema, objetivos, justificativa, referencial teórico e metodologia
das dissertações e teses dos programas de pós-graduação stricto sensu em Geografia
disponibilizadas no banco de dados da CAPES. Para tanto, utilizou-se a busca por meio de
palavras-chaves e expressões, tais como: clima urbano, investigações sobre a pesquisa do
clima no Brasil, o clima urbano em pequenas e médias cidades, conforto térmico,
planejamento urbano e clima.
Utilizou-se também bibliografias que fizeram levantamento semelhante, porém em
nível nacional ou que referenciam tais trabalhos, destacando-se: Amorim (2000 e 2005);
Fialho (2009); Lima, Pinheiro e Mendonça (2012); Lucena (2019); Porangaba, Teixeira e
Amorim, (2017); Mendonça (2003); Monteiro (1990); Moura e Zanella (2012 e 2013).

3. Resultados e discussão
A publicação de Teoria e Clima Urbano em 1976 representou grande mudança e
avanço teórico-metodológico nos estudos de clima urbano na perspectiva geográfica ao
propor o Sistema Clima Urbano (S.C.U). O S.C.U. proposto por Monteiro norteou-se na
abordagem sistêmica e na percepção, integrando a análise de três subsistemas ou canais de
percepção: o termodinâmico (conforto térmico), o físico-químico (qualidade do ar) e o
hidrometeórico (impacto pluvial), o que culminou no surgimento de uma verdadeira Escola
Geográfica de Climatologia no Brasil, a “escola Monteriana” (SANT’ANNA NETO, 2004).
Segundo Lima, Pinheiro e Mendonça (2012), de 2001 a 2010, cerca de 130 teses e
dissertações relacionadas ao Clima Urbano foram defendidas nas pós-graduações em
Geografia e destas, 77 utilizaram diretamente as contribuições de Monteiro como referencial
teórico-metodológico.
Pouco mais de uma década de seu primeiro estudo, Mendonça (2003) juntamente
com Lima e Pinheiro (2012), no período de 1990 a 2010, fizeram um novo levantamento sobre
os estudos climáticos em pós-graduações de todo o Brasil. O resultado mostrou que a região
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Sudeste registrou maior quantidade de municípios investigados (ao todo foram 35), em
seguida, vieram a região Sul com 18 municípios, o Nordeste com 16, Centro-Oeste com 10 e
a região Norte com apenas 5.
No entanto, é importante ressaltar que os estudos realizados do clima urbano nas
décadas de 1970 até meados de 1990, concentravam-se em grandes metrópoles e/ou regiões
metropolitanas, especialmente na região Centro-Sul do país, onde se localizavam grandes
fluxos e aglomerações populacionais de capitais e veículos.
O rápido processo de urbanização que ocorreu no Brasil e o grande êxodo rural, a
partir da década de 1960 com auge no final da década de 1990, e retomada nos anos 2000,
modificaram as características dos fluxos políticos e econômicos, que se dinamizam e
promovem redirecionamento e reconfiguração das dinâmicas urbanas também para cidades
de médios e pequenos portes, inclusive nas regiões Norte e Nordeste. Esse
redirecionamento/reconfiguração da rede urbana provocou profundas mudanças nas cidades,
como a chegada de novos empreendimentos e atração de grande contingente populacional,
porém,

o

desenvolvimento

estrutural

não

acompanhou

o ritmo

de

crescimento

socioeconômico, assim, surgiram inúmeros problemas socioambientais.
As características acima podem ser atribuídas às diversas cidades no contexto do
semiárido nordestino, o que pode ser confirmado pelas palavras de Mendonça (2003, p.179)
sobre o processo de urbanização brasileiro, “onde uma rede de cidades pequenas, médias,
grandes e gigantescas foi rapidamente estabelecida, tendo o papel das cidades de porte
médio se realçado muitíssimo na última década, engendrando, inclusive, o conceito de
desmetropolização”.
Algumas cidades médias e pequenas passaram a programar o mesmo modelo de
desenvolvimento das metrópoles, contudo num ritmo mais acelerado de crescimento
econômico e populacional, por meio da alteração em curto prazo de elementos e fatores locais
do clima, através da criação de diferentes níveis de fluxo de energia intraurbanos do S. C. U.
(MENDONÇA, 2003), expressos nos diversos ambientes (e nas mais variadas paisagens) que
constituem a cidade: diferenças microclimáticas observadas entre os bairros, entre as áreas
com maior adensamento de construções e as mais arborizadas ou as de expansão urbana ou
próximas aos rios e lagoas.
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Outro estudo de análise sobre as metodologias utilizadas no clima urbano foi
realizado por Moura e Zanella (2012; 2013). Os autores fizeram levantamento em pósgraduações e eventos da área, mas objetivaram trabalhos apenas na região Nordeste do país
(Tabela 01).
Tabela 01 - Quantificação dos estudos de clima urbano no Nordeste do Brasil de 1980 a 2010.
Estado
Alagoas

Cidade

Trabalhos

Maceió

03

Salvador

06

Feira de Santana

04

Ceará

Fortaleza e RMF

17

Maranhão

São Luís

06

João Pessoa

05

Paraíba

Campina Grande

02

Patos

02

Recife
Teresina

06
05

Natal

09

Mossoró

01

Aracajú

01

Itabaiana

01

Bahia

Pernambuco
Piauí
Rio Grande do Norte
Sergipe

Total
...... Capitais e RM = 58 trabalhos
Fonte: Adaptado de Moura e Zanela (2012)

68
...... Demais Cidades = 10 trabalhos

Nesse levantamento, consta desde trabalhos pioneiros de Sampaio (1981), em nível
de mestrado, sobre Salvador/BA, palco de um dos primeiros estudos de caso de clima urbano
no Brasil e o trabalho de Tarifa e Vasconcellos (1982) para a cidade de São Luís/MA (Moura
e Zanella, 2013). A partir do pioneirismo destes trabalhos, há expansão dos estudos de clima
urbano somente a partir dos anos 2000, coincidindo com o aumento dos programas de PósGraduação em Geografia na região (MOURA e ZANELLA, 2013).
Por meio da análise dos estudos realizados pelos autores, percebemos grande
predominância dos trabalhos concentrados nas capitais e nas regiões metropolitanas,
inclusive nos estados de Alagoas, Maranhão, Pernambuco e Piauí. No estado de Sergipe
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foram realizados apenas 02 trabalhos, um foi realizado em Itabaiana (importante cidade para
economia estadual) e o outro em sua capital, Aracajú.
Já os estados da Bahia, Paraíba e Rio Grande do Norte, apresentam trabalhos em
maiorias nas capitais, porém em cidades interioranas que se destacam economicamente,
como é o caso de Feira de Santana (BA), Patos (PB) e Mossoró (RN). Essas cidades, por
motivos distintos, se evidenciam como cidades médias, por meio da atração de um grande
contingente populacional e investimentos econômicos (fora da capital), sobretudo, nas últimas
décadas.
O estado do Ceará, distingue-se pela quantidade de trabalhos e concentração
espacial dos mesmos, todos os 17 no contexto de Fortaleza e região metropolitana, esse
resultado mostra a força e a consolidação da pós-graduação em Geografia na capital
cearense. No entanto, os trabalhos não conseguiram abranger cidades do interior nordestino
e cearense. Como esses resultados de Moura e Zanela (2012; 2013) referiram-se até o ano
de 2010, complementou-se o levantamento, realizando uma pesquisa bibliográfica no banco
de teses e dissertações da CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior), direcionada para pós-graduação em Geografia em todo o país. Nosso objetivo foi
identificar pesquisas que tiveram como objeto de pesquisa o clima urbano em cidades
nordestinas, o período correspondente foi de 2011 a 2017. Observemos a tabela a seguir:
Tabela 02 - Dissertações e Teses sobre clima urbano de cidades do Nordeste (2011 a 2017)

Ceará

Fortaleza

07

Maranhão

São Luís

01

Cidades Médias e
Pequenas
Sobral
02
Juazeiro do Norte 01
-----

Paraíba

---

---

Campina Grande

01

01

Pernambuco

Recife

01

Olinda

01

02

Piauí

Teresina

03

Parnaíba

01

04

Mossoró

01

Caicó

01

Martins e Apodi

01

----

---

01

09

22

Estado

Rio Grande do Norte
Sergipe

Capitais e Regiões
Metropolitanas

---Aracajú

--01

Subtotais
13
Fonte: Catálogo de Teses e Dissertações (Capes, 2011-2017)
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Por meio da análise de dados dessa temporalidade (2011-2017), disponibilizados no
catálogo de teses e dissertações da CAPES, observamos que os parâmetros apresentam
poucas mudanças em relação às informações apresentadas por Moura e Zanella (2013). As
capitais continuaram sendo predominantemente área de estudo sobre a temática em análise,
o estado do Piauí com 04 trabalhos, com destaque para Teresina que foi área de estudo 03
trabalhos e Parnaíba com apenas um. Há também a inserção de estudo em novas cidades,
como o caso de Martins e Apodi, urbes do Oeste Potiguar (RN), que foram objetos de estudos
climáticos em sua relação com o estado de saúde-doença das populações urbanas, inclusive,
essa perspectiva de investigação tem se tornado presente nos trabalhos/pesquisas
produzidos no Brasil.
Com maior quantidade de estudos, novamente o Ceará se destaca com 10 trabalhos,
sua maior concentração é perceptível em Fortaleza e sua RM; porém, houve a inserção de
duas novas cidades, Sobral e Juazeiro do Norte, ambas vivenciaram a expansão demográfica
e urbana dos anos 2000 aos dias atuais devido à implantação de atividades industriais,
constituindo-se em cidades médias polos econômicos de influência regional no território
cearense.
O mestrado acadêmico em Geografia da (MAG- UVA), foi aprovado em 2011 e com
início de turmas em 2013. Diante disso, tem ampliado o número de trabalhos e pesquisas na
área da climatologia (Tabela 02), tanto que o Laboratório de Estudos Ambientais (LEA) tem
se dedicado à produção de banco de dados sobre o clima da Região do Médio Curso do Rio
Acaraú.
Quanto ao estudo do clima urbano, em nível de Mestrado, destacam-se os trabalhos
de Fonseca (2015) e Muniz (2016) que analisaram a cidade de Sobral/CE; há ainda o trabalho
de Milen (2018), que analisou a cidade de Bacabal/MA, não entrando na análise por se tratar
do ano de 2018. Em nível de graduação, frisa-se o trabalho de Gomes e Caracristi (2019).
Existe uma série de trabalhos em desenvolvimento em perspectivas de iniciação científica e
conclusão de curso.
Esses resultados estão longe de mostrar o universo dessa temática, no entanto, é
possível vislumbrar que a pesquisa do clima em cidades nordestinas tem avançado de
maneira significativa, e apesar da grande maioria dos trabalhos contemplarem o campo
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termodinâmico do SCU, observou-se aumento na utilização de equipamentos digitais e uma
variação de técnicas que vão desde a coleta primária de dados ao uso de imagens de satélite
para caracterização climática de algumas cidades.
O avanço dos trabalhos sobre clima urbano em cidades pequenas e médias indaga
a refletir sobre qual a melhor metodologia perante os objetivos, dessa forma, apresentamos a
seguir algumas técnicas e materiais que podem auxiliar no desenvolvimento de pesquisas
nesta temática.

3.2. Métodos e técnicas para estudo do clima urbano de cidades médias e pequenas no
contexto nacional
Mendonça (2009) destaca que os estudos sobre clima urbano de cidades de
médio e pequeno portes no Brasil têm como enfoque central o campo termodinâmico, isso
motivado pela sua condição de tropicalidade, que em muitos casos, eleva o desconforto
térmico. Essas cidades apresentam características geográficas distintas em relação às
grandes urbes e suas RM’s, seja pela dinâmica socioeconômica ou do próprio sítio urbano,
pois nas cidades menores há maior possibilidade de identificação e análise das paisagens
originais e as transformações socioespaciais e ambientais ocorridas tanto no espaço
intraurbano como das áreas adjacentes de expansão e rurais. Certamente algo que facilita a
compreensão da interação sociedade-natureza na construção do clima urbano,
[...] a geografia circunvizinha à cidade desempenha papel mais
preponderante na formação de seu clima urbano quanto menor ela for. Tratase, em muitos casos, de “microclimas urbanos” pontualizados dentro de um
clima de floresta, de um clima de montanha, de um clima de área agrícola
etc. (MONTEIRO; MENDONÇA, 2015, p. 97).

Nessa perspectiva, torna-se essencial seguir a expressão de Monteiro (1990) para
“adentrar a cidade e tomar-lhe a temperatura”, além da investigação dos demais elementos
climáticos, ele elenca alguns aspectos geográficos essenciais para a investigação, sendo:
a) O caráter geo-ecológico do sitio sobre o qual se assenta a cidade, expondo
as unidades morfológicas que nele se distinguem [...] b) A estrutura
(morfologia + funções) urbana, tomada não como superposição mas como
"integração" ao primitivo geo-ecológico.[...] c) De modo geral e tradicional
tratar-se-ia de dispor de um bom mapa geoecologico do sitio e, uma
pormenorizada carta do uso do solo [...] (MONTEIRO, 1990, p. 66 - 67.)
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Após seguir o método proposto por de Monteiro (1990), é necessário definir as
técnicas e os procedimentos metodológicos específicos para o prosseguimento da pesquisa,
tais como:
A) Levantamento, sistematização e análise de dados gerados por estação
meteorológica convencional fixa (análise de série temporal) – Infelizmente, nem todas as
cidades possuem essa estação fixa, mas caso a possua, é possível que haja uma longa série
histórica. Em alguns casos, a estação foi instalada numa zona rural, mas com expansão
urbana, a mesma passa a integrar aspectos dessa mudança.
Uma das possibilidades de trabalho é a análise por regressão linear, que avalia a
tendência de linearidade e a possível existência de um padrão regular de crescimento ou de
decréscimo no comportamento da temperatura, quantificando-o. A análise por variância
detecta a diferença entre médias de classes por meio dos seus intervalos de confiança
(PEREIRA FILHO et. al, 2007).
Um dos produtos dessa técnica é conseguir relacionar a influência da urbanização
sobre a atmosfera local, algo detectado por Lucena (2019) para a cidade do Rio de Janeiro.
B) Produção de dados em campo com medidas fixas (Dados Primários) – Uma das
formas de conseguir “adentrar a cidade” é o pesquisador produzir os dados dos elementos do
clima necessários aos seus objetivos. Para tal, é possível confeccionar os materiais e efetivar
coletas primárias por meio de instrumentos de medição analógicos ou digitais dispostos em
microabrigos de PVC ou de madeira; provavelmente umas das técnicas mais realizadas por
todo o país, justamente por contemplar o campo termodinâmico e ser uma das possibilidades
de menor valor financeiro.
Desse modo, Monteiro (1990) elabora, o que ele mesmo chama, de espécie de
“cartilha”, onde expõe estratégias “para a abordagem da análise do campo térmico nas
cidades brasileiras.” (p. 62), destacando que as coletas devem ser realizadas nas quatro
estações do ano, com uma espessa amostragem, o que considera ideal; no entanto, também
estabelece conjunturas mínimas, com amostragem mínima de 24 horas, contínuas ou a cada
2 horas; deverão ocorrer dois eventos de coletas em “estações opostas - verão e inverno obtidas ambas as mensurações em condições de tempo meteorológico equivalentes, em
situações relativamente neutras” (MONTEIRO, 1990. p. 62).
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Porém, nem todos têm possibilidades de trabalhar com equipamentos de coleta
contínua e automática, por isso, ainda se utiliza aparelhos analógicos e coleta manual, fator
que dificulta a proposta acima. Dessa forma, podemos utilizar horas padrões (06, 09, 12, 15,
18 e 21 horas), são os horários mais significantes para observações das variações do tempo
atmosférico no passar do dia, em condições atmosféricas estáveis.
A distribuição de Postos de Coleta de Dados (PCD’s) depende da amostragem
necessária para se alcançar o resultado proposto pela pesquisa, mas também varia de acordo
com a quantidade de equipamentos disponíveis e a capacidade de trabalho do pesquisador,
porém sempre considerando a necessária a “homogeneidade na mensuração”. Monteiro cita
que não é uma questão de critério de equidistância entre os PCD’s, e sim, que os “pontos
devem recair segundo a melhor forma de expressar a natureza ou o caráter peculiar da cidade
focalizada” (MONTEIRO, 1990, p. 66), ou seja, expressões que indicam de forma completa o
sítio urbano local como, por exemplo, a verticalização ou adensamento urbano; locais de
variação quanto à ocupação do solo, como vegetação, grama, massa asfáltica e/ou concreto.
O objetivo da pesquisa é que determina os elementos do clima coletados, quanto
mais componentes coletados, mais profunda será a análise do clima local. Geralmente os
dados estão relacionados ao conforto térmico: dados de temperatura (ambiente, máxima e
mínima), de umidade relativa do ar, pluviosidade, nebulosidade, velocidade e direção do vento
(MUNIZ, 2016).
C) Produção de dados em campo com mediações móveis (Transectos Móveis) – é
outra técnica para realizar a análise espacial dos elementos do clima, onde é possível
identificar as características intra-urbanas, com a finalidade de explicitar como os diferentes
condicionantes geoecológicos e urbanos respondem à atuação dos sistemas atmosféricos
(UGEDA JÚNIOR, 2011; AMORIM, 2000; 2005) e como atmosfera local sofre a influência de
tais condicionantes. Em grande parte das pesquisas, os transectos são executados em 2
trechos (pode variar, cidade média e pequena, geralmente, não possuem extensa malha
territorial urbana) de coletas simultâneas, em grande parte realizadas com equipamento acima
do teto de carro, no entanto, Fialho (2009) optou por efetuar uma coleta de bicicleta, “para
percorrer os pontos de medida, com intuito de escapar dos congestionamentos [...] na área
central da cidade [...] aos horários de rush” (FIALHO, 2009, p. 154).
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Segundo Amorim (2005), a coleta da temperatura do ar em transectos móveis deve
ser com termômetros digitais acoplados a uma haste de madeira (ou Material de Policloreto
de polivinila – PVC) de 1,5M; prendidos na lateral de um veículo, transitando em espaços que
expressem características fundamentais geoecológicas e urbanas, além da atuação
atmosférica nos mesmos. A coleta de preferência deve atender à metodologia de Monteiro
(1990), que realiza a coleta em contrastes sazonais. A autora atenta para o fato de que o
registro de dados com veículos requer que, “o tempo gasto entre a medida do ponto inicial e
no ponto final do itinerário não ultrapasse uma hora, com velocidade variável entre 30 e 40
km/h” (AMORIM, 2005. p. 69).
Amorim (2000), Ugeda Júnior (2011), Fialho (2009), Lucena (2012; 2019), dentre
outros, utilizam pontos fixos e móveis simultaneamente, dessa maneira, ampliam a cobertura
de dados. Vale ressaltar que o avanço dessas técnicas tem possibilitado a compreensão e a
análise das ilhas de calor, “uma vez que expandiu a coleta pontual de dados e favoreceu a
criação de uma rede para o mapeamento espacial da temperatura” (LUCENA, 2019. p. 8).
D) Uso de imagens de Satélite para obtenção de temperatura superficial – O estudo
do clima urbano ganhou mais uma técnica à medida que ocorreu o desenvolvimento das
geotecnologias. Um dos diferentes produtos oriundos dessas geotecnologias está na
utilização dos produtos gerados por meio de sensoriamento remoto. No estudo do clima
urbano, Amorim (2000; 2005) destaca-se com essa metodologia em diversos trabalhos de
orientações nessa linha, em um deles as autoras esclarecem,
No sensoriamento remoto, os objetos que tem temperatura acima do zero
absoluto emitem energia eletromagnética. Portanto, todas as feições que
encontramos cotidianamente na paisagem e pessoas emitem energia
eletromagnética infravermelha termal [...] durante o dia observaram-se
temperaturas mais elevadas em áreas comerciais, de serviços, transporte e
industriais. Os menores valores de temperatura nesse mesmo período do dia
ocorrem em corpos d’água, áreas com vegetação e terras agrícolas. As
temperaturas intermediárias resultam de áreas de uso residencial, devido à
mistura de diferentes elementos da paisagem urbana. Ao anoitecer as áreas
que se encontravam mais aquecidas durante o dia se esfriaram rapidamente,
mas ao amanhecer continuaram mais aquecidas que as áreas com vegetação
e agrícolas (PORANGABA; TEIXEIRA; AMORIM, 2017. p, 234).

O crescimento de uso do sensoriamento remoto ocorre pelo aumento de estudos na
investigação de ilhas de calor. No entanto, em levantamento realizado no catálogo de Teses
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e Dissertações da Capes, dos trabalhos identificados, apenas 3 utilizaram essa técnica: um
trabalho em Fortaleza/CE, outro em Teresina (PI) e um na cidade de Juazeiro do Norte/CE.
A utilização de sensoriamento remoto depende da aquisição de imagens de
satélites, da resolução temporal e espacial das mesmas e da qualidade das imagens em
relação à cobertura de nuvens. As imagens dos satélites LandSat 5, 7 e 8 são disponibilizadas
gratuitamente, porém, as análises são restritas aos dias de passagem dos satélites. Vale
ressaltar que em se tratando de algumas cidades, sobretudo as pequenas, a resolução
espacial das imagens pode não ser adequada, além da imprevisibilidade das nuvens.
Para aquisição de imagens de satélites há algumas opções como o banco de imagens
da DGI/INPE (Divisão de Geração de Imagens/ Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais),
onde é possível acessar um catálogo de imagens de satélite de todo o Brasil. Essas imagens
são produzidas por satélites sensores da série CBERS, LandSat, MODIS (Terra e Água) e
ResourceSat de diferentes anos. Para isso, basta inserir as coordenadas geográficas da área
ou o nome do município de interesse. Outra fonte de imagens de satélite gratuitas é o
EartExplorer5, do Serviço Geológico Americano (USGS).
A grande dificuldade de se obter dados de séries históricas longas de cidades
pequenas e médias, pois tais séries geralmente pertencem às metrópoles, em contrapartida,
a produção de dados primários nessas cidades torna-se mais fácil devido abrangerem
menores proporções e diversidades espaciais.

4. Considerações finais
Os resultados do levantamento e análise bibliográficas efetuadas, mostraram a
expansão dos estudos do clima urbano no Nordeste, principalmente nas capitais, que de 2011
a 2017 somaram 13 pesquisas de dissertação e teses, contudo, quando falamos de cidades
médias e pequenas, essas representam apenas pequeno percentual dentro do universo total
de 09 pesquisas acadêmicas desenvolvidas na área de climatologia urbana nos programas
de pós-graduação da região Nordeste do Brasil. Porém, vem ocorrendo um avanço, pois em
1980 - 2010 eram apenas 68 estudos e em 2011-2017 já somam um total de 22. A criação de
programas de pós-graduação em Geografia fora do círculo das capitais e a expressão
socioeconômica e política adquiridas pelas cidades menores nordestinas na última década,
são os principais motivos desse novo olhar da climatologia geográfica.
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A intensificação do processo de urbanização das pequenas e médias cidades
nordestina pela descentralização das atividades industriais, aumento da oferta de serviços na
área da educação, saúde e entretenimento, veio acompanhada da acelerada alteração das
características ambientais locais, sobretudo, nas cidades médias, em que a especulação
imobiliária se apropria das áreas verdes, desmata e aterra riachos e lagoas. Nessas urbes,
situadas nas áreas das superfícies sertanejas semiáridas do domínio das Caatingas, o
aumento das temperaturas e a diminuição da umidade, agrava a questão do desconforto
térmico, trazendo à tona a necessidade de estudos climáticos em escalas locais e
microclimáticas e chamando a atenção dos pesquisadores geógrafos da área de climatologia.
Nesse contexto, emergem as exigências de procedimentos de pesquisa voltados aos
estudos em escalas adequadas à compreensão e análises da dinâmica climática de espaços
urbanos fora do contexto geográfico das grandes metrópoles. Por tal motivo, abordou-se as
metodologias e técnicas que podem ser empregadas no estudo do clima urbano, mesmo
perante as dificuldades de aquisição de equipamentos e sofisticação dos mesmos. Observouse a necessidade de se adequar os procedimentos metodológicos, os materiais e recursos
diante das condições institucionais e dos seus objetivos da pesquisa.
É imprescindível o intercâmbio científico por meio da criação de uma rede de
pesquisadores e bancos de dados voltada à climatologia geográfica urbana de pequenas e
médias cidades que possibilite a troca de ideias, de informações e de experiências, capazes
de subsidiar futuras pesquisas e a aplicação na área de planejamento e gestão urbana, como
já está sendo feito pelos pesquisadores de geografia urbana. As especificidades regionais
ambientais e socioeconômicas dos espaços urbanos no contexto do semiárido precisam ser
melhor compreendidas, principalmente em seus aspectos climáticos.
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MAPEAMENTO CLIMÁTICO URBANO EM CIDADES MÉDIAS NO SEMIÁRIDO:
UMA ANÁLISE PARA SOBRAL – CE
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RESUMO
As cidades concentram as principais alterações no clima em escala local. Com relação à
atmosfera urbana, a intensificação da temperatura intraurbana em relação ao entorno rural
próximo é preocupante por influenciar diretamente na vida das pessoas, seja pelo desconforto
térmico ou por questões relacionadas à saúde. No estado do Ceará, os estudos voltados ao
clima urbano concentram-se em sua maioria em Fortaleza. As cidades médias localizadas no
interior do estado, com suas malhas urbanas em processo de expansão, ainda têm esse
aspecto pouco explorado. Assim, o objetivo desse estudo é analisar o clima urbano em
cidades médias, considerando a cidade de Sobral-CE, a partir da utilização de modelagem e
dessa forma contribuir para o planejamento urbano. A metodologia utilizada consistiu na
elaboração do Mapa Climático Urbano (UCM - Urban Climate Map), seguindo a proposição
de Katzschner (1997), sendo este adaptado para o contexto tropical semiárido, onde foram
testadas e utilizadas as variáveis: volume edificado, ganhos relativos a atividades
antropogênicas, altimetria, efeitos bioclimáticos (vegetação urbana), declividade e orientação
das vertentes. A elaboração do modelo constituiu-se através da ponderação de pesos entre
as variáveis mapeadas e os potenciais térmicos e dinâmicos gerados. Dessa maneira foram
realizados os testes para estabelecer os devidos pesos, gerando valores positivos para
elementos que contribuem para o potencial de carga térmica e negativos para as variáveis
que contribuem para o arrefecimento, resultando em dois mapas, os quais foram integrados
e resultaram no UCM.
Palavras-chave: Cidades médias; Clima urbano; UCMap.
ABSTRACT
Cities concentrate the main changes in climate on a local scale. With regard to the urban
atmosphere, the intensification of intra-urban temperature in relation to the nearby rural
environment is of concern because it directly influences people's lives, whether due to thermal
discomfort or health-related issues. In the state of Ceará, studies focused on the urban climate
are mostly concentrated in Fortaleza. The medium-sized cities located in the interior of the
state, with their urban networks in the process of expansion, still have this aspect little explored.
Thus, the objective of this study is to analyze the urban climate in medium-sized cities,
considering the city of Sobral-CE, based on the use of modeling and thus contributing to urban
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planning. The methodology used consisted of the elaboration of the Urban Climate Map (UCM
- Urban Climate Map), following the proposition of Katzschner (1997), which was adapted to
the semi-arid tropical context, where the variables were tested and used: built volume, gains
related to anthropogenic activities, altimetry, bioclimatic effects (urban vegetation), slope and
slope orientation. The elaboration of the model was constituted by weighting the weights
between the mapped variables and the generated thermal and dynamic potentials. In this way,
tests were carried out to establish the appropriate weights, generating positive values for
elements that contribute to the thermal load potential and negative values for the variables that
contribute to cooling, resulting in two maps, which were integrated and resulted in the UCM.
Keywords: Medium cities; Urban climate; UCMap.

1. Introdução
De acordo com a Organização das Nações Unidas, cerca de 54% da população
mundial vive em áreas urbanas (ONU, 2017), com estimativas que ultrapassam os 66% em
2050, alcançando os seis bilhões de habitantes. No Brasil, de acordo com os dados do
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 1970, aproximadamente 56% da
população brasileira residia em áreas urbanas; em 1991 esse percentual passou para 76%,
em 2010, para mais de 80%, demonstrando que o processo de concentração populacional em
tais áreas ainda não estagnou. Por meio de tais dados, percebe-se que ocorreu uma rápida
urbanização nas cidades brasileiras, fato que gerou problemas ambientais de diversas ordens
e consequentemente uma queda na qualidade de vida da população.
A relação da dinâmica da baixa atmosfera com os assentamentos urbanos influencia
as trocas térmicas entre o Sol e a Terra, produzindo transformações de energias percebidas
muitas vezes de maneira negativa, alterando a atmosfera local, gerando um clima urbano.
Fenômenos como ilhas de calor, são problemas gerados pela alteração e substituição dos
elementos da natureza por ambientes artificiais, percebidos em áreas densamente edificadas
em cidades tropicais.
As cidades concentram atualmente as principais alterações substanciais no clima em
escala local. É nítido que, a morfologia e estrutura que as zonas urbanas apresentam tem a
capacidade de provocar mudanças na dinâmica natural do clima, identificando as Ilhas de
Calor (ICs) como resultado das transformações humanas provocadas neste ambiente, sendo
possível destacar o aumento da temperatura, diminuição da umidade relativa e alteração nos
padrões de direção e velocidade do vento, como consequências das alterações físico-
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químicas da atmosfera local urbana. É importante ressaltar que, na conjuntura das mudanças
climáticas globais, as cidades poderiam apresentar temperaturas mais intensas, acentuando
as ICs e alterando as condições de qualidade ambiental dos citadinos.
O clima urbano constitui apenas uma das diversas variáveis da qualidade ambiental
urbana, porém seu estudo torna-se fundamental como uma contribuição ao planejamento
urbano. Muitos estudos de clima urbano foram realizados para as grandes cidades brasileiras.
Para a capital do estado do Ceará autores como Zanella e Claudino-Sales (2002), Moura
(2007; 2008) e Moura, Sales e Zanella (2008; 2010; 2012), características urbanas bem
desenvolvidas e processos de alteração da atmosfera local, sendo verificadas ilhas de calor,
desconforto térmico e outras consequências para a saúde humana.
Contudo, para as cidades médias há poucos estudos no Ceará, e eles se fazem
necessários principalmente com o intuito de minimizar os problemas associados ao clima
urbano já observado nas grandes cidades e metrópoles. O rápido crescimento da cidade de
Sobral tem modificado o comportamento dos atributos climáticos locais, alterados pelos
efeitos da urbanização, entretanto as estratégias de gestão ambiental não levam em
consideração as análises climáticas como uma das principais ferramentas de fomento à
melhoria de vida. Além de poucos estudos em cidades médias, a aplicação de modelos de
clima urbano ainda é escassa no Ceará.
O Urban Climatic Map (UCM) é uma metodologia utilizada para caracterizar e
descrever o ambiente e seus aspectos climatológicos na camada do dossel urbano,
analisando uma série de variáveis inerentes ao clima. Considera-se o potencial de
aquecimento e arrefecimento (ganho e perda de temperatura) através dos elementos que
compõem a área da cidade estudada. Nesse sentido, Souza (2010) destaca que o parâmetro
carga térmica representa o armazenamento de calor pelas estruturas urbanas, em especial
do volume edificado das construções, mas depende também da topografia e da
disponibilidade de áreas verdes. Já o potencial dinâmico de uma área relaciona-se com a
ventilação natural e é influenciado principalmente pela rugosidade do solo que modifica o
escoamento dos ventos e as trocas de ar. Este modelo é produzido baseando-se
principalmente no uso e cobertura do solo, no relevo e na ventilação. Katzschner (1997), autor
desta metodologia, aplicou o modelo para regiões temperadas continentais. Lima Júnior
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(2018) utilizou-o para Fortaleza, cidade de clima tropical, e adicionou à análise a ação dos
ventos e a incidência direta de radiação solar.
Este trabalho objetiva a análise do modelo para cidades médias no contexto do
semiárido, sendo objeto de estudo sobral (Figura 1) o qual está localizado na região noroeste
do Estado do Ceará, a 230 km da capital Fortaleza, está inserido na unidade geoambiental
Sertões (IPECE), aproximadamente nas coordenadas de 3º 41‟ de latitude sul e 40º 20‟ de
longitude Oeste, constituído de um ambiente semiárido, típico do nordeste brasileiro.
Figura 1 - Localização da cidade de Sobral - CE

Fonte: Elaborado pelos autores. 2021.

A cidade é caracterizada pelas elevadas temperaturas, com amplitudes térmicas
bastante variáveis entre dia e noite. Tem o clima determinado pelas condicionantes térmicotropicais dos oceanos Pacíficos e Atlântico, pela Zona de Convergência Intertropical (ZCIT),
pelas massas de ar equatorial norte (quente e seca), atlântica e continental (quentes e
úmidas). A orientação preferencial de NE do litoral e das serras em relação aos ventos alísios,
gerando corredores de vento e zonas de barlavento (chuvas orográficas, zonas verdes) e
sotavento (áreas de sombra, menor índice pluviométrico, zonas secas) e as baixas altitudes
predominantes do relevo (inferiores a 400m, com exceção dos planaltos cristalinos e
sedimentares) formam condicionantes climáticos espaciais de influência local/regional. A
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integração desses condicionantes oceânico-atmosféricos e espaciais com a proximidade do
equador (zona de maior incidência de radiação solar) mantém as altas temperaturas e as
irregularidades espaço-temporais das precipitações pluviométricas que são características da
semiaridez do território cearense (ZANELLA, 2014).
Se tratando da influência da Serra da Meruoca, DUARTE; CARACRISTI (2005, p. 99)
afirmam que o clima local é “devido ao aquecimento diferenciado ao longo do dia entre a serra
e o vale, é gerado um sistema de brisas semelhante ao mecanismo das brisas litorâneas”. O
mesmo estudo produzido e citado anteriormente afirma que o Vale do Rio Acaraú atua como
canal de ventos, fonte de umidade atmosférica, amenizador de altas temperaturas locais.
Devido ao aquecimento diferenciado ao longo ao longo do dia entre o rio (água), e a planície
de inundação e interflúvio (terra), é gerado outro sistema de brisas que se integra ao sistema
serra - vale, facilitando as trocas de calor, tornando a altimetria fator de fundamental análise
do clima urbano.
A crescente expansão urbana de Sobral contribuiu para que fosse elevada à
categoria de metrópole no ano de 2016 passando a possuir uma região metropolitana tendo
em vista a influência regional exercida pelo município nessa região do semiárido cearense
(PINHEIRO, FREITAS e COSTA, 2017). A cidade submeteu-se a um processo preocupante
de aterramento dos recursos hídricos em favor do aumento de suas áreas urbanizadas
(DUARTE, CARACRISTI, 2019). Sobre os fatores da urbanização que afetam a dinâmica do
clima, a pavimentação das ruas, a qual é constituída à base de asfalto, além de dificultar a
infiltração da água, absorve e retém grande quantidade de calor devido a composição de seus
materiais e à cor escura, aumentando desta forma as temperaturas no nível do solo.
Destaca-se também nessa perspectiva outra forma de pavimentação encontrada nas
áreas centrais e históricas da cidade. Ocorreu, para fins de estética, a retirada do asfalto e
sua substituição por cimento. As formas de construção das residências também se destacam
como potenciais condicionadores para o aumento da temperatura, com casas sem áreas
verdes e com muros bastante altos. Além disso, na escolha de materiais de pintura e
revestimento de paredes as cores escolhidas são em sua maioria escuras ou brancas, criando
condições microclimáticas desconfortáveis devido ao aumento do calor em função do albedo.
Nesse sentido entende-se que se faz necessário a construção e proposição de um
modelo espacial de análises climáticas urbanas para regiões tropicais semiáridas, a fim de se
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compreender as especificidades do clima urbano nesse contexto climático de expansão da
área urbanizada do município de Sobral. E a partir das análises, compreender como se
comporta o clima urbano de cidades médias de clima semiárido, especificamente a cidade de
Sobral, e a partir da compreensão do uso e ocupação do ambiente urbano, como o
desenvolvimento da cidade e os aspectos climáticos evoluem, bem como de que maneira os
elementos naturais do sítio urbano influenciam no clima local.

2. Procedimentos metodológicos
Para a obtenção do UCM foram realizadas etapas de análise que constituíram o
banco de dados para a cidade trabalhada, consistindo na base bibliográfica (órgãos públicos
e trabalhos científicos) e cartográfica (arquivos vetoriais e raster). A aquisição dos dados como
as imagens orbitais, se deu a partir do banco de dados do Serviço Geológico dos Estados
Unidos (USGS - United States Geological Survey). Utilizou-se o satélite Landsat 8, com
resolução espacial de 30 metros, para identificar as condições de uso e ocupação do solo,
referentes aos aspectos naturais e urbanísticos. Os dados vetoriais foram obtidos nos órgãos
oficiais IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), IPECE (Instituto de Pesquisa e
Estratégia Econômica do Ceará), COGERH (Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos),
SEFIN (Secretaria Municipal de Finanças) e SEUMA - Sobral (Secretaria Municipal de
Urbanismo e Meio Ambiente - Sobral).
No software ArcGIS 10.5 foram elaborados os mapas temáticos para a construção
do modelo. Para a confecção deste, foi necessária a sobreposição de dois mapas, o primeiro
de Carga Térmica reflete a capacidade de elevação da temperatura do ar (pois são valores
positivos de agregação) por parte dos elementos analisados que compõem a superfície
territorial da cidade: volume edificado, uso do solo relativo a ganhos antropogênicos e
altimetria. E o segundo de Potencial Dinâmico, que engloba a declividade, orientação das
vertentes e efeitos bioclimáticos (vegetação urbana), mostra os locais mais potencialmente
dinâmicos em relação à ventilação para toda cidade de Sobral. Ambos os mapas foram
submetidos à Análise Multicritério, de acordo com os pesos adotados.
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2.1 Camadas de Composição do Mapa de Carga Térmica
Para o mapa de Volume Edificado foi realizada a vetorização da área construída
dentro dos limites da cidade através do ArcGIS 10.5 tendo por base os dados de zoneamento
urbano disponível no site da SEUMA de Sobral. Posteriormente foi efetuada a classificação
das áreas vetorizadas. O arquivo gerado em shapefile foi convertido para matriz TIFF,
mantendo o tamanho 30 de sua célula e em seguida reclassificado, gerando pesos para cada
classe de volume edificado de acordo como o seu grau de interferência na análise climática,
indo de 0 a 4, onde 0 caracteriza locais sem edificação, 1 - área industrial, 2 - residencial de
1 e 2 pavimentos, 3 - verticalização intermediária de 3 a 10 pavimentos e 4 - verticalização
acima de 10 pavimentos.
Para o mapa de Uso do Solo Relativo a Ganhos Antropogênicos foram definidas duas
classes principais com base nas classes de volume edificado estabelecidas para toda a
cidade. Desta forma foi realizada uma reclassificação, unindo classes. O solo exposto, área
residencial e verticalização intermediária constituem em baixo potencial de aquecimento,
representando peso 0 no modelo. As classes correspondentes às áreas mais verticalizadas,
residenciais com mais de dez pavimentos, e industriais, demandam um maior consumo de
energia e retém calor, apresentando desta forma alto potencial de aquecimento, sendo
empregado a elas o peso 1.
O mapa de Altimetria, foi gerado a partir da reclassificação de imagem SRTM de 30m
de resolução espacial obtida no USGS. Na cidade de Sobral encontram-se cota máxima de
260m de altimetria e cota mínima de 54m, sendo atribuídos os pesos para três intervalos de
cota: 54 - 60m (peso 2), 61 - 120m (peso 1) e 101 - 260m (peso 0).
2.2 Camadas de Composição do Mapa de Potencial Dinâmico
O mapa de Declividade foi elaborado com o uso da imagem de radar SRTM
submetida ao processamento de Declividade por meio da ferramenta Análise Espacial do
ArcGIS 10.5 e classificada em 4 classes, onde: Indiferente refere-se a áreas planas, baixa à
áreas com declividade de 1 a 5%, Média à áreas com declividade de 6 a 40% e Alta
declividade à áreas com percentual acima de 40%.
O mapa de Orientação das Vertentes foi construído através da imagem SRTM
reprojetada e submetida ao tratamento a partir da ferramenta Aspecto da Análise Espacial do
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do ArcGIS 10.5, evidenciando as orientações das vertentes, posteriormente reclassificou-se
em classes influentes ao clima urbano.
Para a espacialização de espaços verdes na cidade de Sobral utilizou-se imagem do
satélite LandSat 8 com resolução espacial de 30m e realizou-se o cálculo do Índice de Área
Foliar (IAF) (Equação 3) o qual envolve em sua equação o Índice de Vegetação da Diferença
Normalizada (NDVI - Normalized Difference Vegetation Index) dado pela razão entre a
reflectância do vermelho e infravermelho próximo (Equação 1) e o Índice de Vegetação
Ajustado para os Efeitos do Solo (SAVI - Soil Adjusted Vegetation Index) proposto por Huete
(1988) (Equação 2). Resultando na seguinte equação:
𝑁𝐷𝑉𝐼 = 𝜌𝐼𝑉 –𝜌𝑉 𝜌𝐼𝑉 + 𝜌𝑉

(1)

𝑆𝐴𝑉𝐼 = (1+𝐿) (𝜌𝐼𝑉 − 𝜌𝑉) (𝐿+ 𝜌𝐼𝑉 + 𝜌𝑉)

(2)

IAF = ln (0.69 - SAVI)/0.59/0.91

(3)

3. Resultados e discussão
Em meio as características analisadas, Sobral apresenta-se favorável ao aumento
da temperatura superficial terrestre, impermeabilização do solo, ao déficit vegetacional e
redução da velocidade dos ventos em muitos pontos do perímetro intraurbano, fatores que
influenciam a formação de ilhas de calor.
Visualizando o mapa produto de Volume Edificado (Figura 2) para a cidade de Sobral,
é perceptível um uso bastante diversificado com a presença de diferentes classes no que se
refere aos padrões construtivos. O uso predominante do solo é residencial, com 1 e 2
pavimentos construídos. A área industrial apresenta manchas significativas na cidade, sendolhe empregado o peso 2 tanto por ordem de predominância quanto pelo elevado uso de
energia, fator importante na concentração de calor nessas áreas. A verticalização
intermediária aparece com menor predominância, porém existe, é importante fonte de
aumento de temperatura, tanto por barrar o deslocamento de massas de ar, quanto por
concentrar calor pela absorção, é considerada uma forma de construção crescente na cidade.
A verticalização com mais de dez pavimentos também se destaca como pequenos pontos
distribuídos na área mais central.
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É possível aferir portanto, que as formas de ocupação do solo da cidade de Sobral
contribuem de forma preponderante na retenção do calor de superfície. Logo, entender como
está disposta a malha urbana da cidade é importante na análise de quais as variáveis
considerar para analisar o aumento da temperatura intraurbana. O uso e ocupação do solo
deve ser considerado levando em consideração as especificidades de cada cidade, uma vez
que as geometrias das edificações podem contribuir para maior retenção de calor na
superfície, afetando o clima local.
Para o Uso do Solo Relativo a Ganhos Antropogênicos (Figura 2) as classes
correspondentes às áreas mais verticalizadas, residenciais com mais de dez pavimentos, e
industriais, demandam um maior consumo de energia e retém calor, apresentando desta
forma alto potencial de aquecimento. Apresentam-se distribuídas na porção sudoeste, sul,
sudeste e nordeste da cidade. Apesar de não possuir grande área construída em termos de
extensão horizontal, as zonas industriais realizam atividades que demandam fontes de
energia que produzem calor, o que gera situação de um maior potencial de aquecimento em
relação às áreas com menor potencial antropogênico.
A área onde se insere a cidade de Sobral possui relevo predominantemente plano,
sem grandes diferenças topográficas considerando sua posição no compartimento
geoambiental característico pelo suave ondulado, como mostra a Figura 2. Considera-se
dentre os fatores que influenciam nos elementos climáticos, a altimetria como
fundamentalmente importante, pois pode induzir a diferenciações significativas de
temperatura do ar. A cidade de Sobral está geograficamente posicionada nos Sertões e
Serras Secas, havendo ainda a influência do Rio Acaraú, fatores que influenciam de maneira
direta as condições do clima na cidade. Desta forma o mapa mostra que as áreas mais
rebaixadas se caracterizam como as de temperatura mais elevadas, descartando nesse
ponto, a área de influência do rio que age como atenuante natural da temperatura. A maior
parte da cidade está na cota de 61 a 120 metros de altitude, sendo as menores cotas
localizadas no rio Acaraú, que corta parte da cidade. Nesse sentido é possível destacar que
parte do município está inserido no contexto onde os efeitos das Ilhas de Calor Urbanas são
mais expressivos, onde verifica-se alta ocupação.
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Figura 2 - Camadas do mapa de Carga Térmica para Sobral - CE

Fonte: Elaborado pelos autores. 2021.

A camada Declividade (Figura 3) representa uma classificação do relevo da cidade
de Sobral, baseada na influência da variação topográfica nas condições de vento local, o
mapa mostra que a cidade caracteriza-se por média e baixa declividade. Estando distribuídas
as porções mais elevadas à norte, noroeste e sudoeste da cidade. Na análise percebe-se que
nas planícies fluviais como o rio Acaraú, as declividades se mantêm indiferentes (0%), onde
o relevo é plano, no entanto, observa se que a maior parte do município se encontra em
declividades entre 1 e 5%, representando boa parte da área urbana da cidade. Em alguns
pontos a declividade chega até os 40%, áreas de média declividade, principalmente em
pontos localizados na zona oeste. Poucos pontos acima de 40% de declividade são
encontrados, sendo eles verificados principalmente na região mais ao norte da cidade,
excedendo seu limite.
O mapa de Orientação de Vertentes (Figura 3), evidencia o direcionamento para a
entrada de ventos na cidade, os quais proporcionam condições de arrefecimento para as ilhas
de calor urbanas. Para sobral empregou-se determinados pesos às direções das vertentes de
acordo com o grau de arrefecimento tendo por base os estudos de Lima Júnior (2018). A
região Nordeste do Brasil, na qual está inserido o município de Sobral possui a atuação
predominante dos ventos alísios de sudeste, devido a este fato foi determinado peso 3 as
direções de Leste e Sudeste, pela maior capacidade de arrefecimento. Durante a quadra
chuvosa, com a atuação da ZCIT, os ventos alísios de Nordeste atuam predominantemente
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sobre a região, sendo assim atribuído peso 2 às vertentes dispostas à Norte e Nordeste. As
vertentes ao Sul determinaram o peso 1, e as vertentes Oeste, Noroeste e Sudoeste
receberam peso 0.
Figura 3 - Camadas do mapa de Potencial Dinâmico para Sobral - CE

Fonte: Elaborado pelos autores. 2021.

As áreas sem a presença de espaços verdes (Figura 3) são predominantes nos
pontos onde encontram-se a maior densidade de edificações, evidenciando o impacto destas
sobre a vegetação, o que contribui sobremaneira para o aumento das temperaturas
superficiais e consequentemente formação de ilhas de calor.
Conclui-se que as áreas com maiores potenciais térmicos (Figura 4) da cidade de
Sobral se localizam justamente em zonas onde há uma diversidade de elementos físicos que
dificultam a mitigação de calor ou aumentam essa sensação, como por exemplo, zonas
industriais em conjunto com residenciais de grande número de pavimentos e pouca vegetação
com destaque aos bairros como Centro, Jocely Dantas (Derby Clube), Parque Silvana, Junco,
Campo dos Velhos, Expectativa, Dom José, Novo Recanto e Alto da Brasília com registros de
conforto térmico muito baixo, alguns com ocorrência de ilhas de calor.
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Figura 4 - Mapa de Carga Térmica para Sobral

Fonte: Elaborado pelos autores. 2021.

Se tratando do potencial dinâmico (Figura 5), nota-se na maior parte do território da
cidade a contribuição dos elementos urbanos na minimização do potencial dinâmico, termo
de perda de carga térmica no balanço energético. Os locais mais potencialmente dinâmicos
são as áreas ainda vegetadas e livres de edificações, ou seja, ao passo em que as zonas
residenciais possuem um médio potencial de arrefecimento, as áreas industriais e de
verticalização intermediárias são as que possuem os menores valores de potencial dinâmico.
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Figura 5 - Mapa de Potencial Dinâmico para Sobral - CE

Fonte: Elaborado pelos autores. 2021.

Analisando as camadas topoclimáticas do UCM de Sobral (Figura 6), afere-se que
as classes 1 e 2 representam áreas em que o efeito da carga térmica é moderadamente
negativo, pois estão associadas a áreas vegetadas ou próximas a corpos d’água, o que
provoca resfriamento evaporativo, e importante circulação dos ventos. Nas classes 3 e 4 a
carga térmica é ligeiramente negativa e o potencial dinâmico ainda se mantém positivo,
apresentam áreas pouco e muito adensadas, reduzida presença de espaços abertos e
vegetação.
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Figura 6 - Mapa Climático Urbano da Cidade de Sobral - CE

Fonte: Elaborado pelos autores. 2021.

As classes de 5 a 8, por sua vez, apresentam impacto ao clima local relacionado ao
aquecimento devido ao aumento da carga térmica e à redução do potencial dinâmico. Nos em
que casos as ilhas de calor se encontram preponderantemente nas áreas mais adensadas,
localizadas no centro da cidade, bem como nas áreas industriais, baixa permeabilidade do
solo, pouca vegetação e espaços abertos e alta rugosidade, sendo assim detentores de alta
carga térmica. Essas áreas são consideradas áreas críticas, as quais necessitam de medidas
importantes de mitigação tendo em vista os elementos do clima.

4. Considerações finais
Os modelos climáticos relacionados ao urbano são comumente aplicados às grandes
metrópoles e capitais, seja pela visibilidade destas ou pela maior disponibilidade de dados
hidrometeorológicos. Sobral possui características pertinentes à análise aqui exposta, uma
vez que sua localização geográfica influencia de diferentes formas o clima local, tendo em
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vista fatores como o clima semiárido, as altitudes e a presença de um importante rio que corta
a cidade. A análise climática mais aprofundada desse objeto de estudo se torna fundamental
para a elaboração de planos que contribuam com o crescimento constante da cidade ao passo
que fornece melhorias na qualidade de vida dos moradores.
O UCM de Sobral evidencia alguns pontos que necessitam de atenção quanto à
formação de ilhas de calor. Projetos de implantação de áreas verdes e preservação da
cobertura vegetal são cruciais na manutenção e criação de microclimas propiciadores de
conforto térmico. O aterramento dos corpos hídricos da cidade interfere negativamente nas
atividades reguladoras do clima, como a influência das brisas na temperatura do ar, sendo de
suma importância o planejamento urbano e ambiental adequado que adotem medidas de
proteção.
Diante do exposto, ressalva-se a importância deste trabalho como potencial
ferramenta de planejamento urbano climático e de educação ambiental, tendo este
evidenciado as limitações e potencialidades inerentes ao clima urbano da cidade de Sobral.
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ANÁLISE DO CONFORTO TÉRMICO EM CONJUNTOS HABITACIONAIS DO
PROGRAMA SOCIAL E AMBIENTAL DOS IGARAPÉS DE MANAUS PROSAMIM, MANAUS/AM
GRACIELE SILVA CORREIA1
VALDIR SOARES DE ANDRADE FILHO2
RESUMO
O processo de urbanização das cidades brasileiras ocorreu de forma desordenada, afetando
a qualidade socioambiental desses espaços. Nesse sentido, o planejamento urbano se torna
imprescindível, evitando problemas ambientais como ilhas de calor, desconforto térmico e
alterações no balanço hídrico. É nesse âmbito que se institui o Programa Social e Ambiental
dos Igarapés de Manaus - PROSAMIM, criado no ano de 2003, pelo Governo do Estado do
Amazonas em parceria com o Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID, surgiu como
uma forma de melhoria da qualidade de vida dos habitantes das Bacias do igarapé do
Educandos e do São Raimundo. Visto que, muitas famílias estavam morando em condições
de vulnerabilidade ou risco, agravada por inundações, nos períodos de cheia do Rio Negro na
cidade de Manaus – AM. Este trabalho tem como objetivo analisar o conforto térmico do
conjunto habitacional PROSAMIM, observando o local, estrutura e tipos de materiais
utilizados. De modo que, seja realizada a análise do conforto térmico desses conjuntos,
verificando se houveram melhorias efetivas em relação à qualidade ambiental desses
espaços.
Palavras-chave: Conforto térmico; percepção climática; espaço urbano.
ABSTRACT
The urbanization process of Brazilian cities has occurred in a disorganized manner, affecting
the socio-environmental quality of these spaces. In this sense, urban planning becomes
essential to avoid environmental problems such as heat islands, thermal discomfort and
changes in the water balance. The Social and Environmental Program of the Igarapés of
Manaus (PROSAMIM) was created in 2003 by the Amazonas State Government in partnership
with the Inter-American Development Bank (IDB) as a way to improve the quality of life of the
inhabitants of the Educandos and São Raimundo creek basins. Since many families were living
in vulnerable or risky conditions, aggravated by flooding during the periods of flooding of the
Negro River in the city of Manaus - AM. The objective of this study was to analyze the thermal
comfort of the PROSAMIM housing complex, observing the location, structure and types of
materials used. In order to analyze the thermal comfort of these complexes, verifying whether
there have been effective improvements in relation to the environmental quality of these
spaces.
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Keywords: Thermal comfort; perception climate; urban space.

1. Introdução
O clima que predomina no território Amazônico é o Equatorial quente e úmido, sendo
influenciado principalmente pela sua localização geográfica. Manaus (03º06’0’’S e 60º01’0’’W)
é a capital do estado do amazonas, localiza-se no meio da floresta Amazônia, mais
precisamente na confluência entre os rios Negro e Solimões. Com área de 11.401,092 km²
possui uma população estimada em 2.219.580 habitantes e densidade populacional estimada
de 158,06 hab/km² (IBGE, 2020).
O clima da cidade de Manaus na classificação climática de Köppen atualizada por
Peel et al. (2007, apud MANDÚ E GOMES, 2019), é do tipo Ami, caracterizado por um clima
tropical chuvoso, com precipitação pluviométrica anual igual ou superior a 2.290 mm e com
médias anuais de temperatura e umidade relativa de 27 ºC e 80 %, respectivamente.
O processo de urbanização das cidades brasileiras se deu de forma desordenada,
afetando a qualidade socioambiental desses espaços. Para Monteiro e Mendonça (2003,
p.19) o clima urbano pode ser entendido como um "sistema que abrange o clima de um dado
espaço terrestre e sua urbanização". Para tal, se não houver planejamento as consequências
desse processo podem ser agravadas, gerando problemas ambientais como ilhas de calor,
desconforto térmico e alterações no balanço hídrico.
Nesse sentido, em Manaus, a partir dos anos 1890, deu-se início um súbito processo
de urbanização que se deu pelo intenso fluxo migratório decorrente do período áureo da
borracha e posteriormente com a instalação do Polo Industrial (FERREIRA e VALLINA, 2015).
Contudo, a cidade não estava preparada para esse crescimento repentino no fluxo migratório,
e como consequência a população de baixa renda passou a ocupar as zonas periféricas,
principalmente as margens dos igarapés que cortam a cidade.
De acordo com os dados dos documentos oficiais da Unidade de Gerenciamento do
Programa Social e Ambiental dos Igarapés de Manaus – UGPI, foi instituído o Programa Social
e Ambiental dos Igarapés de Manaus - PROSAMIM, criado no ano de 2003, pelo Governo do
Estado do Amazonas em parceria com o Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID,
surgiu como uma forma de melhoria da qualidade de vida dos habitantes das Bacias do
igarapé do Educandos e do São Raimundo. Visto que, muitas famílias estavam morando em
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condições de vulnerabilidade ou risco, agravada por inundações, nos períodos de cheia do
Rio Negro na cidade de Manaus – AM.
Deste modo, o programa busca solucionar os problemas ambientais, urbanísticos e
sociais que afetam a cidade de Manaus e seus habitantes. Assim, nos locais de abrangência
do projeto, é realizada a drenagem da bacia para a construção de conjuntos habitacionais
populares. De forma que, haja a melhorias na qualidade ambiental desses espaços e na
qualidade de vida desses moradores.
A norma ISO 7730 (1994), define conforto térmico como sendo uma condição da
mente que expressa satisfação com o ambiente térmico. Frota e Schiffer (1995, p. 20)
apontam que, “o organismo humano experimenta sensação de conforto térmico quando perde
para o ambiente, sem recorrer a nenhum mecanismo de termorregulação, o calor produzido
pelo metabolismo compatível com sua atividade”. Assim, o conforto térmico se encontra
intimamente ligado ao indivíduo e depende tanto de fatores individuais como climáticos.
Nesse âmbito, o conforto térmico nas construções encontra-se intimamente ligado ao
desempenho térmico, e está associado às propriedades térmicas dos materiais. Segundo
Gartland (2010, p. 30), “Materiais com alta condutividade térmica tendem a conduzir o calor
para o seu interior. Materiais com alta capacidade calorifica são capazes de armazenar mais
calor em seu volume”. Deste modo, os tipos de materiais utilizados nas construções devem
ser pensados para garantir o conforto térmico dos moradores. Para tal, é importante que
estudos sobre o conforto térmico sejam realizados, buscando soluções e melhorias que visam
o bem estar social e o equilíbrio ambiental.
Este trabalho teve como objetivo analisar o conforto térmico do conjunto habitacional
PROSAMIM, na cidade de Manaus/AM, observando o local, estrutura e tipos de materiais
utilizados. De modo que, seja realizada a análise do conforto térmico desses conjuntos,
verificando se houveram melhorias efetivas em relação à qualidade ambiental desses
espaços.

2. Metodologia
A realização deste trabalho foi fundamentalmente baseada em observações e
monitoramento acerca do conforto térmico em dois Conjuntos Habitacionais do Projeto
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Prosamim. As unidades trabalhadas foram o Parque Residencial Manaus - Quadra 1 e 2
(Figura 01) e o Parque Residencial Prosamim (Figura 02).
Figura 01 - Localização do Parque Residencial Manaus – Bairro Centro

Fonte: Google Maps, 2020. Org: CORREIA, Graciele. 2020.
Figura 02 - Localização do Parque Residencial Prosamim – Bairro São Raimundo

Fonte: Google Maps, 2020. Org: CORREIA, Graciele. 2020.

Para a análise do conforto térmico externo, adotou-se o Índice de Conforto Térmico
(ICT) desenvolvido por Funari (2006), na qual pode-se determinar o índice de Temperatura e
Umidade (THI), expressos pela equação:
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THI = Ts - (0,55 - 0,0055 x UR) x (Ts-14,5)
Em que:
(THI) = índice de temperatura e umidade (°C);
(Ts) = Temperatura média (°C);
(UR) = Umidade Relativa do ar (%).
Através do resultado obtido por este cálculo, foi possível definir as faixas que
estabelecem o conforto ou desconforto de acordo com o ICT (quadro 01), para posteriores
analises e sistematizações através dos dados obtidos em campo.
Quadro 01 - Índice de Conforto Térmico (ICT)

Fonte: Funari, 2006.

Assim, foram utilizados os dados de temperatura e umidade relativa do ar disponíveis
pela estação do Instituto Nacional de Meteorologia – INMET, que constou com dois períodos
de monitoramento, representativos do período chuvoso e de estiagem, respectivamente. Por
fim, os dados obtidos foram tabulados e sistematizados através da planilha “Microsoft Office
Excel”.
Por fim, foram aplicados questionários individuais para a avaliação do conforto
térmico e percepção climática dos moradores. Ao final, também foram coletados os dados de
temperatura e umidade relativa do ar, registrados na estação do INMET – Manaus/Am, para
análise das condições climáticas locais nos dias de aplicação dos questionários. Assim, os
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resultados obtidos também passaram pelo cálculo o índice de Temperatura e Umidade (THI),
para posterior definição das faixas de (ICT).

3. Resultados e discussão
Foi possível observar dentro das pesquisas de campo realizadas que os materiais
utilizados na construção das moradias não se diferem muito. Contudo, foi possível perceber
significativas mudanças na tipologia dos conjuntos residenciais, como também nos materiais
utilizados nas esquadrias.
Segundo dados dos documentos oficiais da Unidade de Gerenciamento do Programa
Social e Ambiental dos Igarapés de Manaus – UGPI acerca do projeto das unidades
habitacionais, estas se dispõem em casas sobrepostas, apresentando aproximadamente 56
m2, distribuídos em forma de sala, quarto, copa/cozinha, banheiro e área de serviço. Algumas
tipologias em modelo duplex, outras em blocos com habitações de um pavimento com térreo,
primeiro e segundo piso.

3.1. Materiais construtivos
Frota e Schiffer (1995, p. 71), apontam que dentro da perspectiva da adequação dos
materiais construtivos ao clima quente e úmido “as construções não devem ter uma inércia
muito grande, pois isto dificulta a retirada do calor interno armazenado durante o dia,
prejudicando o resfriamento da construção quando a temperatura externa noturna está mais
agradável que internamente”. Logo, é imprescindível que haja uma adequação construtiva
aos condicionantes climáticos locais, visto que, a problemática do desconforto térmico afeta
diretamente na qualidade socioambiental.
Frota e Schiffer (1995, p. 48) ainda expõem que, “à inércia térmica estão associados
dois fenômenos de grande significado para o comportamento térmico do edifício: o
amortecimento e o atraso da onda de calor, devido ao aquecimento ou ao resfriamento dos
materiais”. Nesse sentido, quanto maior a inércia, maior é o tempo que o calor armazenado
levará para ser liberado.
Os tijolos utilizados na construção das moradias são tijolos cerâmicos estrutural, que
não possuem inércia térmica elevada. Segundo a norma NBR 15270-2 (ABNT, p. 05), “Bloco
cerâmico estrutural é componente da alvenaria estrutural que possui furos prismáticos
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perpendiculares às faces que os contêm”. Portanto, foi possível concluir que esse tipo de
material é adequado ao conforto térmico no clima quente-úmido, pois quanto menor a inércia,
menor é o tempo que o calor armazenado levará para ser liberado.
Figura 03: Bloco cerâmico estrutural de paredes vazadas.

Fonte: NBR 15270-2 (ABNT), 2005.

Figura 04: Moradias do conjunto residencial do São Raimundo.

Fonte: CORREIA, Graciele. 2020.

Ademais, a cobertura utilizada na construção das moradias são telhas de amianto,
que também apresentam baixa inércia térmica, e não absorvem muito a radiação solar
incidente. Contudo, uma alternativa que poderia ter sido adotada é a utilização de telhas de
cerâmica, principalmente na cor branca, pois aumenta a reflexão da radiação solar e promove
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uma menor absorção (ARAUJO, 2014). Entretanto, o seu custo é elevado e dentro da
perspectiva das moradias sociais os materiais utilizados são de baixo custo.
Segundo Albernaz (1998, p.237), “Esquadria é um elemento destinado a guarnecer
vãos de passagem, ventilação e iluminação. O termo é mais aplicado quando referido aos
vãos de portas, portões e janelas”. Logo, foi possível aferir que as esquadrias não permitem
uma circulação adequada do ar dentro da habitação, pois não foram instaladas numa posição
que favorece a circulação de ar dentro da moradia e não possuem um tamanho adequado.
Como afirma Frota e Schiffer (1995, p.71), “Devem-se, então, prever aberturas
suficientemente grandes para permitir a ventilação nas horas do dia em que a temperatura
externa está mais baixa que a interna”. Nesse sentido, é notório que os padrões construtivos
adotados, desconsideram as condições climáticas do município de Manaus – AM, não
havendo cuidado em verificar as condições geográficas do local.
Figura 05 - Moradias do Parque Residencial Manaus.

Fonte: CORREIA, Graciele. 2020.
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Figura 06 - Moradias do conjunto residencial do São Raimundo

Fonte: CORREIA, Graciele. 2020.

Ainda segundo Frota e Schiffer (1995, p.71),
No que se refere ao arranjo das edificações nos lotes urbanos, elas devem
estar dispostas de modo a permitir que a ventilação atinja todos os edifícios
e possibilite a ventilação cruzada nos seus interiores. Isto significa que o
partido arquitetônico deve prever construções alongadas no sentido
perpendicular ao vento dominante.

Deste modo, foi possível observar que não houve preocupação em desenvolver
condições que permita a ventilação cruzada entre os blocos, também é perceptível que a
distância entre os blocos é mínima o que dificulta ainda mais a circulação do ar.
Figura 07 - Esquema de ventilação urbana adequada ao clima quente e úmido.

Fonte: FROTA; SCHIFFER, 1995.
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3.2. Questionários
Foram aplicados quarenta e um questionários em um período de três meses, com
aplicações em dois dias distintos, contudo, só foram considerados trinta questionários, desses
distribuídos igualmente entre as duas unidades. Frota e Schiffer (1995, p. 23), expõem que
“para a avaliação das condições de conforto térmico, o individuo deve estar adequadamente
vestido e sem problemas de saúde ou de aclimatação”. Nesse contexto, não foram
considerados os questionários dos indivíduos que apresentaram algum problema de saúde
ou que não eram moradores do conjunto.
Quadro 02 - Número total de entrevistados – (n=15).

UNIDADE

FEMININO

MASCULINO

CENTRO

53 %

47%

SÃO RAIMUNDO

40%

60%

Organizado por: CORREIA, Graciele. 2020.

Quadro 03 - características físicas dos entrevistados - Centro (n=15)

Idade (anos)
Peso (Kg)

MÍN.
20
55

MÁX.
78
98

MÉDIA.
43,5
70,7

DESVIO P.
19
12,5

Organizado por: CORREIA, Graciele. 2020.
Quadro 04 - características físicas dos entrevistados – São Raimundo (n=15)

Idade (anos)
Peso (Kg)

MÍN.
19
57

MÁX.
80
95

MÉDIA.
41,5
71,6

DESVIO P.
18,8
11,1

Organizado por: CORREIA, Graciele. 2020.

Frota e Schiffer (1995, p. 23), ainda expõem que “A vestimenta adequada será função
da temperatura média ambiente, do movimento do ar, do calor produzido pelo organismo e,
em alguns casos, da umidade do ar e da atividade a ser desenvolvida pelo indivíduo”. Ou seja,
a vestimenta é de suma importância, isto porque, ela pode ou não favorecer as trocas
térmicas, como resultado teremos percepções diferenciadas entre os indivíduos. Nesse
contexto, foi possível aferir que a maioria dos moradores utilizavam roupas adequadas ao
clima quente e úmido.
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Quadro 05 - Características das vestimentas dos entrevistados – centro (n=15)
TIPO DE VESTIMENTA
Pesada
Leve
VESTIMENTA SUPERIOR
camiseta de manga longa
camiseta de manga curta
camiseta sem manga
sem camisa

(%)
27
73
(%)
0
46,67
20
33,33

COR DA VESTIMENTA
Clara
Escura
VESTIMENTA INFERIOR
Bermuda/short
Saia
Vestido curto
Vestido longo
Calça comprida

(%)
67
33
(%)
46,67
13,33
20
0
20

Organizado por: CORREIA, Graciele. 2020.
Quadro 06 - Características das vestimentas dos entrevistados – São Raimundo (n=15)
TIPO DE VESTIMENTA

(%)

COR DA VESTIMENTA

(%)

Pesada

27

Clara

60

Leve

73

Escura

44

VESTIMENTA SUPERIOR

(%)

VESTIMENTA INFERIOR

(%)

camiseta de manga longa

6,67

Bermuda/short

53,33

camiseta de manga curta

46,67

Saia

6,67

camiseta sem manga

26,67

Vestido curto

6,67

sem camisa

20

Vestido longo

6,67

Calça comprida
Organizado por: CORREIA, Graciele. 2020.

26,67

Gráfico 01 - Sensação térmica dos entrevistos – Centro (n=15).

Organizado por: CORREIA, Graciele. 2020.
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Gráfico 02 - Sensação térmica dos entrevistos – São Raimundo (n=15).

Organizado por: CORREIA, Graciele. 2020.
Gráfico 03 - Atribuição a mudança do clima da cidade de Manaus – AM / Centro (n=15)

Organizado por: CORREIA, Graciele. 2020.
Gráfico 04 - Atribuição a mudança do clima da cidade de Manaus – AM / São Raimundo (n=15)

Organizado por: CORREIA, Graciele. 2020.
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Verificou-se que a maioria dos entrevistados relacionou a mudança do clima na
cidade de Manaus – AM, ao desmatamento e ao crescimento da cidade, portanto, é possível
inferir essa percepção da população as transformações do espaço urbano ocorridas ao longo
do tempo. Monteiro e Mendonça (2003, p.93), expõem que as condições climáticas nos climas
urbanos “são derivadas da alteração da paisagem natural e da sua substituição por um
ambiente construído, palco de intensas atividades humanas”. Portanto, a junção desses
fatores vem contribuindo de forma significativa para o aumento da temperatura da cidade.
Para a coleta dos dados, foram escolhidos os períodos do dia nos quais os
moradores mais utilizam os espaços abertos do conjunto residencial. Assim, os questionários
foram aplicados em dois períodos: pela manhã (entre às 08h e 11h) e pela tarde (entre às 13h
e 17h).
Nos dias da aplicação dos questionários o tempo estava ensolarado e com poucas
nuvens, procurou-se escolher locais de aplicação sombreados para não ocorrer interferências
na percepção climática dos moradores. Por fim, os dados para análise das condições
climáticas no momento das aplicações também foram coletados pelo site do INMET, para
posteriores analises através do Índice de Conforto Térmico (ICT).
Quadro 07 - Dados climáticos no momento da aplicação dos questionários
DIA

TEMPERATURA DO AR (°C)

UMIDADE RELATIVA DO AR (%)

ICT (°C)

17/12/2019

28,18

72,4

26,1

12/03/2020

32,64

55,2

28,1

Fonte: INMET, 2020. Org: CORREIA, Graciele. 2020.

Referente à análise dos dados, foi possível concluir que dentro do período de
aplicação dos questionários houve o registro de “Limite superior da zona de conforto” e “Leve
Desconforto Pelo Calor”, referentes as classes do ICT. Nesse contexto, dentro das
observações coletadas em campo e no levantamento de dados secundários, a população
residente dos conjuntos habitacionais passa por significativo desconforto térmico.

4. Considerações finais
Os tijolos utilizados na construção das moradias são tijolos cerâmicos estrutural, que
não possuem inércia térmica elevada. Portanto, foi possível concluir que esse tipo de material
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é adequado ao conforto térmico no clima quente-úmido, pois quanto menor a inércia, menor
é o tempo que o calor armazenado levará para ser liberado.
Ademais, a cobertura utilizada na construção das moradias são telhas de amianto,
que também apresentam baixa inércia térmica, e não absorvem muito a radiação solar
incidente. Contudo, uma alternativa que poderia ser adotada é a utilização de telhas de
cerâmica branca, que possuem mais eficiência térmica se comparado as telhas de
fibrocimento.
Também foi possível aferir que as esquadrias não permitem uma circulação
adequada do ar dentro da habitação, pois não foram instaladas numa posição que favorece a
circulação de ar dentro da moradia e não possuem um tamanho adequado. Portanto, não
houve cuidado em analisar as condições geográficas do local, refletidas nas observações
coletadas em campo e na aplicação dos questionários.
Por fim, foi possível observar que não houve preocupação em desenvolver condições
que permita a ventilação cruzada entre os blocos, sendo perceptível que a distância entre eles
é mínima o que dificulta ainda mais a circulação do ar. Referente a aplicação dos
questionários, a grande maioria dos moradores não se sentem confortáveis termicamente,
sendo possível aferir que as melhorias socioambientais dentro do projeto não foram efetivas.
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CAMPOS TÉRMICOS EM JUIZ DE FORA- MG: ESTUDO DE CASO PARA
EPISÓDIOS DE VERÃO
MICHAELA CAMPOS E SILVA1
THIAGO ALVES DE OLIVEIRA2
CAMILA DE MORAES GOMES TAVARES3
CÁSSIA DE CASTRO MARTINS FERREIRA4
RESUMO
O processo de urbanização brasileiro se intensificou a partir da década de 1970, devido ao
crescimento populacional, e êxodos rurais. Permitindo que se desenvolvesse uma maior
degradação ambiental devido à influência antrópica. Dessa forma o artigo tem como objetivo,
analisar as diferenças da temperatura do ar noturno das Regiões Urbanas (RU) Centro, Santa
Luzia e São Geraldo na cidade de Juiz de Fora- MG, utilizando pontos fixos de coleta e
informações de uso e cobertura da terra acerca de variáveis que influenciam o aquecimento
urbano, como: albedo, emissividade, massa construída, altura, impermeabilização,
vegetação. Os dados coletados no período de 01/01/2019 a 31/01/2019, no horário das 21h,
com o sensor HOBO modelo UA-001-64, foram organizados a partir do software Microsoft
Excel 2013 e do software Past 4.0. A partir do levantamento dos dados de temperatura do ar
em 3 pontos distintos na área urbana de Juiz de Fora verificou-se que o ponto localizado na
região central registrou temperatura do ar mais elevada nos dados de janeiro de 2019, no
horário às 21 horas, o ponto de coleta no bairro Santa Luzia que possui diferente
adensamento construtivo, baixa presença de vegetação arbórea apresentou temperatura
inferior ao da região central, o ponto localizado no bairro previdenciários teve sua temperatura
mais elevada devido ao uso do solo. Os resultados demonstram a interferência das variáveis
da cobertura vegetal e o tipo de construções na influência da temperatura do ar, considerando
a importância do planejamento urbano em considerar esses elementos no ordenamento na
ocupação da cidade.
Palavras-chave: Clima urbano; Campo Térmico; Modelagem,
ABSTRACT
The Brazilian urbanization process has intensified since the 1970s, due to population growth
and rural exodus. Allowing greater environmental degradation to develop due to anthropic
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influence. Thus, the article aims to analyze the differences in the night air temperature of the
Urban Regions (RU) Centro, Santa Luzia and São Geraldo in the city of Juiz de Fora- MG,
using fixed points of collection and information of use and coverage of the city. land about
variables that influence urban heating, such as: albedo, emissivity, built mass, height,
waterproofing, vegetation. The data collected from 01/01/2019 to 01/31/2019, at 9:00 pm, with
the HOBO sensor model UA-001-64, were organized using Microsoft Excel 2013 software and
Past 4.0 software. From the survey of air temperature data at 3 different points in the urban
area of Juiz de Fora, it was found that the point located in the central region recorded the
highest air temperature in the data for January 2019, at 9:00 pm, the collection point in the
Santa Luzia neighborhood, which has a different building density, low presence of tree
vegetation, showed a lower temperature than in the central region, the point located in the
social security district had its highest temperature due to the use of the soil. The results
demonstrate the interference of the vegetation cover variables and the type of buildings in the
influence of the air temperature, considering the importance of urban planning in considering
these elements in ordering the occupation of the city.
Keywords: Urban Climate; Thermal fields; modelling.

1. Introdução
As

transformações

urbanísticas

no

cenário

brasileiro

vêm

acontecendo,

principalmente, desde a década de 1970, fruto do crescimento econômico e populacional que
produz espaços diferenciados nas cidades, sejam eles de condições sociais, bem como
ambientais. (BARGOS; MATIAS, 2011). A influência da cidade, como a verticalização, áreas
pavimentadas, diminuição de área permeável e a utilização de materiais construtivos
inadequados para o clima da cidade, junto com outros tipos de degradação do ambiente,
causam os diferentes microclimas da cidade (RAMPAZZO,2015).
A formação do clima urbano e a definição das anomalias térmicas no espaço urbano
estão muito atreladas aos diferentes tipos de uso da terra, bem como dos diferentes tipos de
cobertura, o que repercutirá nas temperaturas de superfície e do ar urbanas. Com isso, quanto
menor o albedo e emissividade, maior será o potencial daquela superfície em aquecer e assim
aquecer o ar do seu entorno (ASSIS, 2016). Os microclimas, segundo Amorim, (2010) podem
ser evidenciados através das anomalias em elementos, principalmente quando o processo de
urbanização carece de planejamento adequado ao ambiente no qual a cidade está inserida.
Os estudos relacionados aos campos térmicos demonstram o comportamento da
temperatura nas cidades e a sua relação com o uso e a ocupação da terra, como, Martín et.al
(2006), analisou o comportamento térmico de 42 pontos da cidade com diferentes tipos de
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uso e ocupação. Foi encontrado uma ilha de calor noturna com o valor 5,3°C no ponto da
cidade onde apresenta uma maior área edificada e grande circulação de veículos.
ALLOCA et. al. (2018) verificaram através da coleta de 40 pontos a influência da
morfologia urbana no campo térmico para a cidade de Ponte Nova. Os resultados evidenciam
uma variação do comportamento térmico. Registrando a máxima diferença de temperatura
foi registrada entre o P em 34 (34,9 ° C) e o Ponto D (28 ° C), com intensidade de 6,9 ° C.
Além da formação de um núcleo de maior aquecimento da área central, onde possui maior
adensamento e verticalização.
Teixeira e Amorim (2016) analisaram os registos de temperatura feitos por transectos
móveis e pontos fixos no horário das 21h da cidade de Rancharia. Foi identificado ilhas de
calor atmosféricas com magnitude moderada, entre 3° C e 3,8°C, em áreas com maior
densidade de construções e circulação de veículos.
Rocha et.al (2011) investigou a relação morfologia urbana na temperatura do ar ao
longo das avenidas Alberto Andaló e José Munia, em São José do Rio Preto, demonstrando as
características de uso e ocupação do solo, que possui significativa influência na diferença de
temperatura entre as áreas menos vegetadas e com maior pavimentação e verticalização,
resultando na elevação da temperatura em comparação às áreas com menos vegetação,
mais impermeabilizadas e com maior número de construções.
O presente artigo tem como objetivo analisar os campos térmicos noturnos das três
regiões urbanas cidade de Juiz de fora, com base nos levantamentos de temperatura do ar e
o mapeamento dos tipos de cobertura da terra.

1.2 Área de estudo
Juiz de Fora está localizada no estado de Minas Gerais, possui uma população de
acordo com o IBGE (censo estimado da população para 2020) 573.285 habitantes em uma
área de 1437 km2. A Região Urbana é uma unidade de planejamento adotada pela PJF
através da Lei Municipal Nº 7.619. De acordo com Moura, et al. (2017 p.98),
Foi definida espacialmente pela existência de um conjunto de características
semelhantes e que ao mesmo tempo acabavam tornando-a uma área
diferenciada de seu entorno. Pois, constituíram-se em células urbanas
menores e mais coesas quanto às suas características socioeconômicas e
subdividiram a porção mais contínua e densamente ocupada e urbanizada da
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cidade, não abrangendo, toda a extensão da Área Urbana. (MOURA, 2017
p.98),

As regiões urbanas estudadas (Figura 1) possuem características distintas, devido
ao seu uso e ocupação. A Região urbana Centro e o Santa Luzia são mais antigas e com
maior densidade demográfica, maior circulação de veículos e pessoas, enquanto o São
Geraldo constitui-se por uma região urbana com menor densidade demográfica, pois está em
processo de valorização urbana, apresentando construções de condomínios habitacionais,
casas, menor circulação de pessoas e veículos. Como pode ser observado na Figura 2.
Figura 1: Mapa de localização das Regiões Urbanas estudadas (esquerda); Figura 2: Mapa de
população por setor censitário das Regiões Urbanas Centro, São Geraldo e Santa Luzia (direita)

Fonte: Organizado pelos autores.

1.3. Caracterização dos pontos de coleta de dados
A Figura 3 apresenta a localização dos pontos de coleta utilizados na pesquisa.
O ponto de coleta 1 está localizado na região urbana Centro, no colégio Stella
Matutina, onde apresenta uma avenida de grande circulação de veículos, de uso e ocupação
residencial e comercial. Com alta utilização de asfalto e concreto, poucas vegetações rasteiras
e arbóreas, e predominância de coberturas de telhas cerâmicas e metálicas nas edificações.
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O Ponto de coleta 2 localizado na Região Urbana Santa Luzia, está situado na parte
externa da casa, onde a área se constitui por uso e ocupação residencial, com arruamentos
e calçadas de asfalto e concreto, predomínio de vegetação rasteira e poucos indivíduos
arbóreos, além de grande parte de solo exposto. Prepondera o uso de coberturas das
edificações com telhas metálicas, lajes, e em menor quantidade o uso de telhas cerâmicas e
fibrocimento.
Ponto 3 Localizado na Região urbana do São Geraldo possui poucas ruas asfaltadas,
predominando ruas calçadas. Tem predominância de vegetação do tipo arbórea, concentrada
nos quintais das residências ou nos lotes vazios. Assim como, as residências possuem a
maior parte das suas coberturas com telha cerâmica. É significativa a presença de corpos d’
água.
Figura 3: Mapa de localização dos pontos de coleta utilizados na pesquisa

Fonte: Organizado pelos autores

2. Metodologia
A metodologia do presente trabalho consistiu na instalação de pontos fixos de coleta
de dados de temperatura do ar em três pontos distintos na área urbana de Juiz de Fora- MG.
Os dados foram coletados no período de 01/01/2019 a 31/01/2019, no horário das 21h, pois
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é o horario de 3 a 5 horas apos o por do Sol de acordo com (OKE,1978). Onde apresentam
as maiores magnitudes das ilhas de calor atmosféricas. “Pois a diferença termodinamica entre
os materiais existentes nas áreas urbanas tem respostas diferentes as mudanças de
temperatura, perdendo calor mais rapidos ou lentamente” (AMORIM,2016).
Foi utilizado o sensor HOBO modelo UA-001-64, alojado em um abrigo utilizado e
testado por Vianna (2018) como mostra a figura 4. Os dados coletados foram organizados,
tabulados a partir do software Microsoft Excel 2013 e através do software Past 4.0.
Figura 4 - Foto tirada no Colégio Stella Matutina (P1) e São Geraldo (P3).

Fonte: fotos feitas pelos autores em trabalho de campo

Posteriormente informações sobre o uso e cobertura da terra foram coletadas a partir
do Google Street View e verificadas em campo e registradas a partir da tabela de atributos do
shape dos lotes. O mapeamento da vegetação e dos corpos hídricos foi realizado a partir de
vetorização manual através das imagens do basemap, disponíveis no software de
geoprocessamento Arc Gis 10.2.2, expostas na (Figura 3).

3. Resultados e discussão
3.1. Campos térmicos em episódios de Verão
Os dados de temperatura do ar em Janeiro de 2019, registrados às 21 horas,
demonstraram que os pontos 1 e 2 tiveram temperatura do ar mais elevada. Sendo que no
ponto 3 os dados registrados foram inferiores na maior parte dos dias do mês (Figura 5).
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Figura 5: Temperatura do ar registrada às 21h nos três pontos, em janeiro de 2019

Fonte: organizado pelos autores

Os dados das 21 horas para o mês de Janeiro indicaram que no ponto 1, localizado
no Centro de Juiz de Fora teve 50% dos dados entre 25,1 e 27,6°, o ponto 2 (Santa Luzia)
tem um conjunto de dados próximos aos valores registrados no Centro.
Figura 6: Box plot dos dados coletados nos três pontos em Janeiro de 2019

Fonte: organizado pelos autores

No ponto 2, localizado no Santa Luzia, a caixa plot ou 50% dos dados estiveram entre
24,7 e 27,1°C e o ponto com os menores valores registrados no período foi o ponto 3,
localizado no bairro Previdenciários, com valores mínimo e máximo de 20,2 e 27,4°C. Além
disso, observa-se que 25% dos dados nos pontos 1 e 2 foram superiores ao valor máximo
observado no ponto 3.
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3.2. Variações na temperatura urbana em janeiro de 2019
Dentre os pontos localizados na área urbana, as maiores diferenças foram entre os
pontos 1 e 3, sendo que em apenas um dia a temperatura do ar às 21h esteve mais elevada
no ponto 3 e nos outros 30 dias o ponto 1 foi o mais aquecido neste horário. No dia 18 de
janeiro a maior diferença foi registrada, com 2,6°C (Figura 7).
Figura 7: Diferença entre a temperatura do ar no Centro (P1) e previdenciários (P3).

Fonte: organizado pelos autores

No comparativo entre os pontos 1 e 2, Centro e Santa Luzia, observa-se que o ponto
1 foi o mais aquecido em 27 dias, enquanto que em 4 dias o ponto 2 registrou temperatura
mais elevada. O centro foi mais aquecido no dia 12 de janeiro, com uma diferença de 1,7° e
o Santa Luzia foi o mais aquecido no dia 15/01/2019 com 1,5°C mais quente que o P1- Centro
(Figura 8).
Figura 8: Diferença entre a temperatura do ar no Centro (P1) e Santa Luzia (P2).

Fonte: organizado pelos autores
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Além disso, comparando os dados dos pontos 2 e 3, Santa Luzia e Previdenciários,
e nesse caso, o ponto 2 registrou temperatura do ar mais elevada em 30 dias, sendo que no
dia 23/01/2019 obteve-se a maior diferença, que atingiu 2,3°C. No dia 27 de janeiro o P3 foi
mais aquecido, no entanto com uma pequena diferença de 0,1°C. na (Figura 9).
Figura 9: Diferença entre a temperatura do ar no Santa Luzia (P2) e. Previdenciários (P3).

Fonte: organizado pelos autores

Com isso, observa-se que o ponto 1 registrou temperatura do ar mais elevada que o
ponto 2, que por sua vez teve temperatura mais elevada que o ponto 3. A partir desse
resultado, cumpre destacar as diferenças nos tipos de uso e no padrão das construções
observados nesses três contextos da área urbana de Juiz de Fora.
Inicialmente, dentre os elementos de comparação entre os pontos pode-se observar
alguns elementos que influenciam na temperatura do ar. Amorim (2016) destaca que “a água,
o solo, a vegetação e os materiais construtivos presentes na superfície têm capacidades
diferenciadas de conduzirem calor diretamente através deles para outras superfícies e de
armazenarem calor” (AMORIM, 2016, p. 44).
Considerando estes elementos é possível visualizar que eles estão dispostos de
maneira irregular no espaço urbano. Shinzato (2009) destaca que a cobertura vegetal pode
reduzir até 29°C da temperatura de superfície e até 4° da temperatura do ar, em função do
sombreamento. Dessa forma, observa-se que a maior proporção de áreas vegetadas no ponto
3 pode ter contribuído para os registros de temperatura do ar mais baixas.
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Quadro 1: Porcentagem de área ocupada pelas classes de área permeável

Fonte: Organizado pelos autores.

A partir da figura 10 (mapa de uso) é possível visualizar a diferença entre os usos no
entorno dos três pontos, sendo que no ponto 1, que registrou as maiores temperaturas, existe
um maior adensamento construtivo e com uma maior proporção de área impermeabilizada.
Figura 10- Mapa de Uso

Fonte: organizado pelos autores.

O ponto dois apresenta uma condição intermediária com 37,9% da área permeável,
porém a cobertura foi maior nas classes de vegetação rasteira e solo exposto. Já o ponto 3
tem a maior área permeável e com cobertura vegetal arbórea dentre os três pontos.
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Quadro 2: Porcentagem de área permeável e impermeável por ponto

Fonte: Organizado pelos autores.

Dessa forma, é possível destacar que as variáveis aqui analisadas, como a cobertura
vegetal e o adensamento construtivo influenciaram nos dados de temperatura do ar nos
diferentes pontos em Juiz de Fora. As áreas com maior cobertura vegetal arbórea e menor
adensamento construtivo tiveram a temperatura do ar mais baixas no período, indicando que
estes elementos favorecem ambientes mais amenos na cidade.
4. Considerações finais
A partir do levantamento dos dados de temperatura do ar em 3 pontos distintos na
área urbana de Juiz de Fora verificou-se que o ponto localizado na região central registrou
temperatura do ar mais elevada nos dados de janeiro de 2019, registrados às 21 horas. Outros
dois pontos foram localizados em bairros residenciais e com diferente adensamento
construtivo, no ponto 2, localizado no bairro Santa Luzia, com baixa presença de cobertura
vegetal arbórea e um maior adensamento de edificações os dados de temperatura do ar foram
inferiores aos do ponto 1, porém mais elevados que no ponto 3, localizado no bairro
Previdenciários, que tem a maior proporção de cobertura vegetal arbórea, maior área
permeável e menor adensamento construtivo.
Os dados reforçam a consideração de que variáveis como a cobertura vegetal, tipo
e adensamento de construções, influenciam na temperatura do ar. Dessa forma, do ponto de
vista do planejamento urbano dever-se-ia considerar esses elementos para o ordenamento
da ocupação na cidade na medida em que influenciam nos elementos climáticos.
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ANÁLISE COMPARATIVA DA TEMPERATURA DE SUPERFÍCIE, NO MUNICÍPIO
DE VIÇOSA (MG), NOS ANOS DE 1985 E 2019: PRIMEIROS RESULTADOS.
EDSON SOARES FIALHO 1
LARISSA GALVÃO FONTES DOS SANTOS 2
RESUMO
As modificações da superfície terrestre oriundas do processo de urbanização, que não é
estático, implicam em transformações dos ambientes naturais em detrimento de espaços
artificiais, com a supressão da vegetação, incremento de materiais construtivos,
pavimentação asfáltica e consequentemente, ao longo do tempo, a cidade venha a expressar
o loco de problemas ambientais urbanos, assim como, o desenvolvimento de um clima
próprio, criando condições para o aumento da temperatura urbana. Nesse sentido, o presente
trabalho objetiva analisar a variação espaço-temporal da Temperatura de Superfície Terrestre
da área urbana do município de Viçosa (MG), no período de inverno, dos anos de 1985 e
2019. Para a análise, foram utilizadas imagens do satélite Landsat 5 e 8, além de dados do
projeto MapBioma, para acompanhar as modificações ocorridas no uso e cobertura da terra
de Viçosa. Apresenta como resultados preliminares, significativas mudanças no padrão de
uso e cobertura da terra do município, com porções de avanço da cobertura vegetal adquirindo
valores de TST mais amenas, em face oposta, o expressivo crescimento da malha urbana no
decorrer de 34 anos, apresentou respostas térmicas mais elevadas, abrindo espaço para a
necessidade de investigação mais detalhada da conformação da TST intraurbana.
Palavras-chave: Clima urbano; Temperatura de Superfície Terrestre; Uso e cobertura da
terra.
ABSTRACT
As changes in the land surface resulting from the urbanization process, which is not static,
imply transformations in natural environments to the detriment of artificial spaces, with the
suppression of vegetation, an increase in construction materials, asphalt pavement and,
consequently, over time. express city to express the locus of urban environmental problems,
as well as the development of its own climate, creating conditions for the increase of urban
temperature. In this sense, the present study aims to analyze the spatial-temporal variation of
the Earth's Surface Temperature in the urban area of the municipality of Viçosa (MG), in the
winter period, in the years 1985 and 2019. For an analysis, satellite images were used Landsat
5 and 8, in addition to data from the MapBioma project, for monitoring changes in the use and
coverage of the Viçosa land. It presents as preliminary results, changes in the pattern of use
and land coverage of the municipality, with portions of the network of advancing vegetation
coverage acquiring milder TST values, in the opposite face, the expressive growth of the urban
over 34 years, results responses higher thermal temperatures, making room for the need for
a more detailed investigation of the conformation of intra-urban TST.
Keywords: Urban climate; Terrestrial Surface Temperature; Land use and coverage.
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1. Introdução
O processo de urbanização acelerado protagonizado por diversos países durante o
século XIX, reverberou aos espaços urbanos novas configurações. As transformações da
superfície terrestre, no tocante a substituição da cobertura natural em face ao incremento de
materiais construídos, pavimentação asfáltica, ao longo do tempo, desencadeou nesses
ambientes a possibilidade de desenvolver agravantes ambientais, como a impermeabilização
do solo, enchentes e a poluição do ar (OKE, 1987).
O uso intenso do espaço urbano, com crescente aumento das construções em
realidade de ocupação não planejada, verticalização dos grandes centros, o aumento do fluxo
de veículos, faz com que o ambiente urbano venha a se tornar o local onde as problemáticas
ambientais mais se agravam, a citar, a possibilidade de aumento da temperatura nas cidades
(FIALHO, 2009, 2010 e 2015).
O aumento da temperatura das cidades pode ocorrer devido a potencialidade dos
materiais construtivos de absorver e reter o calor, dando espaço ao desenvolvimento de
fenômenos como a Ilha de Calor Urbana, que se caracteriza como aumento da temperatura
urbana em comparação a temperatura dos ambientes rurais ou circunvizinhos, apresentando
consequências a qualidade de vida dos citadinos, a partir da alteração da dinâmica climática
local, favorecendo a ocorrência desconfortos térmicos (LOMBARDO, 1985).
Monteiro (1976) salienta que o clima urbano se comporta como um indicador de
qualidade de vida ambiental urbana, nessa perspectiva, diversos estudos tem se prontificado
a análise e monitoramento das modificações da estrutura e do clima das cidades, com visas
a identificar a presença ou mesmo potencialidade dos locais a ocorrências de fenômenos
como a I.C.U. Dentre os métodos utilizados para os estudos entorno do clima urbano, o uso
do sensoriamento remoto tem ganhado crescente.
Dado os avanços nas técnicas de imageamento, processamento de dados e
consequentemente melhoria na qualidade dos produtos, o sensoriamento remoto tem
ganhado espaço nos estudos climáticos. As potencialidades espaço-temporais da ferramenta
têm contribuído para o detalhamento e possibilidade de estudos em diferentes escalas
(DELGADO, 2012). Nas pesquisas tem possibilitado o mapeamento do uso e cobertura da
terra, a detecção e condição da vegetação nos centros urbanos assim como o mapeamento
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da temperatura de superfície terrestre, sendo essa, como caracterizado por Oke (1987) se
configura como a temperatura detectada ao nível dos telhados e topo dos objetos da
superfície.
De acordo com Ortiz e Amorim (2011), por meio da temperatura de superfície é
possível identificar locais da cidade que merecem maior atenção de agentes públicos, de
forma a auxiliar estudos que atuem como base ao desenvolvimento de medidas de
planejamento urbano.
Nessa perspectiva, o presente trabalho tem como objetivo analisar a variação
espaço-temporal da Temperatura de Superfície Terrestre da área urbana do município de
Viçosa (MG), no período de inverno, dos anos de 1985 e 2019. Para a análise, foram utilizadas
imagens do satélite Landsat 5 e 8, além de dados do projeto MapBioma, para acompanhar as
modificações ocorridas no uso e cobertura da terra de Viçosa.

2. Metodologia
2.1 Caracterização da área de estudo
O município de Viçosa localiza-se na porção norte da mesorregião da Zona da Mata
Mineira (Figura 1), sob o Domínio morfoclimático de Mares de Morros, segundo a classificação
de Ab’Saber (2003). Seu relevo se configura em um planalto dissecado pela ação fluvial,
pertencendo a Bacia hidrográfica do Rio Doce.
Apresenta altitude variando entre 600 a 970m, com vales e morros em formato de
meia laranja, configurando um sítio urbano acidentado (FIALHO; QUINA, 2017). Apresenta
definição do clima Tropical de Altitude, com estação de verão e inverno bem definidas, com
características de verão quente e chuvoso e inverno frio e seco. Devido a sua localização,
sofre influência dos sistemas atmosféricos de Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS),
sistemas tropicais e polares Sistema Tropical Atlântico (STA) e Sistema Polar Atlântico (SPA)
(PRADO, et al, 2020).
A conformação urbana do município seguiu o mesmo padrão de grande parte das
cidades da Zona da Mata, com início da ocupação seguindo o vale do rio, em Viçosa sendo o
Ribeirão São Bartolomeu, para posteriormente iniciar a ocupação de vertentes. A ocupação
começou a se consolidar de maneira rápida, sobretudo com a institucionalização da
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Universidade Federal Viçosa (UFV) e em 1970 a população urbana já superava a rural
(FIALHO et al, 2019).
Figura 1. Localização da área de Estudo.

Fonte: IBGE. Organizado por: Larissa Santos, 2021.

O adensamento de comércios, informações e serviços no centro da cidade, além do
adensamento populacional que visava atender aos estudantes da UFV refletiu em um grande
processo de verticalização (FIALHO; QUINA, 2017). Enquanto nos demais espaços da cidade,
a urbanização sofria um espraiamento de forma que passaram a ocupar áreas de terraços,
encostas e topos de morro (FIALHO et al, 2019). Sobre isso, Fialho et al. (2019, p. 85),
comenta
O crescimento da cidade de Viçosa ocorreu desprovido de políticas de
planejamento, levando a uma estrutura urbana ineficiente para atender seu
contingente populacional. Problemas de ocupação, circulação, distribuição de
serviços públicos, que hoje compõe o cotidiano dos munícipes e a paisagem
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de Viçosa, atestam as fragilidades emergentes da ausência de planejamento
urbano. As áreas onde estão centralizadas as atividades comerciais e
administrativas, os serviços e o lazer condicionam a escolha do local de
moradia. Nesse sentido, Viçosa possui como polo de atração a região central,
devido a proximidade do campus universitário. Muitas das áreas ocupadas
próximas a esses locais são consideradas impróprias do ponto de vista
ambiental a ocupação.

Apesar de ser enquadrada como cidade de pequeno porte, em relação a sua
dinâmica, ela se caracteriza como uma cidade de médio porte quando compara as cidades
do entorno, e possuía no último censo do IBGE (2010) população total de 72.220 com
estimativas de 79.388 em 2020.
Dada as características do município, localizado em um sítio de morfologia
convergente, em que as atividades humanas se interagem com os aspectos naturais da
cidade de forma não harmônica, planejada, os estudos que buscam entender como essa
relação se estabelece e se já existem efeitos na qualidade de vida urbana, se tornam
essenciais.

2.2. Aquisição de dados
No intuito de estabelecer a análise temporal da temperatura de superfície terrestre
da cidade de Viçosa, foram utilizadas imagens orbitais do satélite landsat 5 e landsat 8,
disponibilizadas e adquiridas gratuitamente através do site Serviço Geológico dos Estados
Unidos (USGS), no endereço eletrônico: http://earthexplorer.usgs.gov.
Ambas imagens são da órbita 217, ponto 74, datadas em 04/07/1985 e 02/07/2019,
com horário UTC de 12h21min para a imagem Landsat 5 e 12h51min para a imagem Landsat
8. Para a seleção das imagens foram utilizados critérios como a ausência de nebulosidade
sobre a área de estudo, priorizando aqueles que apresentassem o menor percentual de
nuvens registrado, ofertadas principalmente em estação de inverno, no qual a estabilidade
atmosférica se faz mais presente no município. Além da nebulosidade, buscou-se por dias
que apresentassem condições atmosféricas semelhantes, priorizando datas anuais próximas
e verificando as condições do tempo por meio dos dados da Estação Meteorológica localizada
dentro do campus da Universidade Federal de Viçosa (UFV). Para a elaboração do uso e
cobertura da terra, foi utilizada a base de dados disponibilizados pelo Projeto MapBioma.
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O MapBioma é um projeto que realiza o mapeamento anual de uso e cobertura do
solo do Brasil, sendo uma iniciativa colaborativa que envolve diversos pesquisadores de
diferentes áreas de pesquisa, em prol da realização do mapeamento de qualidade utilizando
os dados obtidos a partir do satélite landsat-8 (MAPBIOMA, 2020). A iniciativa começou no
ano de 2015, e traz o mapeamento em uma série temporal compreendendo os anos de 1985
a 2019, sendo a última coleção (coleção 5.0) lançada em 2020, e são disponibilizados
gratuitamente na plataforma Google Earth Engine (MAPBIOMA, 2020).

2.3 Procedimentos metodológicos
Para a elaboração da temperatura de superfície serão utilizadas as fórmulas
disponibilizadas pela USGS e Chandler et al. (2009) seguindo os procedimentos adotados por
Jesus (2016). Os procedimentos consistem na utilização das bandas 6 do satélite Landsat 5,
e banda 10 do Landsat 8, correspondente a faixa do infravermelho termal, com resolução
espacial de 120 e 100 metros, respectivamente, mas reamostrados e disponibilizadas para
utilização em 30 metros. O procedimento parte da calibração radiométrica para ambas as
bandas utilizadas. Para o Landsat 5, a calibração consiste na conversão para radiancia
espectral, seguindo a equação indicada por Chandler et al. (2009).
(Equação 1)

𝐿𝜆 = (

𝐿𝑚𝑎𝑥𝜆 − 𝐿𝑚𝑖𝑛𝜆
) (𝑄𝑐𝑎𝑙 − 𝑄𝑐𝑎𝑙𝑚𝑖𝑛 ) + 𝐿𝑚𝑖𝑛_𝜆
𝑄𝑐𝑎𝑙𝑚𝑎𝑥 − 𝑄𝑐𝑎𝑙𝑚𝑖𝑛

Onde, Lλ - Radiância Espectral em sensor de abertura em QCAL - Valor quantizado
calibrado pelo pixel em DN. LMIN - Radiância espectral, que é dimensionado para Qcalmin
em Watts. LMAX - Radiância espectral, dimensionado para Qcalmax. Qcalmin - O valor
mínimo quantizado calibrado pixel. Qcalmax – Valor máximo quantizado calibrado pixel.
Para a calibração radiométrica da banda 10 do Landsat 8, foi utilizada a equação
disponibilizada pela USGS (2015).
(Equação 2)
𝐿𝜆 = 𝑀𝑙 ∗ 𝑄𝑐𝑎𝑙 + 𝐴𝐿
Onde, L λ = Radiância espectral do sensor no topo da atmosfera (Watts / (m2 * srad
* μm)), ML= Fator multiplicativo de redimensionamento da banda 10, AL= Fator de
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redimensionamento aditivo específico da banda 10, Qcal = Valores de pixel do produto padrão
quantizados e calibrados (DN).
Para a conversão dos níveis de radiância espectral para a temperatura de brilho do
sensor, foi utilizada a seguinte equação expressa abaixo. Segundo Chandler et al. (2009),
para o cálculo da temperatura de brilho são consideradas que a superfície é um corpo negro
com emissividade igual a 1.
(Equação 3)
𝐾2
𝑇=
− 273.15
𝐾
𝐼𝑛 ( 1 + 1)
𝑙𝜆
Onde, T= Temperatura efetiva no satélite (K), L λ = Radiância espectral (Watts / (m2
* srad * μm)), K1 = Constante de conversão térmica específica da banda dos metadados. K2
= Constante de conversão térmica específica da banda dos metadados.
Os dados e valores necessários para a realização das equações descritas são
encontradas nos metadados disponibilizados junto a cada imagem de satélite. Em seguida, o
produto gerado a partir da aplicação acima, são subtraídos pelo valor 273,15, para a obtenção
da temperatura em graus Celsius.

Por fim, para a recuperação da Temperatura de

Superfície Terrestre, foi utilizada a equação de Planck, no qual a emissividade da superfície
terrestre assume um novo valor. Para esse trabalho foi considerado o valor 0,986, segundo
considerações de Santos et al. (2017).
(Equação 4)
𝑇𝑏
𝑇𝑠 =
𝜆 𝑇
1 + ( 6𝑎 𝑏 ) 𝑙𝑛𝜀
Onde, Ts = Temperatura da superfície; Tb = Temperatura de brilho; 6 =
Comprimento de onda médio da radiância da banda termal; a = hc/ (2 1.438x10− mK); Ln =
Logaritmo natural;  = Emissividade da superfície.
Todos os processos foram realizados no software SIG Qgis 3.16, assim como o pré
processamento das imagens, que contou com reprojeção de coordenadas e recorte para a
área de estudo. Após a aplicação das fórmulas na ferramenta Calculadora Raster, as imagens
foram reclassificadas e aplicada a falsa cor, para interpretação dos dados.
Da mesma forma, ainda em ambiente SIG, o raster do ano de 1985 e 2019 de uso e
cobertura da terra adquiridos na plataforma do MapBioma, do município de Viçosa, foram
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reprojetados e transformados os dados matriciais em vetoriais, para a quantificação das
classes dentro da área de estudo, assim como comparação entre os anos de análise.

3. Resultados e discussão
Para ambas as datas trabalhadas, tanto a os sistemas atuantes quando as condições
atmosféricas do dia do imageamento se fizeram semelhantes. De acordo com as cartas
sinóticas fornecidas pela Marinha do Brasil, no dia anterior, durante e posterior a data de
imageamento representativos de inverno a Alta Subtropical do Atlântico Sul atuava sobre a
porção Sul da região Sudeste do país, o que proporcionou céu limpo e estabilidade
atmosférica sobre a área de estudo.
O mapeamento de uso e cobertura da terra elaborado permitiu observar mudanças
significativas no município de Viçosa entre os anos de 1985 e 2019. Na Tabela 1, foi
organizado a relação das classes de usos com suas respectivas áreas em hectare (ha) e
porcentagem dentro dos limites do município.

Tabela 1: Área em hectare e porcentagem do uso e cobertura da terra dos anos de 1985 e 2019.
Área (Ha)

Área (%)

Classe

1985

2019

1985

2019

Formação Florestal

6323,336

7958,432

20,989

26,599

Floresta Plantada

0,598

436,247

0,002

1,458

Mosaico de agri. e past

2791,823

5187,698

9,267

17,338

Pastagem

20661,818

15030,22

68,583

50,234

Infraestrutura Urbana

295,377

1231,2

0,980

4,115

48,104

61,252

0,160

0,205

5,89

15,231

0,020

0,051

Outra área não
vegetada
Rio e lago

Fonte: Imagem Landsat. Organizado: Autores, 2021

Em análise, foi possível identificar aumento significativo das classes que envolvem
maior proporção de vegetação. Do ano de 1985 a 2019 houve um aumento de
aproximadamente 6,0% da cobertura de Formação Florestal no município, 1,4% de Floresta
Plantada, correspondendo, sobretudo, a presença de plantação de eucalipto e, 8,0% no
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aumento da cobertura de mosaico de agricultura. Com aumento das demais classes no
espaço rural do município, de maneira proporcional, a cobertura em pastagem teve queda de
aproximadamente 18,0% em comparação a área encontrada em 1985.
Na classe de Infraestrutura Urbana, nota-se, através dos dados da Tabela 1 e as
Figuras 2 e 3, que ocorreu aumento considerável, com a expansão da malha urbana triplicada
em relação ao ano de 1985. Esse aumento da infraestrutura urbana recobriu áreas antes
cobertas por pastagem e pequenos fragmentos de formação florestal. Demais usos como a
presença de corpos hídricos também demonstraram maior aumento no município.
No que tange as respostas térmicas da superfície nos dias representativos de inverno
dos anos de 1985 e 2019, consideráveis diferenças foram reveladas por meio da comparação
das Figuras 2 e 4.
Na TST do dia 2 de julho de 1985 encontrou-se uma amplitude térmica de 14,5°C,
com a temperatura de superfície mínima encontrada de 14,4°C e máxima de 28,9°C. A partir
da visualização da imagem termal (Figura 2), observa-se que as menores temperaturas com
intervalos divididos em classes do menor valor a 16°C e 16,1 a 18°C estão dispostos em sua
maioria sobre o uso de Formação Florestal que marcavam uma conformação esparsa no
município, mas encontrada sobretudo, em fragmentos de maior extensão sobre as áreas de
topos de morro de maior altitude, que cortam o município de Sudeste a Oeste e na área
pertencente ao território da Universidade Federal de Viçosa, seguidos das classes de mosaico
de agricultura e pastagem.
Esse fato denota a capacidade da vegetação na superfície em proporcionar áreas
com temperaturas mais amenas, sobretudo de porções de adensamento vegetacional, como
apontado por Young (2005), a capacidade da vegetação em proporcionar a distribuição de
energia, refletindo no balanço do calor sensível e calor latente.
Na classe de maior proporção dentro do município, pastagem, encontra-se a maior
variação de temperatura de superfície. Os intervalos de 18,0 a 20,0°C apresentaram maior
proporção, como evidenciado na Figura 3. Essa maior variação pode estar relacionada a
cobertura classificada como pastagem recobrir áreas de solo exposto e vegetação de baixo
adensamento, confluindo para a possibilidade de superfícies mais aquecidas (ORTIZ;
AMORIM, 2019). Além disso, é importante destacar a importância das características
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topográficas da superfície na espacialização da temperatura, que podem refletir em vertentes
mais quentes a depender do horário do dia (FIALHO, 2009).
Figura 2: Temperatura de Superfície Terrestre e Uso e Cobertura da terra do Município de
Viçosa no dia 4 de julho de 1985.

Fonte: IBGE. Organizado por: Larissa Santos, 2021.

Sobre a malha urbana, que apresentava em 1985 área de 295,377 hectares, observase valores de TST mais amenos, concentrados sobretudo no intervalo de 18,0 a 20,0°C. De
acordo com a Figura 3, os maiores valores ficaram restritos ao intervalo de 20,1 a 22°C, sendo
esses, 17,0% da espacialização dentro da classe, enquanto 83% se distribuíam em
temperaturas de 16,0 a 20,0°C. Na distribuição da TST do dia 2 de julho de 2019 (Figura 4),
obteve-se amplitude de 13,5°C, com temperatura de superfície mínima de 15,3°C e máxima
de 28,8°C.
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Figura 3: Proporção da TST por classe de uso e cobertura da terra em 1985.
76,12%

23,88%

63,07%
7,95%

23,11%
5,87%

4,60%
0,45%
0,13%
0,02%

10,00%

2,26%
0,14%
0,01%
0,01%

20,00%

4,91%

30,00%

3,78%

16,67%

40,00%

45,21%
29,26%
13,54%
1,48%
0,02%

50,00%

0,22%
10,28%

60,00%

42,62%
48,41%

70,00%

52,57%
40,11%

80,00%

0,21%
6,13%
17,93%

90,00%

74,87%

83,33%

Proporção da TST por uso e cobertura da terra de 1985

0,00%
Formação
Florestal
<16°C

Floresta
Plantada

16°C a 18°C

Mosaico de
agri. E past

18°C a 20°C

Pastagem

20°C a 22°C

Infraestrutura Outra área não
Urbana
vegetada

22°C a 24°C

24°C a 26°C

Rio e lago

26°C a 28,9°C

. Fonte: IBGE. Organizado por: os autores, 2021.

Em comparação a imagem termal de 1985, nota-se a maior presença de
temperaturas amenas sobre o espaço rural do município, que pode estar relacionada ao
aumento da cobertura da vegetação nessas áreas, sobretudo, fragmentos de formação
florestal que obtiveram aumento de 6,0% além das porções de mosaico de agricultura que
demonstraram também maior expressão, confluindo para a redução das áreas de pastagem.
As maiores diferenças nas respostas térmicas são encontradas na classe de
infraestrutura urbana. Na Figura 5, nota-se que, quando comparado a gráfico de proporção
de uso e temperatura do ano de 1985 (Figura 3), a infraestrutura urbana apresentou valores
nos intervalos antes não expressados.
Menos de 1,0% da área se encontra com temperaturas abaixo de 16,0°C,
aproximadamente 43,0% com temperaturas entre 16,0 e 18,0°C e a maior parte, configurando
aproximadamente 48,0% dentro do intervalo de 20 a 22°C além do surgimento de valores nas
demais classes mais elevadas, sendo 4,56% entre 22 a 28,8°C. Essas diferenças entre os
anos denotam a capacidade da infraestrutura urbana vir a expressar respostas térmicas mais
elevadas quando o urbano começa a ganhar maior adensamento, mesmo em cidades de
pequeno porte essa relação consegue ser expressa, ainda que em níveis inferiores em
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comparação a grandes cidades. Amorim (2019), aponta que diversos estudos realizados em
cidades de pequeno e médio porte tem evidenciado que tais cidades possuem especificidades
climáticas que devem ser consideradas as análises do clima urbano.
Figura 4: Temperatura de Superfície Terrestre e Uso e Cobertura da terra do Município de Viçosa no
dia 2 de julho de 2019.

Fonte: IBGE. Organizado por: Larissa Santos, 2021.
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93,10%

Figura 5: Proporção da TST por classe de uso e cobertura da terra em 2019.
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Fonte: Landsat.8. Organizado por: autores,2021.

4. Considerações finais
Os resultados preliminares apresentados, mostraram que o município passou por
significativas mudanças no padrão de uso e cobertura da terra, sobretudo no que tange ao
aumento da cobertura vegetal da área rural que refletiram em temperaturas de superfície mais
amenas onde o fragmento de cobertura vegetal avançava, além do aumento considerável da
malha urbana, que chegou a triplicar de 1985 a 2019. Esse aumento da infraestrutura urbana
resultou em respostas térmicas mais elevadas, com temperaturas de superfície alcançando
valores entre 22°C a 28°C em dadas porções, enquanto no ano de 1985, esses intervalos
soaram inexpressivos.
Dado o aumento de temperatura de superfície terrestre encontrado para o ano de
2019 na malha urbana do município de Viçosa, ainda que considerada uma cidade de
pequeno porte, o melhor detalhamento do uso e cobertura do solo dentro da área se torna
importante, buscando compreender como essa espacialização da TST se configura no
contexto intraurbano.
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ANÁLISE DO COMPORTAMENTO DA TEMPERATURA NA ÁREA URBANA DE
ALFENAS/MG – UM ESTUDO DE CASO
MARCO ANTÔNIO JUNQUEIRA JÚNIOR1
PAULO HENRIQUE DE SOUZA2
MATHEUS LIMA DE ANDRADE3
GABRIEL FLORA VIEIRA4
RESUMO
O presente projeto de pesquisa buscou analisar a importância da vegetação no microclima da
cidade de Alfenas situada no Sul de Minas Gerais, com base em estudos já realizados por
outros pesquisadores sobre “ilhas de calor” ou “microclimas urbanos” que destacaram a
importância que os “espaços verdes” possuem na realidade da “selva de pedra” que alterou
o albedo dessas superfícies e a circulação dos ventos. Para tanto, adaptando a metodologia
da análise rítmica utilizada para anos padrões, procedeu a coleta dos dados de temperatura,
umidade e velocidade do vento em seis pontos específicos da cidade buscando contemplar
efetivamente em sua totalidade as diferentes porções do espaço urbano, possibilitando uma
análise sob o enfoque centro-periferia que identificasse o real impacto da ação antrópica na
paisagem, identificando, se possível, o papel exercido pela vegetação nessa conjuntura.
Conforme a análise dos dados coletados demonstrou, a vegetação cumpre um papel
destacado nas condições de conforto climático em qualquer porção da área urbana,
influenciando devido ao sombreamento e evapotranspiração tanto a umidade como os índices
térmicos, atenuando o impacto decorrente da modificação da paisagem promovida pela ação
humana na superfície terrestre.
Palavras-chave: Vegetação; Conforto térmico; Microclima.
ABSTRACT
The present research project sought to analyze the importance of vegetation in the
microclimate of the city of Alfenas, located in the south of Minas Gerais, based on studies
already carried out by other researchers on “heat islands” or “urban microclimates” that
highlighted the importance that “Green spaces” actually have the “stone jungle” that changed
the albedo of these surfaces and the circulation of the winds. To this end, adapting the
methodology of the rhythmic analysis used for standard years, proceeded to collect data on
temperature, humidity and wind speed in six specific points of the city, seeking to effectively
contemplate in its entirety the different portions of the urban space, allowing an analysis under
the center-periphery approach that identified the real impact of anthropic action on the
landscape, identifying, if possible, the role played by vegetation at this juncture. As the analysis
of the collected data demonstrated, vegetation plays a prominent role in climatic comfort
conditions in any part of the urban area, influencing due to shading and evapotranspiration
1

Graduação em Geografia, Universidade Federal de Alfenas, marcojunqueira27@gmail.com
Doutor em Ciências Eng. Ambiental, Universidade Federal de Alfenas, phsouza31@hotmail.com
3 Mestrando em Geografia, Universidade Federal de Alfenas, matheusgsmer@gmail.com
4 Mestrando em Geografia, Universidade Federal de Alfenas, gabrielflora844@gmail.com
2

www.xivsbcg.com

ISSN: 2764 - 1805
619

both humidity and thermal indexes, attenuating the impact resulting from the modification of
the landscape promoted by human action on the Earth´s surface.
Keywords: Vegetation; Thermal comfort; Microclimate.

1. Introdução
Segundo Shepherd (2005), as áreas urbanas alteram o processo de aquecimento e
resfriamento da camada limite da atmosfera de muitas maneiras, algo facilmente observável
segundo Magda (1982) a partir da alteração no albedo e na constituição dos elementos que
constituem uma paisagem e atuam na absorção e dispersão da energia recebida do sol.
Segundo Souza (2012) essa situação faz-se presente na realidade dos países latino
americanos devido ao intenso processo de urbanização que vivenciam, favorecendo a
manifestação de fenômenos como as ilhas de calor urbano, ou ICU, um termo proposto por
Arya (2001) a partir da constatação de aumento na temperatura das áreas centrais das
cidades médias e grandes em relação ao entorno rural e até mesmo suburbano.
O estudo do microclima urbano ganha relevância em razão de se manifestar no
espaço dinâmico elegido pela humanidade para se instalar. Segundo Oke et al (1999) isso
decorre da prerrogativa que os espaços urbanos possuem a partir das intervenções que
executam na superfície terrestre de criarem seus próprios climas devido às alterações que
promovem no albedo da área que ocupam, alterando profundamente o balanço de energia.
Segundo mencionam Amorim et al (2015) esse aumento da temperatura ocorre em
razão das características físicas que são estabelecidas pela ação humana, como a presença
de materiais com elevada emissividade/reflectância, ou, densidade das construções e
barreiras que dificultam a movimentação do vento.
Atentando já há algum tempo para isto, Monteiro, (1997) propôs uma metodologia
ocupada com o estudo do clima urbano. Seu estudo originou-se dos diversos problemas
característicos e presentes nas cidades brasileiras que pôde constatar a partir das mudanças
observadas nos seus parâmetros atmosféricos; principalmente no comportamento da
temperatura, precipitação e composição do ar, entendendo que o clima urbano é um sistema
que envolve o comportamento atmosférico habitual de um dado espaço terrestre e sua
urbanização, englobando tanto o clima local (fato natural) como a intervenção antrópica cidade (fato social).
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Assim, segundo entendem Santos e Pinto (2010), os estudos relacionados ao clima
das cidades devem vincular os aspectos ambientais aos antrópicos, algo que é corroborado
por Pinto e Aguiar Netto (2008) ao afirmarem que os espaços artificiais influenciam as
variáveis climáticas, ocasionando o aumento das temperaturas médias, a redução da umidade
relativa do ar e a alteração na dinâmica da velocidade e direção do vento, devido a supressão
da vegetação nos centros urbanos.
Isto destaca a importância das áreas verdes nas cidades, pois contribuem para a
qualidade ambiental e melhora da qualidade de vida da população a partir das funções
naturais desempenhadas pela vegetação arbórea, pois as árvores possuem um importante
papel de extrair água do solo e devolvê-la para o ar, auxiliando no equilíbrio climático ao
produzir sombreamento e filtrando grande quantidade de radiação solar que chegaria na
superfície (SANTOS; PINTO, 2010).
Sob essa perspectiva o presente estudo foi desenvolvido buscando contribuir com a
identificação da ocorrência de “ilhas térmicas” na cidade de Alfenas/MG mediante a
identificação de seus microclimas, destacando, se possível, o papel que a vegetação exerce
nesse processo, atenuando os extremos oriundos das intervenções antrópicas, como já
fizeram Shinzato (2018), Assis et al (2013), Matheus et al (2016), e, Minella e Krüger (2018).

2. Metodologia
2.1 Materiais
2.1.1 Descrição da Área de Estudo: O município de Alfenas, área onde a pesquisa
será realizada, se encontra nas coordenadas 21°28′03″ de latitude Sul e 45°56′45″de longitude
Oeste (Figura 1). Localiza-se na mesorregião Sul/Sudoeste do Estado de Minas Gerais, com
uma área de 850,446 km², sendo a população estimada em 2016 da ordem de 79.222 hab. O
município apresenta altitudes que alcançam até 888 metros, situando-se no patamar médio
de 768 metros. O clima é tropical de altitude com uma pluviosidade de 1.590mm anuais e com
um regime térmico médio de 19ºC.
2.1.2 Dados de Temperatura, Umidade e Velocidade do Vento: Para o
desenvolvimento da pesquisa fez-se necessária à coleta da velocidade do vento, umidade
relativa e dos índices térmicos das porções distintas da área urbana do município de
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Alfenas/MG – periferia e região central – para análise comparativa que possibilitou a
identificação ou não do fenômeno de “Ilhas Térmicas” na localidade;
2.1.3 Cartas Temáticas: Para distribuição dos pontos de coleta e consequente
organização da rotina de trabalho e percurso de campo, foi utilizada a carta de uso e ocupação
do solo urbano do município de Alfenas/MG, para delimitação dos locais onde os termômetros
foram instalados, e, verificação da conjuntura dos referidos pontos;
Figura 1 – Localização do município de Alfenas e municípios limítrofes

Fonte: Carvalho & César (2010)
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2.1.4 Publicações: A obtenção dos conceitos, informações e dados úteis ao trabalho
recobrou o manuseio de diversos livros, teses, revistas e informações digitais (sites), através
de uma revisão bibliográfica;
2.1.5 Equipamentos Climatológicos: Para a obtenção dos índices térmicos foi preciso
utilizar alguns termômetros com balanceamento afinado de modo a garantir que os dados não
possuíssem contaminação por defeito ou erro de medição. Nesse aspecto, os equipamentos
disponíveis no Laboratório de Climatologia da UNIFAL-MG, a saber, Termo-higrômetros
Digital Portátil com display duplo de cristal líquido, e, Termo Anemômetro Digital Portátil com
display de cristal líquido; e
2.1.6 Pontos e Horários de Coleta: Foram escolhidos seis pontos (Figura 2) para a
coleta dos dados, os pontos 1 e 2 situaram-se na porção central da cidade, enquanto os
demais na porção periférica nos limites da urbe com a zona rural. As coletas ocorreram às
13h e 15h30 dos dias 02, 04, 06, 09, 11, 13, 16, 18 e 20 de junho de 2021; e,
O Ponto 1 situa-se nos limites da praça Dr. Emílio da Silveira que possui a presença
de vegetação arbórea e gramados com constante manutenção. A antropização da paisagem
é total, no entanto as construções não possuem mais que dois pavimentos e a presença da
praça favorece condições atrativas devido ao sombreamento que suas árvores proporcionam
e arranjo estético de seus jardins.
Nas proximidades encontram-se instalados o Terminal de ônibus Urbano e uma
Escola Municipal que contribuem com a presença de espaços amplos que permitem a
circulação do vento e a ocorrência de vegetação arbórea que auxilia na minimização do calor
realizando fotossíntese e fornecendo sombreamento.
O Ponto 2 localiza-se na praça Getúlio Vargas na região central. Constitui um espaço
verde com ampla arborização que repercute no conforto térmico. Mesmo sendo o ponto
central da cidade, as construções em derredor não possuem mais que dois pavimentos com
exceção de dois edifícios que possuem mais de oito andares.
Todo o ambiente é antropizado com impermeabilização do solo e construções.
Apenas na praça registra-se gramado e vegetação arbórea que abriga os transeuntes com
seu sombreamento. O verde se destaca no contexto local atraindo a atenção da população.
O Ponto 3 situa-se no Aeroporto Municipal que fica na porção Leste da área urbana
em seu limite citadino. No local de coleta o espaço encontra-se totalmente antropizado com
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construções e impermeabilização do solo. Como situa-se em um bairro residencial, as
construções não apresentam mais que dois pavimentos. A paisagem rural próxima é
caracterizada por pastagens e plantações anuais com vegetação arbórea quase inexistente.
Figura 2 – Localização dos Pontos de Coletas

Fonte: Adaptado de Google Maps.

O Ponto 4 está situado no limite Sul da área urbana no prolongamento do interflúvio
que abriga os Pontos 1 e 2 em direção ao ponto mais elevado da cidade que é denominado
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como “Rocha”. O espaço é totalmente antropizado com presença de arruamentos, rodovias e
construções diversas – faculdade, supermercado, galpões de oficinas e lojas e rodoviária.
Com exceção de uma linha de pinheiros que acompanha os muros da Instituição Educacional
e das árvores plantadas no seu interior, o local é carente de vegetação arbórea, pois, mais
uma vez o entorno rural imediato é ocupado por pastagens, glebas pequenas de café e
plantações anuais como cana, soja e milho.
O Ponto 5 encontra-se no limite Oeste da área urbana nas proximidades da Unidade
II da Universidade Federal de Alfenas. Também é um espaço antropizado permeado por
rodovia, arruamentos, construções diversas – universidade, pontos comerciais, cemitério e
residências. O espaço rural imediato é constituído por glebas pequenas de café e pastagens.
As árvores estão espaçadas e não lembram os domínios de Mata Atlântica ou Cerrado. A
vegetação arbórea adensada localiza-se no interior da universidade em área de preservação.
O Ponto 6 localiza-se no limite Norte da área urbana e se encontra totalmente
antropizado devido ao arruamento, rodovia e construções – residências e pontos comerciais.
A vegetação arbórea é distribuída amiúde entre as ruas e residências, enquanto o espaço
rural também se encontra carente da mesma pelas pastagens. Nas proximidades há glebas
com cultivo de eucalipto. Pela topografia a área é plana com inclinação leve na direção Sul e
Norte, enquanto que para Leste e Oeste a inclinação da vertente se torna acentuada.
Os locais apresentam semelhanças entre si que homogeneízam a paisagem, no
entanto, por estranho que pareça, são os pontos centrais (1 e 2) que apresentam a maior
concentração de vegetação arbórea, estando, por conseguinte, no espaço de sua influência.

2.2 Métodos
2.2.1 Revisão Bibliográfica: As informações importantes foram obtidas mediante a
consulta de diversos autores que em suas publicações discutiram aspectos pertinentes aos
temas da pesquisa - estudos climatológicos e fenômeno de Ilhas de Calor nas cidades médias;
2.2.2. Trabalho de Campo: Foi parte crucial na pesquisa em razão de providenciar
para a mesma os dados necessários para análise – velocidade do vento, umidade relativa e
índices térmicos dos pontos distribuídos na periferia e região central da cidade. As coletas
ocorreram durante o período do inverno (junho de 2019) para permitir a avaliação da
ocorrência mais intensa ou não do fenômeno ao longo dessa época do ano;
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2.2.3 Tabulação de Dados: As informações numéricas importantes para o estudo
foram tabuladas para análise e cruzamento entre si com o propósito de oferecer parâmetro
de comparação entre os dados de temperatura, umidade relativa do ar e velocidade do vento
obtidos na periferia e na região central da cidade; e
2.2.4 Metodologia Adaptada: Tendo em conta o hiato de tempo que compõe os dados
analisados, a metodologia de Análise Rítmica utilizada para Anos Padrão foi adaptada com o
propósito de identificar a média da série utilizada e o distanciamento da mesma que
temperatura, umidade relativa do ar e velocidade do vento apresentaram nos pontos de
coletas supracitados, cuidando em destacar como a proximidade da habitualidade pode ter
sido influenciada pelas condições do lugar, sobretudo a vegetação.

3. Resultados e discussão
As coletas dos dados climatológicos ocorreram no contexto do maior ganho de
energia diário que é registrado na superfície, a saber, por volta das 13h às 14h.
Especificamente foram duas coletas, uma às 13h e outra às 15h30, ou seja, no início e no
término desse momento diferenciado do dia onde a radiação solar prevalece a partir do
acúmulo iniciado desde o nascer do dia. Os pontos elegidos para coleta contemplaram a
realidade central e periférica da cidade de Alfenas.
Foram coletados os dados de Temperatura, Umidade e Velocidade do Vento nos dias
02, 04, 06, 09, 11, 13, 16, 18 e 20 de junho de 2019, pois a transição do outono para o inverno
permitiria verificar se o fenômeno térmico se manifestaria nesses tempos de mudanças
climáticas e aquecimento global no período do ano com um ganho de energia abaixo do pico
do verão, pois a condição do relevo na porção Sul do estado de Minas Gerais estabelece um
nuance do clima Tropical que é definida como Tropical de Altitude, onde os invernos são
visitados por temperaturas amenas que em alguns anos atingem índices inferiores a 10º C.
Os pontos de coleta situam-se nos interflúvios para que a condição topográfica não
estabelecesse diferenciações quanto ao sombreamento e radiação efetivamente recebida,
assim como frente ao deslocamento do ar. Sob esse parâmetro, também se configuram como
espaços antropizados onde a intervenção humana faz-se presente através das construções
e impermeabilização do solo. A única diferenciação digna de nota reside na concentração de
construções e vegetação arbórea nos pontos centrais 1 e 2 frente aos demais pontos de coleta
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– 3, 4, 5 e 6, pois a presença das praças naqueles pontos proporciona aos moradores desta
cidade uma área verde aprazível para os devaneios e momentos de lazer.
Atentando então para os índices registrados nos seis pontos de coleta que se
encontram distribuídos estrategicamente entre centro e periferia com condições topográficas
e antrópicas semelhantes. As Tabelas 1 e 2 fornecem os dados térmicos coletados.

Dia

Tabela 1 – Índices Térmicos em ºC às 13h nos Pontos de coleta
Ponto 1
Ponto 2
Ponto 3
Ponto 4
Ponto 5

Ponto 6

02/06

24,6

28,2

30,8

29,9

29,9

31,5

04/06

22,3

25,2

26,4

24,6

24,3

23,7

06/06

20,1

22,2

23,3

23,9

24,3

23,9

09/06

20,6

22,3

24,3

25,0

23,7

24,6

11/06

19,4

21,7

23,7

24,3

23,9

24,1

13/06

20,7

24,3

26,4

28,2

27,1

27,4

16/06

21,3

23,5

25,5

26,8

26,4

26,2

18/06

20,7

23,7

25,9

27,1

27,1

27,6

20/06

21,5

24,1

27,8

29,2

26,8

28,6

Média

21,24

21,67

26,01

26,55

26,01

26,40

Dia

Tabela 2 – Índices Térmicos em ºC às 15h30 nos Pontos de coleta
Ponto 1
Ponto 2
Ponto 3
Ponto 4
Ponto 5

Ponto 6

02/06

25,9

28,2

29,3

29,1

28,8

29,3

04/06

20,6

21,7

22,1

21,7

21,5

21,0

06/06

21,0

23,3

24,1

23,5

23,7

23,3

09/06

21,1

23,7

24,1

23,9

24,1

24,1

11/06

21,9

24,6

25,7

25,5

25,0

25,5

13/06

27,6

28,5

27,1

27,1

27,9

25,2

16/06

23,3

24,6

26,2

26,8

26,8

26,7

18/06

23,0

25,1

26,7

25,6

28,0

26,4

20/06

23,7

24,9

27,9

27,5

27,2

27,1

Média

23,12

24,95

25,91

25,63

25,91

25,40

Conforme é possível observar na Tabela 1 os pontos com temperaturas menos
elevadas foram o 1 e 2, justamente aqueles situados na porção central da área urbana de
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Alfenas. Por conseguinte, os pontos situados nos limites cardeais da cidade (3, 4, 5 e 6)
apresentaram temperatura mais elevada que aqueles. Diante disto, fica notória a ocorrência
de uma “ilha” na região central da cidade, no entanto, com exceção do dia 04 de junho de
2019 graças a situação inversa entre o Ponto 2 e os demais pontos periféricos, o
comportamento esperado da temperatura foi inverso, permitindo que pudesse ser identificada
uma “ilha de amenidade”, deixando claro que nesse período surgem padrões específicos.
O mesmo ocorreu com os índices obtidos às 15h30, pois, com exceção do dia 04 de
junho de 2019 onde a temperatura do Ponto 2 esteve ligeiramente acima daquela observada
nos Pontos 3, 5 e 6, nos demais dias as temperaturas prevaleceram nos pontos de coleta
cardeais situados na periferia da cidade.
Nos dois horários as médias térmicas dos Pontos 1 e 2 estiveram abaixo de suas
congêneres dos Pontos 3, 4, 5 e 6, evidenciando que a região central vivencia uma situação
diferenciada nesse período, formando uma “ilha de amenidade”.
Uma vez que a topografia dos pontos de coleta é similar, assim como a antropização
da paisagem, fica evidente que duas variáveis podem ter respondido por essa conjuntura. A
primeira diz respeito ao grau de saturação das construções, pois como foi descrito
anteriormente, na região central de Alfenas são registradas poucas construções com mais de
dois pavimentos. No Ponto 1 não há e no Ponto 2 são apenas dois edifícios, por isso, a
absorção de energia e a barreira aos ventos praticamente não sofre alteração frente ao quadro
instalado na periferia. Assim, resta a segunda alternativa que escancara a mediocridade das
autoridades públicas brasileiras e o equívoco permanente da população, trata-se do verde.
Somando às análises a Umidade relativa do Ar (Tabelas 3 e 4) e a Velocidade do
Vento (Tabelas 5 e 6), é possível vislumbrar um cenário de conforto térmico, pois, devido as
características que possui, a água na forma de vapor transmite à pele ao entrar em contato
com ela a condição térmica prevalecente, assim como o ar em movimento retira da pele a
água transpirada aliviando a sensação de calor.
Temperatura, umidade relativa e velocidade do vento agem acentuando ou
amenizando a sensação térmica e influenciando a sensação de conforto. Entrementes a isto,
ainda manifestam o ganho de energia e o comportamento que apresentam em relação a série
utilizada, destacando se há um afastamento ou não da habitualidade que o padrão climático
apresenta na área de coleta dos dados.
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Dia

Tabela 3 – Umidade Relativa do Ar às 13h nos Pontos de coleta
Ponto 1
Ponto 2
Ponto 3
Ponto 4
Ponto 5

Ponto 6

02/06

41%

28%

23%

29%

34%

24%

04/06

40%

29%

29%

27%

33%

32%

06/06

44%

31%

27%

26%

26%

26%

09/06

42%

36%

32%

32%

31%

30%

11/06

60%

46%

44%

42%

43%

43%

13/06

63%

49%

40%

39%

40%

39%

16/06

52%

42%

37%

31%

31%

31%

18/06

53%

42%

34%

32%

33%

33%

20/06

55%

35%

38%

41%

35%

36%

Média

50,00%

37,55%

33,77%

33,22%

34,00%

32,66%

Tabela 4 – Umidade Relativa do Ar às 15h30 nos Pontos de coleta
Ponto 1
Ponto 2
Ponto 3
Ponto 4
Ponto 5

Ponto 6

Dia
02/06

45%

34%

34%

31%

32%

30%

04/06

40%

35%

33%

35%

37%

35%

06/06

33%

30%

30%

29%

30%

30%

09/06

36%

31%

31%

31%

31%

31%

11/06

44%

36%

33%

34%

35%

36%

13/06

38%

34%

38%

40%

37%

46%

16/06

37%

36%

31%

28%

29%

30%

18/06

41%

30%

37%

38%

30%

30%

20/06

39%

36%

32%

35%

31%

31%

Média

39,22%

33,55%

33,22%

33,44%

32,44%

33,22%
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Dia

Tabela 5 – Velocidade do Vento (km/h) às 13h nos Pontos de coleta
Ponto 1
Ponto 2
Ponto 3
Ponto 4
Ponto 5

Ponto 6

02/06

2,7

4,4

9,0

5,5

3,3

4,6

04/06

4,0

2,4

14,9

9,9

8,3

11,0

06/06

4,6

14,2

10,1

10,5

12,2

8,0

09/06

5,7

3,0

8,7

4,2

6,2

2,4

11/06

0,8

0,0

1,4

6,0

1,0

2,0

13/06

9,8

9,0

6,0

3,6

4,6

6,2

16/06

0,5

1,1

3,7

0,8

4,8

1,8

18/06

1,1

1,5

2,7

4,2

5,6

0,4

20/06

2,5

2,7

3,5

1,1

4,8

1,0

Média

3,52

4,25

6,66

5,08

5,64

4,15

Dia

Tabela 6 – Velocidade do Vento às 15h30 nos Pontos de coleta
Ponto 1
Ponto 2
Ponto 3
Ponto 4
Ponto 5

Ponto 6

02/06

2,1

7,4

3,3

3,7

1,5

2,1

04/06

10,0

11,5

6,9

7,7

5,6

4,2

06/06

4,0

3,3

8,2

3,7

4,3

5,4

09/06

2,7

7,1

3,6

2,7

3,9

1,9

11/06

3,9

1,5

5,5

3,6

8,4

0,7

13/06

1,5

5,1

0,0

4,3

3,0

4,3

16/06

0,3

2,2

1,9

1,4

4,6

1,0

18/06

2,5

3,8

2,1

5,0

3,2

0,8

20/06

3,0

3,4

3,3

2,2

4,3

1,1

Média

3,33

5,03

3,86

3,81

4,31

2,38

Obviamente o processo de fotossíntese contribui com a umidade relativa do ar
através da evapotranspiração e isso pode ser constatado sobretudo no Ponto 1 onde o índice
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foi superior aos demais pontos em todos os dias e horários de coleta. Enfatizando a conjuntura
específica que a vegetação arbórea estabelece numa área, criando um microclima, tem-se na
média do Ponto 2 a constatação pelo valor superior ao verificado nos demais pontos.
No tocante à velocidade do vento, é possível observar que o momento de maior
agitação atmosférica ocorreu às 13h, pois a média de todos os pontos é maior nesse horário
que às 15h30. A causa de maior movimentação num horário com menor ganho de energia
precisa ser analisada noutro momento, pois remete ao estudo das células de pressão que se
formaram na região nos respectivos dias e horários. Havia a pretensão inicial de vincular as
três variáveis, no entanto, no presente momento tal contribuição aos estudos atmosféricos
não foi possível, mesmo que desejado.

4. Considerações finais
Segundo a descrição dos pontos de coleta deixou claro, a presença significativa de
vegetação arbórea só é registrada nos Pontos 1 e 2, onde os espaços públicos classificados
como Áreas Verdes criam “ilhas de amenidade” frente ao concreto e asfalto. Obviamente, o
sombreamento proporcionado pelas árvores somado ao consumo de energia advindo do
processo de fotossíntese realizado pela vegetação arbórea e rasteira contribuiu para que o
ganho de energia destes pontos ficasse abaixo daquele verificado noutras porções da cidade
onde a densidade arbórea é mínima, quiçá inexistente, destacando de forma contundente o
peso que as Áreas Verdes possuem para o estabelecimento de padrões adequados de
qualidade de vida para a população.
Desta forma, mesmo que nos períodos de menor insolação, fica destacada a
importância da vegetação no controle da temperatura, compensando parcialmente o ganho
proporcionado pela alteração do albedo da superfície devido ao asfalto e demais substância
impermeabilizantes que substituíram o solo e a vegetação. Essa influência pode ser
constatada inclusive pelos dados de umidade relativa mais elevados que decorrem do
processo de evapotranspiração ocorrido ao longo da fotossíntese. Certamente o clima é parte
relevante do conjunto de variáveis que cooperam com a qualidade de vida da população. De
igual modo, o verde, expresso na vegetação rasteira e arbórea também constitui parte
fundamental do equilíbrio climático, proporcionando sombreamento que diminui a absorção
de energia pelas superfícies antropizadas e a diminuição da energia disponível ao
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aquecimento mediante seu consumo no processo de fotossíntese, pois, como demonstrou o
estudo desenvolvido em Alfenas.
Prova disto, são as recém batizadas “ilhas de amenidade” identificadas na região
central da área urbana elegida para estudo, onde as temperaturas médias e absolutas
estiveram abaixo daquelas registradas na periferia e a média da umidade relativa estiveram
acima ao longo dos nove dias de coleta de dados - 02, 04, 06, 09, 11, 13, 16, 18 e 20 de junho
de 2020 sempre por volta das 13h e 15h30.
É verdade que tal situação possa ocorrer apenas nesse período do ano, pois, dada
a inclinação dos raios solares o ganho de energia recebido talvez não seja suficiente para
superar o sombreamento e o consumo de calor no processo de fotossíntese, no entanto, ainda
assim, comprova os préstimos prestados pela vegetação arbórea na compensação das
alterações antrópicas que alteram o albedo da superfície e favorecem o aquecimento da
paisagem urbana.
Diante disto, fica a orientação em favor da realização de outros estudos sobre a
temática, mesmo que num momento dediquem-se a coleta e análise dos dados no verão, e,
noutro, ocupem-se com a análise comparativa com os dados de outras localidades, pois
assim, novos elementos poderão ser incorporados na compreensão dessa especificidade.
Isto posto, encerra-se a presente pesquisa com sentimento de dever cumprido e
reconhecimento a toda contribuição que a investigação científica proporciona para a
sociedade e a correção de mazelas, pois, mesmo que modesto, esse estudo comprovou
dentre outros a relevância que as Áreas Verdes possuem, e as nuances que o balanço de
energia pode apresentar com base nos elementos que compõem uma paisagem.
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ONDAS DE CALOR EM DOURADOS (MS), ANÁLISE DAS OCORRÊNCIAS NO
PERÍODO DE 1980 A 2019
STEFFANNY CRISTINA PEREIRA SANTOS1
CHARLEI APARECIDO SILVA2
RESUMO
Estudos apontam o aumento da temperatura média a nível mundial e também o aumento das
ocorrências de eventos extremos, como secas, inundações e ondas de calor, esses eventos
quando relacionados ao processo de urbanização podem agravar seus impactos na saúde e
qualidade de vida da população. Este trabalho objetivou a análise dos dados de temperatura
máxima e a identificação de Ondas de Calor (OC) no município de Dourados – MS. Foram
utilizados dados diários de temperatura da Estação Meteorológica da Embrapa CPAO, do
período de 1980 a 2019. A metodologia de classificação de OC utilizada foi a do
Intergovernmental Panel Changes Climates (IPCC), que considera um período de cinco dias
ou mais com temperatura máxima superior à média da temperatura máxima somado a 5°C. A
média de temperatura máxima na área de estudo é de 29,10°C, acrescidos os 5°C indicados
na metodologia, identificou-se o valor limite de 34,10°C. Para análise o período foi dividido em
dois, ao considerar a mudança de estação convencional para estação automática no ano
2000. Foram identificadas 95 ocorrências de onda de calor no período estudado, 35 no
primeiro período de 1980 a 2000 e 60 de 2001 a 2019, um aumento de 71,4% no número de
ocorrências. Os resultados apontam o aumento das ocorrências e da duração das ondas de
calor no município, tal fato justifica estudos futuros dos impactos deste tipo de evento para a
população, visto que, estudos já indicaram a relação entre altas temperaturas e fadiga,
diminuição do desempenho laboral, entre outros problemas de saúde.
Palavras-chave: Eventos climáticos extremos; Ondas de calor; Clima Urbano.
ABSTRACT
Studies point to an increase in the average temperature worldwide and also an increase in the
occurrence of extreme events, such as droughts, floods and heat waves, these events when
related to the urbanization process can aggravate their impacts on the health and quality of life
of the population. This work aimed at the analysis of the maximum temperature data and the
identification of Heat Waves (HW) in the city of Dourados - MS. Daily temperature data from
the Embrapa CPAO Meteorological Station from 1980 to 2019 were used. The HW
classification methodology used was that of the Intergovernmental Panel Changes Climates
(IPCC), which considers a period of five days or more with maximum temperature higher than
the average maximum temperature added to 5 ° C. The average maximum temperature in the
study area is 29.10 ° C, plus the 5 ° C indicated in the methodology, the limit value of 34.10 °
C was identified. For analysis, the period was divided into two, considering the change from a
conventional to an automatic station in the year 2000. 95 occurrences of heat wave were
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identified in the period studied, 35 in the first period from 1980 to 2000 and 60 from 2001 to
2019, a 71.4% increase in the number of occurrences. The results point to an increase in the
occurrences and duration of hot flashes in the municipality, this fact justifies future studies of
the impacts of this type of event for the population, since studies have already indicated the
relationship between high temperatures and fatigue, decreased work performance , among
other health problems.
Keywords: Extreme weather events; Heat waves; Urban Climate.
1. Introdução
A ocorrência de eventos climáticos extremos possuem entre suas características a
dificuldade de previsão, são, portanto, episódios com os quais o ser humano necessita lidar.
Porém, os fatores de risco associados a estes eventos têm sido objetivo de estudos, por meio
dos quais, pode-se observar que eventos extremos podem ser agravados ou atenuados a
depender de fatores como configuração local, vulnerabilidade social e econômica, entre outros
(MONTEIRO, 2014; FLOSS e BARROS, 2020).
Áreas urbanizadas são exemplos de locais onde os riscos são mais evidentes e, por
vezes, associados entre si, são eles os riscos ambientais, tecnológicos e sociais. Isto porque,
nestes locais em que a natureza se encontra modificada, altera-se o modo de resposta a
condições climáticas pré-existentes, pode ocorrer ainda o acréscimo de condições climáticas
próprias do processo de transformação do local, como se vê no Clima Urbano (MENDONÇA,
2011; ALMEIDA, 2014).
Nesse sentido há de se ter clareza que climas são condições de ritmo, conjuntos de
elementos que permitem o prolongamento de observações que atendam a um padrão. Ou
seja, há de se considerar o dinamismo dos elementos climáticos, o ritmo. Ao tratar do clima
urbano, observa-se um padrão de ocorrências derivadas da modificação do local em que
ocorrem, logo, os resultados diferem entre os locais, ou seja, há a alteração do clima
subjacente a determinado local, mas a intensidade dos fenômenos do clima urbano pode
variar de local para local (MONTEIRO, 2003).
Neste sentido, faz-se importante a citação de Monteiro (2003), ao observar que a
escala de observação do clima urbano não é única, pode-se observar o clima urbano de uma
metrópole, cidade, rua ou até mesmo de uma casa.
No que tange à observação dos climas, a cidade tem sido amplamente estudada em
diversas áreas, Geografia, arquitetura, engenharia, entre outras. Na Geografia a
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sistematização de método e técnica para estudos do clima urbano tem embasado trabalhos
que demonstram a influência destas áreas sobre este aspecto. A formação de ilhas de calor,
a poluição por material particulado, enchentes e inundações são alguns dos resultados do
descompasso entre a cidade – modelo construído pela sociedade e o tempo – das condições
meteorológicas e dos processos da natureza (MONTEIRO et. al., 2003; MENDONÇA, 2011).
Neste sentido, pode-se citar os impactos meteóricos associados a impermeabilização
destes locais, as Ilhas de Calor Urbano (ICU) associada a modificação dos materiais
componentes destas áreas. Os produtos do clima urbano podem ser considerados como
fatores agravantes quando há ocorrência de eventos climáticos extremos, dentre estes
eventos estão as Ondas de Calor.
As Ondas de Calor (OC) são eventos nos quais altas temperaturas se fixam por um
determinado período, ao longo de dias, e podem estar associadas a baixa umidade, estas
condições resultam em desconforto térmico para a população em geral e são capazes de
progredir para sérios danos à saúde. De forma geral, se caracterizam por períodos em que a
temperatura máxima diária ultrapassa o limiar médio desta variável por um período
consecutivo de dias (MONTEIRO, 2014; BITENCOURT et. al., 2016; FANTE, 2019).
No que tange a definição de Ondas de Calor (OC), considera-se como um fenômeno
cuja definição ainda enseja discussões, pois, não há unanimidade quanto ao conceito de
aferição/mensuração. De forma geral, pode ser descrita como dias em que a temperatura é
superior a um limiar padrão em um determinado período de tempo. No entanto, o que se sabe,
é que os impactos gerados por uma onda de calor são perigosos para a saúde e o bem-estar
da população em geral (FANTE, 2019).
Com isso observa-se a definição de órgão e agências de estudo do clima como o
Intergovernmental Panel Changes Climates (IPCC), que define onda de calor como um
período de cinco dias ou mais, em que a temperatura máxima ultrapassa 5°C a média do
período de um local, definido pelas normais climatológicas, (BITENCOURT et. al., 2016). A
Organização Meteorológica Mundial (OMM), por sua vez, considera um período de 6 dias
consecutivos com temperatura superior ou inferior a 5°C da normal climatológica deste local,
como onda de calor ou frio, respectivamente (FANTE, 2019).
Outros estudos apresentam a metodologia de classificação na qual se considere o
desvio padrão da temperatura no período analisado, como utilizado e apontado por Bitencourt
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et. al (2016) o autor ainda cita que Radinovié e Curié (2012) reforçam, portanto, a necessidade
de identificar as ondas de calor com base em limites que consideram a soma do valor médio
mais um ou dois valores de desvio padrão. Observa-se assim a convergência nas definições
propostas pelo IPCC e a OMM quanto ao período de tempo mínimo de uma OC, e, quanto a
forma de identificação no estudos destes eventos, ou seja, a utilização da temperatura
máxima, de limiares apontados a partir da observação do comportamento da temperatura em
um determinado período. Deste modo, os períodos de temperatura extrema se adequam
conforme o local de observação.
Independente das definições ora discutidas torna-se necessário compreender o
significado da OC sob o ponto de vista social. Sabe-se que o corpo humano tende a se adaptar
ao ambiente, contudo, longos períodos de exposição a altas temperaturas e baixa umidade
são capazes de gerar consequências como fadiga, estresse, diminuição da capacidade
motora e laboral, dores de cabeça, entre outros sinais de mal-estar (FROTA e SCHIFFER,
2001; MONTEIRO, 2014; FANTE, 2019; FLOSS e BARROS, 2020).
Em regiões da Europa, no Japão e outras partes do mundo, eventos de onda de calor
desencadeiam mortes, comumente noticiadas na mídia. Estudos sobre a relação entre ondas
de calor e taxas de morbidade em Portugal corroboram os fatos citados, Nogueira et. al (2009)
apresenta que “Os resultados apresentados mostram evidência de que existe de facto um
impacto da ocorrência de ondas de calor nos padrões de internamentos hospitalares,
nomeadamente no número de internamentos hospitalares na população de Portugal
continental em geral e na população mais idosa em particular (75 e mais anos).”, o mesmo é
apontado por Monteiro (2014, p. 62) “Tanto a mortalidade diária como a morbidade diária
evidenciam um aumento notável durante episódios excepcionais de temperatura”.
No Brasil, a associação de OC com mortes não é comum, porém, estudos apontam
a relação destes eventos a impactos negativos na população, especialmente, populações
vulneráveis socialmente e/ou economicamente, segundo Nogueira et. al. (2003 p.87) “As
ondas de calor constituem um importante problema de saúde pública no que diz respeito ao
sério potencial de impacto na saúde de populações vulneráveis, como os idosos, indivíduos
em situações de baixas condições de saúde, socioeconómica, cultural e ambiental[...]”.
Estes eventos podem ser diretamente ligados a episódios de desconforto térmico na
população em geral, e, com isso ocasionar graves consequências para a população, em
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especial para grupos de riscos, como idosos e pessoas com doenças cardiovasculares
(FONSECA, SILVA e REBIOTA, 2016; FLOSS e BARROS, 2020).
Diante do exposto, este trabalho tem por objetivo, identificar episódios de Ondas de
Calor em Dourados-MS, município localizado no sul do estado de Mato Grosso do Sul, vide
figura 01. A área de estudo apresenta dentre suas características climáticas duas estações
bem definidas, seca no período de junho a setembro e chuvosa nos meses de outubro a
março. Na estação chuvosa há a ocorrência de altas temperaturas características de áreas
tropicais. Soma-se a isso o processo de crescimento quantitativo e qualitativo da cidade de
Dourados-MS, fato que acarreta o surgimento de produtos do clima urbano como o
desconforto térmico, já apresentado em outros trabalhos (GOMES, 2012; SCHNEIDER e
SILVA, 2012; SANTOS, 2020).
Figura 01 - Mapa de localização do município de Dourados-MS.

Fonte: Autores (2021).
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2. Metodologia
Para identificação das ondas de calor utilizou-se de dados de temperatura diária e
temperatura máxima diária, estes foram organizados com objetivo de visualizar um retrato da
ocorrência de ondas de calor no município de Dourados/MS.
Deste modo, foram utilizados dados da Estação Meteorológica da Embrapa CPAO,
do período de 1980 a 2019, totalizando quarenta anos de dados disponíveis. A estação coleta
dados desde 1979, por meio da estação convencional, sendo que em 2000 foi instalada a
estação automática, que funciona de forma concomitante com a convencional. Desta forma,
a estação oferece dados de um longo período, pelo qual, é possível a análise dos objetivos
propostos. Deve-se considerar ainda, que a estação localiza-se próximo da área urbana do
município, fator de interesse da pesquisa. Os dados foram adquiridos por meio do aplicativo
Guia Clima – https://clima.cpao.embrapa.br, plataforma oficial da instituição e de acesso
aberto.
Realizada a coleta e organização dos dados, debruçou-se sobre o referencial teórico
do tema para aplicação do método de classificação de ondas de calor, e assim, optou-se pela
definição do Intergovernmental Panel Changes Climates (IPCC), por ser o mais citado nas
obras lidas e pela fácil aplicação do mesmo. Nesta definição, considera-se onda de calor um
período de igual ou maior que cinco dias com temperatura máxima superior à média da
temperatura máxima para a localidade estudada, somados 5°C a esta.
A partir da definição buscou-se a média de temperatura máxima para o município, e
como este já possui uma normal climatológica definida por órgão oficiais, esta foi utilizada
como a média de temperatura máxima, sendo este valor de 29,10°C. Este valor é calculado
pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para o município nos períodos de 1961 a 1990
e 1981 a 2010. Acrescidos os 5°C indicados na metodologia do IPCC, o valor limite para
identificação de onda de calor foi de 34,10°C (BITENCOURT et. al., 2016).
O período analisado foi dividido em dois momentos, dada a mudança da estação
convencional para estação automática no ano 2000. Realizou-se a organização, tabulação e
elaboração dos gráficos para análise no software LibreOffice, por meio do qual, aplicou-se a
formatação condicional em todo o período, tendo como limite, qualquer dia com temperatura
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igual ou superior a 34,10°C. A identificação, de períodos consecutivos apontados pela
classificação, foi realizada manualmente.
Após a classificação manual, foram gerados gráficos de temperatura diária para cada
ano da série, os gráficos auxiliaram na classificação das OC ao permitir a visualização dos
eventos nos anos estudados. Para isso elaborou-se classes a partir da duração em dias da
OC, apresentadas na figura 2, com objetivo de verificar a intensidade das mesmas. Nesta
classificação, são apresentadas seis classes, que correspondem a quantidade de dias de
duração da OC, quanto maior o número de dias mais intensa e escura é a cor apresentada.
Figura 02 - Tabela de classificação da intensidade das Ondas de Calor.

Organização: Autores (2021).

Os dados compilados foram organizados também em uma tabela, apresentada na
figura 03, que apresenta o quadro geral dos eventos durante todo o período de análise. Nesta
tabela, são apresentados a duração dos eventos e a quantidade de ocorrências de forma
mensal e anual, tal organização possibilitou a visualização de períodos de não ocorrências e
de concentração de eventos de OC.

3. Resultados e discussão
No total foram identificadas 95 ocorrências de onda de calor (ver Figura. 02), dessas,
35 ocorreram entre os anos de 1980 a 2000, e, 60 de 2001 a 2019. O período analisado foi
dividido em dois momentos, dada a mudança da estação convencional para estação
automática no ano 2000, nesse último período, observa-se um aumento de 71,4% no número
de ocorrências.
Não há registro de ondas de calor nos anos de 1982, 1984, 1989, 1991, 1996 e 2000.
O ano de 1985 destaca-se pela presença de cinco ocorrências. Após os anos de 2000 todos
os anos apresentaram ao menos um registro. Os anos com maior número de ocorrências são:
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2004 com seis ocorrências, e os anos de 2002, 2006 e 2007 com cinco ocorrências cada.
Na primeira década apresentada, de 1980 a 1989 o total de ocorrências foi de 16,
sendo que, em três anos da sequência não foram observadas ocorrências de OC, são eles,
1982, 1984 e 1989. O maior número de ocorrência, 14 no total, teve de 5 a 7 dias de duração,
duas ocorrências tiveram maior duração, março de 1980 uma OC de 9 dias e novembro de
1985 com 13 dias, chama a atenção, que esta ocorrência é seguida por mais três ocorrências
de 6 dias cada no mês seguinte, dezembro, com isso, infere-se que, a permanência de
temperaturas extremas se estendeu por um período demasiadamente longo, mesmo que
abaixo do limiar da OC. Da série, 1985 é o ano que apresenta um episódio de maior duração
tanto pelo número de dias quanto de ocorrências, 5 no total. Observa-se ainda que o mês de
janeiro de 1986 também apresenta OC, estabelecendo a situação de temperatura elevada e
evento extremo por três meses consecutivos.
Figura 03 - Síntese de ocorrências de Ondas de Calor em Dourados/MS, de 1980 a 2019.

Fonte: Dados da estação meteorológica Embrapa CPAO, Dourados/MS. Elaboração e organização:
Autores (2021).
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Na década seguinte, 1990, observa-se um aumento de ocorrências com maior
número de dias, como visto na figura 04, das 17 OC desta década, sete foram iguais ou
superiores a 8 dias, destas, ainda, 3 tiveram 10 dias ou mais, a saber: OC de março de 1990
com 15 dias, agosto de 1995 com 10 dias e janeiro de 1998 também com 10 dias. Este último
episódio aparece na sequência de outra OC de 6 dias, logo, no total o mês de janeiro de 1998
teve 16 dias de temperaturas extremas, e foi antecedido de uma sequência mensal de ondas
de calor, nos meses de outubro, novembro e dezembro.
Figura 04 – Gráfico de duração das ocorrências de Ondas de Calor em Dourados-MS nas décadas de
1980, 1990, 2000 e 2010.

Fonte: Autores (2021).

De 2000 a 2009 observa-se um aumento no número de ocorrências, 32 no total, nesta
década apenas o ano de 2000 não registra ocorrência de OC, é possível observar também o
aumento da quantidade de ocorrências nos anos de 2002, 2006 e 2007 com 5 cada e 2004
com 6, sendo este o ano com maior número de ocorrências da série. Além disso, a duração
em dias revela um aumento no número de ocorrências mais longas, iguais ou superiores a 10
dias, são vistas 5, cronologicamente em outubro de 2002 com 10 dias, 2005 em fevereiro 10
dias e 12 dias em abril e em 2007, 11 dias em março e o mesmo valor de dias em setembro,
ambas próximas de outra ocorrência com um número menor de dias, ou seja, nos meses de
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março e setembro de 2007, metade dos dias teve a ocorrência de OC com valores extremos
de temperatura e condições de risco à saúde.
A última década analisada, de 2010 a 2019, apresentou ocorrência de OC em todos
os anos da série, estas totalizaram 28 ocorrências. Os anos com maior número de ocorrências
foram 2015, 2016 e 2017 – anos seguidos, e 2019, todos com quatro ocorrências. A maior
parte das ocorrências teve duração de 5 dias, nove ocorrências deste tipo, sete ocorrências
com 6 dias, cinco ocorrências com 7 dias, uma ocorrência com 9 dias e seis ocorrências com
10 dias ou mais.
Episódios de 10 dias ou mais foram observados em agosto de 2010 com 12 dias,
fevereiro e outubro de 2014 respectivamente 13 e 12 dias, setembro de 2015, abril de 2016,
ambos com 10 dias, e outubro de 2019 com OC de 13 dias, somados, estes episódios são o
maior valor de ocorrências desse tipo entre as décadas analisadas como visto na figura 04.

4. Considerações finais
Os resultados indicam o aumento das ocorrências, no percentual de 71,4% das
décadas de 1980/1990 para as décadas de 2000/2010. Além disso, observou-se maior
intensidade dos eventos, pelo aumento de ocorrências com maior duração de dias. Tal fato
justifica estudos futuros dos impactos deste tipo de evento na sociedade, visto que, estudos
indicam a relação entre altas temperaturas e fadiga, diminuição do desempenho laboral e
problemas de saúde.
Estudos apontam o aumento da temperatura média a nível mundial e também o
aumento das ocorrências de eventos extremos, como secas, inundações, ondas de calor,
esses eventos quando relacionados ao processo de urbanização podem agravar seus
impactos na saúde e qualidade de vida da população.
Logo, se faz necessário, estudos para observação de ocorrência e frequência desses
eventos, além de ampliar a análise para os impactos dos mesmos na população para com
isso subsidiar ações de planejamento ambiental e urbano capazes de atenuar suas
implicações.
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EVENTOS DE PRECIPITAÇÃO EXTREMA E IMPACTOS NO ESPAÇO URBANO EM
TEFÉ-AM 2000-2020
RAQUEL FREITAS DA COSTA1
ROZILENE DA SILVA MIRANDA2
RESUMO
Nas últimas décadas as constantes modificações na paisagem devido o intenso processo de
urbanização tem desencadeado espaços totalmente caóticos, sem estrutura e planejamento
urbano adequados, ocasionando ambientes vulneráveis, principalmente aos eventos
pluviométricos extremos. Dessa forma esse artigo tem como objetivo analisar os eventos
pluviais extremos relacionados aos impactos socioambientais no espaço urbano em Tefé.
Para isso, primeiramente foram realizadas leituras bibliografias como Teoria e Clima urbano
de Monteiro (1976,2003) e a perspectiva da Geografia do Clima de Sant’ Anna Neto (2000,
2001, 2002, 2008). Além disso, para análise da série histórica (2000-2020), foram coletados
dados anuais, mensais e diários de precipitação, disponibilizados pelo INMET (Instituto
Nacional de Meteorologia) para análise e compreensão dos meses mais chuvosos em TeféAM, além da distribuição dos totais de chuvas, e a análise dos totais diários de precipitação
para compreensão dos eventos pluviométricos extremos. Os dados foram organizados e
tratados no Software Excel, através de técnicas estatísticas como: média, máxima, mínima.
Para análise dos dados diários de precipitação, observou-se totais diários de 30 a 49 mm e
acima de 50 mm de acordo com Mascarenhas et al. (2009). Para compreensão dos impactos
sociais foram disponibilizados dados da Defesa Civil Municipal, bem como dados coletados
de jornais locais. Os eventos de precipitação extrema aliados a produção desigual do espaço
ocasionam impactos como processos erosivos, desmoronamento, deslizamentos de terra,
doenças relacionadas a água, dificuldade na trafegabilidade de veículo e pessoas.
Palavras-chave:
Socioambientais.

Eventos

Pluviométricos

Extremos,

Espaço

Urbano,

Impactos

ABSTRACT
In the last decades, the constant changes in the landscape due to the intense urbanization
process have triggered totally chaotic spaces without adequate structure and urban planning,
causing vulnerable environments mainly to extreme rainfall events. Thus, this article aims to
analyze the extreme rain events related to socio-environmental impacts in the urban space in
Tefé. For this, bibliographies such as Theory and Urban Climate of Monteiro (1976,2003) and
the perspective of the Geography of Climate of Sant ’Anna Neto (2000, 2001, 2002, 2008)
were first carried out. In addition, for the analysis of the historical series (2000-2020), annual,
monthly and daily precipitation data were collected, made available by INMET (National
Institute of Meteorology). for analysis and understanding of the rainiest months in Tefé-AM, in
addition to the distribution of total rains, and the analysis of daily rainfall totals to understand
1
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em Geografia, na Universidade Federal do Amazonas – UFAM, rosemiranda0106@gmail.com
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extreme rainfall events. The data were organized and treated in the Excel Software, using
statistical techniques such as: average, maximum, minimum. For analysis of the daily
precipitation data, daily totals of 30 to 49 mm and above 50 mm were observed according to
Mascarenhas et al. (2009). To understand the social impacts, data from the Municipal Civil
Defense were made available, as well as data collected from local newspapers. Extreme
precipitation events combined with uneven production of space cause impacts such as erosion
processes, landslides, landslides, water-related diseases, difficulties in the traffic of vehicles
and people.
Keywords: Extreme Rain Events, Urban Space, socio-environmental impacts.

1. Introdução
Os estudos voltados para os eventos de natureza climática aliado à produção e
reprodução do espaço urbano têm ganhado destaque nas últimas décadas, como os eventos
pluviométricos extremos em decorrência dos impactos deflagrados no cotidiano populacional.
Segundo Tongaté Junior et al (2009), a precipitação na Região Amazônica é
caracterizada por três eventos de grande escala sendo: Zona de Convergência Intertropical
(ZCIT), as células de Walker e Hadley e a Alta da Bolívia (MOLION, 1987). Em relação a
meso-escalas, o mesmo autor cita as linhas de instabilidade, que são responsáveis por quase
metade da chuva que cai na região nos meses mais secos. Nesse sentido, esses fatores
vinculados a energia solar são os fatores determinantes do clima da região.
Através destes determinantes apontados pelo autor, o clima da região amazônica é
predominante equatorial úmido. Referente a precipitação pluvial, segundo Tongaté Júnior
(2009), a região central da Amazônia possui dois períodos: o período chuvoso de janeiro a
maio, com precipitação mensal acima de 200 mm e o com diminuição dos totais de chuvas,
que pode ser observado de junho a dezembro, com precipitação menor que 200 mm mensais.
Desta forma, a precipitação pluvial é um fator contribuinte nesse período, na qual
acelera o processo de cheias dos rios, mas também os eventos pluviais extremos acarretam
problemas como alagamentos no espaço urbano, deslizamentos de terras, dificuldade na
trafegabilidade de pessoas e veículos etc. Nesse viés, objetivou-se neste trabalho analisar os
eventos pluviais extremos e os impactos deflagrados no espaço urbano em Tefé-AM, a qual
tem como objetivos específicos: Compreender a variabilidade pluviométrica dos eventos
extremos no período de 2000 a 2020 e diagnosticar os tipos de impactos deflagrados no
espaço urbano de Tefé-AM.
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2. Metodologia
Para o desenvolvimento desse artigo, primeiramente foram realizadas leituras
bibliográficas como Teoria e Clima urbano de Monteiro (2003) que abrange o clima de um
determinado espaço e sua urbanização, o autor propõe três subsistemas associados uns aos
outros e são: Termodinâmico, Físico-químico e Hidrometeórico. O último subsistema se
concerne aos fortes aguaceiros e aos impactos pluviais concentrados. Sant’ Anna Neto (2001,
2002, 2008) contribui significativamente através do estudo sobre a Geografia do Clima, para
a compreensão da relação clima e sociedade, pois não basta apenas identificar os sistemas
produtores do tempo e do clima, para o autor é necessário entender como o território foi e
está sendo estruturado.
Para análise da série histórica (2000-2020), foram coletados dados anuais, mensais
e diários de precipitação, disponibilizados pelo INMET (Instituto Nacional de Meteorologia).
Foram utilizados os dados da normal climatológica para comparação entre os anos analisados
principalmente dos meses mais chuvosos.

Os dados foram organizados e tratados no

Software Excel, através de técnicas estatísticas como: média, máxima, mínima, para análise
e compreensão mensal e anual em Tefé-AM. Por isso foram organizados gráficos para
discussão dos resultados.
Para análise dos dados diários de precipitação, observou-se totais diários de 30 a 49
mm e acima de 50 mm. Mascarenhas et al. (2009) observaram os totais diários de 30 a 49
mm e convencionaram chamar medianos e acima de 50 mm considerou chamar de eventos
extremos, segundo fatores como duração dos episódios e impactos ocasionados no ambiente.
Essa definição dos valores se dá principalmente devido a localização de sua área de estudo,
pois para os autores a região Amazônica apresentam característica diferenciadas de outras
metrópoles brasileiras.
Mascarenhas (2009) em seu estudo sobre eventos extremos e impactos em ManausAM considerou eventos extremos acima de 50 mm de precipitação diária, a escolha dos
valores foi pautada no terceiro canal de percepção definido por Monteiro que se concerne aos
eventos impactos hidrometeórico.
Para compreensão dos impactos foram disponibilizadas imagens da Defesa Civil
Municipal, além de dados e notícias de jornal local O Solimões, através dos dados foi possível
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analisar a frequência dos impactos e no trabalho selecionamos as manchetes dos principais
impactos no espaço urbano na série histórica analisada.
2.1 Caracterização da área de estudo – Perímetro urbano de Tefé – AM
Como área de estudo tem-se o perímetro urbano do município de Tefé, no Estado do
Amazonas. Segundo Rodrigues (2011) localiza-se na região fisiográfica do Rio Solimões e é
um dos municípios centrais do referente Estado, como mostra o mapa abaixo.
Figura 01 - Mapa do município de Tefé.

Fonte: IBGE (2015), organizado por Miranda (2021).

Segundo Rodrigues (2011) o município está localizado geograficamente entre as
coordenadas de 03º 15’ 39” a 05º 34’ 22” de latitude Sul e 64º 04’ 12” a 68º 58’ 32” de longitude
oeste, localizada a 522km da capital do Amazonas, Manaus.
A população tem como produtos de base alimentar a pesca, agricultura e produtos
oriundos de outras localidades, é o que relata Queiroz (2015) que parte de sua mercadoria
alimentar é advinda de Manaus, fazendo com que isso encareça o valor de compra e assim
torna os produtos pouco acessíveis à população mais pobre da cidade. Nesse cenário
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também é viável mencionar a exportação de produtos locais como, a farinha, pescado, frutas
entre outros para a cidade de Manaus, os quais ambos são deslocado via fluvial.
Segundo Queiroz (2015), a centralidade da cidade se configura como a relação da
cidade com a região e seus movimentos intrínsecos ao fluxo contínuo, “com caráter histórico,
se constrói a partir de fatores econômicos, políticos, culturais e religiosos” (QUEIROZ 2015,
p. 98).
Segundo a estimativa do IBGE (2020) a população é de 59.547 pessoas e a área
territorial de 23.692,223 km². No que se refere ao território e ambiente apresenta 30% de
domicílios, com esgotamento sanitário adequado, em média 46% de domicílios urbanos em
vias públicas, com arborização e apenas 21% de domicílios urbanos em vias públicas, com
urbanização adequada (com presença de boieiros, calçadas, pavimentação e meio-fio).
(IBGE, 2020).

Ao longo dos anos o município de Tefé-AM vem produzindo e reproduzindo
seu espaço, exercendo um importante entreposto comercial característica que
fortalece sua posição central na região oeste do Médio Solimões. As transformações
ocorridas no espaço de Tefé ao longo de sua história ocorreram principalmente das
relações socioeconômicas e territoriais. (RODRIGUES, 2011).
Desta forma, a área urbana do município é a área focal da pesquisa, levando
em consideração as transformações ocorridas de 2000 à 2020, associadas aos
eventos extremos.
3. Resultados e discussão
O gráfico 01 representa a precipitação anual nos anos de 2000 a 2020 em Tefé-AM,
os totais pluviais variam entre 2000 e ultrapassam os 3000 mm. Verificou-se que na série
analisada os anos de 2012, 2013, 2017 e 2019 apresentou os maiores totais anuais de chuvas
em Tefé-AM com 3124,6, 2950,2, 2869,1 e 2859,9 mm. O ano de 2004 registrou o menor total
pluviométrico com 1982,1.
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Gráfico 01 - Totais anuais de chuva em Tefé-AM (2000-2020)
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Fonte: INMET, organizado pelos autores (2021).

De acordo com o gráfico 02, através dos dados representados pela normal
climatológica 1962-1990 e da normal climatológica provisória 1981-2010, é possível verificar
no município de Tefé-AM que os meses de dezembro a maio correspondem ao período de
aumento dos totais pluviais (período chuvoso) com média de 250 mm a 300 mm mensais.
Verificou-se também a diminuição dos totais pluviais nos meses de junho até o mês
de setembro.
Gráfico 02 - Normal climatológica de 1931-1960, de 1961-1990 e normal provisória de 1981-201
referente à Pluviosidade Acumulada (mm) para Tefé-AM
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Pluviosidade mensal (mm) em Tefé-AM
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1981 - 2010

Fonte: Normais Climatológica (INMET), organizado pelos autores (2021).
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A série de dados analisados referente a 20 anos corresponde aos anos de 2000 e
2020 em Tefé-AM, se comparado aos valores da normal climatológica 1961-1990 e da normal
climatológica provisória 1991-2010 é possível verificar que os meses mais chuvosos
apresentam semelhanças, bem como a diminuição dos totais pluviais nos meses de junho a
outubro, entretanto, observa-se no gráfico 3 um aumento nos totais pluviais, como nos meses
de janeiro e abril, com chuvas que ultrapassaram 300 mm mensais.
Gráfico 03 - Médias mensais de chuva em Tefé-AM (2000-2020).
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Fonte: INMET, organizado pelos autores (2021).

De acordo com Costa et al. (2014) praticamente todos os meses do ano ocorrem
altos totais pluviométricos, entretanto, os maiores totais mensais acontecem principalmente
no período de janeiro a maio. Os eventos extremos ocorrem com maior frequência na
Amazônia brasileira no período chuvoso, potencializando amplos problemas sociais e
ambientais. Aleixo (2013) afirma:
Há tempos, o fenômeno climático tem sido foco de inquietações e
questionamentos nos mais diversos setores da sociedade e momentos da
humanidade. Mais recentemente, a preocupação tem sido orientada
principalmente na ocorrência de eventos extremos e sua manifestação na
forma de impactos nas áreas urbanas. (LINDBERG NASCIMENTO, 2018,
p.02).

Os eventos pluviais sendo de forma habitual ou excepcional, dependendo a produção
do espaço propiciam condições para ocorrência de vários impactos como: deslizamentos de
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terra,

intensificação

dos

processos

erosivos,

dificuldade

nas

trafegabilidades,

desmoronamentos entre outros.
Segundo Armond (2014) no que refere à explicação de elevados totais diários de
precipitação, os eventos de precipitação intensa consistem em elevados totais de precipitação
limiares que são definidos como média. A autora também ressalta o conceito de episódios
extremos que correspondem aos dias em que as chuvas, seja elas intensas ou não,
ocasionaram repercussões no espaço urbano.
Na tabela 01 é possível notar que os eventos pluviométricos extremos de 30 a 50
mm relacionados aos totais diários ocorreram principalmente nos anos de 2001, 2002, 2013
e 2020, variando entre 19 a 22 eventos. Os anos que apresentaram os menores totais de
eventos foram os anos de 2010 e 2011, variando entre 10 e 11 eventos pluviométricos
extremos, o que pode se relacionar aos eventos ENOS e Dipolo do Atlântico.
Segundo Mascarenhas (2009) é importante ressaltar a diferença da realidade na
Amazônia de outras regiões do Brasil, dessa forma é possível trabalhar com parâmetros
diferenciados no que se concerne a questão dos eventos extremos de precipitação. Abordam
que além da importância dos fenômenos de grande e meso escala que trazem chuvas para
região, destaca-se a evapotranspiração como grande fornecedora de umidade contribuindo
para quantidade de chuva na região.
Tabela 02 – Eventos Pluviais de 30 a 49 mm e acima de 50 mm nos anos de 2000-2020
Ano

Chuvas de 30 a 49 (mm)

Chuvas Acima de 50 (mm)

2000

13

11

2001

20

5

2002

22

4

2003

15

9

2004

17

4

2005

17

9

2006

19

11

2007

12

4

2008

15

4

2009

12

10

2010

10

8

2011

11

7

2012

17

11

2013

21

7

2014

15

11
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2015

13

5

2016

16

6

2017

12

16

2018

14

12

2019

13

14

2020

19

10

Fonte: INMET, organizado pelos autores (2021).

Verificou-se também na tabela 02 totais de chuvas diárias acima de 50 (mm), o ano
de 2017 apresentou a ocorrência de 16 eventos, no ano de 2019 ocorreram 14 eventos
pluviométricos extremos, nos anos 2000, 2006, 2012, 2018 ocorreram eventos que variaram
entre 11 e 12 eventos, os anos que apresentaram as menores ocorrências de eventos foram
2002, 2007 e 2008 com apenas 4 eventos pluviométricos extremos em cada ano.
Vários autores definem os eventos extremos a partir das medidas de 50 ou 60 mm
diários, como por exemplo, CAMARA et al, 2010 e Barbosa, 2007. Entretanto é necessário
além da análise dos eventos pluviométricos extremos, analisar os dias anteriores de chuvas
abaixo 20 e 30 mm para compreender os episódios de chuva. Armond (2014) analisou os
totais diários de precipitação que ultrapassam 20mm para compreender os impactos
deflagrados.
Os totais diários de precipitação de 30 a 50 mm e acima de 50 mm, estão
intrinsicamente relacionados aos impactos sociais e ambientais no espaço urbano em TeféAM. No gráfico 04 notou-se no ano de 2019 a maior ocorrência de eventos pluviométricos
extremos, principalmente entre os meses de janeiro a maio, destacando os meses de fevereiro
e abril com maiores totais, 4 e 5 respectivamente. Verificou-se dois eventos extremos acima
50 mm nos meses de maio, junho, novembro e dezembro.
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Gráfico 04 - Totais Mensais de chuva em Tefé-AM (2019).
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Fonte: INMET, organizado pelos autores (2021).

No ano de 2020, os eventos pluviais de 30 a 50 mm e acima de 50 ocorreram em
quase todos os meses com exceção dos meses de agosto e setembro, referentes ao período
seco. É possível verificar que as chuvas acima de 50 mm ocorreram em fevereiro (1 evento),
março (2 eventos), abril (5 eventos), maio (2 eventos), junho (1 evento), julho (3 eventos),
novembro (2 eventos) e dezembro (1 evento).
Os eventos pluviométricos extremos de 30 a 50 mm predominaram nos meses de
janeiro (1 evento), fevereiro (1 evento), abril (2 eventos), maio (2 eventos), agosto (1 evento),
novembro (2 eventos), dezembro (1 evento).
Gráfico 05 - Totais Mensais de chuva em Tefé-AM (2020).
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Fonte: INMET, organizado pelos autores (2021).
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3.1 Impactos socioambientais no perímetro urbano de Tefé – AM
Segundo Ferreira et al (2020), na Amazônia há ocorrência e recorrência de episódios
climáticos extremos, assim a população sofre consequências com as secas, estiagens
intensas e duradouras ou períodos chuvosos fortes e prolongados, associados as enchentes
e inundações.
Através desses eventos de precipitação, ocorrem vários impactos na área urbana da
cidade de Tefé-AM, como é possível verificar nas figuras a seguir que mostram manchetes do
Jornal “O Solimões” e seus respectivos impactos para a população.
Figura 2 e 3 - Imagens das manchetes do jornal O Solimões nos meses de março e abril, 2012.

02

03

Fonte: Jornal “O Solimões”, organizado pelos autores (2021).

De acordo com as manchetes que as figuras 02 e 03 apresentam, é notório o quão
vulnerável a cidade se encontra em determinados períodos. As imagens ocorreram nos meses
de março e abril, cujos foram selecionadas para demonstrar os tipos de impactos que ocorrem
durante os eventos extremos de precipitação pluvial na cidade, sendo que na figura 02 ocorreu
desmoronamento acarretado por processos erosivos, acelerado pela precipitação. Na figura
03, mostra parte da população de bairros na margem da cidade, as quais ficam vulneráveis a
deslizamentos de terras, perdas humanas e materiais. Também ocorre aumento dos
processos erosivos laminares em ruas e lineares em alguns bairros, acarretando em prejuízos
aos moradores.
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Segundo SANT’ANNA NETO (2011) como a produção do espaço urbano segue a
lógica da reprodução capitalista, gerando espaços segregados, onde não se respeita as
condições ambientais e naturais, é possível que esta contradição gere impactos altamente
sensíveis aos mais vulneráveis tornando as desigualdades sociais ainda mais visíveis.
Desta forma, é notável que sempre parte da população mais pobre, sofre com esses
impactos, por não terem acesso a moradia em locais adequados e assim acabam se
submetendo a moradias em áreas de risco, ficando vulneráveis a impactos relacionados aos
eventos extremos.
Nas figuras (4, 6 e 7) disponibilizadas pela Defesa civil municipal, é notório os
impactos ocasionados no período chuvosos e associados a maior frequência dos eventos
extremos.
Figuras 4, 5, 6 e 7 - Imagens dos impactos socioambientais ocorridos nos anos de 2013, 2009, 2015
e 2019.

04

05

06

07

Fonte: Defesa Civil Municipal de Tefé-AM, organizado pelos autores (2021).

Na figura 5, é visível um alagamento no centro da cidade, ocasionado pela intensa
precipitação, somada a precariedade da rede de drenagem urbana, com entupimento dos
bueiros. Com isso, os impactos prejudicam o comércio, tráfego de veículos e de pessoas, e
devido à falta de rede de esgotamento sanitário em parte da cidade, podem ocasionar danos
à saúde da população.
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4. Considerações finais
Segundo Mascarenhas (2009) os principais produtores de chuva na Amazônia são a
atuação em larga escala do EL Niño Oscilação Sul (ENOS) nas fases quente (El Niño) e fria
(La Niña). Segundo o autor na região Amazônica o El Niño atua reduzindo os totais
pluviométricos e a La Niña é caracterizada pelo aumento dos totais pluviométricos e
temperaturas amenas.
Através desses fatores ocorrem as precipitações na Amazônia, particularmente no
município de Tefé, como área deste referido estudo é possível perceber que os impactos na
sua área urbana são visíveis, uma vez que ocorrem situações de vulnerabilidade causando
prejuízos a população.
As manchetes dos jornais “O Solimões” e as imagens disponibilizadas pela defesa
civil Municipal e seus respectivos impactos, estão intrinsicamente relacionados aos meses de
janeiro a maio e aos dias em que ocorrem eventos pluviais acima da média (50mm), como
demonstrou nos gráficos elaborados. Com falta de planejamento urbano adequado e a
ausência de programas para prevenção dos impactos sociais e ambientais, o espaço urbano
de Tefé-AM e principalmente as áreas consideradas de riscos, se tornam mais propícias a
ocorrência de desastres.
Desta forma, a análise dos dados através das técnicas utilizadas, possibilitou
compreender as consequências do elevado nível de precipitação, principalmente em locais
com maior vulnerabilidade social. Além disso, demonstrou relação entre os maiores índices
chuvosos com os impactos ocorridos, mostrando que os fatores estão intrinsecamente
associados.
Em suma, os resultados deste estudo foram significativos para se tornar base para
trabalhos vindouros na área de climatologia, podendo auxiliar e mobilizar os órgãos públicos
para organizar políticas públicas voltadas ao planejamento de contenção dos impactos
destacados.
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ANÁLISE SOCIOAMBIENTAL URBANA A PARTIR DA TEMPERATURA
SUPERFICIAL DE TRÊS LAGOAS (MS)
GISLENE FIGUEIREDO ORTIZ PORANGABA1
VITOR MATHEUS BACANI 2
PATRICIA HELENA MILANI3
RESUMO
Assumindo que o clima urbano é uma construção social e que a população urbana está
exposta aos seus efeitos de forma desigual (SANT’ANNA NETO, 2011), no presente trabalho
o objetivo foi analisar a temperatura superficial de Três Lagoas (MS) para identificar áreas
mais aquecidas, comparando-as com informações de renda da população. Isso possibilitou a
identificação do risco e da vulnerabilidade socioambiental urbana através de exposição ao
calor. Os procedimentos metodológicos se pautaram na elaboração de cartas de NDVI (Índice
de Vegetação por Diferença Normaliza), carta de temperatura superficial e carta de renda da
população de Três Lagoas (MS). As cartas de NDVI e de temperatura de superfície foram
elaboradas por meio de processamento digital de imagens (PDI) do satélite Landsat 8, bandas
4, 5 e 10 do dia 05 de março de 2021. Os resultados encontrados se deram a partir das
análises das informações das cartas geradas, ou seja, da relação entre a cobertura vegetal,
a temperatura superficial e a faixa de renda da população urbana. Observou-se que, parte da
população urbana de Três Lagoas (MS), com renda entre 1 e 3 salários mínimos, habitantes
dos bairros Vila Haro e Vila Zuque estão sob risco e vulnerabilidade socioambiental urbana,
diagnosticados por meio da temperatura de superfície. Identificou-se que nesses bairros a
intensidade da ilha de calor superficial foi elevada, chegando a até 16°∆C.
Palavras-chave: Clima urbano; Temperatura de superfície; Risco e vulnerabilidade
socioambiental.
ABSTRACT
Assuming that the urban climate is a social construction and that the urban population is
exposed to its effects in an uneven manner (SANT’ANNA NETO, 2011), the objective of this
paper was to analyze the surface temperature of Três Lagoas, in the state of Mato Grosso do
Sul (MS), Brazil, to identify warmer areas, comparing them with income data of the population.
This made it possible to identify urban social and environmental risk and vulnerability through
exposure to heat. The methodological procedures were based on the drafting of NDVI
(Normalized Difference Vegetation Index) charts, surface temperature charts and income
charts for the population of Três Lagoas, MS. The NDVI and surface temperature charts were
drafted by means of digital image processing (DIP) from the Landsat 8 satellite, in bands 4, 5
and 10, on March 5, 2021. The results found were based on the analysis of the information
from the maps generated, that is, the relationship between vegetation cover, surface
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temperature and income range of the urban population. It was observed that part of the urban
population of Três Lagoas, MS, with an income between 1 and 3 minimum monthly wages,
comprising inhabitants of the districts of Vila Haro and Vila Zuque are at risk and urban social
and environmental vulnerability, diagnosed by means of surface temperature. It was identified
that, in these districts, the intensity of the surface heat island effect was high, reaching up to
16°∆C.
Keywords: Urban climate; Surface temperature; Urban social and environmental risk and
vulnerability.
1. Introdução
A climatologia urbana tem como objetivo a análise da atmosfera das cidades, partindo
do pressuposto de que elas são alteradas pelo processo de urbanização, criando um clima
local específico, denominado clima urbano. Monteiro (2003, p. 19) definiu o clima urbano como
“[...] um sistema que abrange o clima de um dado espaço terrestre e sua urbanização”.
Dentre as principais características do clima urbano destaca-se a formação das ilhas
de calor por estarem diretamente ligadas ao campo de percepção humana e influenciarem no
desempenho físico e atividades cotidianas, como em casos mais graves na saúde das
pessoas (AMORIM, 2000). Gartland (2010, p. 09) afirmou que as “ilhas de calor são formadas
em áreas urbanas e suburbanas porque muitos materiais de construção comuns absorvem e
retêm mais a radiação solar do que os materiais naturais em áreas rurais ou menos
urbanizadas”.
Entretanto, o espaço urbano é produzido a partir de lógicas econômicas que geram
desigualdades socioespaciais que se refletem na cidade ao mesmo tempo que a cidade
condiciona as práticas cotidianas de seus habitantes, em uma relação dialética e contínua.
Compreende-se que os citadinos não vivem de forma equitativa a e na cidade, devido as
condições sociais, econômicas, políticas, educacionais, tecnológicas e culturais, que
compõem o cotidiano urbano. Fazendo com os grupos mais fragilizados socialmente sejam
expostos aos efeitos climáticos mais intensos como das altas temperaturas (MENDONÇA,
2010), o que evidencia que as fragilidades são também espaciais. “Espaços desiguais
potencializam os efeitos do clima, que se manifestam, também de forma desigual. Nesta
perspectiva, tem-se que admitir que o clima urbano possa ser interpretado como uma
construção social” (SANT’ANNA NETO, 2011, p.47), uma vez que, os segmentos
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socioeconômicos vivenciam de modo diferente os problemas climáticos na cidade, este que
se combina a tantos outros problemas urbanos.
Conforme Mendonça (2010, p. 158) as “situações de risco ao desconforto térmico e
à formação de ilhas de calor intensas podem ser observadas como condições naturais em
todas as cidades brasileiras”. Enquanto que,
“[...] a vulnerabilidade social a estes eventos é bastante seletiva; ou seja, as
repercussões sobre o desconforto térmico se fazem notar sobretudo sobre a
população pobre, uma vez que ela não possui as condições econômicas,
técnicas e científicas para fazer face à influência do clima sobre suas vidas”

Assumindo que o clima urbano é uma construção social e que a população urbana
se expõe aos seus efeitos de forma desigual (SANT’ANNA NETO, 2011), sendo que parte da
população urbana tem condição socioeconômica de climatizar os ambientes em que reside
e/ou trabalha e outra não, no presente trabalho o objetivo foi analisar a temperatura superficial
de Três Lagoas (MS) para identificar áreas mais aquecidas, comparando-as com informações
de renda da população; isso possibilitou a identificação do risco e da vulnerabilidade
socioambiental urbana através de exposição ao calor.
O município se localiza no leste do Estado do Mato Grosso do Sul, nos quadrantes
19°30’ e 21°06’ de latitude sul a 51º30’ e 52º30’ longitude oeste (conforme evidencia a Figura
1), com população de aproximadamente 121 388 habitantes, segundo a estimativa IBGE
(2019). A região tem o clima tropical com períodos alternados entre secos e úmidos, tendo
altas temperaturas durante a primavera e verão (ZAVATTINI, 2009).
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Figura 01 - Mapa de localização de Três Lagoas (MS)

Organização: Os autores.

2. Metodologia
Para desenvolver a metodologia deste trabalho, coloca-se em debate os desafios
(desde o âmbito metodológico) em dialogar a partir das duas dimensões da ciência geográfica,
em outras palavras, de iniciar esforços para minimizar a dualidade que caracteriza a história
da ciência, as duas dimensões conhecidas por Geografia Física e Geografia Humana.
Assim como Ortiz Porangaba, Bacani e Milani (2020), a ideia é trabalhar na
aplicabilidade de conceitos e temas em uma pesquisa que leve em conta uma realidade
empírica, ou seja, uma realidade em que sociedade e natureza estão relacionadas; haja vista
as dificuldades em se pensar o clima nas cidades sem levar em consideração as
desigualdades sociais e espaciais de uma sociedade dividida em classes, e que portanto
possuem relações espaciais diferentes, o “direito à cidade” (LEFEBVRE, 2001) não é o
mesmo para todos os moradores da cidade.
Para a geração de informações sobre os aspectos populacionais e econômicos,
utilizou-se as bases dos dados sobre Três Lagoas da plataforma do IBGE. Por conseguinte,
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para o desenvolvimento das análises qualitativas acerca desses dados e dos dados e mapas
gerados a partir dos procedimentos metodológicos apresentados em seguida.

2.1 Elaboração da carta de NDVI (Índice de Vegetação por Diferença Normalizada)
O NDVI (Índice de Vegetação por Diferença Normalizada) é uma “[...] técnica de
sensoriamento remoto que pode ser usada como uma ferramenta para mapear a distribuição
e diversidade de espécies, correlacionar e avaliar o efeito de perturbações na paisagem”
(RIBEIRO, 2012, p. 7). Tal técnica é empregada em análises do clima urbano para verificar a
cobertura vegetal arbórea e rasteira urbana, pois essas são cruciais para redução dos efeitos
das ilhas de calor e manutenção de temperaturas mais amenas.
Para a elaboração da carta de NDVI de Três Lagoas foi utilizada imagem do satélite
Landsat 8 do dia 05/03/2020 (às 9h28min), órbita 223, ponto 074, com resolução espacial de
30 metros e disponibilizadas pela Serviço de Levantamento Geológico Americano (USGS,
2021). A técnica se pautou na utilização das bandas 4 do vermelho (faixa espectral de 0,64 –
0,67 μm) e banda 5 do infravermelho próximo (faixa espectral de 0,85 – 0,88 μm).
No software ArcGIS 10.6 da ESRI (Environmental Systems Research Institute),
efetuou-se a reprojeção da imagem para Universal Transversa de Mercator (UTM), fuso 22
sul e o recorte da área de interesse (área urbana de Três Lagoas).
Em seguida desenvolveu-se a fórmula (Eq.1) na função raster calculator:
NDVI = (banda5 – banda4) / (banda5 + banda4) (Eq.1.)

Seguidamente ao processamento digital da imagem, optou-se por uma paleta de
cores adequada para representação cartográfica do NDVI e posteriormente, aplicou-se a
função transparência (35%) adicionando uma imagem híbrida do software para que as feições
urbanas fossem delimitadas suavemente.

2.2 Elaboração da carta de temperatura de superfície
A carta de temperatura de superfície foi elaborada com processamento digital de
imagem (PDI), desenvolvidas no software ArcGIS 10.6 da ESRI (Environmental Systems
Research Institute). A imagem de satélite utilizada é proveniente do satélite Landsat 8, sensor
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TIRS (Thermal Infrared Sensor), banda 10 (10.6 - 11.19 µm), com resolução espacial original
de 100 metros, reamostrada e disponibilizada em 30 metros pelo Serviço de Levantamento
Geológico Americano (USGS, 2021). A cena processada foi do dia 05/03/2020 (às 9h28min),
órbita 223, ponto 074.
A primeira etapa de PDI consistiu na preparação dos dados por meio da reprojeção
das cenas para o sistema de referência WGS 1984, em coordenadas Universal Transversa
de Mercator (UTM), fuso 22 sul e, em seguida, procedeu-se o recorte da área de estudo (área
urbana de Três Lagoas).
A segunda etapa foi realizada em três passos principais: 1- conversão dos níveis de
cinza (NC) para radiância espectral no topo da atmosfera (Equação 2), 2- conversão de
radiância para reflectância no topo da atmosfera (Equações 3 e 4), e 3- conversão de radiância
no topo da atmosfera para temperatura de brilho em Kelvin (K), (Equação 5) e transformação
para Celsius (ºC), (Equação 6), conforme descrito em USGS (2020).
Etapa 1: Conversão dos níveis de cinza (NC) para radiância espectral no topo da
atmosfera.
Lλ = ML ∗ Qcal + AL (Eq. 2)
Onde:
Lλ = radiância espectral (W/(m2 * sr * μm));
ML = fator multiplicativo reescalonado da radiância para a banda específica
(RADIANCE_MULT_ BAND_x), onde x é número da banda. Os valores de ML foram
obtidos dos metadados da imagem;
Qcal = Número Digital (ND) do pixel; e
AL

=

fator

aditivo

reescalonado

da

radiância

para

a

banda

específica

(RADIANCE_ADD_ BAND_x), onde x é número da banda. Os valores de AL foram
obtidos dos metadados da imagem;
Etapa 2: Conversão de radiância no topo da atmosfera (L) para reflectância planetária
no topo da atmosfera ()
𝜌𝜆′ = ΜρQcal + Aρ (Eq. 3)
Onde:
ρλ' = reflectância planetária no topo da atmosfera sem correção do ângulo solar;
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Mρ : fator multiplicativo reescalonado da reflectância para a banda específica
(REFLECTANCE_MULT_ BAND_x), onde x é número da banda. Os valores de Mρ
foram obtidos dos metadados da imagem;
Qcal = Número Digital (ND) do pixel; e
Aρ = fator aditivo reescalonado da reflectância para a banda específica
(REFLECTANCE _ADD_ BAND_x), onde x é número da banda. Os valores de Aρ
foram obtidos dos metadados da imagem.

A reflectância planetária corrigida foi obtida pela seguinte equação:

𝜌𝜆 =

𝜌𝜆′
sen( 𝜃SE)

𝜌𝜆′

= cos( 𝜃𝑠𝑧)

(Eq. 4)

Onde:
: reflectância exoatmosférica ou do topo da atmosfera;
𝜃SE: ângulo de elevação solar local equivalente ao valor SUN_ELEVATION, obtido nos
metadados da imagem; e
𝜃𝑠𝑧: ângulo solar zenital local; θSZ = 90° - θSE.

Etapa 3: Conversão de radiância no topo da atmosfera (L) para temperatura de brilho
em Kelvin (K) e graus Celsius (°C)
𝑇𝑟𝑎𝑑 =

𝐾2
𝐾1
In( +1)
𝐿𝜆

(Eq. 5)

Onde:
𝑇𝑟𝑎𝑑 : temperatura de brilho no sensor ou temperatura radiante (K);
𝐾2 : constante termal da banda específica (K2_CONSTANT_BAND_x), onde x é
número da banda (banda 10);
𝐾1 : constante termal da banda específica (K1_CONSTANT_BAND_x), onde x é
número da banda (banda 10); e
𝐿𝜆 := radiância espectral no topo da atmosfera (Watts/( m2 * srad * μm)).
A temperatura de brilho no sensor em °C (graus Celsius) foi obtida por:
𝑇𝑟𝑎𝑑 (°𝐶) = 𝑇𝑟𝑎𝑑 − 273,15 (Eq. 6)
Onde:
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𝑇𝑟𝑎𝑑 (°𝐶) : temperatura de brilho no sensor ou temperatura radiante (°C ).
A carta de temperatura foi sobreposta a uma imagem híbrida do software ArcGIS
10.6 com a utilização da ferramenta transparência em 35% para destacar as feições urbanas.

2.2 Elaboração da carta de renda
Para obter informações acerca da distribuição espacial da renda da população
urbana de Três Lagoas, elaborou-se no software ArcGIS 10.6 da ESRI (Environmental
Systems Research Institute) uma carta de renda com dados do Censo IBGE – Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística - (2010).
O mapeamento consistiu na organização dos dados estatísticos e na criação de um
shapefile com essas informações agregadas.
Para finalizar, aplicou-se uma paleta de cores adequada para a representação
cartográfica de informações de renda e também se utilizou da ferramenta transparência em
35% para sobrepor o mapa de renda a uma imagem híbrida fornecida pelo próprio software.

3. Resultados e discussão
A transformação superficial produzida pelo processo de urbanização sem um
planejamento urbano adequado e eficiente, faz com que a temperatura da cidade se eleve,
por meio da retirada dos elementos naturais com a substituição por elementos artificiais. É
sabido que a temperatura do ar é influenciada diretamente pela temperatura da superfície
(JENSEN, 2009; VOOGT, J. A.; OKE, T.R., 2003).
No contexto das análises da climatologia urbana, com apoio da prancha 1 foi possível
analisar a cobertura vegetal arbórea e rasteira de Três Lagoas na carta de NDVI (Figura A) e
a temperatura superficial urbana (Figura B), referentes ao dia 05 de março de 2021.
O NDVI varia de 1 a -1, sendo que os resultados obtidos neste estudo apontaram
valores entre 0.6 e -0.2. Observou-se que, os bairros que tiveram os índices de NDVI mais
elevados (0.6) foram o Colinos, a Explanada NOB, a Vila Nova e o Jardim Alvorada. Em
contraponto, os bairros com os menores índices de NDVI (-0.2 aproximadamente) foram o
Centro, a Vila Haro, a Vila Zuque, e o Jardim dos Ypês. Quanto mais elevado é o índice maior
é a presença de vegetação arbórea e rasteira.
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A temperatura de superfície de Três Lagoas, conforme a carta em análise,
apresentou intensidade de 16°∆C. Os bairros menos aquecidos (entre 1 e 6°∆C) foram o
Colinos4, a Explanada NOB, a Vila Nova e o Jardim Alvorada, coincidentes com aqueles
identificados com NDVI mais alto. Por outro lado, os bairros com temperaturas superficiais
mais elevadas (entre 10 e 16°∆C) foram o Centro, a Vila Haro, a Vila Zuque, e o Jardim dos
Ypês. A partir desses resultados, pode-se afirmar o quanto a presença de vegetação arbórea
e rasteira é importante para reduzir a temperatura superficial urbana e consequentemente da
atmosfera urbana próxima, corroborando com estudos realizados na cidade (SILVA et al.,
2019; ORTIZ PORANGABA, BACANI, MILANI, 2020; ORTIZ PORANGABA et al., 2021)
Desta forma, ao analisar a carta de renda da população de Três Lagoas (Figura 2)
verificou-se que os bairros com renda mais elevada, de 5 a 10 salários mínimos e acima de
10 salários mínimos, apresentaram os índices mais elevados de NDVI e também as
temperaturas menos elevadas, sendo o Colinos, a Explanada NOB, a Vila Nova e o Jardim
Alvorada. O Centro e o Jardim dos Ypês apesar de possuírem uma população com renda
elevada, têm as caraterísticas urbanas que não lhe conferem temperaturas menos elevadas,
sendo que, o primeiro bairro se deve a sua alta densidade construtiva e a sua baixa cobertura
vegetal e o segundo devido à sua recente urbanização e excesso de áreas com solos
expostos e falta de vegetação arbórea e rasteira.

4

A Mata do Exército é um fragmento florestal que apresentou o índice mais elevado de NDVI e se encontra entre
os bairros Colinos e Vila Nova.
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Prancha 1 – Carta de NDVI e de temperatura renda de Três Lagoas (MS).
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Figura 2 – Carta de renda da população de Três Lagoas (MS).

Elaboração: os autores (2021)

Conforme destacado na análise da carta de temperatura superficial os bairros mais
aquecidos, além dos já mencionados (Centro e Jardim dos Ypês), foram a Vila Haro e a Vila
Zuque, que possuem população com renda na faixa entre 1 salário mínimo e de 2 até 3
salários mínimos. Nesses bairros é possível afirmar que, a população residente está mais
vulnerável as altas temperaturas se comparadas com as dos bairros do Centro e do Jardim
dos Ypês, que apesar de estarem em áreas mais aquecidas da cidade, possuem condições
de climatizar suas casas e não se expor cotidianamente ao desconforto térmico imposto pelo
ambiente tropical e agravado pelo clima urbano.
Nesse sentido, admite-se que
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O clima urbano resulta das transformações inadvertidas e intencionais
introduzidas sobre os climas regionais e locais, que se relacionam
diretamente com a construção social dos espaços e lugares, que adquirem
especificidade e identidade, em função dos contextos econômicos, sociais e
políticos em que se desenvolvem (ROMERO, SALGADO, SMITH, 2010, p.
02).

Retomando a crítica de Sant’Anna Neto (2011), há uma certa estagnação nas
práticas e métodos em climatologia1, sobretudo às perspectivas estritamente naturalista, que
dialogam pouco com as relações entre ritmo climático, ação antrópica e impacto ambiental. A
Prancha 1 e nossas análises evidenciam que em uma mesma cidade produzida por uma
sociedade de classes, portanto desigual, os moradores não dispõem dos mesmos
mecanismos para lidar com as condições atmosféricas, que interferem na qualidade de vida
diária das pessoas. Essa diferença de temperatura entre as áreas ocupadas por segmentos
socioeconômicos diferentes se soma com outros elementos que geram as desigualdades,
tanto socioespaciais, quanto socioambientais, o que marca a produção do espaço urbano
capitalista em que os elementos naturais são modificados pelas atividades sociais e
econômicas e impactam de modo diferente os moradores da cidade.
4. Considerações finais
Verificou-se que parte da população urbana de Três Lagoas (MS), com renda entre
1 e 3 salários mínimos, habitantes dos bairros Vila Haro e Vila Zuque estão sob risco e
vulnerabilidade socioambiental, diagnosticados por meio da temperatura de superfície, uma
vez que, nessas áreas a intensidade da ilha de calor superficial está elevada, chegando a até
16°∆C.
Nesse sentido, de acordo com essa faixa salarial é possível inferir que a climatização
das habitações se torna inviável financeiramente para essa parcela da população, uma vez,
que aparelhos de ar condicionado, climatizadores e energia elétrica são caros, fazendo com
que essas pessoas sofram com as altas temperaturas cotidianamente. Desta forma, é preciso
reduzir os efeitos do clima urbano a partir de ações do poder público e comunidade local,

1

O que trabalhamos para superar a forma dicotômica de analisar natureza e sociedade, mesmo diante
dos desafios colocados no âmbito científico.
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como o aumento da vegetação arbórea e rasteira, que auxiliam na redução da temperatura
da superfície urbana e da vulnerabilidade socioambiental.
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ANÁLISE COMPARATIVA DA TEMPERATURA DO AR EM DOIS CONDOMÍNIOS
NA ZONA OESTE DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO
HIGOR LOPES BARCELOS2
RESUMO
O trabalho tem como objetivo analisar as influências das características morfológicas na
variação espacial e temporal da temperatura do ar em âmbito intra-urbano. Para tanto, foram
comparados dois condomínios com padrões construtivos diferentes, situados no bairro de
Campo Grande e Inhoaíba, na Zona Oeste do município do Rio de Janeiro. Como estratégia
metodológica, optou-se, pela produção de dados primários através da escolha de um ponto
em cada condomínio para instalação de um sensor termohigrométrico. Em segundo, foi feita
a carta de uso e cobertura da terra do entorno dos condomínios. Em seguida, foram usados
dados modelados via ArcMap, de dois dias representativos do verão e do inverno, para
obtenção da distribuição média de radiação na superfície, total de hora de incidência solar e
o fator de visão do céu (FVC). Os dados de temperatura geraram um gráfico, resultando na
média horária de temperatura. Observou-se maior incidência de radiação total/direta no
inverno comparativamente ao verão, o que corrobora com a literatura. Os dias com menores
valores de FVC influenciaram na taxa de diminuição da temperatura de madrugada (queda
mais lenta), e o alinhamento das construções em relação à trajetória solar também permitiu
que cada condomínio apresentasse características próprias. Contudo, por mais que o padrão
construtivo e a morfologia apresentem influência em relação à incidência solar e, por
conseguinte, na temperatura do ar, considera-se que essas variáveis não são fatores
determinantes na escala de análise proposta para este trabalho.
Palavras-chave: Morfologia urbana; Clima Urbano; Temperatura do ar.
ABSTRACT
The work aims to analyze the influence of morphological characteristics on the spatial and
temporal variations of air temperature in intra-urban areas. For this purpose, two
condominiums with different construction standards were compared, located in the
neighborhood of Campo Grande and Inhoaíba, both in the West Zone of the city of Rio de
Janeiro. As a methodological strategy, we initially opted for the production of primary data by
choosing a point in each condominium for the installation of a thermo-hygrometric sensor.
Second, a map of land use and coverage around the condominiums was made. Then, data
modeled via ArcMap, of two representative days, respectively, of summer and winter, were
used to obtain the average distribution of radiation on the surface, the total hour of solar
incidence and the sky view factor (FVC) at these points. The collected temperature data fed a
graph, resulting in the hourly average temperature per season. It was observed that in winter
more total / direct radiation arrives than in summer. The days with lower values for FVC
influenced the rate of decrease in the average temperature at dawn (slower fall), and that the
alignment in relation to the solar trajectory also allowed each condominium to present its own
climatic characteristics. However, as much as the construction pattern and the morphology
2
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have an influence mainly in relation to the solar incidence and, consequently, in the air
temperature, it is considered that these variables are not determining factors in the scale of
analysis proposed for this work.
Keywords: Urban morphology; Urban Climate; Air temperature.

1. Introdução
De acordo com o IBGE3, a população do estado do Rio de Janeiro aumentou 18%,
entre 2001 e 2018, exprimindo uma significativa tendência de concentração populacional na
capital do estado, que retém aproximadamente 39% da população. Esse aumento tem
acontecido principalmente em direção à Zona Oeste do município, que tem apresentado uma
alteração na paisagem urbana: as grandes áreas vegetadas, campos e vazios urbanos tem
dado lugar à empreendimentos imobiliários como condomínios fechados.
Neste contexto, o objetivo deste trabalho é analisar as influências das características
morfológicas na variação espacial e temporal da temperatura do ar no recorte intra-urbano.
Para isso, foram comparados dois condomínios com padrões construtivos diferentes, situados
em Campo Grande e em Inhoaíba, na Zona Oeste do município do Rio de Janeiro.
Monteiro (1976) relata que elementos como a impermeabilização do solo, a retirada
da cobertura vegetal, os diferentes padrões e materiais construtivos podem gerar mudanças
no balanço térmico local. Por conta disso, o clima urbano seria fruto das relações dinâmicas
entre a cidade e sua urbanização.
As características “naturais” do sítio urbano, como o relevo, e/ou as áreas
construídas, como as formas urbanas, funcionam como fatores geográficos do clima, que
dependendo de sua posição e/ou grau de intensidade, podem diferenciar e influenciar os
elementos do clima4. Assim, diferentes formas de interação entre o sítio urbano e as formas
e fluxos socioespaciais construídos pela dinâmica urbana fazem com que cada cidade possua
um clima urbano. Ainda, tais combinações podem acarretar a produção de processos como a
grande magnitude de ilhas de calor tanto nas metrópoles quanto nas cidades pequenas e
médias (Rampazzo, 2012, 2015; Teixeira et al, 2012).
3

https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2018/08/29/rj-chega-a-172-milhoes-de-habitantes-em2018-segundo-estimativa-do-ibge.ghtml - Último acesso dia 08/12/19
4 Atributos básicos que servem para definir o tipo climático de uma determinada área, como a
temperatura, a umidade e a pressão atmosférica.
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Para investigar tais processos, Monteiro (1976) elaborou uma proposta metodológica
denominada Sistema Clima Urbano (SCU), compartimentado em três subsistemas,
entendidos através das formas pelas quais a sociedade os percebe, sendo também chamados
de canais de percepção. São eles: o subsistema termodinâmico (canal de percepção de
conforto térmico); subsistema físico-químico (canal de percepção da qualidade do ar) e
subsistema hidrometeórico (canal de percepção dos impactos meteóricos). Neste trabalho, foi
enfocado o subsistema termodinâmico, associado ao balanço de energia térmica na cidade.
O equilíbrio térmico é o balanço referente a quantidade de energia total que entra e
sai de um sistema. No caso do planeta Terra, essa energia é majoritariamente proveniente da
radiação solar, que percorre a atmosfera na forma de ondas eletromagnéticas, interagindo
com todas as suas camadas até a superfície (Gartland, 2011; Yamasoe e Correa, 2016),
sendo uma parte absorvida, uma outra parte refletida e outra, emitida de volta para o espaço.
Conforme Allocca et al. (2018), no Hemisfério Sul as vertentes voltadas para o norte
tendem a receber mais radiação em relação as vertentes voltadas para sul. Já as vertentes
voltadas para Leste/Oeste tendem a receber a mesma quantidade de radiação diária em
momentos distintos dos dias. Contudo, pela vertente oeste receber radiação no horário da
tarde, quando a temperatura do ar está mais elevada, ela acaba se tornando mais quente do
que a vertente voltada para leste. Esse fator acaba influenciando a relação de formas urbanas
como edificações com sua face principal voltada para quadrante norte/oeste, potencialmente
tornando essas porções mais quentes do que a voltadas para o quadrante sul/leste.
A morfologia urbana também influencia espacialmente a ocorrência dos elementos
climáticos. A depender de variáveis como densidade de construção e natureza do desenho
urbano, tem-se variação na incidência de radiação direta na superfície que, de maneira direta
e indireta, tem potencial influência no conforto térmico. Uma das técnicas de identificação das
influências da geometria urbana no microclima é o Fator de visão do céu (FVC). O FVC
representa a fração do céu que está livre para troca de energia com a atmosfera, sendo por
meio dessa “abertura” que a superfície recebe e libera calor, aquecendo e/ou resfriando.
Segundo Allocca et al. (2018), há correlação positiva, embora fraca, entre a
temperatura do ar e o FVC. Conforme os autores, quanto maior o percentual de limitação do
horizonte, maior a temperatura do ar, pois ocorre um aumento da rugosidade. No entanto, a
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correlação entre FVC e radiação solar não é linear, pois depende de elementos como as
formas, material construtivo e relação entre a altura dos edifícios e da distância entre eles.
Nesse sentido, a radiação possui uma dinâmica peculiar em relação ao FVC,
tendendo a produzir temperaturas em média mais amenas quando o percentual de limitação
do horizonte é menor, pois toda a energia absorvida em ondas curtas durante o dia, consegue
ser liberada em ondas longas durante a noite. Quando o fator de limitação do horizonte é
maior, forma-se um “bloqueio” que, durante a noite, pode impedir parcial ou totalmente a
dispersão de calor, fazendo com que ocorra uma queda menos acentuada na temperatura.
Com a alteração nos padrões de temperatura, umidade relativa do ar, direção e
velocidade dos ventos, também se altera a percepção de conforto térmico da população, que
passa a reconhecer esses recortes espaciais como espaços insalubres. Sant’anna Neto
(2001) apresenta uma concepção do clima como fenômeno geográfico e, portanto, formula a
existência do fenômeno climático como um fenômeno social. Isso significa dizer que o espaço
urbano se apresenta estruturado com todas as desigualdades inerentes a sociedade,
resultando em um ambiente heterogêneo, desigual, fragmentado e segregado (Carlos, 2011).
2. Metodologia
Como dados secundários foi realizada uma modelagem 3D das edificações com o
uso do software Google Earth Pro®. De acordo com a literatura consultada (Machado, 2016;
Assis, 2016), optou-se por considerar cada pavimento com 3m de pé direito. A modelagem foi
útil para visualizar o adensamento das construções e, também, gerar gráficos de obstrução
da abóbada celeste, fator de visão do céu e a incidência solar horária, ambos com o auxílio
dos softwares ArcMap 10.5®, ArcScene 10.5®, Vivaty Studio® 1.0 e Sketchup® 2017.
Para a geração dos gráficos com horário e ângulo de incidência dos raios e para a
distribuição média da radiação (total e direta) na superfície foram escolhidos 1 (um) dia
representativo de Inverno e verão, respectivamente dia 7 de agosto de 2019 e dia 3 de janeiro
de 2020, das 06h às 18h. Esses dados foram extraídos no mesmo local onde estão instalados
os sensores de temperatura e umidade da marca TFA, modelo KLIMALOGG PRO ThermoHygro-Logger. Para a carta de distribuição média de radiação na superfície, foi utilizado MDT
CBERS 04A WPM na banda pancromática com 2m de resolução espacial.
Os sensores foram instalados em cada um dos condomínios, dentro de caixas
brancas de madeira com furos nas laterais, em um suporte branco a 1,5m do chão, em pontos
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que representassem as características de seus padrões construtivos. Eles foram
programados para realizar o registro de temperatura e umidade com o intervalo de 1 hora.
Como dados secundários, também foram utilizados dados da estação meteorológica de Santa
Cruz/RJ, mais próxima dos locais de estudo. Sendo escolhido por ser um ponto que
representasse a temperatura do ar sem a interferência dos padrões construtivos.
Os dados de temperatura e umidade foram tratados no Software Microsoft Excel®
2010, onde foram realizados os cálculos da média horária e a realização do gráfico das 2
estações analisadas, inverno do dia 11/08/19 a 23/09/19 e o verão do dia 22/12/19 a 02/03/20,
para comparar esses dados com os resultados dos softwares de geoprocessamento. Os dois
condomínios foram escolhidos por alguns fatores, dentre eles, padrões construtivos diferentes
e padrão socioeconômico parecido, além da proximidade locacional.

3. Caracterização da área de estudo
Os dois condomínios estão localizados na zona oeste do Rio de Janeiro (Fig. 01). O
primeiro deles, chamado Condomínio Jardins de Campo Grande, situa-se no bairro de
Inhoaíba, de classe média baixa e padrão de uso da terra residencial. O seu entorno imediato
não apresenta significativa densidade de construção. Existe uma porção significativa de lotes
vazios nas vertentes do condomínio voltadas para norte e leste. Na sua vertente voltada para
norte, também há a presença de um curso d’agua. Já em relação a vertente sul e oeste do
condomínio, há diminuição no tamanho das áreas verdes, pois há um aumento de áreas
construídas de uso residencial e recreativo. As ruas de seu entorno são asfaltadas e possuem
um médio fluxo de veículos de passeio e de pessoas.
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Figura 01 – Mapa de localização

Em relação ao condomínio, possui uma área de 27.242,8m² composto de 12 prédios
com 5 pavimentos cada (Fig.02). O condomínio possui padrão adensado, com pouco
espaçamento entre prédios. Há árvores em algumas de suas extremidades, porém, são
poucas quando se leva toda sua extensão em consideração. Além disso, o terreno é quase
todo pavimentado.
Os 12 prédios do condomínio estão dispostos em dois grupos, que recebem e
interagem diferentemente com a radiação solar de acordo com a sua orientação/posição em
relação à trajetória do sol. O primeiro grupo, composto por 8 prédios, segue alinhamento nortesul que, somado ao espaçamento pouco significativo entre os edifícios, faz com que ocorra
sombreamento. A área só recebe radiação solar direta em sua totalidade quando o sol forma
ângulo de 90º graus em relação à superfície. O segundo grupo, formado por 4 prédios, estão
alinhados de forma análoga ao sentido da trajetória solar (leste – oeste). Disso decorre que
os prédios recebem maior incidência solar durante o dia, pois não há sombreamento.
O outro empreendimento escolhido para o estudo foi o Condomínio Villagio do
Campo IV (Figura 03), que fica localizado no bairro de Campo Grande (Figura 01), em uma
porção que possui o padrão de uso da terra residencial, porém, com maior densidade de
edificações do que o condomínio anterior.
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Figura 02 – Uso e atividade do solo cond. Jardins de C. Grande

O uso da terra é predominantemente residencial, com casas de até dois pavimentos.
As ruas do entorno são asfaltadas, porém, possuem baixo fluxo – em geral, transitam somente
moradores entrando e saindo de suas casas. Por ser voltada para um lote vazio, a vertente
voltada para norte e leste do condomínio possui maior concentração de áreas verdes. Assim
como o condomínio anterior, também há a presença de um curso d’agua.
Figura 03 – Uso e atividade do solo

www.xivsbcg.com

ISSN: 2764 - 1805
680

Com uma área de 43.062,8m², o condomínio é composto de casas que possuem
apenas um pavimento. As casas são construídas em alvenaria e o telhado é composto por
cerâmica vermelha, com ruas estreitas e pavimentadas. As casas são relativamente próximas
das outras, porém, diferente do condomínio anterior, parte das calçadas que as dividem
possuem cobertura de gramíneas. O condomínio possui casas construídas em blocos com
alinhamento nordeste – sudoeste, o que não favorece a incidência solar. Contudo, a baixa
verticalização das residências favorece a incidência solar direta nas ruas, pois não apresenta
sombreamento em grande parte do dia.

4. Resultados e discussão
4.1 Distribuição média da radiação na superfície – um episódio de inverno e verão
O total de radiação incidente no Cond. Jardins de C. Grande (Cond 1) apresentou
padrão semelhante entre o verão (janeiro) e o inverno (agosto), porém com total de incidência
maior no segundo. Nos dois, é possível perceber que as vertentes voltadas para
leste/nordeste, iluminadas no período da manhã, recebem quantidade de radiação menor que
as vertentes voltadas para oeste/sudoeste, que recebem radiação no período da tarde. Por
esse motivo, as primeiras apresentam cores mais claras de azul e amarelo, enquanto que nas
outras partes ocorre o predomínio do laranja ao vermelho mais escuro.
No Cond. Villagio do Campo IV (Cond 2) não é perceptível um padrão na incidência
total. Contudo, as vertentes voltadas para leste/Sudeste que recebem radiação no período da
manhã, também tenderam a apresentar tons de amarelo/laranja claro, enquanto as vertentes
voltadas para oeste/Noroeste tons em vermelho escuro, tanto no verão quanto no inverno.
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Figura 04 – Radiação total inverno (agosto 2019) e verão (janeiro 2020).

A radiação solar direta representa a fração da radiação que incide no topo da
atmosfera, chegando diretamente à superfície. O Cond 1 apresentou o mesmo padrão de
incidência que a radiação total, com as vertentes voltadas para o nascer do sol recebendo
menos radiação que as vertentes voltadas para o pôr do sol. O inverno apresentou maior
recebimento direto de radiação, com as áreas voltadas para oeste em tons de vermelho
escuro, enquanto o verão apresentou maior homogeneidade no recebimento de radiação
direta, com menor presença de pontos em tons de azul.
No Cond 2 ocorreu um padrão ligeiramente similar, porém, menos proeminente. O
inverno também apresentou maior incidência de radiação direta, com cores mais próximas do
vermelho escuro, mas com alguns pontos de menor insolação, principalmente nas vertentes
norte/nordeste. O verão apresentou menor incidência de radiação direta. Contudo, ela foi
melhor distribuída na superfície, com poucos pontos recebendo menor radiação.
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Figura 05 – Radiação direta inverno (agosto 2019) e verão (janeiro 2020)

O fato de o mês de inverno receber mais radiação total e direta que o mês de verão,
pode ser explicado pelo inverno tropical ser a estação com características de tempo estável,
graças ao predomínio de sistemas de alta pressão, diminuindo a obstrução na incidência de
radiação solar. O verão possui características associadas a sistemas de baixa pressão,
vinculados à maior presença de nuvens, fazendo com que ocorra um maior albedo no topo
das nuvens em alta atmosfera, e dispersão de radiação.
4.2 Fator de Visão do Céu (FVC) – horas de incidência direta
Os dois pontos apresentaram diferenças significativas na incidência durante o dia de
verão. Conforme a tabela I, o Cond 1 (Cond. Jardins de C. Grande) recebeu total de zero
horas de iluminação durante o dia de verão analisado. Já o Cond 2 (Cond. Villagio do Campo
IV) recebeu um total de 6:30h de radiação direta, com início às 07:09h e término às 13:39h.
Em relação ao dia típico de inverno, a discrepância entre os pontos definidos em
cada um dos condomínios também foi identificada. O Cond 1 recebeu o total de 9:05h de
incidência direta, divida em três momentos do dia. O primeiro, das 06:36h às 09:07h, o

www.xivsbcg.com

ISSN: 2764 - 1805
683

segundo, das 10:30h às 16:36h, e, por último, o terceiro, das 16:56h às 17:24h. O Cond 2
recebeu 4:49h de incidência solar direta, das 07:34h às 12:23h.
Tabela 01 – Total de radiação solar direta e Sky View Factor (SVF)
Pontos
Inverno
Verão
Cond 1
9h05m
0h
Cond 2
4h49m
6h30m

SVF
23,42%
45,80%

As diferenças entre os dois pontos (primeiro condomínio recebendo quase o dobro
de incidência solar em relação ao segundo) pode ser explicada por dois fatores: a) localização
dos pontos escolhidos para mensuração em relação a disposição das edificações; b) posição
dos condomínios e de suas casas em relação a trajetória do sol no céu.
O Condomínio Jardins de Campo Grande (Cond 1), por seu caráter de maior
densidade de construção associado à verticalização (prédios com 5 pavimentos), tende a
favorecer a formação de cânions que promovem maior sombreamento do seu interior. O local
escolhido como ponto para instalação do termohigrômetro situa-se entre dois prédios com
alinhamento em uma posição próxima a trajetória solar (Leste – Oeste). Porém, por estar bem
mais próximo ao prédio localizado ao sul, não recebeu incidência direta no verão. No entanto,
no inverno a incidência aumentou, como vemos na tabela I. Isso pode ser explicado pelo fato
de que, por mais que o alinhamento seja favorável a radiação, no verão do Hemisfério Sul, o
sol está mais ao sul do Equador Celeste no verão, fazendo com que superfícies localizadas a
norte e com vertentes voltadas para o sul sejam mais iluminadas pelos raios solares do que
superfícies localizadas a sul com vertentes voltadas para o norte. Pela altura do prédio e do
ponto estar localizado próximo a sua base, em uma vertente voltada para norte, fez com que
nesse dia de verão ele fosse completamente sombreado.
4.3 Fator de visão do céu (FVC) – percentual de obstrução
A posição associada à verticalização e tipo de material construtivo empregado no
Condomínio Jardins de Campo Grande faz com que o FVC no ponto escolhido seja de
23,42%, ou seja, mais ou menos ¾ da abertura do local escolhido para a atmosfera esta
obstruída pelas construções. Isso nos permite sugerir que, nesse ponto, a temperatura do ar
seja levemente mais alta do que no outro condomínio, pois a alta rugosidade proporcionada
pela morfologia urbana do condomínio, junto com a diminuição da abertura de visada do céu
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pode formar obstáculos que impeçam a liberação de energia em ondas longas durante a noite,
fazendo com que as médias de temperatura permanecem altas.
Figura 06 – Localização do medidor de temperatura e Sky View Factor

Já o Condomínio Villageo do Campo IV possui formato menos adensado que o
primeiro. Composto por casas, possui ruas estreitas, mas casas baixas (apenas um
pavimento), o que tende a não deflagrar de modo significativo um bloqueio da visão do céu.
O ponto 2 está orientado a nor-nordeste e na vertente oeste da rua (voltada para leste).
Figura 07 – Localização do medidor de temperatura e Sky View Factor
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Já em relação ao fator de visão do céu, o Cond 2 apresentou 45,80% de abertura
para a atmosfera. Pode-se dizer que a forma do condomínio facilita não só a maior incidência
de radiação como também a liberação da mesma em ondas longas durante a noite. Isso nos
permite inferir que a temperatura média nesse ponto pode se apresentar mais amena em
relação ao Cond 1, pois a obstrução do céu não é tão grande quanto no ponto anterior, o que
facilita uma maior troca de energia entre a superfície e a atmosfera que tende a amenizar a
temperatura do ar, pois a superfície consegue realizar trocas de energia com a atmosfera.
4.4 Temperatura do ar – média horária por estação
O Cond. Jardins de C. Grand (Cond 1) apresentou no inverno, em média horária,
temperaturas mais altas de madrugada, no período da tarde e noite em relação ao cond.
Villagio do Campo IV (Cond 2) e a estação meteorológica de Santa Cruz (ponto controle).
Mesmo as 06h da manhã, quando registrou a sua temperatura mais baixa (20,6ºC) ele estava
0,7ºC mais quente que o ponto 2 no Cond. Villagio do Campo IV (19,9ºC) e 0,5ºC mais quente
que o Ponto Controle – Estação Santa Cruz (20.1ºC).
O Cond 2 apresentou tempo de aquecimento mais lento, mas, ao fim da manhã, sua
temperatura ultrapassou a do Cond 1 e da Estação Santa Cruz, chegando ao seu auge as
14h da tarde com 28,4ºC. Nesse momento, ela começou a cair, porém, estando sempre acima
dos outros dois pontos, permanecendo mais quente até o fim do dia. No Cond 2, as
temperaturas no inverno apresentaram média horária mais baixa em relação ao Cond 1, ainda
que com a mesma curva de variação: apresentando temperatura mais baixa as 06h da manhã
(19.9ºC), e aquecendo ao longo do dia. Contudo, o Cond 2 aqueceu mais rápido em relação
ao Cond 1 no início da manhã.
No verão, a dinâmica de alteração da temperatura do Cond 1 se manteve, mas com
temperaturas mais baixas. O período da madrugada apresentou uma temperatura média mais
alta que o Cond 2 (+0,2ºC), além de menor velocidade na elevação das temperaturas pela
manhã. No decorrer do dia, o Cond 1 apresentou uma temperatura superior à Estação Santa
Cruz, porém, ficou atrás do Cond 2, apenas o alcançando no final do dia (22:00h). No verão
e de madrugada, o Cond 2 permaneceu mais frio que o Cond 1. Entretanto, durante todo o
dia (07h às 20h), ele apresentou temperaturas médias mais altas, em média 1ºC mais quente.
Em relação Estação Santa Cruz, o Cond 2 apresentou temperatura em média 1,7ºC mais alta.
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O Cond 1 na madrugada, (00h às 06h) apresentou, nas duas estações, temperaturas
médias superiores às do Cond 2 e da Estação Santa Cruz. Isso pode ser explicado pelo FVC
que, no Cond 1 é de apenas 23,42%, o que possibilitou a formação de um “cânion” dentro do
condomínio, concentrando a liberação de energia e gerando aumento da temperatura do ar.
O aumento da temperatura no Cond 1 no inverno a tarde, pode ser explicado pela
incidência direta, e pela posição de localização do sensor. O sensor está localizado entre dois
prédios de alinhamento leste/oeste, contudo mais próximo ao prédio sul voltado para norte. A
sua localização possibilitou que, no período mais quente do dia, das 10:30 as 16:36, chegasse
radiação solar direta (06h06m), o que se refletiu num aumento da temperatura do ar.
Gráfico 01 – Média horária por estação do Cond. Jardins de C. Grande (COND 1), Cond. Villagio do
Campo IV (COND 2) e da estação meteorológica de Santa Cruz
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Já a temperatura mais amena no Cond 2 no inverno, em relação ao Cond 1, pode
ser explicada pela localização do medidor e pela incidência solar direta. O ponto de mediação
está localizado em uma rua com alinhamento Su-sudoeste/Nor-nordeste, fazendo com que
cada lado da rua recebesse a mesma quantidade de radiação direta em momentos distintos
do dia. Pelo medidor estar localizado na vertente oeste da rua, ele recebeu no inverno apenas
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a radiação solar no período da manhã, da 07:34 as 12:23 (04:49). Isso fez com que ele se
aquecesse mais rápido que o Cond 1, porém, no período da tarde o ponto permaneceu
sombreado, e a temperatura não subiu tanto durante o dia.
No verão, a diferença de temperatura entre Cond 1 e Cond 2 também pode ser
explicada pela incidência solar direta e pela forma e disposição dos condomínios. Neste
período, o Cond 1 não apresentou incidência direta no local de medição. No Cond 2, o ponto
de medição recebeu das 07h:09m às 13h 39m (06h e 30m) radiação direta, o que refletiu na
temperatura do ar, apresentando médias mais altas das 07h da manhã as 20h da noite em
relação ao Cond 1. Contudo, por mais que o Cond 2 apresente, durante o verão, maior
temperatura (32,3ºC) que o Cond 1 (31,3ºC), essa superfície consegue compartilhar essa
energia de forma mais rápida, devido à menor obstrução do céu, fazendo com que as 22h ele
já apresente uma temperatura menor em relação ao Cond 1.

5. Considerações finais
Os padrões construtivos e as suas formas influenciaram na incidência solar direta e,
consequentemente, na temperatura do ar na área de estudo. Entretanto, eles não são fatores
determinantes nesta escala de análise. Nos dois condomínios, as formas construtivas
produziram ligeira influência nos dados de temperatura do ar, mas existem outros fatores que
devem ser levados em consideração, com o posterior aprofundamento dos estudos da área
A partir do investigado em questão, identificou-se que o menor FVC no Cond. Jardins
de C. Grande (23,42%) influenciou na diminuição mais lenta da média da temperatura do ar
de madrugada, produzindo no verão, em média, uma temperatura 0,2ºC mais alta que o Cond.
Villagio do Campo IV, e 1ºC mais alta que a Estação Santa Cruz. Já no Cond. Villagio do
Campo IV, o seu maior FVC (45,80%) possibilitou que, mesmo atingindo uma temperatura
mais alta no verão, ele conseguisse liberar a energia em ondas longas mais rápido que o
Cond. Jardins de C. Grande, e terminasse o dia ligeiramente menos quente.
A localização do Cond. Jardins de C. Grande (leste/oeste) permitiu que, no inverno,
o ponto recebesse maior de radiação no período mais quente do dia, gerando elevação da
temperatura do entorno. O padrão construtivo e seu alinhamento em relação ao sol, também
possibilitou que o Cond. Villagio do Campo IV apresentasse uma elevação de temperatura
mais rápida no período da manhã no inverno, devido ao maior recebimento de radiação solar.
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Outro fator que também pode ter contribuído para a baixa variação de temperatura
durante o dia nos dois condomínios, pode ser explicado pela presença de vegetação e um
corpo d’agua ao lado dos condomínios, que pode ter aumentado a umidade relativa do ar e
fez com que, pelo papel da umidade, a temperatura do ar não variasse muito.
Essa metodologia nos fez perceber que, por mais que a morfologia urbana, fruto de
características sociais da produção do espaço urbano, possa funcionar como fator geográfico
do clima, anulando ou até mesmo potencializando elementos do clima e características
“naturais” do sítio, existem outros fatores determinantes que devem ser levados em
consideração. É o que se pretende nos próximos passos desta pesquisa.
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EFEITOS DA URBANIZAÇÃO EM JI-PARANÁ-RO: OBSERVAÇÕES DE
SATÉLITE E DE SUPERFÍCIE NO ANO DE 2017
BÁRBARA ANTONUCCI5
GUSTAVO ZEN DE FIGUEIREDO NEVES6
NARA LUÍSA REIS DE ANDRADE 7
ALBERTO DRESCH WEBLER 8
RESUMO
Nas últimas décadas, a Amazônia tem sido a principal frente de expansão da fronteira agrícola
e, com isso, tem aumentado o contingente populacional e as cidades. Embora os estudos
recentes indiquem a variabilidade do clima local com a alteração de florestas por outras
coberturas, poucos estudos foram feitos para avaliar o efeito da urbanização. O efeito do
aumento da temperatura de superfície foi avaliado em grandes cidades como Manaus e
Belém, no entanto, não foram avaliados em cidades menores. Neste sentido, este estudo tem
como objetivo caracterizar os efeitos da urbanização na cidade de Ji-Paraná no ano de 2017.
Os dados observacionais de temperatura e umidade foram obtidos do Programa de Grande
Escala da Biosfera-Atmosfera (LBA). Os produtos de dados de cobertura do solo (MCD12Q1)
e temperatura da superfície (VNP21A2) foram obtidos dos sensores Moderate-Resolution
Imaging Spectroradiometer (MODIS) e Visible Infrared Imaging Radiometer Suite (VIIRS),
respectivamente. A temperatura média do ar apresentou pequena variação ao longo do ano,
exceto com os avanços polares em junho e julho, e, com a espacialização dos dados de
temperatura de superfície é possível identificar o papel de resfriamento de rios e vegetação
de margem. A relação entre os dados de temperatura obtidos por satélite e medidos à
superfície foi de R²=0,81, e, foi observado que Ji-Paraná apresenta um efeito de ilha de calor
(ICU). Para estudos futuros, sugere-se a modelagem com outros produtos de satélites e em
outras cidades no sul da Região Amazônica.
Palavras-chave: Clima Urbano; Rondônia; Mudanças do uso do solo.
ABSTRACT
In the last decades, the Amazon has been the main front of expansion of the agricultural
frontier and, with this, it has increased the population contingent and the cities. Although recent
studies indicate the variability of the local climate with the alteration of forests by other
coverages, few studies have been done to evaluate the effect of urbanization. The effect of the
increase in surface temperature was evaluated in large cities such as Manaus and Belém,
however, they were not evaluated in smaller cities. In this sense, this study aims to characterize
the effects of urbanization in the city of Ji-Paraná in the year 2017. Observational data on
temperature and humidity were obtained from the Large-Scale Biosphere-Atmosphere
Program (LBA). The ground cover (MCD12Q1) and surface temperature (VNP21A2) data
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products were obtained from the Moderate-Resolution Imaging Spectroradiometer (MODIS)
and Visible Infrared Imaging Radiometer Suite (VIIRS) sensors, respectively. The average air
temperature showed little variation throughout the year, except with the polar advances in June
and July, and, with the spatialization of the surface temperature data, it is possible to identify
the role of cooling rivers and vegetation of the margin. The relationship between temperature
data obtained by satellite and measured at the surface was R² = 0.81, and it was observed
that Ji-Paraná has a heat island effect (ICU). For future studies, modeling with other satellite
products and in other cities in the south of the Amazon Region is suggested.
Keywords: Urban Climate; Rondônia, Land Use Changes.

1. Introdução
Na Amazônia o contingente populacional aumentou em mais de cinco vezes de 1960
até o último censo em 2017 (IBGE, 2017) e, com isso, ocorreu a expansão de núcleos
urbanos. Estudos tem mostrado que a conversão de florestas para outros tipos de coberturas
como pastagens modificam o microclima. Von Randow et al., (2004), observaram alterações
tanto saldo de energia quanto na absorção de carbono. Oliveira et al., (2019), analisaram a
modificação dos componentes de radiação. No entanto, poucos estudos avaliaram o efeito da
urbanização na Amazônia. Souza e Alvalá (2014), estudaram o efeito de aquecimento da
superfície em Manaus e concluíram que a cidade tende a aquecer primeiro e mais lentamente
e a esfriar mais tarde e rapidamente que a floresta do seu entorno. Barbosa et al., (2015);
Costa et al., (2013), observaram os efeitos da temperatura em algumas das maiores cidades
dos estados do Amazonas, Amapá e Pará e um sítio de floresta, apontando para o efeito de
ilha de calor em Manaus e a importância das florestas para a regulação térmica. Para as
cidades de pequeno porte Aleixo e Neto (2019), concluíram que o efeito térmico na área
urbana de Tefé, no Amazonas, causa um grande contraste térmico entre a cidade e as
coberturas como florestas e rios.
Embora as áreas de expansão mais atuantes da fronteira agrícola ocorram nas
cidades do sul da Amazônia, próxima ao chamado “arco do desmatamento” (INPE, 2020), não
existem estudos que avaliaram o efeito da urbanização sobre as variáveis microclimáticas
com dados observacionais. Neste contexto, este estudo tem por objetivos: (I) caracterizar o
microclima da cidade de Ji-Paraná com dados observacionais; (II) analisar as coberturas do
solo presentes na cidade; (III) avaliar o aquecimento da superfície na cidade; e, (IV) validar a
utilização de dados de satélite para aproximação da temperatura de superfície.
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2. Materiais e Métodos
2.1 Descrição da área de estudo e das medições
A área de estudo é o município de Ji-Paraná, localizado na região central do Estado
de Rondônia, no sul da Amazônia, como é visto na Figura 9.
Figura 9 - Mapa de localização do ponto de medição micrometeorológica em Rondônia, com
a identificação limítrofe do município de Ji-Paraná.

As medições da cidade de Ji-Paraná foram coletadas no campus da Universidade
Federal de Rondônia, na estação micrometeorológica sob a coordenação do Programa de
Grande Escala da Biosfera-Atmosfera (LBA), entre os seguintes pontos -61,98W e -10,97S.
Esta cidade tem uma população de 130 mil habitantes, com densidade demográfica de 16,91
habitantes/km², sendo a segunda mais populosa de Rondônia (IBGE, 2011). Neste estudo
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foram analisados dados de Temperatura e Umidade Relativa do Ar, para o ano de 2017. Os
dados foram coletados em superfície no ambiente urbano pelo Termohigrômetro SL2020 TUR
fabricado no Brasil pela Solar, os dados foram processados a cada 30min pelo Datalogger SL
2000

–

PNV

e

mais

informações

técnicas

estão

disponíveis

no

endereço

http://solarimc.com.br/wp/. Houve duas interrupções nas medições da série de dados, a
primeira entre 25 de agosto e 08 de setembro, e a segunda, que causou a perda das medições
de 09 de outubro em diante. Assim, os dados tiveram um aproveitamento total de 73,37%.

2.2 Obtenção de dados por sensoriamento remoto
Os produtos de sensoriamento remoto foram utilizados para determinar os dados
meteorológicos não disponíveis na estação micrometeorológica da cidade. Os dados do
sensor Moderate-Resolution Imaging Spectroradiometer (MODIS) e Visible Infrared Imaging
Radiometer Suite (VIIRS) foram obtidos no endereço https://modis.ornl.gov/globalsubset/, no
quadrante de 30,5 km de largura por 30,5 de comprimento, em torno do ponto -61,94W
e -10,87S (no centro da cidade de Ji-Paraná). Os produtos do MODIS são obtidos pela
combinação dos satélites Terra e Aqua que têm passagem sobre região entre o horário local
de 12h40min e 14h55min, respectivamente. O sensor VIIRS está embarcado no satélite
Suomi National Polar-orbiting Partnership (S-NPP) com passagem pela região entre 02h3035min e 13h25-30min. Ambos os satélites são operados pela National Aeronautics and Space
Administration (NASA) e passam a cada 8 dias.
O produto MODIS versão 6 de cobertura da terra (MCD12Q1) tem resolução de
500m. O produto VIIRS utilizado foi a temperatura superficial aparente (VNP21A2) com
resolução de 742 m. A cobertura da terra é estimada anualmente utilizando-se informações
de 2019. Mais detalhes sobre os produtos são encontrados em Friedl e Sulla-Menashe (2019).
Os dados de temperatura superficial aparente são obtidos a cada 8 dias, e foram organizados
separadamente para o período diurno e noturno. Mais informações em Hulley e Hook (2018).

2.3 Análises estatísticas
Utilizou-se a estatística descritiva básica com a determinação de médias, mínimas e
máximas. Para mensurar a relação entre os dados de temperatura e umidade relativa do ar e
temperatura de superfície utilizou-se o modelo polinomial de primeira ordem para a regressão.
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3. Resultados e discussão
A cidade de Ji-Paraná apresenta uma sazonalidade bem definida com valores de
11,18 g kg-1 e 17,59 g kg-1, nos meses de julho e março. No entanto, a temperatura média do
ar não apresenta uma sazonalidade bem definida e varia entre 24,32 ºC e 27,68 ºC. A menor
temperatura ocorreu nos meses de junho e julho devido aos avanços polares, conhecidos
regionalmente como “friagens”.
Figura 10 – Temperatura e umidade específica do ar no ano de 2017 na cidade de Ji-Paraná.

Na Figura 11, é apresentada a classificação da cobertura do solo na cidade. Observase que no núcleo de urbanização não existem outras classes de cobertura do solo em
quantidade expressiva. Isto favorece o aumento da temperatura em superfície, pois as
estradas elevam em até 9,3ºC a temperatura média das cidades (SAKHRE et al., 2020).
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Figura 11 - Classificação de cobertura de solo feita pelo MODIS com o produto MCD12Q1 versão 6,
no ano de 2019: (a) é a área classificada em 4 classes de cobertura do solo; (b) ponto de coordenada
usada para delimitar quadrado de 30,5 largura x 30,5 km altura; e (c) visualização área de seleção em
escala maior.

Na Figura 12, é possível observar a amplitude térmica diária. O dia mais frio foi
definido como o dia com menor temperatura mínima do ano, no dia 18 de julho de 2017, e o
dia mais quente foi definido como o dia com maior temperatura máxima do ano, no dia 09 de
agosto de 2017. Nos dois dias analisados a temperatura mínima é registrada antes das
07h30min e, a máxima, entre 15h e 17h. A área urbana levou em torno de 8h para reduzir
9ºC. Comparando o dia mais quente com o dia da chegada da friagem, observou-se a
diminuição na temperatura mínima em 95,7% e de 32,0% na temperatura máxima. Com base
nisso, nota-se que o efeito da urbanização modifica, com maior intensidade, a temperatura
mínima do que a temperatura máxima.
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Figura 12 - Temperatura do ar na cidade em 2017: no dia 09 de agosto (ponto preenchidos com a cor
preta); e, no dia 18 de julho (pontos vazados).

Diante da Figura 11 e Figura 13, é observado a formação de uma ilha de calor urbana
(ICU) em Ji-Paraná. Landsberg e Maisel,(1972), definem como a área onde o fluxo de calor
durante o dia é maior que em outras coberturas, como neste estudo, a pastagem no entorno
da cidade.
Neste contexto, na
Figura 13 são apresentados os dados espaciais médios para quatro dias antes e

depois do dia 09 de agosto, episódio com a maior temperatura máxima, para a área urbana.
Embora a ICU apresente a tendência a ser menor em cidades pequenas do que a de cidades
grandes (ALVES; LOPES, 2017), foram observados pontos de aumento das temperaturas,
nos períodos diurno e noturno. Com áreas em tons amarelados, a temperatura durante o dia
variou entre 35ºC e 40 ºC. À noite, as temperaturas ficaram em tons azulados e verdes,
indicando uma variação entre 18ºC a 29ºC, aproximadamente.
A distribuição espacial durante o dia (
Figura 13a), tem um ponto de resfriamento da temperatura de superfície,

provavelmente associado ao rio Machado e sua Área de Preservação Permanente (APP).
No entanto, durante a noite (
Figura 13b), este ponto central apresentou incremento de temperatura, isto pode ser

explicado pelo menor calor específico da água em relação ao solo, que faz com que a água
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demore para absorver calor ao longo do dia. Estes resultados indicam que o rio e sua APP
formam uma ilha de frescor urbano (IFU), que é um fator importante para a mitigação da ICU
em áreas urbanas (ALVES; ANJOS; GALVANI, 2020; ALVES; LOPES, 2017; REN et al., 2013;
SAKHRE et al., 2020).
Figura 13 - Espacialização da temperatura da superfície em Ji-Paraná pelo S-NPP com o produto
VNP21A2 versão 6, no ano de 2017: (a) é a área da cidade classificada de acordo com as
temperaturas dos pixels de dia; (b) é a área da cidade classificada de acordo com as temperaturas
dos pixels de noite.

A Figura 14 apresenta a relação entre os dados de temperatura da superfície e do ar,
usando os dados obtidos por satélite e observacionais, respectivamente. Observou-se que
as variáveis têm uma alta relação de R²=0,81, estatisticamente significativa (p-valor<0,05,
n=221).
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Figura 14 - Relação entre os dados de temperatura a superfície obtidos pelo sensor VIIRS e
os dados de temperatura observacionais na cidade de Ji-Paraná.

Sendo assim, o aumento da temperatura de superfície aparente observado
espacialmente é validado pelos dados observacionais. Este padrão da variabilidade térmica
indica que existe uma ICU em Ji-Paraná. Durante o dia, a diferença entre a temperatura de
superfície aparente e a temperatura do ar é, em média, 6,6ºC e, à noite, de 0,4ºC. Ressaltase que a superestimativa da temperatura no período diurno pode indicar ruídos e limitações
dos dados do VIIRS, explicado em mais detalhes pelos autores Hulley e Hook, (2018).
Com base nos dados de temperatura é possível inferir que a presença da ICU na
cidade pode ter um agravante do conforto térmico da população. Que deve ser mitigada com
políticas públicas que visem a implantação zonas de arborização (ALVES; LOPES, 2017).
4. Considerações finais
Conforme o exposto anteriormente, conclui-se que a cidade de Ji-Paraná apresenta
os efeitos da urbanização. Embora exista a sazonalidade da umidade específica e da
temperatura os avanços polares conhecidos regionalmente como “friagens” 3ºC na
temperatura média mensal. Em relação a classificação do solo dentro da área urbana, existe
uma predominância de urbanização sem expressiva arborização em núcleo urbano. O efeito
de ICU é evidente quando comparado o dia da chegada de friagem e o dia com maior
temperatura máxima, pois a urbanização intensifica mais a temperatura mínima do que a
máxima. A espacialização da temperatura de superfície mostra um efeito de ICU do centro da
cidade e de IFU no rio que corta a cidade. A validação dos dados observacionais e de satélite
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de temperatura foi satisfatória, embora tenda a superestimar os valores de temperatura
durante o dia. Sendo assim, para estudos futuros sugere-se a validação com outros produtos
de satélites e o estudo de ICU em outras cidades no sul da Amazônia.
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CLIMA E GESTÃO DO TERRITÓRIO: UMA ANÁLISE DOS FATORES
GEOGRÁFICOS DO CLIMA DISCUTIDOS NO PLANO DIRETOR DE CAICÓ/RN
DIÊGO GOMES SANTOS1
DOUGLAS MEDEIROS DE AZEVEDO2
REBECCA LUNA LUCENA3
RESUMO
A presente pesquisa trata de uma breve contextualização acerca da urbanização no território
brasileiro e seus respectivos problemas relacionados a questão ambiental. Dentre os
inúmeros problemas urbanos, buscou-se analisar a relação entre o clima e a gestão do espaço
urbano, destacando o papel do planejamento para um desenvolvimento urbano pensando no
bem-estar da sociedade, examinando os fatores geográficos do clima e a gestão territorial da
cidade de Caicó/RN, tendo como base seu Plano Diretor, o qual se institui como elemento
principal para o desenvolvimento da cidade. Para discutir sobre as condições climáticas da
cidade, foram utilizadas temperaturas máximas, mínimas e médias e aplicado o índice de
Temperatura Efetiva para a série de 1981 - 2010. Com base na leitura do Plano Diretor de
Caicó, constatou-se uma série de medidas jurídicas que versam sobre a importância da
preservação e proteção dos fatores geográficos do clima presentes na zona urbana de Caicó,
tais como áreas verdes, corpos hídricos e mata ciliar de seus rios intermitentes. Entretanto,
tais medidas não se fazem presentes na realidade da cidade, o que demonstra um certo
descaso do Poder Público Municipal e uma certa incapacidade na gestão do território, fato
que se coloca como um agravante diante das condições de conforto térmico de Caicó.
Palavras-chave: Gestão territorial; Plano diretor; Clima urbano.
ABSTRACT
The present research deals with a brief contextualization of urbanization in the Brazilian
territory and its respective problems related to the environmental issues. Among the numerous
urban problems, we sought to analyze the relationship between climate and the management
of urban space, highlighting the role of planning for urban development thinking about the wellbeing of society, examining the geographical elements of climate and territorial management
of the city of Caicó / RN, based on its Master Plan, which establishes itself as the main element
for the development of the city. To discuss the climatic conditions of the city, maximum,
minimum and average temperatures were used and the Effective Temperature index was
applied for the 1981 - 2010 series. Based on the reading of the Main Plan of Caicó, a series of
legal measures were found that deal with the importance of preservation and protection of the
geographic factors of climate present in the urban area of Caicó, such as green areas, water
bodies and riparian forest of its intermittent rivers. However, such measures are not present in
the reality of the city, which demonstrates a certain carelessness of the Municipal Public Power

1

Graduando, Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), gomes.diego@hotmail.com.br
Graduando, Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), douglasmedeiros14@hotmail.com
3
Doutora, Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), rebeccaosvaldo@yahoo.com.br
2

www.xivsbcg.com

ISSN: 2764 - 1805
701

and a certain incapacity in the management of the territory, a fact that is placed as an
aggravating factor before the thermal comfort conditions of Caicó.
Keywords: Territorial management; Main plan; Urban climate.

1. Introdução
O modelo de desenvolvimento urbano adotado pelo Brasil após a metade do século
XX provocou muitas mudanças na organização espacial da cidade. Dessa forma, percebe-se
um crescimento urbano desordenado, sem o desenvolvimento adequado de infraestrutura e
planejamento, o que produziu sérios problemas para a população das cidades brasileiras.
Como afirma Santos (1993, p. 97), “a organização interna de nossas cidades, grandes,
pequenas e médias, revela um problema estrutural, cuja análise sistêmica permite verificar
como todos os fatores mutuamente se causam, perpetuando a problemática.”
Dessa maneira, a urbanização se coloca como uma problemática atual, pois
podemos perceber, cada vez mais, a imposição desordenada de elementos antropogênicos
sobrepostos aos elementos naturais da paisagem no espaço urbano. Como demonstra Viana
e Amorim (2008, p. 20) “nos últimos séculos, principalmente depois da 2ª Guerra Mundial, tem
se verificado um modelo de civilização que se impõe ao meio natural.” Temos, com isso, a
interferência dos objetos artificiais urbanos na dinâmica climática local, afetando o balanço
térmico que colabora para a formação de ilhas de calor, as quais podem afetar o conforto e a
saúde da população.
Dentre os inúmeros problemas urbanos, buscaremos analisar a relação entre o clima
e a gestão do espaço urbano, destacando o papel do planejamento para um desenvolvimento
urbano pensado no bem-estar da sociedade, examinando os fatores geográficos do clima e a
gestão territorial da cidade de Caicó/RN tendo como base seu Plano Diretor, o qual se institui
como elemento principal para o desenvolvimento da cidade.
O local de estudo em questão, a cidade de Caicó, está localizada no interior do
estado do Rio Grande do norte (figura 1), sendo a principal cidade da Região Geográfica
Intermediária do Estado, com uma população estimada em 68.343 habitantes, segundo dados
do IBGE (2021).
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Figura 1 - localização do município de Caicó/RN.

Fonte: elaborado pelos autores, 2021.

Caicó está inserida na região Semiárida, com altas temperaturas e com chuvas
concentradas em poucos meses do ano, apresentando precipitação média inferior a 800
mm/ano, integrando um dos 1.135 municípios que fazem parte do Polígono das Secas
(LUCENA, 2016). O município apresenta temperaturas médias entre 28ºC e 30ºC além de
uma baixa amplitude térmica entre os diferentes meses do ano (LUCENA et al, 2016). Dessa
maneira, devido as altas temperaturas, constata-se uma necessidade do Poder Público
Municipal em garantir uma gestão territorial da cidade que assegure uma ocupação urbana
ecologicamente equilibrada para sua população.

2. Metodologia
Para o desenvolvimento deste trabalho, no que concerne ao arcabouço teórico
metodológico, buscou-se por artigos, teses e livros que tratam do planejamento urbano e da
questão climática das cidades brasileiras.
Nesse estudo de caso, para analisar a relação entre o meio urbano e o clima local
da cidade de Caicó/RN, foi feita a apreciação do documento que legitima o desenvolvimento
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da cidade, que é o seu Plano Diretor (Caicó, 2006). Criado a partir da Lei Complementar N°
4.204, de 17 de outubro de 2006, ele dispõe de uma série de incentivos e instrumentos
urbanísticos organizados em capítulos, títulos e seções que buscam orientar o crescimento e
a expansão do município. Para tanto, vale salientar que buscamos apresentar nesse trabalho
apenas aqueles tópicos que se relacionam diretamente com as condições climáticas e
ambientais voltadas a importância da preservação e proteção dos fatores geográficos do
clima, como áreas verdes, corpos hídricos, matas ciliares, etc.
Somada à análise do plano diretor, também realizou-se um apanhado das condições
climáticas da cidade de Caicó, a partir de dados de temperatura (oC) máxima, média e mínima,
insolação (hs) e de umidade relativa do ar (%) fornecidos pelo Instituto Nacional de
Meteorologia (INMET, 2021), abrangendo o período de 1981-2010. Além disso, aplicou-se o
índice de conforto térmico humano Temperatura Efetiva (TE) para classificar Caicó segundo
a Norma Brasileira NR 17 (Brasil, 2021).
Também foram realizados trabalhos de campo para obtenção de imagens de áreas
localizadas nos leitos urbanos dos dois principais rios que atravessam a cidade: os rios Barra
Nova e Seridó.

3. Resultados e discussão
Sendo a Climatologia a ciência que estuda a dinâmica climática, ela é responsável
por tratar dos padrões de comportamento da atmosfera em suas interações com as atividades
humanas e com a superfície terrestre durante um certo período (MENDONÇA E OLIVEIRA,
2007). Essa ideia aproxima a Climatologia com a Geografia, sobretudo, com a Geografia
Urbana, pois, como afirmam ainda Mendonça e Oliveira (2007, p. 15), “[...] as relações entre
sociedade e natureza são pressupostos básicos para a compreensão das diferentes
paisagens do Planeta e contribui para uma intervenção mais consciente na organização do
espaço.”
À vista dessa afirmação, destaca-se a importância do planejamento urbano frente a
relação sociedade-natureza, tendo em consideração que a falta de planejamento urbano
adequado e a ausência de fatores geográficos do clima como áreas verdes e corpos hídricos,
que amenizem as altas temperaturas nas cidades, modifica o balanço de energia havendo
uma maior emissão de ondas longas pelas superfícies urbanas e, consequentemente, a
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formação de ilhas de calor, como aponta Lombardo (2009). Assim, segundo Viana e Amorim
(2008, p. 20), temos que “o clima urbano é específico para cada ambiente urbanizado, e este
consiste na modificação dos elementos climáticos, como a temperatura, a umidade relativa e
a direção dos ventos”. Essas modificações se caracterizam, principalmente, pela imposição
dos elementos urbanos artificias, ou seja, o espaço natural torna-se cada vez mais
materializado através de diferentes formas de ocupação que modificam a morfologia e
estrutura do ambiente urbano (AMORIM, 2019).
Baseado nos estudos de clima urbano, temos, com isso, as formações de ilhas de
calor que, segundo OKE (1982) apud Lombardo (2009 p. 129), são:
Caracterizadas como uma anomalia térmica, que possui dimensões
horizontais (extensão), verticais e temporais, esse efeito está intimamente
relacionado com o tamanho da cidade, a quantidade de construções, o uso
do solo, com o clima e com as condições meteorológicas daquele dado lugar.

Apesar de não fazer parte do objetivo principal deste trabalho, vale destacar o
conceito de ilhas de calor para termos consciência de um dos problemas climáticos causados
pela ocupação e produção do espaço urbano desordenado, principalmente em uma cidade
como Caicó, onde as altas temperaturas e insolação prevalecem durante o ano todo, como
pode-se perceber nos gráficos 1 e 2.
Gráfico 1 - Temperaturas máximas, mínimas e médias de Caicó/RN (1981-2010).
Normal climatológica - Temperatura do ar

Temperatura ºC
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Fonte: desenvolvido pelos autores com base nos dados INMET (1981-2010).
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Gráfico 2 - insolação durante os anos de 1981-2010 em Caicó/RN.
Normal Climatológica - Insolação
número de Horas/mês
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Fonte: elaborado pelos autores com base nos dados do INMET (1981-2010).

Como demonstrado com os elementos climáticos acima e como afirma Nunes (2006
apud LUCENA, 2016, p.25), “Caicó está sob o domínio do clima tropical semiárido com regime
de chuvas intermitente, com predomínio de forte insolação diária e anual e altas
temperaturas.” Além dos fatores climáticos naturais adversos, no meio urbano as condições
do clima são agravadas devido ao intenso processo de uso e ocupação do solo urbano que,
muitas vezes, desconsidera os elementos naturais da paisagem. Assim, acarretando em
modificações na dinâmica climática local, o que favorece a formação de microclimas e a
problemas climáticos dentro do espaço urbano, como demonstrado por Rampazzo (2015 p.
62):
Neste sentido, a tendência das cidades atualmente é apresentarem
problemas relacionados ao clima, com magnitudes cada vez maiores,
principalmente no campo térmico, decorrente das atividades intrínsecas ao
intraurbano e aos materiais construtivos (edificações, arruamentos,
pavimentação, entre outros) que compõem os elementos do plano urbano.

Além dos materiais utilizados na construção civil e das formas das edificações muitas
vezes inadequados ao clima, a topografia local e a arborização urbana são fatores que devem
ser sempre considerados em um projeto urbanístico (BARBIRATO, 2010). Dessa forma, para
uma organização espacial que considere os diferentes elementos urbanos é imprescindível o
papel do poder público municipal na gestão da cidade, o qual deve, por meio de um conjunto
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de diretrizes, gerir e desenvolver o espaço urbano em seus aspectos econômico, social e
ambiental.
Nesse quesito, a fim de garantir uma discussão mais aprofundada, objeto do presente
estudo, destacaremos o Plano Diretor do município de Caicó/RN (Caicó, 2006).
Inicialmente, no Título I, Capítulo II, art. 4⁰, que trata da definição dos principais
conceitos relevantes para o pleno entendimento do dispositivo, é válido destacar o inciso VI,
que se dedica a elucidar acerca das Áreas Verdes. Segundo ele, essas áreas podem ser
entendidas como sendo:
Artigo 4⁰ - Para os efeitos dessa lei, as seguintes expressões ficam assim
definidas:
VI – Área Verde – é o espaço público ou particular provido de cobertura
vegetal, que se preste para: a) o paisagismo da cidade; b) o lazer da
população; c) a proteção da qualidade ambiental.” (p. 3). (Grifo nosso).

Apesar do Poder Público Municipal não demonstrar interesse na conservação desses
espaços e ampliação dos mesmos, tais áreas se constituem como parcelas do espaço de
suma importância para a população caicoense, enquanto espaços de conforto e lazer,
servindo de proteção à qualidade ambiental do território citadino.
Além de amenizar as condições do clima, como aponta Romero (2000, p. 13) “a
vegetação auxilia na diminuição da temperatura, absorve as intensas ondas de energia,
favorece a manutenção do ciclo oxigênio-gás carbônico essencial à renovação do ar.”
No Capítulo III do Plano diretor em questão, intitulado “Da Função Social da
Propriedade Urbana”, é importante apresentar o que versa o parágrafo único do art. 7 que
dispõe que:
Art. 7⁰, Parágrafo único – Atividades de interesse são aquelas inerentes às
funções sociais da cidade e ao bem estar de seus habitantes, [...] a
preservação do patrimônio histórico, cultural, ambiental e paisagístico e dos
recursos necessários à vida urbana, tais como mananciais e áreas
arborizadas e destino adequado aos resíduos sólidos. (p. 5-6). (Grifo
nosso).

Sabe-se que a Constituição Federal é a norma mais importante de um Estado. Sendo
assim, fica clara a relação entre o Artigo 7° do Plano Diretor Municipal de Caicó com o Artigo
182, parágrafo 2°, que discute sobre o real sentindo da terra urbana, sua função social, e o
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bem estar de seus habitantes (Brasil, 1988). Paralelamente a isso, o Artigo 7°, Parágrafo
Único, delimita as atividades e funções sociais que se prestem necessárias à vida urbana.
Assim, destacamos os “[...] recursos necessários à vida urbana, tais como mananciais e áreas
arborizadas[...]”, devido as suas relevâncias para a dinâmica do clima urbano, como afirma
Romero (2000), a vegetação e os corpos d’água tendem a estabilizar os efeitos do clima sobre
seus arredores imediatos, reduzindo os extremos ambientais.
Já no Título II, Capítulo I, que aborda os objetivos do planejamento municipal, vale
real destaque ao artigo 12, VIII, que estabelece ser uma das incumbências do Plano Diretor:
“produzir os instrumentos de aplicação imediata e de curto prazo, necessários e
indispensáveis ao controle e ordenação dos processos espontâneos de crescimento urbano
que provocam sensíveis prejuízos à coletividade” (p. 9). Evidencia-se, com isso, o papel do
planejamento além de um instrumento de aplicação imediata e de curto prazo frente ao
processo de crescimento urbano desordenado. Dentre um dos problemas causados por essa
expansão urbana desordenada, destaca-se o processo de urbanização intenso que ao
substituir por construções e ruas pavimentadas a cobertura vegetal natural, altera o equilíbrio
do microambiente, causando desconforto térmico à sua população (ROMERO, 2000).
Segundo Silva (2007) o conforto térmico num determinado ambiente pode ser
definido como a sensação de bem estar experimentada por uma pessoa, como resultado de
uma combinação satisfatória, de variáveis meteorológicas, com a atividade lá desenvolvida e
com a vestimenta usada pelas pessoas, em determinado ambiente. No corpo humano, a
exposição em extremos de altas e baixas temperaturas causa modificações em seu
metabolismo podendo levar a quadros de fadiga e a morte. Sob altas temperaturas, a
desidratação apresenta-se com um dos principais geradores de risco para as pessoas. Nesse
estado, problemas vasculares como diminuição do fluxo sanguíneo e hipertonicidade estão
amplamente presentes (GONZÁLEZ-ALLOSON, 1999; SAWKA, 1992).
Para medir o conforto térmico, foram criados alguns índices com o intuito de
simplificar a descrição das condições ambientais com relação ao estresse que determinado
ambiente pode impor. Os índices de conforto térmico procuram englobar, num parâmetro, o
efeito conjunto dessas variáveis (ASHRAE, 2009). A norma Brasileira NR 17, da lei no 6.514,
de 22 de dezembro de 1977 portaria n 3214, de 8 de junho de 1978 (BRASIL, 2021),
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estabelece no item 17.5 as condições de conforto térmico: índice de Temperatura Efetiva entre
20 e 23°C e a umidade relativa do ar não inferior a 40% (SILVA, 2007; BRASIL, 2021).
Nesse sentido, em se tratando de uma cidade como Caicó que possui temperaturas
elevadas e onde o processo de urbanização tem gerado modificações no uso da terra,
acreditamos que seja de grande importância classificar o município segundo as condições de
conforto térmico citadas na NR (gráficos 3 e 4).
Gráfico 3 - Temperatura Efetiva em Caicó/RN (1981-2010).
Temperatura Efetiva do ar com faixa limite 23oC (----)
Temperatura Efetiva em ºC
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Fonte: elaborado pelos autores com base nos dados INMET (1981-2010).
Gráfico 4 - Umidade relativa do ar em Caicó/RN (1981-2010).
Umidade relativa do ar com faixa limite 40% (----)
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Fonte: desenvolvido pelos autores com base nos dados INMET (1981-2010).
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Diante dos dados apresentados, pode-se confirmar que, em relação à Temperatura
Efetiva, Caicó apresenta uma condição de desconforto térmico durante todos os meses do
ano, onde no gráfico 3, pode-se observar que a linha de temperatura está sempre superior a
linha limite (TE>23ºC), mostrando um desconforto associado à condições térmicas elevadas.
Acerca da condição higrométrica, Caicó se enquadra dentro da faixa de conforto (UR>40%),
como pode ser visto no gráfico 4. É importante destacar que os valores apresentados são
médias históricas que ocultam valores extremos de temperatura e umidade do ar, vivenciadas
diariamente pela população caicoense.
Voltando à análise do Plano Diretor de Caicó, em seu artigo 36, presente no Título
III, Capítulo III, incisos I e IV, que tratam de algumas diretrizes que devem ser levadas em
consideração no exercício governamental, conforme entendimento do legislativo municipal,
fica determinado que:
Art. 36⁰. As ações governamentais recomendadas pelo Plano Diretor, entre
outras, deverão seguir as seguintes diretrizes:
I – primazia às políticas de desenvolvimento sustentável, com preservação
da natureza, e o consequente aporte de recursos externos para os
empreendimentos nessa linha;
IV – primazia às políticas de diversificação da ocupação do solo e utilização
de normas rígidas de controle do parcelamento do solo urbano, bem como da
reurbanização e recuperação das áreas degradadas. (p. 16). (Grifo nosso).

Interessante observar a atribuição do termo “primazia” para se referir às políticas de
desenvolvimento socioambientais. Segundo o Dicionário da língua portuguesa, primazia é
aquilo digno de prioridade (MINIAURÉLIO, 2006). Apesar de outorgar preeminência a tais
políticas de relevante importância para amenizar as condições climáticas da urbe, a realidade
de Caicó, assim como a de outras cidades do Brasil, são marcadas por uma cultura de
discurso, que está distante da realidade (MARICATO, 2013), isto é, cobra-se a elaboração de
leis e medidas ambientais, mas muitas dessas medidas jurídicas não são aplicáveis, como
podemos perceber na imagem 1.
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Imagem 1 - áreas degradadas nos leitos do Rio Seridó (esquerda) e Barra Nova (direita) na
cidade de Caicó.

Fonte: acervo pessoal, 2021.

Apesar de se constituírem de relevante importância para a paisagismo da cidade,
observa-se o descaso do Poder Público de Caicó com relação à preservação da natureza e à
recuperação das áreas degradadas. Embora se estabeleçam como diretrizes do Art. 36°, tais
normas não são postas em prática como se pode observar na imagem 1.
Ainda no mesmo Título do Plano, O Capítulo VI, evidencia as propostas para a
proteção ambiental, nisto o Artigo 76° versa sobre os parâmetros básicos das bacias e subbacias hidrográficas localizadas no Município. Para isso, estabelece em seu Parágrafo Único
as diretrizes para a ocupação das áreas localizadas no “caput” do artigo:
V – recuperar a mata ciliar ao longo dos cursos d’agua de, no mínimo,
30 (trinta) metros a cada margem, faixa que deverá ser alargada, conforme
especificações técnicas;
VI – considerar o trecho do perímetro urbano cortado pelos rios Seridó
e Barra Nova como zona de especial interesse ambiental, ordenando a
ocupação atual e controlando sua expansão;
XI – elaborar projeto de revegetação e recuperação dos Rios e
mananciais, com a recomposição da mata ribeirinha e arborização urbana.
(p. 35).

Tais ordenamentos jurídicos fazem relação com o Código Florestal brasileiro
(BRASIL, 2021), o qual versa sobre a preservação nativa. Em seus Artigos 1° e 2°, estabelece
normas gerais para a proteção dessas áreas e considera as Áreas de Preservação
Permanente (APP). Dessa forma, assim como estabelecido na Constituição Federal, vale
salientar o papel que a mata ciliar desenvolve no ecossistema, servindo para a proteção dos
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cursos d’água, evitando processos de assoreamentos e erosão fluvial. Entretanto, fica
evidente, cada vez mais, a retirada dessas áreas para a construção de casas e, em Caicó, é
muito comum a ocorrência de plantações e criações bovinas às margens dos rios que cortam
a cidade, o Barra Nova e o Seridó (imagem 2).
Imagem 2 - trechos urbanos dos Rios Barra Nova e Seridó, com presença de ocupação
humana e escassa arborização.

Fonte: acervo pessoal, 2021.

É importante destacar que tais rios são considerados intermitentes, ou seja, durante
longos períodos de estiagem, seu leito fica praticamente seco. Porém, pode-se perceber que
em alguns trechos dos rios não há a existência de água, pois o leito vem sendo
constantemente assoreado. Apesar de ser um processo natural, o processo de assoreamento
é acelerado pela retirada da mata ciliar, sendo substituída por plantações de capim elefante
e construções ilegais, a exemplo de alguns currais como podemos perceber na imagem 2.
Dessa forma, apesar da destruição dessas áreas serem consideradas crime ambiental, a
criação animal, o desenvolvimento da agricultura e a urbanização às margens dos rios que
cortam Caicó envolve todo um contexto histórico de ocupação do interior do Sertão, atrelado
a falta de políticas públicas para a proteção e preservação destas áreas.
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Desse modo, vale destacar, como dito por Barbosa (2011, p. 28), “a grande
importância das matas ciliares para a preservação do ecossistema e do meio ambiente em
conexão com a água, solo, chuva e o ar atmosférico trazendo uma harmonia de vida pura com
a natureza.” Por consequência a intensa remoção da vegetação nativa e falta de arborização
urbana, torna a configuração citadina cada vez mais artificial o que poderá acarretar em
condições climáticas gradativamente mais severas.

4. Considerações finais
Esta pesquisa se propôs a analisar a relação entre o clima e a gestão do espaço
urbano, destacando o papel do planejamento para um desenvolvimento pensado no bemestar da sociedade, examinando os fatores geográficos do clima e a gestão territorial da
cidade de Caicó/RN tendo como base seu Plano Diretor, o qual se institui como elemento
principal para o desenvolvimento da cidade.
Com base na leitura do Plano Diretor de Caicó, constatou-se uma série de medidas
jurídicas que versam sobre a importância da preservação e proteção dos fatores geográficos
do clima presentes na zona urbana de Caicó, tais como áreas verdes, corpos hídricos e mata
ciliar de seus rios intermitentes. Entretanto, tais medidas não se fazem presentes na realidade
da cidade, o que demonstra um certo descaso do Poder Público Municipal e uma certa
incapacidade de cumprir o Plano, quando da gestão do território.
Com isso, tal fato se coloca como um agravante diante das condições de conforto
térmico de Caicó que, apesar de possuir taxas de umidade superiores a faixa limite de
desconforto, apresenta uma condição térmica elevada durante todos os meses do ano,
conforme pôde-se constatar. Assim, a falta de comprometimento do Poder Municipal, atrelado
as altas taxas de temperatura e insolação, acarretam em prejuízos ambientais que afetam o
conforto, bem estar e a saúde de sua população.
Por isso, destacamos a necessidade de um planejamento urbano adequado às
necessidades socioambientais, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida das pessoas
por meio de políticas públicas ambientais, sociais e econômicas para, com isso, evitar que as
cidades brasileiras cresçam de maneira espontânea e desordenada e comprometam a
qualidade de vida da população.
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EVOLUÇÃO HORÁRIA DA ILHA DE CALOR EM CIDADES DE PEQUENO
PORTE: O CASO DE NOVA ANDRADINA (MS) E PENÁPOLIS (SP)
JANAÍNA LOPES MOREIRA1
RESUMO
Estudos mais recentes revelaram que a existência das ilhas de calor urbanas (ICU) não se
restringe aos grandes centros. Cidades de pequeno porte apresentaram o fenômeno em sua
magnitude forte e muito forte (FERNÁNDEZ GARCÍA, 1996). No entanto, ainda pouco se sabe
sobre a variabilidade estacional e evolução horária da ICU em cidades de clima tropical.
Portanto, este trabalho teve como objetivo analisar a evolução horária das ilhas de calor em
duas cidades de pequeno porte localizadas nos estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul,
caracterizadas pelo clima tropical continental. A evolução da ilha de calor urbana foi analisada
por meio de sua intensidade (ΔT=U-R) horária na estação seca e chuvosa de 2008 (Nova
Andradina) e 2018 (Penápolis). A realização desse estudo baseou-se na mensuração da
temperatura do ar (°C), nas áreas urbana e rural das duas cidades. Para isso, foram instalados
abrigos meteorológicos em um ponto urbano e outro rural com cotas altimétricas semelhantes.
A representação das intensidades se deu por tabelas dinâmicas, as quais permitiram a
visualização da evolução horária e a variabilidade diária e estacional da ICU. Os resultados
demonstraram que o fenômeno possui magnitude muito forte (acima dos 6°C) nas cidades
estudadas e que sua ocorrência é noturna, a partir das 19h, com a máxima intensidade entre
21h e 3h e término às 8h. No período chuvoso, ocorreu a diminuição da magnitude e a
mudança na evolução horária. A ICU passou a existir a partir 12h, se estendendo até o
amanhecer.
Palavras-chave: Intensidades das Ilhas de calor urbana; Cidades de pequeno porte;
Temperatura do ar.
ABSTRACT
Recent studies have revealed that the existence of urban heat island (UHI) is not restricted to
large urban centers. This phenomenon is observed in small towns at an extremely strong
magnitude (FERNÁNDEZ GARCÍA, 1996). However, little is known about the seasonal
variability and hourly evolution of UHI in cities with a tropical climate. Therefore, this study aims
to analyze the hourly evolution of heat islands in two small cities in the states of São Paulo
and Mato Grosso do Sul, Brazil, characterized by tropical continental climate. The evolution of
the UHI was analyzed through its hourly intensity (ΔT = U − R) during the dry and rainy seasons
of 2008 (Nova Andradina) and 2018 (Penápolis). The realization of this study was based on
the measurement of air temperature (℃) in the urban and rural areas of the two cities. To
accomplish this, meteorological shelters were installed at an urban and rural point with similar
altitude. The intensities were represented in dynamic tables, which allowed the visualization of
the hourly evolution and the daily and seasonal variabilities in the UHI. The results showed
that UHI has an extremely strong magnitude (above 6°C) in the cities and that its occurrence
is nocturnal, starting at 7:00 pm, with the maximum intensity between 9:00 pm and 3:00 am,
Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Geografia, Faculdade de Ciência e Tecnologia –
UNESP campus de Presidente Prudente (SP), janaina.moreira@unesp.br
1
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and ending at 8:00 am. In the rainy period, there was a decrease in magnitude and a change
in the hourly evolution. The UHI was observed to occur at 12 am extending until dawn.
Keywords: Urban heat island intensities; Small cities; Air temperature.

1. Introdução
A ilha de calor urbana é um dos fenômenos climáticos mais estudados ao redor do
mundo. Tem sua origem na alteração do balanço energético quando ocorre a substituição de
superfícies naturais por materiais construtivos. Tais mudanças resultam em acréscimo de
calor e, consequentemente, aumento na temperatura do ar nas áreas urbanas em
comparação ao rural circundante (OKE, 1987; PITTON, 1997; OKE et al., 2017).
Portanto, a ilha de calor urbana (ICU) é caracterizada por uma cúpula de ar quente
que cobre a cidade, resultado do aumento das temperaturas causado por características
físicas (alta densidade de construções, concentração de materiais construtivos de grande
potencial energético de emissividade e reflectância) e as atividades urbanas (AMORIM et al.,
2009).
Segundo Oke (1987), a intensidade é uma das características mais significativas da
ICU, sendo calculada por meio da diferença entre a temperatura máxima registrada na área
urbana e a mínima registrada na rural. A intensidade é um parâmetro importante para saber
o grau de desconforto térmico a que população urbana está submetida. Nesse sentido,
visando a comparação entre cidades, estações do ano e condições sinóticas, Fernández
García (1996) propõe a definição de magnitude para ICU de acordo com os valores de
intensidades registrados. Segundo o autor, as ICU identificadas podem ser de magnitude:
fraca (intensidades entre 0°C e 2°C), moderada (intensidades entre 2°C e 4°C), forte
(intensidades entre 4°C e 6°C) e muito forte (intensidades acima de 6°C).
Esses limiares de intensidades foram elaborados com base nos resultados de
estudos realizados na Espanha, país com característica térmica diferente do ambiente tropical
(AMORIM, 2017). No entanto, tal classificação vendo sendo aplicada nos estudos brasileiros
e tem servido até mesmo para comparar os resultados entre cidades localizadas em diferentes
zonas climáticas.
No Brasil, apesar dos primeiros estudos serem direcionados às grandes cidades
(LOMBARDO, 1985; BRANDÃO, 1996), já se sabe que a manifestação da ICU não é limitada

www.xivsbcg.com

ISSN: 2764 - 1805
717

apenas aos grandes centros urbanos, uma vez que sua formação não se relaciona
intimamente com o tamanho populacional, mas sim com as características do uso e cobertura
da terra urbana. As dimensões reduzidas das áreas urbanas não possuem necessariamente
características que garantam um ambiente com condições térmicas confortáveis, pois as
modificações impostas pela urbanização e as demais ações antrópicas, geram alterações na
atmosfera local (PITTON, 1997).
Essas características têm sido observadas nos últimos anos em estudos realizados
em cidades com até 100 mil habitantes, que identificaram a existência da ICU, bem como
revelaram magnitude muito forte em alguns casos e em condições sinóticas específicas.
Cidades de pequeno porte do interior do estado de São Paulo, Paraná e Mato Grosso do Sul,
caracterizadas pelo clima tropical continental, apresentaram diferenças térmicas entre suas
áreas urbanas e rurais que ultrapassaram 10°C (AMORIM, 2005; LIMA, AMORIM, 2011;
LIMA, 2011; RAMPAZZO, 2012; DORIGON, 2015; TEIXEIRA, AMORIM, 2016; PORANGABA,
AMORIM, 2017; AMORIM, VIANA, 2017; MOREIRA, AMORIM, FERNÁNDEZ GARCÍA, 2019;
AMORIM, 2020 e TEIXEIRA, AMORIM, 2021).
No entanto, no que se refere à intensidade da ICU, ainda pouco se sabe sobre sua
variabilidade estacional e evolução horária em cidades de clima tropical. Portanto, este
trabalho teve como objetivo analisar a evolução horária das ICU em duas cidades de pequeno
porte dos estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul, caracterizadas pelo clima tropical
continental. Para a análise horária foram escolhidos meses representativos das estações seca
e chuvosa, a fim de identificar diferenças e semelhanças e, assim, contribuir para o do
conhecimento do campo térmico desse tipo de urbe.

2. Metodologia
Esse estudo foi ancorado na teoria do Sistema Clima urbano (S.C.U), que aborda o
clima como um sistema adaptativo, sugerindo assim uma análise dinâmica, baseada nas interrelações espaço e tempo, sendo o espaço urbano o núcleo do sistema, onde ocorrem
constantes trocas de energia com o meio em que está inserido (MONTEIRO, 1976).
Nesse sentido, a cidade deve ser abordada como fato geográfico, sendo necessário
“[...] penetrar na cidade, no seu interior, e compreende - lá como fato social produtor de uma
acentuada gama de derivações progressivas” (MONTEIRO, 1990, p. 9). Portanto, optou-se
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pelo registro da temperatura no interior da cidade, a fim de mostrar as alterações que o ar
sofre no interior do ambiente urbano e, assim, revelar o clima da cidade como algo produzido
pelo fenômeno de transformação de energia resultante do jogo integrado entre a atmosfera e
o aparato urbano.
A realização desse estudo baseou-se no registro da temperatura do ar (°C), nas
áreas urbana e rural das duas cidades. Para isso, foram instalados abrigos meteorológicos
em um ponto urbano e rural com cotas altimétricas semelhantes. Para a cidade de Nova
Andradina (MS), as medições foram efetuadas no ano de 2008 e os instrumentos utilizados
para a coleta da temperatura, umidade relativa do ar, precipitação, direção e velocidade do
vento foram as miniestações meteorológicas automáticas do tipo “Vantage PRO 2” da marca
“Davis Instruments”, orientadas para o quadrante norte (Figura 1).
Na área urbana, foi escolhida uma residência no centro comercial, caracterizado pela
elevada densidade de edificações, sendo classificado pelo sistema de Zonas Climáticas
Locais (LCZ)2 como área compacta de baixa elevação (LCZ 3) e com altitude de 379m, já a
área rural escolhida se caracteriza por pastagens e plantio de hortaliças, podendo ser
representada como vegetação rasteira (LCZ D).
Para a cidade de Penápolis (SP), foram utilizados sensores do tipo ThermaData
Logger, da marca Eti Eletronic temperature instruments, protegidos em abrigos
meteorológicos Ambient weather, modelo SRS 100 Pagoda Temperature and Humidity
Radiation Shield., marca registrada Ambient LLC, 2011. As medições foram horárias e
ocorreram durante o ano de 2018 (Figura 1).

2

Trata-se de uma proposta de classificação de uso e ocupação da terra, denominado de Local Climate
Zones (LCZ) ou Zonas Climáticas Locais, na qual as características da paisagem são detalhadas de
acordo com as propriedades encontradas na superfície (altura da rugosidade superficial, fração de
superfície impermeável, desempenho térmico, entre outros) (STEWART, OKE, 2012).
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Figura 1 - Abrigos meteorológicos instalados na área rural em Nova Andradina (MS) e Penápolis (SP)

Fonte: arquivo pessoal das autoras.

Na área urbana, o ponto escolhido também se refere ao centro comercial e de
serviços. Apesar de ter sido instalado em uma residência, todo o entorno é caracterizado por
edifícios comerciais. É um setor urbano de máxima densidade de edificação, vegetação
arbórea ausente e intenso fluxo de veículos e pessoas. O ponto possui 412 metros de altitude
e pode ser classificado como LCZ 3 (Compacta de baixa elevação). Já o ponto rural, em
Penápolis, se caracteriza pela prática de atividades agrícolas como o plantio de milho, cana
e a produção de leite. Sendo assim, o entorno é marcado por pastagens e plantações. A
vegetação arbórea não é predominante e a cota altimétrica é de 432 metros acima do nível
do mar. Assim, esse ponto foi caracterizado pela LCZ D (Vegetação rasteira).
Para a representação dos dados de temperatura do ar, optou-se pela elaboração de
tabelas dinâmicas (AMORIM; DUBREUIL, 2017), pelas quais se demonstrou a evolução
horária da intensidade das ilhas de calor (ΔT = Turbana – Trural) das duas cidades em um mês
representativo das estações seca (agosto) e chuvosa (outubro). Nas tabelas as intensidades
foram representadas em cores diferentes de acordo com a classificação de Fernández García
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(1996); e as ilhas de frescor (AMORIM, 2000; 2017; MENDONÇA, 1994)3 foram representadas
pelos tom de verde, independentemente do valor calculado. Os valores de precipitação4, a
velocidade do vento5 e os sistemas atmosféricos atuantes foram adicionados às tabelas.
A tabela dinâmica é uma forma analítica vantajosa no que se refere à dimensão
temporal, pois permite a visualização horária, diária e mensal, bem como fornece o
reconhecimento de padrões temporais. Além disso, é possível associar a duração e a
intensidade da ICU com as condições sinóticas e os sistemas atmosféricos atuantes.

3. Resultados e discussão
3.1 As cidades estudadas: Nova Andradina (MS) e Penápolis (SP)
Nova Andradina localiza-se no sudeste do estado do Mato Grosso do Sul, a 300 km
de distância da capital, Campo Grande, e possui população de 45.585 habitantes (IBGE,
2010). Já Penápolis situa-se na região noroeste do estado de São Paulo, distante 487 km da
capital, São Paulo, e a cidade conta com uma população de 58.510 habitantes (IBGE, 2010).
(Figura 2). Os munícipios possuem, respectivamente, uma área territorial de 4.770,685 km² e
711,315 km² e as populações atualmente estão estimadas em 55.224 habitantes e 65.757
habitantes (IBGE CIDADES, 2020).
As cidades escolhidas caracterizam-se pelo clima tropical continental e se localizam
em uma área de confluências entre os principais sistemas atmosféricos da América do Sul
(ZAVATTINI, 2009). Durante todo o ano ocorre a transição entre massas tropicais (Atlântica e
Continental) polares e equatoriais (AMORIM, 2020). Segundo classificação de Köppen, a
região em que os municípios estão inseridos é tipo Aw, clima quente com chuva de verão
(DUBREIUL et al., 2018).

Ilhas de frescor são os resultados das diferenças negativas entre o urbano e o rural (ΔT=U-R).
Foi considerado o valor acumulado do dia para ambas as cidades. Para Penápolis utilizou-se dados
do Departamento de Água e Esgoto de Penápolis (DAEP). Para Nova Andradina a estação instalada
registrava dados de precipitação.
5 Foi considerado o maior valor registrado do dia. Para Penápolis foram utilizados dados da estação
meteorológica automática do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), localizada na cidade de Lins
(SP). Para Nova Andradina a estação instalada registrava dados de vento.
3
4
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Figura 2 – Localização das cidades estudadas: Nova Andradina (MS) e Penápolis (SP)

Fonte: IBGE (2016).

Portanto, trata-se de dois períodos bem definidos: verão quente e chuvoso e inverno
ameno e seco. No período de primavera/verão, a temperatura oscila entre 20°C e 32°C e as
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máximas absolutas próximas aos 40°C (AMORIM, 2017). Nesse período também ocorre
grande parte da precipitação anual, totalizando em torno de 1300mm para Nova Andradina
(AMORIM, 2017) e 1000mm para Penápolis (MOREIRA, 2016). No outono/inverno, as
temperaturas decrescem, porém mantêm-se acima dos 21°C (MOREIRA, 2016).
Assim, as elevadas temperaturas durante todo o ano tornam essas cidades objetos
de estudos interessantes para avaliar as características do campo térmico urbano e, assim,
conhecer a situação de desconforto térmico a que as pessoas estão submetidas.
3.2 Evolução horária das intensidades das ilhas de calor em cidades de pequeno porte
As Figuras 3 e 4 apresentam as tabelas dinâmicas que demonstram a evolução
horária da intensidade das ilhas de calor urbana das duas cidades nas estações seca e
chuvosa. Para a estação seca foi escolhido o mês de agosto, quando os totais pluviométricos
são baixos e a presença de massas de ar, geradoras de tempo estável, são mais frequentes.
A Figura 3 revela a evolução horária e diária das ICU em ambas as cidades no
período seco. Nesta figura, é possível observar intensidades muito elevadas do fenômeno,
que alcançaram magnitudes forte e muito forte nas cidades estudadas. Em agosto de 2008,
em Nova Andradina, o tempo foi estável, principalmente na segunda quinzena do mês,
quando atuava no município as massas Tropical continental (Tc), polar atlântica (Pa) e polar
atlântica tropicalizada (Pt). Nesse período a intensidade da ICU atingiu a máxima de 9,5°C.
Em Penápolis, em agosto de 2018, a precipitação também não foi significativa, porém
a velocidade do vento foi mais elevada, resultando em intensidades de ICU mais baixas
comparado à Nova Andradina (Figura 3). A intensidade máxima foi de 6,6°C em Penápolis e
também ocorreu quando o município estava sob atuação da massa polar tropicalizada (Pt).
Em ambas as cidades as ICU foram noturnas, com início às 19h e fim às 8h. Já as
ilhas de frescor foram diurnas entre 9h e 16h/17h.
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Figura 3 - Evolução horária da ilha de calor urbana em Nova Andradina (agosto de 2008) e Penápolis
(agosto 2018)

Fonte: elaborado pelas autoras

Para o período chuvoso foi escolhido o mês de outubro de 2008 para Nova Andradina
e outubro de 2018 para Penápolis. Na Figura 4 pode-se observar que a magnitude muito forte
(intensidades acima de 6°C) ocorreu em menor quantidade de dias e horários. Nova
Andradina continuou apresentando magnitude muito forte do fenômeno com intensidade
máxima de 9,4°C. Em Penápolis, a ICU apresentou magnitude forte com intensidade máxima
de 4,7°C. Essas intensidades elevadas em ambas as cidades estiveram associadas à
condição de tempo estável proporcionada pela atuação da massa polar tropicalizada (Pt).
Nas duas cidades o mês de outubro foi chuvoso e a precipitação foi oriunda da
passagem de frentes, sobretudo a Frente Polar Atlântica, mas também da atuação da Zona
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de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) e da Zona de Convergência de Umidade (ZCOU).
Em Nova Andradina, registrou-se o total pluviométrico de 114mm, enquanto em Penápolis o
valor foi de 293,1mm. Essa diferença de quantidade de chuvas entre as cidades pode explicar
a menor intensidade da ICU em Penápolis em comparação a ICU de Nova Andradina.
Figura 4 - Evolução horária da ilha de calor urbana em Nova Andradina (outubro de 2008) e
Penápolis (outubro 2018)

Fonte: elaborado pelas autoras

Outra característica observada nas cidades diz respeito à evolução horária das ICU.
Notou-se que durante o período chuvoso houve a ocorrência de ilhas de calor diurnas. As ICU
diurnas ocorreram em dias de tempo estável, com início às 12h e/ou 13h se prolongaram até
7h e/ou 8h. Em alguns desses dias, as intensidades máximas do dia foram diurnas entre 13h
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e 17h. No caso da ilha de frescor, no período chuvoso as intensidades permaneceram
semelhantes ao período seco, porém a duração diminuiu, tendo ocorrência entre 8h e 13h.
Nos dois períodos analisados, em dias de tempo instável, caracterizado por ventos
fortes e/ou precipitação, as intensidades das ICU apresentaram declínio, bem como não
ocorreu grande evolução horária. Por isso, alguns dias apresentaram-se com a mesma cor
em todos os horários na tabela dinâmica. Assim, a instabilidade do tempo não foi um fator que
gerou o aumento da intensidade da ilha de frescor, e sim gerou a homogeneização das
temperaturas entre o rural e o urbano, causando a diminuição tanto da intensidade da ICU
quanto da duração da ilha de frescor.
A explicação para essas caraterísticas encontradas está na quantidade de água
presente nos ambientes urbano/rural que determina as taxas de aquecimento do ar. No
período chuvoso, a grande quantidade de água, em conjunto com a elevada biomassa da
vegetação presente no rural, faz com que o rural aqueça mais vagorosamente durante o dia.
Em contrapartida, a cidade é rapidamente aquecida em virtude das características térmicas
dos materiais construtivos e a ausência de água no sistema urbano. Lembrando que as
superfícies secas tendem a aquecer mais, já que não canalizam muita energia disponível para
os processos da evaporação da água (OKE et al., 2017).
Seguindo a mesma lógica, no período seco, com ausência de água no sistema (déficit
hídrico), a vegetação rural perde parte da folhagem e ocorre a exposição do solo, o que causa
seu rápido aquecimento, tornando-se tão ou mais aquecido que a cidade durante o dia
(ausência da ICU ou formação de ilhas de frescor) (AMORIM, 2017). Após o pôr do sol, o
arrefecimento rural é mais acelerado do que o urbano, o que causa a máxima intensidade
durante a noite.

4. Considerações finais
Este estudo corroborou para as pesquisas de ilha de calor urbanas em cidades de
pequeno porte em ambiente tropical continental, os quais vêm demonstrando que o número
reduzido de área territorial e de habitantes não asseguram condições térmicas confortáveis.
As ilhas de calor identificadas com base na diferença de temperatura entre a área urbana e
rural revelaram que o fenômeno possui magnitude forte e muito forte nas cidades estudadas.
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No período seco, tanto em Nova Andradina quanto em Penápolis, as ilhas de calor
urbanas diagnosticadas trataram-se de um fenômeno de ocorrência noturna, que se
intensificaram a partir das 19h, atingiram a máxima intensidade entre 21h e 3h, perderam sua
força após às 7h da manhã, deixando de existir às 8h, quando iniciava o fenômeno de ilha de
frescor. Em contrapartida, no período úmido ocorreu o adiantamento das ilhas de calor, que
passaram a existir após às 12h em Nova Andradina e às 13h em Penápolis. A intensidade
máxima da ICU nas duas cidades continuou pela noite e madrugada entre 21h e 3h e seu
término ocorreu após às 9h e 6h, em Nova Andradina e Penápolis, respectivamente.
Os resultados apresentados em relação à evolução horária possuem grandes
semelhanças aos encontrados em outras cidades médias e pequenas localizadas na mesma
região climática, tais como Presidente Prudente (SP) e Rosana (SP) (AMORIM, 2020).
Por meio desse estudo também comprovou-se que a magnitude da ilha de calor varia
em função das influências moduladoras do ciclo diário, sazonal e do tempo atmosférico (OKE
et al., 2017). Como os estudos demonstraram, os tipos de tempo estabilizadores elevaram a
força do fenômeno, ao passo que em condições de instabilidade atmosférica sua intensidade
diminuiu e até desapareceu (MENDONÇA, 1994; AMORIM, 2000; 2017; DORINGON, 2019;
TEIXEIRA, 2019).
É valido destacar que a exposição às altas temperaturas gera ambientes insalubres,
que podem se manifestar por meio de diversos desconfortos tais como grande transpiração,
fraqueza, desmaio, dor de cabeça, náuseas, tonturas, câimbras ou até mesmo doenças
respiratórias e do aparelho circulatório.
Nesse sentido, o conhecimento do campo térmico e, mais particularmente, a ICU são
de fundamental importância tanto para o poder público quanto para a população. Para o poder
público esse conhecimento deve ser utilizado para direcionar políticas públicas, sobretudo,
referentes à arborização urbana, como por exemplo, a criação de corredores verdes no
interurbano e a revitalização de parques urbanos. É válido lembrar que é responsabilidade do
poder público, inclusive previsto por lei, manter um ambiente equilibrado que não gere
prejuízos e danos ao bem-estar da população.
A população também pode se utilizar desse conhecimento para pensar estratégias
para amenizar o desconforto e evitar prejuízos à saúde e bem-estar. O uso de vestimentas
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adequadas, manter os ambientes arejados e com ventilação e intensificar o consumo de água
são algumas medidas que contribuem para esse fato.
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ILHAS DE CALOR URBANA NO MUNICÍPIO DE GOIÂNIA – GO: UMA ANÁLISE
SOBRE O PARQUE ESTADUAL ALTAMIRO DE MOURA PACHECO E O
ESTÁDIO HAILÉ PINHEIRO
KAREN MYLLENE LIMA DE OLIVEIRA 1
LORENA MARIA DUTRA DE CASTRO SOUSA2
SYLVIA ELAINE MARQUES DE FARIA3
FLÁVIA DIAS RABELO4
RESUMO
Mediante a climatologia urbana, este artigo se propõe a analisar ilhas de calor no município
de Goiânia – GO. Foram consideradas área distintas conforme o uso e cobertura do solo,
tanto na área urbana quanto na área rural. Na área urbana dois pontos foram instituídos: o
Estádio Hailé Pinheiro, situado na porção sul da cidade e onde se localiza a estação
meteorológica convencional do Inmet (Latitude 16°40'44.89" S, longitude 49°15'19.55" W). Na
área rural foi considerado o Parque Altamiro de Moura Pacheco. Os dados foram obtidos in
situ, do Inmet e a partir de termo higrômetros digitais instalados em mini abrigo meteorológico,
com registros a cada 15 minutos, no Altamiro de Moura Pacheco e Estádio Hailé Pinheiro. O
período estudado foi de dezembro de 2017 a julho de 2018, correspondente aos horários
sinóticos de 9 horas, 15 horas e 21 horas. Os resultados mostraram que existe gradientes de
temperaturas significativos, indicando ilhas de calor, e áreas extremamente urbanizadas e
horários de máxima intensidade solar.
Palavras-chave: Clima Urbano; Gradiente de temperatura; Ilhas de Calor.
ABSTRACT
Using urban. climatology, this article proposes to analyze the heat island. In the city os GoiâniaGO. Different áreas were cpnsidered according to land use and coverage, both in urban ans
rural areas. In the urban área, two points werw established: the Hailè Pinheiro Stadium, located
in the South of the city ans Where the conventional meteorological station of Inmet is located
(Lat. 16° 40'44.89 "S, lon. 49° 15'19.55 " W) for the rural area, the Altamiro Moura Pacheco
park was considered. The data were obtained in loco, in Inmet ans in digital hygrometers,
installed in a meteorological shelter, with records every 15 minutes. Both at Altamiro Moura
Pacheco and at Hailé Pinheiro stadium The period studied varied from December 2017 to July
2018, corresponding to the synoptic hours of 09, 15 and 21 hours. The results showed that
there are significant temperature gradients, indicating islands of heat in extremely urbanized
areas and at moments of maximum solar intensity.
Keywords: Urban climate; Temperature gradiente; Heat island.
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1. Introdução
Os centros urbanos se constituem na máxima expressão da organização social e na
materialização da ação humana sobre a natureza. A injeção recorrente de calor antropogênico
na atmosfera urbana, retroalimenta a dinâmica e ambiente construindo uma atmosfera
urbana, causando uma interferência no clima local e consequentemente, impactos
socioambientais. Sob o viés da climatologia, a cidade é um exemplo expressivo da interação
entre o microclima e o ambiente construído, causando desequilíbrio nos balanços hídricos e
de energia. (Khan; Simpson, 2001; Lombardo, 2009; Gartland, 2010). A inserção de formas
artificias, a concentração de equipamentos, a impermeabilização do solo, a canalização dos
cursos d’água e a retirada da cobertura vegetal original, são responsáveis pelo aumento das
temperaturas nas áreas centrais, formação de ilhas de calor, aumento da precipitação
pluviométrica e diminuição da umidade relativa do ar (Dias e Nascimento (2014).
As ilhas de calor urbana se constituem na alteração das características físicas do ar
em contato com a superfície, resultando na alteração da magnitude do calor sensível e calor
latente, fluxos de momentum e massa, propriedades óticas, altura e características da camada
limite. Essas alterações impactam na dispersão dos poluentes, na intensidade e
desenvolvimento de tempestades e em outros processos químicos e físicos do ambiente
urbano, ainda não quantificados apropriadamente (Khan; Simpson, 2001).
As ilhas de calor são causadas pelos efeitos da urbanização na atmosfera urbana,
onde o ar e as temperaturas da superfície são mais quentes do que em áreas rurais
circundantes” (Gartland, 2010, p. 09). Ainda segundo Gartland (2010, p. 09). [...] as ilhas de
calor são formadas em áreas urbanas e suburbanas porque muitos dos materiais de
construção comuns absorvem e retêm mais calor do sol do que materiais naturais em áreas
rurais menos urbanizadas. Existem duas razões principais para esse aquecimento. A primeira
é que a maior parte dos materiais de construção é impermeável e estanque, e por essa razão
não há umidade disponível para dissipar o calor. A segunda é que a combinação de materiais
escuros de edifícios e pavimentos com configuração tipo cânion absorve e armazena mais
energia solar. Por isso é de grande importância que os órgãos públicos introduzam programas
que viabilizem a pavimentação adequada e aumento da vegetação natural em áreas urbanas,
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além de um planejamento adequado, principalmente em centros urbanos onde o fenômeno é
mais evidente.
Segundo o relatório do (IPCC, 2021), existe uma grande confiança de que a
urbanização afeta as temperaturas noturnas mais substancialmente do que as diurnas. Além
disso, ocorre uma grande confiança de que os efeitos das ilhas de calor urbanas tornam as
ondas de calor mais intensas nas cidades entre 1,22oC a 4oC, especificamente à noite. E,
como existe uma relação bem estabelecida entre temperaturas extremamente altas,
morbidade, mortalidade e produtividade do trabalho, um aumento esperado em eventos de
calor extremo com mudanças climáticas futuras agravará as condições nas cidades.
Silva e Aguiar, (2012) afirmam que é de grande importância o envolvimento dos
órgãos públicos, pois eles têm o poder de promover ações que venham amenizar os impactos
socioambientais e alterações climáticas, assim proporcionando melhor qualidade de vida à
sociedade. Como instrumentos básicos de planejamento para políticas de desenvolvimento e
expansão urbana no Brasil, o Estatuto da Cidade e o Plano Diretor, configuram instrumentos
para reduzir impactos negativos resultantes da urbanização desequilibrada provocada no
meio ambiente (Andrade, 2014). Para as políticas públicas de regeneração de áreas urbanas
existem projetos que incluem a criação de espaços verdes para melhorar o microclima e
reduzir o curso de águas superficiais, minimizando os efeitos oriundos das alterações
climáticas. Embora os espaços verdes contribuam para reduzir as temperaturas nos centros
urbanos, não se sabe o quanto desses espaços são necessários para reduzir as emissões de
dióxido de carbono (Benedict; Mcmahon, 2002).
Diante disso, vários são os métodos de investigação das ilhas de calor. A utilização
de dados provenientes de estações meteorológicas (a exemplo, do Instituto Nacional de
Meteorologia – INMET) e a coleta local de dados de temperatura do ar em mini - abrigos
termométricos são os métodos mais indicados pela confiabilidade do valor real dos dados.
(Monteiro; Mendonça, 2003).
Diante do exposto, este estudo é resultante das atividades desenvolvidas por alunos
de graduação dos cursos de Geografia e Ciências Ambientais no âmbito do Grupo de Estudo
Variabilidade e Suscetibilidades do Clima em Goiânia, referentes as atividades do Laboratório
de Análise da Atmosfera e da Paisagem (LAP), vinculado ao Instituto de Estudos
Socioambientais/IESA (UFG). Para além da compreensão teórica dos processos que ocorrem
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na interface atmosfera-superfície, este estudo, tem por objetivo a analisar a partir do clima
urbano, o gradiente térmico entre áreas com distintas coberturas de solo e vegetação, no
entorno (Parque Altamiro de Moura Pacheco) e no centro urbanizado (Estádio Hailé Pinheiro)
cidade de Goiânia, detectando e analisando ilhas de calor urbana.

2. Metodologia
Área de estudo compreende o centro urbanizado da cidade de Goiânia-GO e o
Parque Estadual Altamiro Mouta Pacheco, no seu entorno. O município está localizado na
Região Centro-Oeste do país, no Planalto Central, entre as latitudes16º 40’48”S e longitudes
49º15’18” W. Compreendendo uma área de 728,841 km², abrigando uma população de
1.536.097 habitantes, (IBGE 2021) (Figura 1). A região central de Goiânia é uma região
densamente povoada e caracterizada edificações verticalizadas, assoalho urbano
impermeabilizado, avenidas largas e grande fluxo de veículos automotores. Contudo, a cidade
é considerada como a “capital do verde”, contribuindo para isso a existência de 30 parques e
bosques urbanos. Assim como possui a maior quantidade de metros quadrados de área verde
por habitantes no Brasil, sendo de 94,0 m2 por habitante (AMMA, 2021).
Sob o contexto das áreas densamente urbanizadas, populosas e com grande fluxo
veicular, foram selecionadas duas áreas de estudo: no setor central, onde ainda se resguarda
nas proximidades o ambiente extremamente edificado e com a presença de pouca vegetação,
com largas avenidas como as Araguaia e Tocantins. Onde está localizada a estação
meteorológica do Inmet, (Latitude 16°40'44.89" S, longitude 49°15'19.55" W) coletando dados
desde novembro de 1934 (Figura 2). A outra área se localiza em um bairro tradicional, onde
está localizado o Estádio da Serrinha, pertencente ao Goiás Esporte Clube (Figura 3). Nas
dependências do clube, em local aberto foi instalado um mini abrigo meteorológico onde está
instalado um termo-higrômetro que coleta medias de temperatura e umidade do ar a cada 15
minutos.
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Figura 01- Localização do município de Goiânia – GO

Fonte: IBGE (2021), organizado pelos autores

Figura 2 - Setor Central

Fonte: Google Earth. INMET
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Fonte: Google Earth
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Figura 4 - Parque Estadual Altamiro de Moura Pacheco

Fonte: Google Earth

No entorno de Goiânia, em condições opostas a urbanização da cidade e
representando a área rural, se localiza o Parque Estadual Altamiro de Moura Pacheco –
PEAMP (Figura 4). Se constitui em uma unidade de conservação administrada pelo Estado
de Goiás. Possui uma área total de 3.746 hec, abrangendo os municípios de Goiânia,
Nerópolis e Terezópolis de Goiás. Localizado entre os paralelos 16º 29’S e 16º 34’S e os
meridianos 49º06’W e 49º10’W (SEMARH, 2002).
Como material de estudo, e para se avaliar o contraste térmico entre área
densamente urbanizadas e área vegetada, foram comparadas as temperaturas do ar medidas
por uma estação meteorológica oficial, do INMET e de um mini abrigo meteorológico. Os minis
abrigos, foram idealizados no âmbito dos estudos sobre o clima urbano de Goiânia do
Laboratório de Análise da Atmosfera e Paisagem. Esses abrigos se constituem de uma caixa
de madeira, com perfurações em 45°, pintados de branco, suspensos a aproximadamente 1,5
m de altura do solo, seguindo indicação de Sezarino e Monteiro (1990b), conforme Figuras 05
e 06. No interior do abrigo foi utilizado o termo-higrômetros digital com sistema Datalogger da
marca Icoterm, configurado para registrar e armazenar as informações diretas da temperatura,
em intervalos de quinze minutos. Foram considerados para as análises os horários sinóticos
instituído pela Organização Meteorológica Mundial (OMM) das 09, 15 e 21 horas local.
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Figura 5 - Abrigo meteorológico com o aparelho
termohigrômetro no Parque Altamiro de Moura
Pacheco

Figura 6 - Abrigo meteorológico com o aparelho
termohigrômetro no Campo do Goiás: Estádio
Hailé Pinheiro

Fonte: Termohigrometros/LAP/UFG

Fonte: Termohigrometros/LAP/UFG

Neste estudo foram consideradas as temperaturas do ar entre os meses de
dezembro de 2017 a julho de 2018. Foram compilados dados diários de temperatura do ar
originados do Inmet e dados de termo-higrômetros a cada 15 minutos. Os dados termo
higrométricos coletados no Parque Altamiro Moura Pacheco e no campo do Goiás foram
adequados para a avaliação e comparação diária. Posteriormente, foi calculada uma média
mensal para cada local de estudo. Para a determinação do que se considerou como ilha de
calor urbana, foi considerada uma adaptação da metodologia de BARROS; LOMBARDO,
(2016) que se consistiu na diferença entre os gradientes das temperaturas da superfície entre
o centro urbanizado e seus arredores rurais. Para o município de Goiânia, os dados
provenientes do Inmet, considerados como referência, foram comparados com os dados
termo higrométricos do campo do Goiás, região densamente urbanizada e, com o Parque
Altamiro Moura Pacheco, considerada como região rural.

3. Resultados e discussão
As tabelas a seguir apresentam as médias mensais entre dezembro de 2017 a julho
de 2018, correspondente ao auge do período chuvoso e início do seco conforme a climatologia
da região. Durante este período na medida em que se observa a diminuição da precipitação
ao longo dos meses, também se observa diminuição das temperaturas médias do ar,
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culminando com temperaturas mais baixas no mês de julho, no inverno seco, característico
da região. Nessas tabelas as médias mensais estão representadas conforme os horários
sinóticos das 09, 15 e 21 horas.
Na Tabela 1, estão representadas médias mensais da temperatura do ar registrada
pelo Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). Para o período analisado, considerando o
horário das 9 horas, a menor média mensal de temperatura do ar foi de 21,53°C, no mês de
julho, e a maior foi de 25,2°C, no mês de janeiro, sendo a variação da temperatura do ar, em
média para o período analisado de 3,67°C. Ao se considerar para a estação do INMET as
medidas de temperatura registradas às 15 horas, a menor média mensal foi de 28°C no mês
de dezembro, e a maior foi de 30,33°C, registrada no mês de julho, sendo a variação de
2,33°C. Para as informações coletadas às 21 horas, a menor média mensal de temperatura
do ar foi registrada no mês de maio, de 23,46°C, e a maior temperatura do ar registrada foi no
mês de março 24,75°C, e a variação foi de 1,29°C.
Tabela 1 - Média Mensal da Temperatura do ar Estação Meteorológica 10ºDISME (INMET) - Goiânia:
dezembro de 2017 a julho de 2018.
Temperatura Média Mensal (ºC)
Dezembro de 2017 a julho de 2018
Horário local de coleta
Meses

9h

15h

21h

Dezembro

24,81

28

23,99

Janeiro

25,2

28,9

24,72

Fevereiro

24,17

29

24,59

Março

24,96

29,44

24,75

Abril

24,18

28,92

23,56

Maio

22,53

29,16

23,46

Junho

21,94

29,52

23,77

30,33

23,76

Julho
21,53
Fonte: INMET (2021). Elaborado pelas autoras.

A Tabela 2 apresenta as médias mensais da temperatura do ar registradas no miniabrigo meteorológico instalado no Estádio Hailé Pinheiro. Às 9 horas, a partir dos dados
apresentados na Tabela 2, é possível observar que a menor média mensal de temperatura do

www.xivsbcg.com

ISSN: 2764 - 1805
738

ar foi de 22,17°C, no mês de fevereiro e a maior foi de 24,63°C, no mês de março, sendo que
a variação para o período foi de 2,46°C. Às 15 horas, conforme Tabela 2, a menor média
mensal de temperatura do ar registrada foi de 29,06°C, no mês de fevereiro, e a maior foi de
31,08°C, no mês de julho, sendo que a variação foi de 2,02 ° C. Às 21 horas, conforme pode
ser observado na Tabela 2, a menor média mensal de temperatura foi de 21,73°C, no mês de
julho e a maior foi de 25,22°C, no mês de dezembro, sendo que a variação para o respectivo
período foi de 3,49°C.
Tabela 2 - Média Mensal da Temperatura do ar - Mini-abrigo Meteorológico: Estádio Hailé PinheiroGoiânia de dezembro de 2017 a julho de 2018.
Temperatura Média Mensal (ºC)
Dezembro de 2017 a julho de 2018
Horário local de coleta
Meses

9h

15h

21h

Dezembro

23,9

30,58

25,22

Janeiro

23,28

29,14

24,81

Fevereiro

22,17

29,06

24,75

Março

24,63

30,61

24,67

Abril

24,42

29,27

22,88

Maio

23,51

29,76

22,13

Junho

23,77

30,5

22,73

Julho
22,31
Fonte: INMET (2021). Elaborado pelas autoras

31,08

21,73

A Tabela 3 apresenta as médias mensais da temperatura do ar registradas no miniabrigo meteorológico instalado no Parque Estadual Altamiro de Moura Pacheco. Conforme
pode ser observado, às 9 horas, a maior média do ar foi registrada no mês de março, com
24,56°C, e a menor média foi no mês de julho com 18,97°C, sendo uma variação de 5,59°C.
Às 15 horas, a maior média foi no mês de junho, com 32,13°C, e a menor média foi no mês
de dezembro com 28,55°C, sendo indicada variação de 3,58°C. Às 21 horas, a maior média
foi no mês de fevereiro, com 23,42°C, e a menor média foi no mês de julho com 15,74°C,
sendo uma variação de 7,68°C.
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Tabela 3 - Média Mensal da Temperatura do ar - Mini-abrigo Meteorológico: Parque Estadual Altamiro
de Moura Pacheco de dezembro de 2017 a julho de 2018.
Temperatura Média Mensal (ºC)
Dezembro de 2017 a julho de 2018
Horário local de coleta
Meses

9h

15h

21h

Dezembro

22,64

28,55

22,79

Janeiro

22,25

29,6

23,24

Fevereiro

21,97

29,94

23,42

Março

24,56

31,14

22,86

Abril

24,32

30,07

21,01

Maio

22,2

29,75

17,95

Junho

20,63

32,13

17,92

Julho
18,97
Fonte: INMET, (2021). Elaborado pelas autoras

30,49

15,74

3.1 Configuração de Ilha de calor entre as estações: INMET e Estádio Hailé Pinheiro
O cálculo para determinação da ilha de calor urbana consistiu no resultante das
diferenças das temperaturas da superfície entre o Inmet e o estádio Haile Pinheiro de modo
a verificar o delta de temperatura (ΔT) mensal para cada horário sinótico das 09h (Figura 6),
15h (Figura 7) e 21h (Figura8).
Na Figura 6, as 09 horas da manhã, observa-se que nos meses mais chuvosos de
dezembro a fevereiro as temperaturas médias na Estação Meteorológica do Inmet são
aproximadamente superiores a 2oC. Contudo, na medida em que se aproxima os meses mais
secos, de abril a julho, as temperaturas no estádio Hailé Pinheiro se sobrepões as do Inmet.
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Figura 6 - Média mensal da ilha de calor INMET - Estádio Hailé Pinheiro Às 9h, de dezembro de 2017
a julho de 2018

Fonte: Estação termohigrométrica LAP/UFG. Organizado pelas autoras

Contudo, no horário das 15 horas, na região do estádio Hailé Pinheiro, as
temperaturas médias são superiores em todos os meses, variando de pouco mais de 0,5oC a
1,3oC. Indicando que nesta área densamente urbanizada, populosa e de grande atividade
veicular situada ao sul da cidade, próximo a conurbação com outro município, Aparecida de
Goiânia, é mais aquecida que a região onde se localiza a Estação Meteorológica do Inmet na
parte centro norte da cidade (Figura 7).
Figura 7- Média mensal da ilha de calor INMET - Estádio Hailé Pinheiro às 15h, de dezembro de 2017
a julho de 2018

Fonte: Estação termohigrométrica LAP/UFG. Organizado pelas autoras

Observando-se o horário das 21 horas (Figura 8), verifica-se que os meses de abril
a julho são mais significativos. Durante a noite, a região centro norte da cidade está mais
aquecida entre aproximadamente 0,6oC a 1,5oC que a região do estádio Hailé Pinheiro.
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Figura 8- Média mensal da ilha de calor INMET - Estádio Hailé Pinheiro às 21h, de dezembro de 2017
a julho de 2018

Fonte: Estação termohigrométrica LAP/UFG. Organizado pelas autoras

3.2 Configuração de Ilha de calor entre as estações: INMET e Parque Altamiro de Moura
Pacheco
Considerando-se uma área rural no entorno de Goiânia, o Parque Estadual Altamiro
de Moura Pacheco, bem arborizada, avaliou-se nos horários sinóticos as temperaturas médias
mensais e comparou-se com a área urbanizada onde está localizada a estação Meteorológica
do Inmet, conforme as Figuras de 9 a 11.
Exceto o mês de abril, as temperaturas médias mensais, as 09 horas da manhã no
Parque Altamiro Moura Pacheco, são inferiores as temperaturas na estação Meteorológica do
Inmet. Os meses de dezembro a fevereiro são mais significativos, com destaque para o mês
de janeiro, próximo a 3oC. Sob este aspecto, pela manhã a área rural está com temperaturas
bem mais amenas que a área centro norte da cidade (Figura 9).
Figura 9 - Média mensal da ilha de calor INMET - Parque Altamiro de Moura Pacheco às 9h,
de dezembro de 2017 a julho de 2018

Fonte: Estação termohigrométrica LAP/UFG. Organizado pelas autoras
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À tarde, no horário as 15 horas (Figura 10) é possível observar que as médias de
temperatura mensal nas áreas rurais é superior as da área centro norte da cidade. Este
gradiente se aproxima de 2,3oC no mês de junho.
Figura 10 - Média mensal da ilha de calor INMET - Parque Altamiro de Moura Pacheco às 15h, de
dezembro de 2017 a julho de 2018.

Fonte: Estação termohigrométrica LAP/UFG. Organizado pelas autoras

No horário das 21horas (Figura 11) se observa que as temperaturas médias mensais
são superiores em todos os meses na região centro norte da cidade. O gradiente variou
aproximadamente entre 1,5oC a 7,6oC. Sob este aspecto, se constata que neste horário o
entorno rural está bem mais frio que o centro urbano.
Figura 11 - Média mensal da ilha de calor INMET - Parque Altamiro de Moura Pacheco às 21h, de
dezembro de 2017 a julho de 2018.

Fonte: Estação termohigrométrica LAP/UFG. Organizado pelas autoras
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4. Considerações finais
A cidade e o entorno de Goiânia com diferentes usos e ocupação do solo possuem
distintas características térmicas. Em duas regiões na parte mais urbanizada, mais populosa
e com maior atividade veicular e consequente maior distribuição de material particulado no ar,
a população experimenta diferentes sensações térmicas que podem ser consideradas com
ilhas de calor ou ilhas de frescor. Sob este aspecto, durante o período estudado, de dezembro
de 2017 a julho de 2018, observou-se que a maior média mensal de temperatura do ar
registrada pela estação meteorológica do Inmet foi de 30,33ºC, às 15 horas e a menor foi de
21,53°C às 9 horas. Já a maior média mensal de temperatura do ar registrada no mini-abrigo
meteorológico instalado no Estádio Hailé Pinheiro foi de 31,08°C, às 15 horas e a menor
foi 21,73°C, às 21 horas. Para o mini-abrigo meteorológico instalado no Parque Estadual
Altamiro de Moura Pacheco a maior média mensal de temperatura do ar registrada foi
32,13°C, às 15 horas e a menor foi 15,74°C, às 21 horas. Todas estas médias mensais de
temperatura do ar foram registradas no mês de julho, indicando que o gradiente de
temperatura é mais evidente em horários com maior incidência de radiação solar e
armazenamento de calor na atmosfera, observado as 15 horas.
Considerando-se o gradiente de temperatura entre a estação meteorológica do Inmet
e o estádio Hailé Pinheiro, apontam-se que em meses mais secos e em horários com maior
incidência de radiação solar e maior acúmulo de calor armazenado do ar, as temperaturas no
estádio Hailé Pinheiro, são superiores. Sugestionando-se a existência de uma ilha de calor
nesta região. Verificando-se o gradiente entre área urbanizada e rural, a área urbanizada é
mais aquecida que a área rural chegando a ser superior a 7ºC às 21 horas. Contudo, as 15
horas com máxima incidência de radiação solar e de calor armazenado no ar próximo a
superfície, o Parque Altamiro Moura Pacheco apresentou temperatura do ar de
aproximadamente 2,3ºC superior a área urbana onde se localiza a estação do Inmet. Ressaltase a proximidade com o ribeirão João Leite, onde foram localizados a estação termo
higrométrica do LAP/UFG possa estar influenciando nestas temperaturas.
É de suma importância que os tomadores de decisão e os planejadores de órgãos
públicos conheçam a variabilidade climática de seu território e a formação de ilhas de calor,
para que possam atuar em sua mitigação, garantindo a arborização, a expansão e

www.xivsbcg.com

ISSN: 2764 - 1805
744

manutenção das áreas verdes, a preservação dos corpos hídricos e um eficiente emprego de
políticas públicas voltadas ao planejamento urbano (NASCIMENTO e OLIVEIRA, 2012).
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LEVANTAMENTO PRELIMINAR DE PESQUISAS QUE APLICARAM O
SUBSISTEMA TERMODINÂMICO PARA ANÁLISE DO SCU NO RIO GRANDE DO
SUL
EDUARDA REGINA AGNOLIN1
PEDRO MURARA2
RESUMO
Em diferentes espaços e tempos as necessidades humanas crescem, modificando consigo
as concentrações e aglomerações populacionais, demandas econômicas, culturais, sociais, e
de estruturação de espaços urbanos. A degradação dos espaços urbanos é um tema
crescente, pois atinge diretamente o ser humano e o ambiente. Desta forma, buscou-se
entender como estão distribuídos os trabalhos dos percursores da teoria proposta por
Monteiro (1976) Sistema Clima Urbano (S.C.U.), atrelados ao subsistema termodinâmico em
pesquisas desenvolvidas nos Programas de Pós Graduação em Geografia. Sendo assim, este
trabalho proporcionou um panorama geral dos trabalhos acadêmicos nos últimos onze anos
no Rio Grande do Sul. Conclui-se com uma máxima no ano de 2016 de 5 pesquisas e 2017,
2018 e 2020 tiveram 3 trabalhos nos respectivos anos, o que se justifica pelas possibilidades
de analises por meio de tecnologia, para além da estação meteorológica, trabalhando o clima
urbano por meio de transectos móveis e geoprocessamento de imagens de satélite. Esse
trabalho também apontou uma predominância de estudos em cidades onde há a existência
de Universidade Federais como: Porto Alegre com dez trabalhos, seguindo de Pelotas com 2
trabalhos e os demais municípios tiveram apenas 1 pesquisa cada.
Palavras-chave: Clima urbano; Transecto; Estação meteorológica; Imagem de satélite.
ABSTRACT

In different spaces and times, human needs grow, changing with it the concentrations and
agglomerations of the population, economic, cultural, social demands, and the structuring of
urban spaces. The degradation of urban spaces is a growing theme, as it directly affects
humans and the environment. Thus, we sought to understand how the works of the precursors
of the theory proposed by Monteiro (1976) Sistema Clima Urbano (S.C.U.) are distributed,
linked to the thermodynamic subsystem in research developed in the Graduate Programs in
Geography. Therefore, this work provided an overview of academic works in the last eleven
years in Rio Grande do Sul. It concludes with a maximum of 6 and 4 investigations in the years
2016 and 2019, which is justified by the possibilities of analysis through technology, in addition
to the weather station, working the urban climate through mobile transects and geoprocessing
satellite images. This work also pointed out a predominance of studies in cities where there
was the implantation of a Federal University of Porto Alegre with ten studies, followed by
Pelotas with two studies and the other municipalities had only one research each.
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1. Introdução
Segundo Castro e Mendes (2018) a pesquisa brasileira instituída em 1965 no formato
Pós-graduação e Programas de Mestrado e Doutorado tem crescido substancialmente em
diferentes cursos em todo o território nacional. Busca-se com esse levantamento preliminar,
ter um entendimento da quantidade de pesquisas nos Programas de Pós-graduação em
Geografia, que levam em consideração a teoria do S.C.U., bem como a espacialização desses
estudos e a importância para o planejamento das cidades do Rio Grande do Sul.
O processo de urbanização acarretou diversos problemas socioambientais (acúmulo
de resíduos sólidos, contaminação das águas, concentração populacional, desmatamento,
degradação do solo, poluição do ar etc.), que resultaram em precariedades nos aglomerados
humanos, principalmente para as parcelas mais pobres da população. Este processo
inicialmente ocorre na Europa, devido a revolução industrial, deixando os ambientes
fortemente degradados, pela introdução de gases e produtos químicos na atmosfera. Em um
segundo momento, dado a expansão do modo de produção capitalista, as problemáticas
socioambientais se tornaram uma realidade em todos os países.
Segundo Alves, Brússlo, Neves (2020), a urbanização no Brasil embora temporo
espacialmente dissemelhante da Europa, também é agressiva e expressa-se veemente na
retirada de cobertura vegetal, na impermeabilização do solo e na planificação desses
espaços, também exemplificam que o êxodo rural foi um agravante, pois as cidades em sua
maioria não possuíam uma infraestrutura adequada a grande massa populacional que estava
se deslocando.
Diante desse desequilíbrio causado pela antropização dos espaços, o fluxo e a
concentração de poluentes nas cidades causando doenças, constatou-se também a
intensificação das temperaturas locais e houve a necessidade de estudos sobre o clima das
cidades, dos espaços urbanos e as suas interações.
Um dos primeiros estudos sobre calor urbano e mudança de clima local, foi realizado
em Londres pelo inglês Howard (1818), o autor publicou o livro “The Climate of London” que
abordou o excesso de calor artificial e diferenças térmicas com cidades vizinhas.
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Trabalhos como o do autor Landsberg (1956) que observou em Londres médias
anuais de temperaturas superiores na cidade, comparando com localidades de seu entorno e
do autor Chandler (1965) no qual aborda ilhas de calor da área urbana em comparação com
seus arredores na cidade de Londres, são considerados como base para proposição de novas
ideias e teorias sobre a existência de uma Clima Urbano.
Tim Oke (1976, 2006) que é um dos pioneiros nos estudos de clima urbano com
obras intituladas “Review of urban climatology”, “Boundary layer Climates”, “Initial guidance to
obtain representative meteorological observations at urban sites” e com significativas
observações para ambientes urbanos, em 2006 organizou fenômenos climáticos em
mesoescala e microescala.
No Brasil, o geógrafo Carlos Augusto de Figueiredo Monteiro (1976) a partir da
leitura de Sorre (1940) sobre Ecologia Humana e seu aprofundamento no conceito de gênero
de vida buscou interagir a ciência física com a humana. Monteiro, baseado ainda em
Bertalanffy (1901-1972) que aplicou a Teoria Geral dos Sistemas, demonstrava os tipos de
tempo e uma circulação atmosférica regional, aborda-os como referencial e propõe a
metodologia do Sistema Clima Urbano (SCU) que atualmente é difundida e serve de base
para os mais diversos estudos de clima urbano.
Uma busca por pesquisas de clima urbano no Brasil aponta que os principais autores
que se detém sobre o tema temperatura de superfície são Monteiro e Mendonça (2003) com
o livro “Clima Urbano” e Margarete Cristiane de Costa Trindade Amorim e Conti, a primeira
com a tese no ano de (2000), sobre “O Clima Urbano de Presidente Prudente/SP”, sendo que
outros pesquisadores efetivaram estudos e investigações sobre o clima urbano para cidades
diversas.
Os autores Margarete Cristiane de Costa Trindade Amorim, e João Lima Sant’Ana
Neto, em parcerias com Vincent Dubreuil e Hervé Quenol, elaboraram em 2009 uma
investigação cujo objetivo era buscar as características das ilhas de calor em cidades de porte
médio, por meio de temperatura do ar (transecto) e imagens de satélites com Land Sat 7.
Nesta investigação concluíram que as cidades de Rennes e Presidente Prudente/SP,
demostram uma urbanização intensa, decorrente de diversos usos do solo e evidenciam
fontes de calor dentro das cidades na origem da formação da ICU.
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Os estudos do clima urbano no Rio Grande do Sul se diferenciam pois pela sua
localização em um clima subtropical, distinguem-se em relação ao restante do Brasil que,
devido a suas dimensões, predomina o clima tropical (CAVALCANTI, 2016). Sendo assim,
para Kuinchtner e Buriol (2001), o Rio Grande do Sul situa-se em dois tipos climáticos clima
subtropical úmido (Cfa), característico por não ter estações secas no ano, com precipitações
bem distribuídas e as quatro estações bem definidas, enquanto Clima oceânico temperado
(Cfb) não há diferenças significativas entre as estações, sendo que este tipo climático abrange
uma menor porção do estado do Rio Grande do Sul.
Para Danni (1987), o clima urbano é uma alteração climática local/regional em
decorrências das diferentes condições do espaço, muitas vezes caracterizado pela
impermeabilização do solo que gera o aumento do calor e condições atmosféricas distintas
de seu entorno. Neste contexto, o presente artigo procura entender como estão distribuídos
os trabalhos dos percursores da teoria proposta por Monteiro (1976) Sistema Clima Urbano
(S.C.U.), atrelados ao subsistema termodinâmico em pesquisas desenvolvidas nos
Programas de Pós-graduação em Geografia no Rio Grande do Sul.

2. Metodologia
Para efetuar esse trabalho foram levadas em consideração as concepções teóricas
e metodológicas concebidas por Monteiro (1976) e por Monteiro & Mendonça (2003) em
relação a teoria do Sistema Clima Urbano (SCU) considerando-se os subsistemas
termodinâmico, físico e químico apresentados pelo autor. Esse trabalho buscou fazer um
levantamento de dissertações e teses que trabalhassem a vertente termodinâmica (Tabela
01) em estudos realizados em cidades do Rio Grande do Sul, dando continuidade aos
levantamentos e estudos formulados por Mendonça (2003), De Lima, Pinheiro e Mendonça
(2012).
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Tabela 01– Aspectos que configuram o subsistema termodinâmico
Caracterização
Subsistemas

Termodinâmico

Físico

Hidrometeórico

Canais

Conforto térmico

Qualidade do ar

Impacto meteórico

Fonte

Atmosfera radiação

Atividade urbana

Atmosfera, estados

circulação horizontal

Veículos automotores

especiais (desvios

Indústrias, obras limpas

rítmicos)

Trânsito no

Intercâmbio de

De operando ao

De operador ao

sistema

operador e operando

operador

operando

Mecanismo de

Transformação no

Difusão através do

Concentração no

ação

sistema

sistema

sistema

Projeção

Interação Núcleo

Do núcleo ao ambiente

Do ambiente ao

Ambiente

núcleo

Desenvolvimento

Contínuo(permanente)

Cumulativo (renovável)

Episódio(eventual)

Observação

Meteorológica

Sanitária e

Meteorológico

especial

meteorológica especial

hidrológico trabalho

Trabalho de Campo
Correlações

Bioclimatologia

disciplinares e

Arquitetura Urbanismo

de campo
Engenharia Sanitária

Engenharia sanitária
e infraestrutura

tecnológicas
Produtos

urbana
Ilha de calor

Poluição do ar

Ventilação aumento

Ataques a
integridade urbana

de precipitação
Efeitos diretos

Desconforto e redução

Problemas sanitários,

Problemas de

do desempenho

doenças respiratórias,

circulação e

humano

oftalmológicas

comunicação urbana

Reciclagem

Controle do uso do

Vigilância e controle de

Aperfeiçoamento da

adaptativa

solo

agentes de poluição

infraestrutura urbana

Responsabilidade

Tecnologia de

e regularização

conforto habitacional

fluvial. Uso do solo

Natureza e Homem

Homem

Natureza

Fonte: Monteiro, 1976.
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Posteriormente realizou-se o levantamento dos estudos referentes ao clima urbano
e ao subsistema termodinâmico nos anos de 2010 até abril de 2021 no Catálogo de teses e
dissertações da CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior),
com a base de busca voltada aos temas “termodinâmica e conforto térmico”, os filtros
utilizados foram “mestrado/dissertações” e “doutorado/teses”, “ano”, “grandes áreas do
conhecimento” aplicado a ciências exatas e da terra e as ciências humanas.
De posse dos dados das pesquisas efetuadas, gerou-se tabelas, gráficos e mapas
das espacializações destes estudos, com as ferramentas do Microsoft Excel 2010, o mapa foi
elaborado no programa QGIS 3.4 (Madeira), assim foi possível verificar o panorama geral de
estudos do subsistema termodinâmico.

3. Resultados e discussão
O Brasil tem um panorama geral de dissertações de aproximadamente 873.776 e
306727 teses, das mais variadas áreas do conhecimento, porém quando se aplica o filtro
voltado a ciências humanas e exatas e da terra esse número de dissertações decai para
231.455 (26,5%) e teses 829.60 (27%), ao longo dos onze anos analisados essas áreas têm
uma produção considerável (Tabela 02).
Tabela 02 – Trabalhos das grandes áreas, ciências humanas e exatas e da terra.
Ano
Número de Dissertações
Número de Teses
2010
13.264
3183
2011
14.084
3392
2012
14.982
3657
2013
17.571
4184
2014
17.913
4579
2015
19.395
5085
2016
20.899
5526
2017
21.445
5886
2018
21.692
5878
2019
16.106
4566
2020
15.900
4505
2021
1.142
243
Fonte: Catálogo de teses e dissertações, 2021.
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Porém quando se trata de dissertações e teses sobre clima urbano e o subsistema
termodinâmico os números decaem ainda mais, aproximadamente 20 pesquisas (Gráfico 01)
distribuídos entre os Programas de Pós Graduação em Geografia.
Segundo De Lima, Pinheiro e Mendonça (2012), a análise do conforto térmico, ligase diretamente com subsistema Termodinâmico do S.C.U., podendo ser verificado por meio
de componentes de calor, umidade e ventilação e afetam a vida cotidiana do ser humano.
O S.C.U. tem se tornado uma fonte de pesquisa crescente dentro dos cursos de
Arquitetura e Urbanismo, Planejamento Urbano e Engenharia Civil, durante o levantamento
deparou-se com aproximadamente 14 estudos dispostos nos anos de 2010 a 2021,
abordando o clima urbano e problemas ambientais decorrentes do clima e dos usos do solo.
No gráfico 01 os anos de 2016 e 2017, 2018, 2020 tiveram máximas de 5 e 3
trabalhos nos respectivos anos, há possibilidades de analises por meio de tecnologia, para
além da estação meteorológica, trabalhando o clima urbano por meio de transectos móveis e
geoprocessamento de imagens de satélite que se difunde entre os pesquisadores. Mesmo
assim, os estudos são pontuais e pouco difundidos no Rio Grande do Sul.

Quantidade de Dissertações e Teses

Gráfico 01 - Distribuição de dissertações e teses ao longo dos anos.

Dissertações e teses que abordam o
subsistema termodinâmico no Rio
Grande do Sul
5
3
2

0

1

2

0

0

3

3
1

0

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Anos analisados

Fonte: Catálogo de teses e dissertações, 2021.
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Mendonça em (2003) fez um levantamento aproximado da quantidade de estudos
de clima urbano levando em consideração os três subsistemas, a análise foi realizada de 1990
a 2010, no Brasil e esse levantamento setorizado para à região Sul resultou em 18 pesquisas
entre dissertações e teses, considerando os três canais de percepção.
Posteriormente, De Lima, Pinheiro e Mendonça (2012) analisaram o período que
compreende os anos de 2001 a 2010, chegaram a um resultado de 24 trabalhos para a região
Sul, nos três canais de percepção, apresentando um percentual de 19,2% dos trabalhos entre
dissertações e teses.
A partir dos anos 2000, o sensoriamento remoto e os usos de tecnologias para a
climatologia se difundiram nas ciências, o que viabiliza trabalhos remotos e analises mais
precisa dos dados e trabalhos que abordam a termodinâmica. O sensoriamento remoto é uma
ciência que tem interação com várias outras áreas, sendo bem desenvolvida, elaborada e que
tem muitas vantagens através da utilização do uso sofisticados de sensores (JENSEN, 2009).
Atualmente o uso de geotecnologias é um facilitador, como o sensoriamento remoto
para a climatologia geográfica, possui grande importância, auxiliando trabalhos relacionados
a espacialização e sistematização de dados, auxilia na interpretação de análises de conforto
térmico, temperaturas de superfície, clima urbano (JENSEN, 2009).
Identificou-se no mapa 01, uma predominância de estudos em cidades onde houve
a implantação de Universidade Federais como Porto Alegre com dez trabalhos, seguindo de
Pelotas com 2 trabalhos e os demais municípios tiveram apenas 1 pesquisa cada.
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Mapa 01 – Espacialização das pesquisas.

Fonte: Os autores, 2021.

Para Monteiro (p. 25, 2003), o planejamento estrutura-se de um conjunto “social,
ideológico e científico, aliado a tecnologia” que quando associadas a estudos e pesquisas
referentes ao S.C.U. podem subsidiar as tomadas de decisões.
Entende-se que no Rio Grande do Sul as cidades de pequeno porte são numerosas,
e o estudo de clima urbano da a possibilidade do planejamento no decorrer de seu
crescimento, proporcionando assim uma qualidade de vida, ambiental e de conforto em
relação ao clima.
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Diante disso, corrobora-se a ideia de Universidade como um polo de criação e
disseminação de conhecimento e também de reconhecimento dos aspectos físicos e sociais
pra a comunidade interna e externa, pois possibilitam estudos de clima urbano pra que os
poderes públicos repensem e estruturem-se mediante o planejamento das áreas, para uma
melhor qualidade de vida e de conforto térmico local e regionalmente.
4. Considerações finais
Conclui-se que os estudos sobre clima urbano estão se difundindo cada vez mais,
chegando a aproximadamente 20 trabalhos realizados pelos Programas de Pós-graduação
em Geografia no Rio Grande do Sul, porém ainda são pontuais e carecem de uma maior
amplificação de cidades estudadas, principalmente as de pequeno porte para que o
crescimento e o desenvolvimento sejam planejados antes de aglomerações indevidas e que
ponham a vida humana em risco ocorrerem.
O processo de pesquisa nos possibilita questionar, refutar teses, criar hipóteses,
fazer proposições de melhorias, compreender a geografia como uma ciência que faz
conexões e articulações como espaço-sociedade-natureza.
O subsistema termodinâmico é ainda utilizado, a teoria de Monteiro (1976), continua
se perpetuando, por meio de professores de universidades que corroboram com as análises
do S.C.U. para uma melhor qualidade de vida e um conforto térmico adequado.
Frisa-se

novamente

a

importância

das

universidades

Federais

e

os

desenvolvimentos de pesquisas no âmbito do S.C.U., bem como o planejamento que envolve
as relações homem- natureza, clima-cidade, e as modificações do espaço para comportar o
aumento populacional do aglomerado urbano.
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AVALIAÇÃO DO CONFORTO TÉRMICO NO PARQUE DONA LINDU NOS MESES
DE VERÃO DO ANO DE 2018
TANELLY NERIAH SANTOS1
LILLIAN SOUZA DOS ANJOS2
TAMIRES GABRYELE DE LIMA MENDES3
RANYÉRE SILVA NÓBREGA4
RESUMO
Esse estudo teve como objetivo analisar o conforto térmico no Parque Dona Lindu no bairro
de Boa Viagem- Recife, cujo projeto foi assinado por Oscar Niemeyer. Para registro dos dados
de conforto térmico foi instalado um termohigrômetro HOBO Pro v2 no qual passou por um
período de 2 (dois) dias de testagem antes da data inicial prevista para coleta. O instrumento
armazenou informações de temperatura e umidade durante o período de verão que vai de
dezembro a março do ano de 2018, com os dados ainda brutos, foram separados por hora,
dia e mês, sendo assim feitos 9 gráficos, 3 mensais para três horários previamente escolhidos,
por motivos de maior circulação e inversão térmica (o período noturno), a coleta foi realizada
as 9:00, 15:00 e 21:00 horas. Dos 3 horários analisados e dos 9 gráficos mensais, vimos que
todos horários se mostraram com desconforto térmico. Com o Índice de desconforto térmico
(IDT) aplicado, o horário das 09:00 teve os meses de janeiro e fevereiro com 26,6ºC como os
meses mais desconfortáveis; já às 15:00, o mês mais desagradável foi março com IDT de
27,1º C, e no período noturno, as 21:00, o mês de fevereiro continuou com o maior índice,
que teve média de 26,5ºC.
Palavras-chave: Conforto Térmico; Parque Dona Lindu; Áreas Verdes.
ABSTRACT
This study aimed to analyze thermal comfort in Parque Dona Lindu in the Boa Viagem
neighborhood of Recife, whose project was signed by Oscar Niemeyer. To record thermal
comfort data, a HOBO Pro v2 thermohygrometer was installed in which it underwent a period
of 2 (two) days of testing before the initial date foreseen for collection. The instrument stored
temperature and humidity information during the summer period from December to March of
2018, with the data still raw, were separated by hour, day and month, so 9 graphs were made,
3 monthly for three times previously chosen, for reasons of greater circulation and thermal
inversion (the night period), the collection was carried out at 9:00 am, 3:00 pm and 9:00 pm.
From the 3 comfort patterns and the 9 monthly graphics, we saw that all the patterns will feel
thermal discomfort. With the Thermal Discomfort Index (IDT) applied, the 09:00 hour had the
months of January and February with 26.6ºC as the most uncomfortable months; at 15:00, the
most unpleasant month was March with IDT of 27.1º C, and at night, at 21:00, the month of
February continued with the highest index, which had an average of 26.5ºC.
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1. Introdução
O elevado crescimento urbano apresentado nas metrópoles brasileiras nos últimos
anos vem trazendo consequências negativas para o meio ambiente, nestes contextos
observa-se que a grande concentração de pessoas aliada à retirada da cobertura vegetal para
construções, altera significativamente o comportamento das temperaturas. Não obstante este
estado de coisas, pouco tem sido feito no que concerne ao estudo do impacto humano sobre
o comportamento térmico das superfícies no ambiente intraurbano. Neste contexto, podemos
inserir a cidade do Recife, que mantém acelerado o crescimento da sua população tendo, na
segunda metade do século XX, ultrapassado a casa do 1 milhão de habitantes. Conforme o
IBGE em 1970 a população era de 1.060.700, já no ano de 2010 a população era de
1.537.704. Diante disso, assegura-se que a mancha urbana tem um solo bastante influenciado
por pressões econômicas, apresentando-se com elevado grau de adensamento construtivo
(MOREIRA; NÓBREGA, 2011).
De acordo com Silva (2016) o processo de urbanização ao longo dos anos no Recife
foi extenso e desenfreado, especialmente na orla marítima de Boa Viagem, uma vez que esta
área sofreu intensas transformações, por parte de diversos agentes: seja de ordem pública,
através das políticas de intervenções, como construções e alargamento de avenidas, bem
como dotação de infraestrutura, ou mesmo, de ordem privada, fato caracterizado pela intensa
especulação imobiliária, além do desenvolvimento de projetos urbanísticos comerciais e/ou
residenciais por exemplo, resultando, desta forma, numa série de implicações de ordem
social, e, principalmente, ambiental como o desrespeito à Legislação vigente.
Conforme Bueno (2003), o conforto térmico acaba ocorrendo por alterações de perfis
térmicos das superfícies, dos índices de evaporação, da impermeabilidade do solo por
construções edificadas, pavimentações, alta concentração de poluentes do ar, atividades
antropogênicas e um elemento importante é a ausência de áreas verdes, todos esses fatores
causam uma incidência de radiação solar, que volta como índice de calor gerando
microclimas.
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2. Metodologia
A área de estudo escolhida para o desenvolvimento da pesquisa foi o parque Dona
Lindu, localizado na porção sudeste do município do Recife. A cidade é uma das principais
cidades brasileiras, com população estimada de 1,608 milhão de pessoas, com uma área
territorial de 218,435 Km2 e a sede da maior região metropolitana do Nordeste Brasileiro
(IBGE, 2014). A cidade está centrada na latitude 8° 03´ 14” S e na longitude 34° 52’ 51” O,
estando uma considerável parte de mancha urbana situada sobre uma planície flúviomarinha. Sua altitude média é de apenas 4 metros acima do nível do mar, compreendendo
uma área de 218 Km² (CORRÊA, 2004). A localização latitudinal do Recife confere-lhe
temperaturas estáveis ao longo do ano, com amplitude térmica anual de no máximo 5°C. Tal
condição térmica deve-se à sua localização na Zona Intertropical, ou seja, na faixa de maior
incidência solar do planeta, onde praticamente são constantes as temperaturas entre os
meses de verão e inverno, sendo de 25 minutos a diferença entre o dia com mais horas de
sol, no Verão, para o com menos horas de sol, no Inverno (CORRÊA, 2004).
Figura 01 - Mapa de localização do Recife com o Parque Dona Lindu em evidência.

Organizado pelos autores, 2019.
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A vegetação original da região da Boa Viagem foi de restingas, matas de restinga e
manguezais, devido ao tipo de solo arenoso encontrado nas áreas emersas e as grandes
extensões de baixios ainda sob influências das marés que persistem em todo o bairro. A
pesquisa se deu em 5 etapas, compreendendo o embasamento teórico sobre o tema, com a
escolha do local de coleta, caracterização da área, análises das variáveis e em seguida
discussão dos dados observados. Foi utilizado um aparelho para medir e registrar os dados
de Temperatura/ Umidade Relativa, sendo este o HOBO Pro v2. O instrumento foi colocado
no Parque Dona Lindu alguns dias antes da contagem oficial que ocorreu em 01/01/2018, a
cerca de testes sobre seu funcionamento adequado.
Figura 02 - Termo-higrômetro com o escudo de radiação montado no Parque Dona Lindu em Recife.

Organizado pelos autores, 2019.

Para encontrar os valores correspondentes ao Índice de Desconforto Térmico (IDT),
que considera o ambiente confortável quando as sensações estão menores que 24°C,
parcialmente confortável quando as sensações variam entre 24°C e 26°C, desconfortável para
sensações entre 26°C e 28°C, e muito desconfortável para sensações maiores que 28°C. Foi
utilizada a Equação 1, citada por França et al. (2015).

Equação 1: IDT:Ta-0055-0,0055*UR*(Ta-14,5), onde Ta é a temperatura do ar (°C); UR é a
umidade relativa (%);
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3. Resultados e discussão
3.1 Temperatura, umidade e condições de ventos
Os valores de janeiro as 09:00 (Figura 19) para temperatura, ficaram com máxima
de 29,8ºC e mínima de 24,5ºC, no momento em que a oscilação entre as temperaturas foi de
até 5,3ºC, enquanto isso, a média mensal foi de 28,5ºC, valor alto mesmo para o período de
verão. Já a umidade ficou acima dos 70% continuamente durante o mês, mais precisamente
com média de 76,2%, vale ressaltar que apesar da umidade ser considerada alta, não fez com
que as temperaturas se tornassem amenas e o mês contou com poucos picos de chuva. Com
o Índice de desconforto térmico (IDT) aplicado, obteve-se a temperatura de 26,6ºC, valor
considerado desconfortável para o local.

Figura 3 - Variantes climáticas em janeiro de 2018 às 09:00 horas.
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Elaborado pela autora, 2019.

Na Figura 4, podemos ver como se deu a modelagem dos ventos com a utilização
dos dados do INMET e o processamento dos mesmos no WRPLOT em janeiro de 2018.
Apesar de conseguir chegar em outras direções, mesmo com menor frequência, os ventos
majoritariamente são de origem leste-sudeste (ESE), leste (L) e sudeste (SE) onde seguiu-se
uma tendência e foram atingidas 3 velocidades. Inicialmente, a mais fraca partindo de 0,50 a
2,10m/s, a média, que atingiu de 2,10 entre 3,60m/s, e a última velocidade atingida por menor
período e com abrangência espacial maior, sendo também a mais rápida, de 3,60 a 5,70m/s.
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Figura 4 - Frequência média dos ventos em Janeiro de 2018- Recife.

Elaborado pelos autores, 2019.

O mês de janeiro as 15:00 (Figura 5) teve temperatura máxima de 29,8ºC e mínima
de 26,5ºC, com oscilação de 3,3ºC. As temperaturas oscilaram menos do que o horário das
09:00 horas por exemplo, demonstrando assim as temperaturas constantes e de valores altos,
já a média mensal de temperatura foi de 28,9ºC. A umidade se manteve acima dos 72% e
teve média de 75%, sem chuvas para o horário definido. Com o IDT aplicado, a média com o
IDT foi de 26,9ºC, também considerada desconfortável para a área.
Figura 5 - Variantes climáticas em janeiro de 2018 às 15:00 horas.
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Elaborado pelos autores, 2019.

Para o horário das 21:00 no mês de janeiro (Figura 6), foi observado a mudança nos
valores de umidade que foram predominantemente acima de 80%, e tendo média de 79%. Já
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os valores de temperatura tiveram máxima de 28,3ºC e mínima de 27,1ºC, com oscilação de
apenas 1,2ºC. Vale ressaltar essa mínima com maior valor que os outros dois horários
diurnos, constatando assim a inversão térmica, onde o solo (ambiente) absorve o calor
durante o dia e o perde durante a noite, devido a sua radiação.
Figura 6 - Variantes climáticas em janeiro de 2018 às 21:00 horas.
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Elaborado pela autora, 2019.

De acordo com os dados, a média de temperatura foi de 27,9ºC, e com o IDT aplicado
a média foi de 26,3ºC, sendo considerado também um desconforto térmico para o período.
No mês de fevereiro as 09:00 (Figura 7) a máxima de temperatura foi de 30ºC e a
mínima de 25,2, onde a oscilação foi de 4,8ºC. Podemos observar em como os valores de
temperatura e umidade seguiram inversamente proporcionais, quando a temperatura caiu a
umidade se elevou consideravelmente. A umidade que manteve constância acima de 70%
ficou com média de 76,2%, já a temperatura teve média de 28,8ºC e obteve o IDT de 26,9ºC,
mais uma vez sendo considerado o desconforto térmico para o ambiente.
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Figura 7 - Variantes climáticas em fevereiro de 2018 às 09:00 horas.

Fevereiro 09:00 horas

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

M.T: 28,8º C

30
25,2

1

Dias

3

5

7

UMID

9

40
37,5
35
32,5
30
27,5
25
22,5
20

C°

Umidade do ar(%)

M.U:76,2%

11 13 15 17 19 21 23 25 27

TEMP

IDT: 26,9º C

Elaborado pelos autores, 2019.

Na Figura 8, observemos a predominância da direção dos ventos na direção sudeste
(SE), seguidos das direções leste-sudeste (ESE) e sul-sudeste (SSE), respectivamente. A
variante sinótica teve média dominante entre os valores de 2,10 a 3,60m/s, e período relativo
de calmaria de 7,89%.
Figura 8 - Frequência média dos ventos em Fevereiro de 2018- Recife.

Elaborado pelos autores, 2019.

As variações bruscas e fortes, com periodicidade diurna, na velocidade e na direção
do vento estão ligadas às diferenças de temperatura entre as superfícies. No litoral do
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Nordeste, caso do Dona Lindu, estas variações são, principalmente, ocasionadas por brisas
marítimas e terrestres.
Em fevereiro as 15:00 (Figura 9) a máxima de temperatura ficou em 29,8ºC e a
mínima em 27,3ºC, com pequena oscilação de 2,5ºC. Enquanto a média de temperatura ficou
em 29ºC, onde demonstra os altos valores para o mês, logo, com o IDT aplicado o índice de
27ºC é caracterizado como desconforto térmico, enquanto a temperatura foi de 26,9ºC, sendo
a segunda mais alta do ano para o horário, perdendo apenas para março. Enquanto isso a
umidade sofreu pequenas variações e obteve média de 75,4%.
Figura 9 - Variantes climáticas em fevereiro de 2018 às 15:00 horas.
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Elaborado pelos autores, 2019.

Em fevereiro as 21:00 (Figura 10), o valor de temperatura máximo registrado foi de
28,6ºC, enquanto a mínima foi de 26,4ºC, com oscilação de apenas 2,2ºC para o horário no
período mensal. Fevereiro foi o mês com o maior índice para o horário durante o período
anual, ressaltamos ainda, o dia 9 onde a temperatura chegou a 26,5ºC e a umidade foi a mais
elevada do mês com 88,5%, sendo o dia mais ‘frio’ para o período que obteve média de
temperatura de 28ºC, valor considerado alto para o período noturno. Com a aplicação do IDT,
a média foi de 26,5ºC, caracterizada como desconforto térmico.
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Figura 10 - Variantes climáticas em fevereiro de 2018 às 21:00 horas.
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Elaborado pela autora, 2019.

No mês de março as 09:00 (Figura 11), a temperatura máxima foi de 30,3ºC e a
mínima de 25ºC, tendo oscilação de 5,3ºC. Já a umidade manteve sua constância entre os
70% e obteve média de 77,3%, porém, no dia 30 a umidade teve seu ápice com 93,1%. A
média de temperatura seguiu os altos valores e ficou em 28,5ºC, já com o IDT aplicado a
média foi de 26,7ºC, identificado assim o desconforto térmico.
Figura11 - Variantes climáticas em março de 2018 às 21:00 horas.
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Elaborado pela autora, 2019.

Na Figura 12, podemos observar a carta sinótica de março de 2018 para a cidade do
Recife, onde a predominância foi no sentido leste-sudeste (ESE), onde a média foi de 0,50
até 2,10m/s, depois de um período estável a velocidade do vento tende a aumentar, o que
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aconteceu, onde depois do período estático de mesma velocidade, a gradação foi para
velocidade de 2,10 a 3,60m/s, isso ocorre principalmente se estiver sob efeito de algum
sistema atmosférico atuante. Notemos também as outras direções que conseguiram ser
abrangidas com considerável sequência e força, como leste (L), norte (N) e norte-nordeste
(NNE).
Figura 12 - Frequência média dos ventos em Março de 2018- Recife.

Elaborado pela autora, 2019.

Em março as 15:00 (Figura 13), obteve a maior média de temperatura anual, de
29,1ºC, tendo a máxima de 30,7ºC (maior máxima anual), e seguido da mínima com valor de
26,4ºC. Já a umidade se manteve com média de 75,5%, com pico no dia 31, onde observouse valores de 85,2% e com 27,4ºC de temperatura, essa junção de alta umidade e aumento
da temperatura é causada por radiação solar, ventos ou a falta deles, fazendo com que aja
uma troca de energia do ser humano como o ambiente, por isso quando o ar está muito úmido
e o dia muito quente, a sensação de calor aumenta e temos o ‘ambiente abafado’. Com a
aplicação do IDT, onde a média de 27,1ºC é considerada desconfortável para a área.
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Figura 13 - Variantes climáticas em março de 2018 às 15:00 horas .
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Elaborado pelos autores, 2019.

O mês de março as 21:00 (Figura 14) teve temperatura máxima de 28,9ºC e mínima
de 24,6ºC, com oscilação de 4,3ºC durante o período mensal. A umidade se manteve acima
dos 80%, diferentemente dos meses anteriores, e obteve média de 80,1%, ressalva para o
dia 24, dia mais ‘frio’ do mês que teve umidade de 92,9ºC e de temperatura mais amena
registrada para o horário. Já a temperatura teve média de 27,9ºC, o que nos traz a discussão
do espaço público e seu uso, o Parque Dona Lindu as 21:00 da noite, cheio de prédios
circundando o local, vegetação originária retirada, alta parcela de solo impermeabilizado,
entende-se que a premissa do local deveria ser confortável para os transeuntes, mas não é o
que acontece, já que com o IDT aplicado a temperatura foi de 26,4ºC, identificado mais uma
vez como desconforto térmico. É importante frisar, que em regiões que possuem o predomínio
de temperaturas altas na maioria do ano, como é o caso do Recife, o sombreamento devido
as áreas verdes pode favorecer, tornando o local mais confortável e proporcionando a
sensação de temperaturas menores (DE SOUZA; NERY, 2013). O Dona Lindu poderia e
deveria ter temperaturas mais amenas se ainda existissem as áreas verdes originárias que
foram retiradas nas construções do mesmo, capazes de proporcionar o conforto térmico
previsto.
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Figura 14 - Variantes climáticas em março de 2018 às 21:00 horas.
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Elaborado pelos autores, 2019.

Podemos assim entender como o sombreamento originário anteriormente existente
no Dona Lindu poderia ajudar a amenizar as temperaturas do local e junto de políticas públicas
efetivas fazer do espaço agradável e com conforto térmico. Um exemplo clássico de
problemática típica das cidades é a dificuldade de se obter sensações térmicas agradáveis, o
que tem levado a população a recorrer às formas artificiais de aquecimento/resfriamento
(SOUZA, 2013).

4. Considerações finais
O Dona Lindu não demonstrou índices de conforto térmico adequados para os
indivíduos que utilizam o espaço. Em um cenário cada vez mais atual da nossa sociedade
urbanizada, onde os espaços verdes perdem espaço e tornam-se opacos por construções
diversas, o fator do Lindu ser na orla não beneficiou de modo eficaz o Parque no sentido do
conforto térmico, já que as temperaturas continuaram altas no espaço concretado. Em todos
os meses do verão, as 09:00, ultrapassaram os 26ºC causando um desconforto térmico, tendo
janeiro e fevereiro com IDT’s iguais de 26,6ºC; As 15:00, novamente todos os meses com o
índice aplicado ficaram acima dos 26ºC, e março com maior índice, sendo este IDT de 27,1ºC,
caracterizado como desconforto; As 21:00, os 6 horários se mostraram com desconforto
térmico; e fevereiro com maior índice para o período com 26,5ºC. A pesquisa bem como seus
resultados, podem fornecer insumos na elaboração de readequação do espaço verde na
cidade diante dos problemas ambientais existentes, a fim de proporcionar maior conforto
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ambiental urbano para a população, bem como auxiliar a situação da arborização urbana que
necessita de políticas públicas funcionais. A análise dos dados com as informações sobre a
forma e uso do parque Dona Lindu concedem a oportunidade de entender melhor em como o
aquecimento da área retirada de vegetal natural, propõe uma mudança nos setores que
desfavorecem o conforto térmico, tanto almejado por quem frequenta o espaço, que de
antemão é público, tem resquício de mata e que pode possibilitar um bem estar aos indivíduos.
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IDENTIFICAÇÃO DE ILHAS DE CALOR URBANA COM USO DE
GEOTECNOLOGIAS E SUAS CONSEQUÊNCIAS AMBIENTAIS NO MUNICÍPIO
DE GOIÂNIA-GO
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RESUMO
O processo de urbanização dos grandes centros urbanos desencadeou nas últimas décadas
uma série de impactos socioambientais. A atmosfera urbana é drasticamente modificada,
principalmente quando se considera os efeitos da urbanização no campo higrotérmico. Nesse
sentido, o presente trabalho apresenta análise espacial e temporal da variação da temperatura
da superfície a partir do uso de geotecnologias, como subsídio ao entendimento da
configuração das ilhas de calor na cidade de Goiânia. Para tanto, foram elaborados mapas de
temperatura da superfície com imagens da banda termal do satélite LANDSAT 8, sensor TIRS
(Thermal Infrared Sensor), na resolução espectral (10.30-11.30 μm). O mapa de uso cobertura
do solo foi elaborado com dados coletados na coleção 5 (1985-2019) da plataforma
MapBiomas. Foi constatado um padrão de aquecimento centro/entorno com uma ilha de calor
>33,2°C, sendo 7,5°C maior do que o entorno rural menos urbanizado. As informações obtidas
neste trabalho podem subsidiar tomadas de decisão no planejamento urbano, contribuindo
para mitigar os impactos oriundos das ilhas de calor.
Palavras-chave: Geotecnologias; Temperatura da superfície; Ilhas de calor.
ABSTRACT
The urbanization process of large urban centers triggered in the last decades a series of
socioenvironmental impacts. The urban atmosphere is drastically modified, especially when
considering the effects of urbanization on the hygrothermal field. In this sense, the present
work presents spatial and temporal analysis of the variation of the surface temperature from
the use of geotechnologies, as a subsidy to the understanding of the configuration of heat
islands in the city of Goiânia. For this purpose, surface temperature maps were prepared with
images of the thermal band of the LANDSAT 8 satellite, the TIRS (Thermal Infrared Sensor)
sensor, in spectral resolution (10.30-11.30 μm). The land cover use map was elaborated with
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data collected in collection 5 (1985-2019) of the MapBiomas platform. There was a pattern of
central heating / surroundings with a heat island> 33.2 ° C, being 7.5 ° C higher than the less
urbanized environment. The information obtained in this work can support decision making in
urban planning, contributing to mitigate the impacts from the heat islands.
Keywords: Geotechnologies; Surface temperature; Heat islands.

1. Introdução
Enquanto dinâmica social, a urbanização baseada na infraestrutura cinza tal como
discutido por Hezong e Rosa (2010), tende a gerar um ambiente com maior energia calorifica
uma vez que há supressão da vegetação natural e também interrompe a ventilação natural,
diminui o sombreamento e a evapotranspiração. Na organização do social do espaço urbano,
há a configuração das Ilhas de Calor Urbana (ICU), que constitui fenômeno resultante da
modificação antropogênica na atmosfera, os materiais provenientes da construção civil e a
circulação de veículos automotores, favorecem a irradiação de energia calorífica à atmosfera
quando se comparado com sua zona rural (BIAS; BAPTISTA; LOMBARDO, 2003). Oke (1973)
discorre que ilhas de calor são controladas por um conjunto de processos de troca de energia
com origem, magnitude e dinâmicas temporais distintas.
A ICU caracteriza-se como um objeto de estudo complexo levando em consideração
seus fatores de influência e formação, principalmente os referentes à morfologia urbana e a
condição meteorológica, muito variável de acordo com o tempo e o espaço. Sua manifestação
não deve ser atribuída a um único fator, é consequência de diversos fatores presentes na
modificação no uso e cobertura do solo (MOREIRA; AMORIM, 2016). Em cidades na região
intertropical, a situação de desconforto térmico é intensificada com as ilhas de calor. Além do
aumento da temperatura, as ilhas de calor acarretam favorece a circulação de poluentes, por
meio da convecção e circulação do ar. Além do aumento da temperatura do ar, estudos têm
indicado que áreas urbanas estão sujeitas a maior ocorrência de episódios de chuva e de
maior intensidade também (LUCENA, et al, 2011; DETTWILLER & CHANGNON ,1976).
Neste contexto de complexidades, a Geotecnologia corresponde importante
ferramenta à análise temporo-espacial, pois, constituem o conjunto de técnicas para coleta,
processamento, análise e disponibilização de informações com referência geográfica. São
compostas por hardware, software e peopleware, que juntas constituem instrumentos e

www.xivsbcg.com

ISSN: 2764 - 1805
774

ferramentas à tomada de decisão. São exemplos de geotecnologia: os sistemas de
informação geográfica (SIG), sensoriamento remoto e a cartografia digital. Inserida no
geoprocessamento, as técnicas de sensoriamento remoto constituem em procedimentos
destinados à coleta e tratamento de imagens por meio da radiação eletromagnética emitida
ou refletida da superfície terrestre aos sensores instalados nos satélites (SILVA, 2016).
Especificamente no estudo do clima urbano, a geotecnologia pode ser utilizada a
partir das informações satelitárias inerentes ao canal termal, no levantamento do campo
térmico diferenciado da temperatura da superfície, a qual influencia diretamente o ar
sobrejacente, conforme Geiger (1961). Segundo o referido autor, a temperatura da superfície
influencia diretamente a camada do ar sobjejacente e a partir da dinâmica dos ventos e
interação do ar na atmosfera, influencia diretamente nas características da atmosfera.
O canal do infravermelho termal, nas imagens do Landsat 8 correspondem ao
intervalo 10.30 a 12.50 μm, corresponde a faixa do espectro cujo princípio consta que todo
objeto e superfície que possui temperatura maior que zero absoluto (0 K) emite radiação
eletromagnética. A evolução do sensoriamento remoto permite um amplo uso de dados em
estudos sobre análise térmica superficial por variados sensores, como os T.M. e ETM + ambos
da série Landsat, sendo estes utilizados no levantamento da variação espacial e temporal da
temperatura da superfície à análise do clima urbano e formação de ilhas de calor, conforme
Nascimento (2010); Luiz (2012); Amorin (2009).
Neste sentido, de forma a contribuir com os estudos do clima na cidade de GoiâniaGo, o presente trabalho apresenta análise da variação da temperatura aparente da superfície
no município de Goiânia, de forma a contribuir às análises das ilhas de calor na cidade, sendo,
portanto, uma das fases à definição das ilhas de calor na cidade de Goiânia-GO.

2. Metodologia
2.1 Área de estudo
O município de Goiânia/GO se localiza no centro-sul de Goiás, Latitude 16° 40' 48"
Sul e Longitude 49° 15’ 18" Oeste, altitude média de 760 metros. A característica climática é
marcada pela tropicalidade, em que os fatores continentalidade e dinâmica das massas de ar
respondem por duas estações do ano bem definidas, sendo: os meses relativos ao verão e a
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primavera são quentes e chuvosos, enquanto os meses de outono e inverno são secos e
possuem menor oferta pluviométrica.
Segundo Luiz (2012), Goiânia apresenta expressiva variabilidade interanual da
pluviometria, sendo 2.000mm o extremo chuvoso e 1.050mm o seco e uma média de
1.589,7mm, considerando o período de 1961 a 2008. A temperatura média anual é de 23,6°C
e uma variação interanual entre 22°C e 25°C. A umidade relativa do ar entre os meses junho
a setembro atingem os menores índices no ano, podendo atingir, no momento mais crítico,
entre os meses de agosto e de setembro índices inferiores a 12%, conforme aponta Luiz
(2012). Neste momento, de acordo com a referida autora, a temperatura do ar atinge valores
superiores a 40ºC.
Figura 01 - Localização do Município de Goiânia, Goiás

Fonte: IBGE (2021), organizado pelos autores

2.2 Procedimentos metodológicos
Os

procedimentos metodológicos

incluíram

a

utilização

de técnicas

em

sensoriamento remoto e geoprocessamento. Para a elaboração dos mapas de temperatura
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aparente da superfície foram coletados dados a partir do portal Landviewer, com as imagens
do Satélite Landsat 8. Para a confecção do mapa de localização do município de Goiânia-GO
(Figura 1), foi realizado o processamento dos arquivos vetoriais, utilizando como fonte os
dados do IBGE dos limites da América Latina, das unidades da federação e dos municípios
do Brasil e também informações disponibilizadas na plataforma MapBiomas - Coleção 5
(1985 - 2019), acessado a partir do link: https://mapbiomas.org/download. As informações
foram processadas no ambiente GIS, especificamente o software QGis 2.18 e,
posteriormente, elaborado o mapa de uso e ocupação do solo, com o intuito de relacionar as
classes de uso com a temperatura aparente da superfície (Figura 2).
À elaboração dos mapas da temperatura aparente da superfície utilizou-se as
informações do canal termal do Satélite Landsat 8, sensor TIRS (Thermal Infrared Sensor), a
banda 10 no infravermelho termal, com resolução espectral (10.30-11.30 μm). Para compor
área do município de Goiânia, foram utilizadas duas imagens, órbita 222/71 e 222/72.
Posteriormente, foi feito um mosaico através do sensor OLI (Operational Land Imager) nas
bandas 4 em vermelho com resolução espectral (0.630-0.680 μm) e 5 em infravermelho
próximo, na resolução espectral (0.845-0.885 μm).
O processamento das informações das imagens se deu por meio do software de
sistema de informação geográfica QGIS e, por meio do Plugin LandFace Temperature, foram
gerados os dados de temperatura aparente da superfície para os dias 23 de janeiro, 29 de
abril, 18 de julho e 4 de setembro, todas geradas para o ano de 2018 e de forma a contemplar
a sazonalidade da umidade.

3. Resultados e discussão
3.1 Ocupação e uso do solo
A partir da Figura 2 é possível observar que há o predomínio da área da infraestrutura
urbana, em segundo plano observa-se áreas de pastagens e, no terceiro, com menor
expressão em área, observa-se cobertura de vegetação natural no interior na mancha urbana
de forma isolada como pequenas manchas. No limite sul da cidade ocorre a união da
infraestrutura urbana de Goiânia com a infraestrutura urbana do município vizinho, Aparecida
de Goiânia.
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Na periferia da grande área urbanizada, nos limites do município, há áreas indicadas
como atividade de pastagens (formação antrópica) associadas com atividade de agricultura,
representada por pequenas chácaras com produção de hortaliças. Restam poucas áreas
constituídas por cobertura natural, destacando-se o Parque Estadual Altamiro de Moura
Pacheco (PEAMP), localizado no limite nordeste do município. O Parque Estadual é uma
Unidade de Conservação de Proteção Integral (BRASIL, 2000), compreendendo um
ecossistema florestal e um reservatório para abastecimento público, o Reservatório do
Ribeirão João Leite (Estado de Goiás, 1992).
Figura 02 - Cobertura e uso do solo do município de Goiânia em 2018

Fonte: IBGE (2021) e Projeto MapBiomas - Coleção 5, organizado pelos autores.

3.2 Apresentação e discussão dos resultados: análise da variação espacial e temporal
da temperatura aparente da superfície - para o município de Goiânia-Go.
A elaboração dos mapas da temperatura aparente da superfície da área de estudo
considerou os meses de janeiro, abril, julho e setembro do ano de 2018, escolhidos por serem
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considerados representativos do período de maior e de menor oferta de umidade na interface
superfície e atmosfera, respectivamente janeiro e setembro, e também os meses de transição
do período úmido para o período seco, considerados aqui os meses de abril e de julho. O
período que compreende os meses de outubro a março, caracteriza o período de maior oferta
de chuvas no município, neste momento a temperatura do ar indica variando entre 17ºC e
32ºC. Por outro lado, os meses entre abril e setembro, representa o período seco, em que é
possível atingir até mais de 100 dias sem precipitação, neste momento as temperaturas
atingem os valores cuja variação diária pode atingir de 23°C a 42°C (LUIZ, 20212).
A Figura 3, apresenta temperatura aparente da superfície para o mês de
janeiro/2018, representativo do período chuvoso, em que a variação da temperatura do ar em
média é entre 21°C e 32°C, umidade relativa do ar, em média é superior a 70% e a
precipitação em média atinge pluviometria de 261mm (LUIZ, 2012). A Figura indica valores
igual e superior a 33,2ºC e inferiores ou igual a 25,7°C. Destaca-se a área representada pela
mancha urbana da cidade de Goiânia, cuja temperatura indicou temperatura de 30,2º°C e
superior/igual a 33,2°C.
Figura 03 - Temperatura aparente da superfície: município de Goiânia no dia 23 de janeiro de 2018

Fonte: IBGE (2021) e satélite Landsat 8, organizado pelos autores
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Na mancha urbana da cidade observa-se pequenas manchas ao longo dos canais
de drenagem, indicando temperatura aparente de superfície mais amenas e são as mesmas
que o mapa de uso e ocupação do solo nos mostra como resquícios de cobertura vegetal.
Além dessas feições, distingue-se no município o Parque Estadual Altamiro Mouro Pacheco,
que apesar de rodeada de infraestrutura urbana, pastagem e agricultura, apresenta
temperatura de superfície igual/inferior a 25,7ºC. É possível observar que as áreas
constituídas por pastagens e agricultura, situadas na periferia da cidade (principalmente as
mais próximas dos centros urbanos indicam temperatura aparente de superfície variando
entre 25,8ºC e 30,1ºC.
A Figura 4, indica a temperatura aparente da superfície no mês de abril/2018, período
considerado transição do período úmido para o período seco, em que a temperatura do ar
diária atinge valores entre 18ºC e 29,5°C e a umidade do ar, em média, indica índices entre
60% e 70% e a precipitação média pode atingir até 228mm, no respectivo mês (LUIZ, 2012).
A partir da referida Figura, é possível observar que a área mais densamente urbanizada do
município indica temperatura variando entre 27,2°C e 30,1°C, sobressaindo para esta mesma
área pequenas manchas isoladas com temperatura aparente da superfície com valores
variando entre 30,2°C e igual ou superior a 33,2°C. As áreas cuja cobertura indicam pastagens
e agricultura expressam temperatura aparente da superfície entre 25,8ºC e 27,1ºC. Destacase novamente a região com formação florestal do Parque Estadual Altamiro Moura Pacheco,
indicando temperatura aparente da superfície igual de 25,7°C ou inferior a este valor.
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Figura 04 - Temperatura aparente da superfície: município de Goiânia no dia 29 de abril de 2018

Fonte: IBGE (2021) e satélite Landsat 8, organizado pelos autores

A Figura 5 indica a temperatura aparente da superfície para o município referente ao
mês de julho/2018. Este período caracteriza-se pela “estiagem” na região de Goiânia,
momento normalmente caracterizada pela ausência de chuva, mas quando ocorre a média é
inferior a 5mm, a temperatura do ar indica variações entre 17ºC e 31ºC e, a umidade relativa
do ar, fica abaixo de 45% (LUIZ, 2012). A infraestrutura urbana apresenta temperaturas entre
27,2ºC e 30,1ºC, associada a pequenas manchas isoladas cuja temperatura indica o valor de
30,2ºC a 33,1ºC. Neste momento do ano, destaca-se as áreas de pastagem e agricultura
como as de maior temperatura aparente da superfície, situadas na periferia da área mais
densamente urbanizada, com valores entre 30,2ºC e 33,2 ºC, ou acima deste valor.
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Figura 05 – Temperatura aparente da superfície: município de Goiânia no dia 18 de julho de
2018

Fonte: IBGE (2021) e satélite Landsat 8, organizado pelos autores

A área do Parque Estadual Altamiro Moura Pacheco se mostra como uma das poucas
superfícies com temperaturas igual ou inferior à 27,1ºC, sendo o reservatório a única
superfície indicando temperatura inferior ou igual a 25,7ºC.
A temperatura aparente da superfície indicada a partir da Figura 6 é representativa do
mês de setembro/2018, período considerado um dos momentos mais críticos da seca na
região de Goiânia. Neste momento, a temperatura do ar apresenta variações diárias em média
entre 20ºC e 32ºC, a umidade relativa do ar atinge índices inferiores a 20%. O mês é
considerado como sendo de transição para o período chuvoso, sendo esperado, em média,
precipitação em torno de 50mm, contudo, a variabilidade interanual da precipitação pode
acarretar em ausência de chuva no mês de setembro, podendo este mês atingir até mais de
100 dias consecutivos sem precipitação.
Conforme pode ser observado a partir da Figura 6, a temperatura aparente da
superfície indica para a área mais densamente urbanizada e também aquelas constituídas

www.xivsbcg.com

ISSN: 2764 - 1805
782

por pastagens e atividade agrícola valores entre 30,2ºC e 33,2ºC, ou valores superiores a este
último valor. As áreas indicadas como sendo de cobertura vegetal indica variações da
temperatura aparente da superfície igual ou inferior a 25,7ºC e 30,1ºC. e se restringe a
pequenas manchas ou porções no município
Figura 06 - Temperatura de superfície do município de Goiânia no dia 4 de setembro de 2018

Fonte: IBGE (2021) e satélite Landsat 8, organizado pelos autores

Como afirma Mendonça (2007), a vegetação natural funciona como regulador natural
de umidade e temperatura, uma vez que as estruturas da cobertura natural atuam como
interceptadoras da radiação solar direta, diminuindo a quantidade de energia que iria aquecer
o ar no ambiente. Além de obstruir a radiação, as coberturas de matéria orgânica, juntamente
com as raízes, aumentam a eficiência do processo de infiltração da água, aumentando a
disponibilidade de água no ambiente. Com maior disponibilidade de água no ambiente,
aumenta os processos de evaporação e evapotranspiração, o que torna o ar da área menos
quente e seco. Já as feições urbanas, geram fluxos distintos de aquecimento do ar, uma vez
que o calor sensível, gerado pelas atividades antrópicas, é liberado para a atmosfera urbana.
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A variação temporal da temperatura aparente da superfície no município de Goiânia,
considerando os meses de janeiro, abril, julho e setembro do ano de 2018, confirma a estreita
relação entre a sazonalidade da umidade na fronteira atmosfera e superfície e a variação
espacial da temperatura da superfície, demonstrada na variação espacial da temperatura para
os respectivos meses analisados. Este aspecto permite inferir que os baixos níveis de
pluviometria, resultando numa menor disponibilidade de umidade no ambiente associada a
significativa queda da umidade relativa do ar, permite que a superfície apresente elevadas
temperaturas, principalmente quando se observa a variação da temperatura nos meses de
julho e setembro, em que há o predomínio de temperatura de superfície mais aquecidas.
A variação espacial da temperatura aparente da superfície associadas as menores
temperaturas estão, principalmente, associadas às superfícies com vegetação natural e são
observadas principalmente na porção nordeste do município e em pequenas manchas no sítio
urbano, que representam parques e cobertura natural ao longo da drenagem urbana,
indicando o efeito oásis (MENDONÇA, 2009) na amenização da temperatura da superfície.
Tal efeito é justificado pelo fato da maior capacidade de absorção da energia incidente sobre
a cobertura de vegetação natural, quando comparada com as áreas mais densamente
modificadas pela ação urbana.
As temperaturas mais elevadas estão relacionadas justamente às superfícies mais
densamente urbanizadas e as áreas de pastagem e agricultura, situadas na periferia da
mancha mais urbanizada da cidade. Foi constatado um padrão de aquecimento
centro/entorno com uma ilha de calor >33,2°C, sendo 7,5°C maior do que o entorno rural
menos urbanizado. O fato de as áreas de pastagem apresentarem temperatura de superfície
elevadas evidenciam o papel da respectiva cobertura na temperatura da superfície, pois
apresentam elevado albedo e baixa inércia térmica, conforme apontam Imamura-Bornstein
(1991 e Mendonça (1995)), do que é possível inferir o potencial de tais áreas no aquecimento
da atmosfera.

4. Considerações finais
Diante dos resultados obtidos neste trabalho, é possível inferir que a geotecnologia
constitui importante ferramenta no planejamento urbano, uma vez que relações entre o uso e
ocupação do território se relacionam diretamente com os campos térmicos, observados na
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superfície com potencial de influenciar a atmosfera e, assim, afetar a qualidade de vida da
população.
A variação temporal e espacial da temperatura aparente da superfície no município
de Goiânia permite inferir a importância do planejamento urbano considerando a dinâmica da
circulação secundária e terciária, ressaltadas a partir da análise sazonal. A partir da
representação espacial da variação da temperatura da superfície é possível inferir as áreas
mais aquecidas da cidade e assim, subsidiar ações visando a tomada de decisões
estratégicas, com o objetivo de favorecer a qualidade de vida da população urbana.
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GEOGRAFIA DAS CHUVAS INTENSAS NA CIDADE DO RECIFE-PE, BRASIL
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RESUMO
O presente estudo teve como objetivo investigar a dinâmica espaço-temporal da precipitação
e seus possíveis padrões em eventos extremos na cidade do Recife, Pernambuco, Brasil.
Para a análise foram utilizados dados de precipitação diária de 15 estações pluviométricas da
plataforma digital do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais
(CEMADEN) de 2018 a 2020, distribuídas em todo município. Delimitou-se os eventos
intensos de chuva utilizando um gráfico do box plot, que forneceu os valores mínimos, médios
e máximos de precipitação, e limitou o primeiro e terceiro quartis representando,
respectivamente, os limites de 25% e 75% da distribuição de frequência da série de dados.
Os dados foram interpolados posteriormente através da função Inverse Distance Weighting
(IDW) do Software Qgis 3.10. Em relação aos padrões espaciais da precipitação, as estações
localizadas na Zona Norte do Recife, nas áreas de morro, registraram os maiores volumes de
chuva tanto nos intervalos quartílicos, quanto nos dias extremos de precipitação da série
analisada.
Palavras-chave: Eventos extremos; Chuva; Recife.
ABSTRACT
The present study aimed to investigate the spatio-temporal dynamics of precipitation and its
possible patterns in extreme events in the city of Recife, Pernambuco, Brazil. For the analysis,
daily precipitation data from 15 pluviometric stations from the digital platform of the National
Center for Monitoring and Natural Disaster Alerts (CEMADEN) from 2018 to 2020 were used,
distributed throughout the municipality. The intense rain events were delimited using a box plot
graph, which provided the minimum, average and maximum precipitation values, and limited
the first and third quartiles, representing, respectively, the limits of 25% and 75% of the
frequency distribution of the data series. Then, the data were interpolated using the Inverse
Distance Weighting (IDW) function of the Qgis 3.10 Software. Regarding the spatial patterns
of precipitation, the stations located in the North Zone of Recife, in the hill areas, recorded the
highest volumes of rain both in the quartile intervals and in the extreme precipitation days of
the analyzed series.
Keywords: Extreme events, Rainfall, Recife.
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1. Introdução
O sítio urbano da cidade do Recife, localizado no litoral oriental da região Nordeste
do Brasil, é suscetível à ocorrência de intensos volumes diários de precipitação. Entre as
capitais da região, esta cidade apresenta os menores tempos de retorno para eventos
pluviométricos diários iguais ou superiores a 200 mm (SOUSA et al., 2016). Os impactos dos
grandes volumes de chuva podem ser distintos nas unidades da paisagem urbana, sendo
esperadas inundações e alagamentos na planície litorânea e movimentos de massa nos
declives dos Tabuleiros Costeiros (CORRÊA, 2006).
A caracterização recente dos eventos diários de chuvas, a partir de análises de
tendência, recorrência ou da dinâmica atmosférica, tem ampliado as possibilidades de
aplicação de uma gestão de riscos mais eficiente. Entre as contribuições sobre o tema
destacam-se os estudos de Souza e Azevedo (2012); SOUZA et al. (2012); Albuquerque et
al. (2013); Rabelo et al. (2017); Wanderley et al. (2018); Silva Júnior et al. (2020) e Guedes e
Silva (2020). Porém, o conhecimento a respeito desses eventos em séries temporais longas
é geograficamente limitado. A ampliação da rede pluviométrica na cidade do Recife ocorreu
a partir do ano de 2015, com a instalação de pluviômetros automáticos do Centro Nacional de
Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (CEMADEN).
O registro da pluviometria em uma rede mais ampla tem possibilitado o
desenvolvimento de investigações mais detalhadas acerca da interação entre os eventos de
chuva e os fatores geográficos da paisagem urbana. Nesse sentido, Anjos et al. (2020) ao
especializarem dados anuais de precipitação e indicaram a existência de relação entre a
distribuição espacial dos volumes de chuva com a direção dos ventos e o relevo. Acredita-se
que a concentração de maiores volumes de chuva em determinadas unidades de paisagem
do sítio urbano pode levar a consequências específicas como alagamentos, enchentesrelâmpago ou deslizamentos de encosta.
Diante destas premissas apresentadas, o presente estudo se propôs analisar a
geografia dos limiares de volumes diários de chuva na cidade do Recife, com o objetivo de
investigar a possibilidade de existência de áreas potencialmente mais ou menos suscetíveis
à ocorrência de eventos diários de chuvas intensas.
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2. Metodologia
2.1 Área de estudo
A presente pesquisa teve como área de estudo o município de Recife, capital do
estado de Pernambuco, que corresponde a maior área urbana do estado e, segundo o IBGE
(2020), apresenta uma população estimada em 1.653.461 habitantes.
Foi realizada uma coleta de dados horário de precipitação na plataforma digital do
Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (CEMADEN) entre os
anos de 2018 e 2020, uma vez que há para esses anos uma distribuição espacial satisfatória
dos postos pluviométricos. Apenas os dados da Várzea para o mesmo tempo de coleta, foram
obtidos da estação pluviométrica do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), de modo que
pudesse ser feita uma análise espacial completa do município e os dados do CEMADEN para
essa estação se encontravam incompletos.
Esses dados foram organizados em formato diário com a utilização de planilhas
eletrônicas. Os dados foram coletados de 15 postos pluviométricos distribuídos na área
territorial do município do Recife como é possível observar na figura 1 abaixo.
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Figura 1 - Mapa altimétrico das estações pluviométricas distribuídas no município
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A maior parte do sítio urbano do Recife está assentado sobre uma planície flúvio
marinha como evidencia Souza, Corrêa e Silva (2017), a qual é circundada por morros que se
elevam a até 150 m acima do nível do mar (Figura 1). A maioria das estações pluviométricas
localizadas na Zona Norte do Recife (Dois Unidos, Nova Descoberta, Campina do Barreto,
Córrego do Jenipapo e Morro da Conceição) estão instaladas próximas às áreas de morros e
encostas, com exceção de Torreão, situada mais próxima do centro da cidade e das estações
de Santo Amaro, Centro do Recife e Boa Vista. Estas últimas estão em áreas mais rebaixadas
da cidade, inseridas na planície do Recife, que apresenta topografia plana. Na Zona Sul, as
estações do Pina, Imbiribeira e Areias estão inseridas na planície, já as estações do Ibura e
Alto da Bela Vista estão localizadas em áreas de morro. Na Zona Oeste, há uma única
estação, a da Várzea, que se encontra na planície flúvio marinha, mas nas proximidades do
compartimento de um planalto litorâneo rebaixado (SOUZA; CORRÊA; SILVA, 2017).
Em relação às características socioeconômicas do município, é importante ressaltar
que os bairros mais vulneráveis, onde predominam assentamentos precários, estão situados
nas áreas de morros, como é possível observar na pesquisa realizada por Souza et al. (2014),
afirmando que esses locais também concentram a maior quantidade de habitantes dentro do
espaço urbano. As áreas de mais elevado padrão financeiro estão centradas na planície flúvio
marinha, especificamente, na margem esquerda do rio Capibaribe e ao longo da linha de
costa, na zona sul do município. Em ambas as unidades de paisagem (planícies e morros)
ocorrem impactos decorrentes dos eventos mais intensos de chuva. Logo, a caracterização
dos extremos de chuva, a partir de uma abordagem geográfica, deve incorporar os fatores
socioeconômicos que compõem as paisagens urbanas.

2.2 Procedimentos metodológicos
A delimitação dos eventos intensos de chuva ocorreu através da análise de box plot.
Este tipo de gráfico fornece os valores mínimos, medianas, máximos representados por um
retângulo que limita o primeiro e o terceiro quartil, os quais representam, respectivamente, os
limites de 25% e 75% da distribuição de frequência da série de dados. Essa abordagem
considerou os limiares dos outliers para os eventos intensos de chuva, com base na
metodologia de Oliveira e Galvani (2017) para caracterização dos eventos extremos diários
de chuva.
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Foram considerados para a análise das séries de dados apenas os valores de chuva
iguais ou superiores a 1 mm, seguindo recomendação de dos Santos e Galvani (2019). Optouse pela aplicação de do box plot para descrição estatística da série completa, em cada posto
pluviométrico, e, em seguida, apenas para os outliers, com objetivo de descrever os valores
relativos aos eventos intensos.
Em seguida, os dados do box plot foram interpolados através da função Inverse
Distance Weighting (IDW) do Software Qgis 3.10. Desse modo, foram identificados e
caracterizados os padrões espaciais dos eventos intensos de chuva na cidade do Recife.
Os dois maiores eventos de chuva da série temporal foram caracterizados. Para isso,
foram interpolados os valores diários de chuvas registrados em 24h para os dias 13/06/2019
e 24/07/2009, a fim de investigar, a partir destes casos específicos, a existência de padrões
de distribuição espacial das chuvas no município.

3. Resultados e discussão
A partir da análise espacial dos limites dos valores de precipitação diária mínima,
máxima e dos respectivos quartis, percebeu-se a existência de uma diferenciação espacial
para cada intervalo.
Em relação aos valores mínimos, as menores quantidades precipitadas ocorreram
com maior predominância na porção oeste e no litoral sul do município. As estações que
estavam em áreas mais elevadas na porção norte do município apresentaram os maiores
valores de precipitação dentro dessa categoria, como Nova Descoberta (37,1 mm) e Morro da
Conceição (28,5 mm). A estação pluviométrica do bairro da Boa Vista - localizada na planície
e caracterizada por apresentar alta densidade de edificações verticalizadas - registrou o
segundo maior valor (28,8 mm). Quando analisado o quadro 1, vê-se que os valores para
essa categoria, variaram entre 24,1 mm (Imbiribeira) e 37,1 mm (Nova Descoberta).
A respeito dos intervalos quartílicos, apresentados na figura 2, o 1° quartil teve uma
maior homogeneidade espacial em grande parte da planície do município. As estações do
Pina (28,3 mm), Santo Amaro (29,2 mm) e Campina do Barreto (27,9 mm) registraram os
menores valores, os quais variaram de 27,9 a 41,7 mm. As estações que registraram os
maiores valores nessa categoria foram: Nova Descoberta (41,7 mm), Boa Vista (35,9 mm) e
Ibura (34,9 mm).
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Figura 2 - Interpolação dos limiares determinados pelo box plot referentes aos valores de precipitação
diária mínimos, 1° quartil, 2° quartil, 3° quartil, máximos no município de Recife

Fonte: Cemaden e IBGE. Organizado pelos autores.

No que diz respeito aos valores do 2° quartil, os menores valores concentraram-se
na faixa litorânea de Recife, embora a estação da Várzea (no oeste do município) também
tenha apresentado um dos menores valores. Seguindo o mesmo padrão dos limites quartílicos
anteriores, as estações localizadas mais ao norte do município, concentraram os maiores
valores nessa categoria. Os maiores valores foram registrados em Nova Descoberta (49,9
mm), Boa Vista (45,6 mm) e Córrego do Jenipapo (45,5 mm). Os menores valores do 2° quartil
foram registrados em Santo Amaro (33,7 mm) e no Pina (34,9 mm).
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No que se refere aos intervalos de precipitação do 3° quartil, a porção nordeste do
município de Recife apresentou os maiores valores. Os limites dentro do município variaram
de 72,1 mm no posto pluviométrico de Nova Descoberta a 48,8 mm, na Imbiribeira.
Sobre os valores máximos de precipitação apresentados na figura 2 e no quadro 1,
percebeu-se um padrão espacial de maior concentração das chuvas mais intensas na porção
norte do município. Contudo, nesse aspecto algumas estações que apresentaram menores
valores em outros intervalos analisados, nessa categoria, apresentaram os maiores valores,
como Areias (104,4 mm) e Pina (103,5 mm). Outra questão que merece destaque é que,
embora algumas estações pluviométricas tenham apresentado médias de chuva anuais mais
baixas entre as demais, estas podem ser suscetíveis a ocorrência de eventos de elevados
valores máximos de precipitação diária. Essa diferença fica evidente quando Anjos et al.
(2020) identificaram que a estação pluviométrica localizada no bairro do Pina apresentava
uma das menores quantidades anuais de precipitação.
Outro aspecto é que a estação localizada em Campina do Barreto apresentou um
dos menores valores entre as categorias de valores mínimos, 1° e 2° quartil. Essa estação
pluviométrica foi caracterizada pelo seu baixo valor de precipitação anual no estudo elaborado
por Anjos et al (2020).
A estação pluviométrica localizada no bairro de Nova Descoberta foi a que
apresentou os maiores valores até o 3° quartil. Esta estação localiza-se em uma área de alta
densidade populacional e de concentração de edificações no seu entorno. É importante
ressaltar que esta estação está próxima aos declives das encostas dos Tabuleiros Costeiros,
com cotas altimétricas de aproximadamente 70 metros.
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Quadro 1 - Valores máximos e mínimos de precipitação e do intervalo do 1° ao 3° quartil
Estações

Mínimo

1°Q

2°Q

3°Q

Máximo

Areias

26,4

29,9

41,2

61,15

104,4

Pina

25,77

28,38

34,99

61,17

103,54

Nova Descoberta

37,11

41,79

49,92

72,11

99,98

Torreão

28,06

30,14

39,4

57,8

99,18

Dois Unidos

27,38

30,04

42,51

67,47

97,64

Córrego do Jenipapo

25,61

34,04

45,5

66,8

96

Alto da Bela Vista

27,8

30,7

39,67

58,3

91,16

Boa Vista

28,8

35,9

45,6

67,5

85,8

Morro da Conceição

28,58

34,51

41,79

59,48

85,47

Campina do Barreto

24,25

27,99

35,95

62,16

84,01

Santo Amaro

26,2

29,22

33,73

62,83

83,64

Porto

27,8

31,45

38,1

58,75

81

Ibura

28,49

34,94

41,12

51,57

75,53

Várzea

26,6

29,55

38,6

50

75

Imbiribeira

24,14

30,93

35,89

48,86

71,31

Fonte: Cemaden. Organizado pelos autores.

Quando analisados os mapas dos dois dias com maior precipitação ao longo da série
analisada, percebe-se que há semelhanças quanto à concentração espacial dos maiores
valores de chuva nos referidos dias. No dia 13 de junho de 2019 (FIGURA 3), embora existisse
um padrão espacial de maiores quantidades precipitadas no norte do município, a estação
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pluviométrica que apresentou maior quantidade precipitada foi a do Centro do Recife (230
mm), seguido de Dois Unidos (210,5 mm) e Morro da Conceição (210,2 mm).
Figura 3 - Mapa de precipitação no dia 13 de junho de 2019 em Recife
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Outro aspecto é que a estação de Nova Descoberta - caracterizada pelos seus altos
valores nos respectivos intervalos estudados - não apresentou índice de chuva (176,6 mm)
equivalente aos máximos registrados no dia. As estações que apresentaram os menores
valores nesse dia foram a Várzea (153,2 mm) e Santo Amaro (152 mm). É importante destacar
que essas duas estações apresentam características espaciais diferentes e com distância de
aproximadamente 9 km, entre elas. A Várzea é caracterizada pelo seu alto índice arbóreo no
entorno e pela presença de edificações pouco verticalizadas. Por outro lado, o posto de Santo
Amaro está localizado na porção central do município e é caracterizada pelo alto fluxo de
transporte e pessoas com presença de edificações verticalizadas. Considerando a diferença
de precipitação dentro do município, os valores chegaram a aproximadamente 80 mm, em um
dia.
Em relação ao dia 24 de julho de 2019, as estações pluviométricas que registraram
os maiores valores estavam localizadas nos bairros de Dois Unidos (181,5 mm), Torreão
(152,6 mm) e Córrego do Jenipapo (150,5 mm). As estações pluviométricas que apresentaram
os menores valores localizam-se nos bairros da Imbiribeira (81,2 mm), Areias (72,6 mm) e
Ibura (70,8 mm). Em termos de padrões espaciais, percebe-se que a porção norte do
município concentra os maiores valores de precipitação, se comparada com a porção sul e
oeste de Recife. Essas observações podem ser confirmadas na figura 4 que mostra o mapa
de precipitação para o referente dia. A diferença de valores dentro do município foi de mais
de 100 mm, o que torna esse valor extremamente considerável para um dia.
De modo geral, percebe-se que embora existam alguns padrões espaciais na
distribuição espacial da precipitação em dias chuvosos, algumas diferenciações entre os dias
levantam algumas hipóteses do que podem estar relacionadas a esse fenômeno. Nascimento
et al (2018) verificaram que a direção dos ventos do sistema atmosférico atuante num
determinado dia pode direcionar as nuvens e consequentemente as maiores quantidades
precipitadas para uma região do município. Associado a isso, a orientação das encostas - se
for perpendicular a direção dos ventos - pode receber mais umidade resultando em maiores
precipitações. Os autores perceberam que no dia 24 de julho de 2017, os ventos que atuaram
na precipitação em Recife eram predominantemente de leste e este-sudeste. Tal efeito fez
com que a porção norte do município - com morros cuja orientação das vertentes
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predominante é sul e sudeste - não recebesse tanta umidade no dia analisado, se comparada
com as regiões de morros com orientações das vertentes para leste.
Figura 4 - Mapa de precipitação no dia 24 de julho de 2019 em Recife
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4. Considerações finais
A investigação da precipitação para a série temporal analisada demonstrou um
padrão espacial de maior concentração das chuvas para as estações localizadas na Zona
Norte do município do Recife. Essa tendência se estendeu para todos os intervalos quartílicos
analisados através do gráfico do box plot, em que do 1° ao 3° quartil as estações mais ao
norte expressaram os maiores valores. A estação localizada no bairro de Nova Descoberta
apresentou os maiores valores dentre todas as estações em todos os intervalos quartílicos.
Percebeu-se também que, embora as estações localizadas mais ao norte do
município, tenham apresentado maiores valores nos intervalos do 2° e 3° quartil, como Nova
Descoberta, Campina do Barreto e Morro da Conceição, algumas estações localizadas na
Zona Sul, como Areias e Pina na categoria de máximos valores, foram as que se destacaram.
Outra questão é que, mesmo algumas estações apresentando valores baixos em relação às
médias de chuva anual, estas podem estar mais vulneráveis à ocorrência de eventos diários
extremos.
A análise dos dias com maiores volumes de precipitação ao longo da série temporal
demonstrou que embora exista um padrão espacial de concentração das chuvas, já que as
estações situadas na Zona Norte são as que apresentam em todos os intervalos estudados
maior quantidade de precipitação, algumas estações, como a do Centro do Recife e a de
Torreão se destacaram entre as que apresentaram os valores máximos diários de chuva nos
dias em que ocorreram os maiores eventos extremos.
Algumas hipóteses levantadas diante as diferenciações encontradas é a de que a
direção dos ventos do sistema atmosférico atuante em determinado dia pode direcionar as
nuvens e consequentemente as maiores quantidades precipitadas para uma região do
município. Além disso, os autores identificaram que a orientação das encostas pode ser um
fator considerável, visto que se for perpendicular a direção dos ventos, pode receber mais
umidade resultando em maiores precipitações.
Portanto, os resultados encontrados reforçam a susceptibilidade do município aos
eventos extremos de precipitação, e a necessidade de entender suas diferenciações e
padrões espaciais, devendo ser aspecto importante no planejamento territorial a fim de
minimizar possíveis impactos, principalmente em áreas mais vulneráveis.
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AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DO AR NOS TERMINAIS INTEGRADOS DE
ÔNIBUS DA CIDADE DE RECIFE E SEU AR CIRCUNDANTE NAS ÁREAS
URBANAS
TAMIRES GABRYELE DE LIMA MENDES 1
TÂNELLY NERIAH SANTOS 2
LILLIAN SOUZA DOS ANJOS3
RESUMO
O desenvolvimento urbano desordenado tem causado muitos transtornos nos principais
centros urbanos, principalmente os que afetam na qualidade de vida da população local como
a redução do conforto ambiental e no aumento de poluentes do ar. As políticas públicas
voltadas para o meio ambiente estão cada vez mais procurando a mitigação desses efeitos,
porém poucas ações de fato são feitas e aplicadas. Este trabalho tem como objetivo avaliar a
qualidade do ar, a partir do material particulado (MP) em dois terminais integrados (TIS)
inseridos em morfologia urbana e bairros diferentes da cidade do Recife. Os terminais foram
elaborados para facilitar a movimentação dos indivíduos que precisam se deslocar
diariamente pela Região Metropolitana do Recife (RMR). Contudo, a qualidade do ar nesses
locais ainda é desconhecida por falta de monitoramento e a ineficiência das políticas públicas
ambientais. Com a utilização de um medidor de partículas com sensor acoplado de
temperatura e umidade do ar portátil. Os resultados mostraram que as concentrações de MP
detectados nos dias monitorados obtiveram índices que não ultrapassam as normas
permitidas, entretanto, foi identificado que os obstáculos naturais e artificias interferem na
concentração e dispersão do MP, em conjunto com as variáveis climáticas que alteram o teor
quantitativo também.
Palavras-chave: Clima urbano; Poluição do ar urbana; Material particulado.
ABSTRACT
The disordered urban development has caused many disturbances in the main urban centers,
mainly those that affect the quality of life of the local population, such as the reduction of
environmental comfort and the increase of air pollutants. Public policies aimed at the
environment are increasingly seeking to mitigate these effects, however few actions are
actually taken and applied. This work aims to evaluate air quality, from particulate material
(PM) in two integrated terminals (TIS) inserted in urban morphology and different
neighborhoods in the city of Recife. The terminals were designed to facilitate the movement
of individuals who need to travel daily in the Metropolitan Region of Recife (RMR). However,
the air quality in these places is still unknown due to the lack of monitoring and the inefficiency
of public environmental policies. With the use of a particle meter with attached sensor of
temperature and humidity of the portable air. The results showed that the PM concentrations
detected on the monitored days obtained indexes that do not exceed the permitted norms,
1
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however, it was identified that the natural and artificial obstacles interfere in the PM
concentration and dispersion, together with the climatic variables that alter the quantitative
content. also.
Keywords: Urban climate; Urban air pollution; Particulate material.

1. Introdução
A poluição do ar é considerada uma grande adversidade nas grandes áreas urbanas,
pela exposição da população a partir da concentração de poluentes, pelas emissões de
trafego ou industrial. Os poluentes são emitidos de fontes antropogênicas ou naturais, com
formação secundária por reações químicas e fotoquímicas. No setor de transportes em
particular exercem uma função importante no deslocamento diário, porém prejudicial a saúde,
a depender da concentração de poluentes (Khreis et al., 2016).
Na Região Metropolitana do Recife (RMR), por exemplo, o quantitativo de veículos
automotivos aumentou notavelmente nos últimos anos, sendo o maior aumento no município
do Recife (DENATRAN, 2015). A frota veicular em centros urbanos aumentou
exponencialmente nos últimos anos, A cidade de Recife, possui uma população de cerca de
1.653.461 de habitantes (IBGE, 2020).
O desenvolvimento da frota veicular tornou-se uma das principais fontes de poluição
do ar, a frota de veículos do Estado em 2018 foi de 2.897.781 contabilizando carros, motos,
caminhões e ônibus, sendo metade automóvel, no qual Recife contribui no total de 684,660
veículos (IBGE, 2018). O aumento da população, junto com o desenvolvimento do setor
automobilísticos na economia e a deficiência na condição do transporte público, facilitou o
crescimento das frotas veiculares nessa cidade.
A RMR apresenta o Sistema Estrutural Integrado (SEI) que é voltado para o
transporte coletivo e apresenta uma configuração espacial com a distribuição de Terminais de
Integração. De acordo com a Grande Recife (2012) esse sistema é uma forma de facilitar a
mobilidade e diminuir o custo com transportes, mas acaba trazendo alguns transtornos para
a população como: terminais congestionados, um crescente aumento no tempo de viagem,
aumento na espera do ônibus nos terminais ocasionados pelos congestionamentos de carros
no tráfego e estrutura desconfortável para população.
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Os terminais integrados ficam inseridos em áreas urbanas com grandes obstáculos
como casas, prédios, e vegetações, e além do mais existe a interferência de fatores
meteorológicos como temperatura, umidade e direção/intensidade do vento. Todos esses
aspectos influenciam na qualidade do ar local, a partir das propriedades aerodinâmicas da
atmosfera como o MP. Há, portanto, uma necessidade de adaptar as cidades para melhorar
a qualidade do ar e, assim, incorporar e melhorar as ações de politicas públicas como no
planejamento urbano e ambiental.

1.1 Objetivo
Este trabalho tem por objetivo avaliar a qualidade do ar e a influência das variáveis
climáticas e fatores geoambientais e geourbanos na concentração de MP nos terminais
integrados do Recife e seu entorno.

2. Revisão Bibliográfica
As variáveis causadas pelo avanço urbano interferem em todos os subsistemas do
Sistema Clima Urbano (SCU) (MONTEIRO, 1976). O sistema físico-químico devem levar em
consideração alguns parâmetros meteorológicos vento (direção e velocidade); temperatura e
umidade entre outros (VIEIRA, 2009). Todas as observações sobre poluentes devem levar
em consideração esses parâmetros individualmente ou reunidos para a quantificação de
poluição do ar.
De acordo com Ynoue et al. (2017) em relação à sua origem os poluentes
atmosféricos podem ser classificados em dois grupos poluentes primários os quais são
diretamente emitidos por uma fonte na atmosfera como os particulados, dióxido de enxofre,
monóxido de carbono, óxidos de nitrogênio e hidrocarbonetos. E os secundários formados na
atmosfera, através de reações químicas entre poluentes primários e constituintes naturais da
atmosfera como Ozônio e trióxido de enxofre. Para estabelecer as normas de concentrações
de uma determinada cidade utilizam a resolução do CONAMA nº 491/2018, que determina os
métodos de amostragem e análise, para os quais foram estabelecidos padrões de qualidade
do ar, são: dióxido de enxofre (SO2), Partículas Totais em Suspensão (PTS) ou material
particulado em suspensão (MPS), material particulado inalável (MP10); fumaça (FMC);
monóxido de carbono (CO); ozônio (O3);dióxido de nitrogênio (NO2) (BRASIL, 1990).As
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concentrações de poluentes atmosféricos poderão afetar a saúde, a segurança e o bem-estar
da população. Para cada poluente quantificado é calculado um índice. O índice obtido para
os concentradores de poluente no ar recebe uma qualificação classificada em boa, regular,
inadequada, má e péssima. O poluente MP são os que mais ocorrem diariamente e pelo
padrão de qualidade do ar as médias de 24 horas, só podem ser ultrapassados apenas uma
vez ao ano (CONAMA, 1990; CETESB, 2013). Esse grupo dito tradicional tem sido objeto de
várias pesquisas por prejudicar a atmosfera, a vegetação e a saúde humana.
A definição de MP conforme YNOUE et al (2017,p.122) “é um conjunto de poluentes
constituídos de poeiras, fumaças e todo tipo de material na fase líquida ou sólida que se
mantém suspenso na atmosfera por causa do seu tamanho pequeno”. Quanto a sua formação
pode ser de fonte antrópica, natural, fontes primárias e secundárias. Essas partículas se
diversificam a partir da sua forma, morfologia, tamanho e composição química. Quanto menor
for o seu diâmetro mais prejudicial a saúde exemplo partículas menor que 100 μm
(micrômetro) que inclui poeiras, fumaças e aerossóis emitidos na atmosfera de diversas
maneiras. As partículas grossas (>10 μm) são retidas nas vias superiores do aparelho
respiratório enquanto que as menores podem atingir os alvéolos pulmonares (VIEIRA,2009).
O tamanho da cidade influencia na quantidade de fontes de poluentes, isto é, o
aumento de veículos e indústrias. Além disso, as características diversas como as
geoambientais (geomorfologia, relevo, clima, hidrografia e vegetação) e as geourbanas
(densidade de construção e uso do solo) facilitam ou impedem a concentração e dispersão
dos poluentes (ALVES; MARIANO, 2016). Nesse pressuposto existe uma ligação entre a
morfologia urbana e a qualidade do ar nos diversos ambientes. As áreas urbanas recebem
contribuição diária de emissões dos veículos motorizados que cooperam para a poluição do
ar, principalmente ao nível das ruas que compõem os bairros.

3. Metodologia
A metodologia desse trabalho consistiu em uma revisão bibliográfica sobre a
temática, obtenção e seleção dos dados de temperatura do ar e umidade a partir de ponto fixo
nos terminais com o medidor de partículas. Para o presente estudo foi selecionado o município
de Recife (Figura 01).
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Figura 01 - Localização da área de estudo, destacando a cidade do Recife e a distribuição dos TIS.

Fonte: Elaborado pelos os autores (2020).

A cidade do Recife, capital do estado de Pernambuco, está localizada às margens
do Oceano Atlântico e no litoral do Nordeste brasileiro, mais precisamente no centro leste da
região. A cidade está situada na latitude 8° 03´ 14” S e na longitude 34° 52’ 51” O, estando
uma considerável parte de mancha urbana situada sobre uma planície flúvio-marinha. Sua
altitude média é de apenas 4 metros acima do nível do mar, compreendendo uma área de
218 Km² (CORRÊA, 2006). A área territorial é composta de morros (67,43%), de planícies
(23,26%), e de zonas aquáticas (9,31%) (PREFEITURA DO RECIFE, 2017).
A coleta ocorreu das 07h30 às 18:00h, com medições a cada 30 minutos tanto do
MP como da temperatura e umidade com a utilização do equipamento INSTRUTEMP,
contador de partículas de marca DT-9880 (tabela 01). Totalizando onze horas de observação
e de registro onze amostras por ponto/local diário. Nos intervalos, aconteceram as
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observações nos TI como: aumento ou diminuição do fluxo de ônibus, aglomeração de
pessoas e até a dinâmica do tempo como direção/intensidade do vento.
Tabela 01 - Equipamentos utilizados no in loco.
Ilustração

Fonte: Instrutherm, 2019

Fonte: Elaborado pelos autores (2021).

Os dados foram coletados no mês de março considerado como estação seca, não
ocorrendo simultaneamente, porém houve a preocupação de serem dias com tempo estável.
Para as instalações dos pontos fixos dentro dos terminais, foi futilizado um tripé, para que o
equipamento ficasse no nível dos passageiros, numa altura de 1,50 metros, ou seja, a altura
média em que as pessoas respiram. Nóbrega et. al (2016) afirmam que a altura ideal de 1,5m
e 2 m acima do solo é considerada ideal para captar dados fiéis no ambiente. Os pontos foram
distribuídos de acordo com os perfis particulares de cada local (Tabela 02).
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Tabela 02 - Resumo das características dos Terminais integrados do Recife.
T.I

LOCAIS

CLASSIFICAÇÃO

Área com casas e

TRA

T.I

indústrias,próximo

Macaxeira

a Reserva

GOOGLE EARTH EM 3D

Ecológica da Mata
Ponto 1

de Dois Irmãos em
fragmento de mata
Atlântica .Com alta
circulação de
veículos por causa
da BR-101.
OCE

T.I Joana

Casas e alta

Bezerra

densidade urbana
próxima ao Rio

Ponto 2

Capibaribe e
resquícios de
mangues

Legenda:
TRA – Locais com intenso tráfego de veículos,inclusive de ônibus e caminhões.
OCE – Locais próximos do oceano.

Fonte: Elaborado pelos autores (2021).

Após a coleta das amostras de MP, todos os dados e resultados foram tratados por
meio do software Microsoft Office Excel Versão 2010. Foi necessário utilizar equações para
conversão dos quantitativos dos MP de diâmetros 0,3µm, 0,5µm, 1,0µm, 2,5µm,
5,0µm e 10µm para encontrar a massa g/m³ e logo em seguida, em concentração por µg/m³.
As equações utilizadas são apresentadas por Santos (2014) e Santos (2001). Todos esses
tratamentos aritméticos foram possíveis com o software já citado acima.
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Admitindo que o solo é formado basicamente por quartzo, mica, argilas, feldspato e
silicatos coloidais, considera-se, portanto que sua densidade é 2,65g/cm³.Portanto, adotasse
também de forma geral que todas as partículas são de formato esférico. Para classificar a
concentração do MP encontrado nos períodos, após o tratamento dos dados obtidos, foram
utilizadas as classificações utilizadas pela CETESB (2013), que interpreta a resolução do
CONAMA 491/18 para MP e atribui o índice geral de qualidade do ar como demonstra a
(tabela 03).
Para validação das amostragens do MP, foi utilizado o recurso Nullscholl, que
monitora os ventos em tempo real, em nível global e local. Sua visualização é semelhante à
do Google Earth. Com este recurso, é possível situar no mapa a localidade desejada a partir
de suas coordenadas geográficas e em seguida sua temperatura, velocidade do vento e
atuação do MP no dia e hora desejada. Para as medições das direções e predominâncias dos
ventos para o dia de amostragem de cada ponto/local, optou-se por utilizar os dados da
estação convencional do INMET.
Tabela 03 – Índice Geral de Qualidade do Ar (IQA).

Fonte: CETESB (2013).

4. Resultados e discussão
Os resultados foram avaliados a partir dos atributos diferenciados dos terminais e
seu entorno como o tipo de construção e obstáculos que margeiam os locais, condições
topográficas, condições meteorológicas e processo de remoção e deposição de poluentes.
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Essas características serão os atributos norteadores nas análises para o entendimento da
dinâmica da poluição do ar nos TIS.
O TI da macaxeira que é um dos mais movimentados da RMR, recebe diariamente
cerca de 52 mil usuários. No seu entorno, existem barreiras naturais e antrópicas, como
morros, Reserva Ecológica da Mata de Dois Irmãos (REMDI) em fragmento de mata Atlântica
e algumas indústrias. É um ponto de muita locomoção da população estudantil, trabalhadores
e idosos para Universidade Rural Federal de Pernambuco (UFRPE), a Universidade Federal
de Pernambuco (UFPE) e o Hospital das clínicas. Na figura 02 as condições meteorológicas
como a temperatura demostra que a máxima do dia ocorreu às 14h, com 35,4 °C, e a segunda
máxima chegou a 35 °C no horário da tarde, às 12h, horários críticos de altas temperaturas e
que geram desconforto térmico. A umidade relativa do ar varia entre máxima de 64,5% e
mínima de 57,5% em horário respectivo, de 10h e 14h, porém suas condições não são de
alerta para a saúde.
Figura 02 – Condições meteorológicas temperatura, umidade e direção/
intensidade do vento

Fonte: Elaborado pelos autores (2021).

O resultado para a direção dos ventos (Figura 02) indica predominação a Nordeste
(NE) e a Norte-Nordeste (NNE). Suas maiores velocidades atingem entre 2,10m/s a 3,60 m/s,
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o qual é classificado como vento leve à fraco. A coleta do MP no local (figura 03.A), percebese que a maior concentração deu-se durante a manhã, isso devido aos elementos
meteorológicos capazes de dispersar os poluentes estarem com pouca intensidade, além do
fluxo de trânsito nesse momento ser intenso, pois há deslocamento dos moradores do bairro
para suas atividades diárias de trabalho e/ou estudos.
Figura 03 – Coleta do MP no local 03.A, Conversão do MP 03.B e dados do Nullscholl 03.C.

B
)

A
)

C
)

Fonte: Elaborado pelos autores (2021).

A concentração de MP convertida (figura 03.B) nesse dia é de 7,66 μg/m³ para todas
as horas amostradas, isso que dizer que aplicando à tabela do índice de qualidade do
CETESB com base na resolução do CONAMA, o local encontra-se em condição geral de
qualidade do ar “Boa”. As concentrações por horário dos dados retirados do aplicativo
Nullscholl (figura 03.C) referente a Recife é possível perceber que no horário de pico a tarde
às 17:00 h e 18:00h as concentrações já convertidas pelo aplicativo são menores que nos
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outros horários e a intensidade do vento é alta com 3,9 m/s. Mantendo uma constante no
período da tarde tanto do MP, como da velocidade do vento. Na análise meso o índice de
qualidade do ar, tanto o local como Recife encontram-se com condição geral de qualidade do
ar “Boa” em todos os horários. Apontando o mesmo índice validando os dados convertidos.
Nesse terminal, classificado como TRA, há um grande fluxo de trânsito por causa da
BR-101 e é um local com uma topografia elevada e algumas barreiras artificiais que dificultam
o escoamento do vento no entorno. Durante todo o período do dia da coleta, o céu
permaneceu firme e estável.
Considerando o atributo de vegetação pela reserva de mata atlântica de alta
predominância no local, podemos correlacionar os elementos de temperatura e umidade do
dia com o acúmulo de MP. A vegetação está associada a alguns benefícios na urbanização
como regulador térmico e filtro de poluentes atmosféricos. Esse é o fator limitante para a
concentração e dispersão de MP do local, dependendo do mecanismo estomático, que tem
como função a abertura e fechamento dos poros. Dessa maneira, ao correlacionar os fatores
externos aos dados coletados de temperatura e umidade do local, com médias,
respectivamente, de 34,1°C e 60,1% UR, indicam que o aumento de temperatura de 25-30°C
favorece à abertura do estômato das folhas. Entretanto, acima dessa temperatura de 30-35°C,
causa um estresse térmico (PEIXOTO, et. al.,2020). As condições externas foram mais
afetadas, no caso a temperatura e umidade, por causa da vegetação, que contribuíram para
o acúmulo de MP, pois esses fatores vão interferir no fechamento dos poros sendo um local
de acumulação de poluentes por estresse térmico pela vegetação e a morfologia urbana seria
um outro atributo para o acúmulo local . O relevo da área tem em média de 9 a 67 metros de
barreira natural como os morros com amplitude alta e baixa e as artificiais se encaixam nos
conjuntos de edificações da Zona Norte
No terminal de Joana Bezerra, os resultados se coincidiram com a realidade
das barreiras naturais que está inserido o TI. Sendo a principal via entre as zonas norte e sul
do Recife, sendo um dos principais terminais do SEI. O terminal possui 11 linhas que
transportam aproximadamente 41 mil usuários por dia. O terminal é de grande extensão com
ligação para o metrô, próximo ao oceano, e o seu entorno se compõe por corpos hídricos,
estando próximo ao Parque dos Manguezais, com casas e fluxo de automóveis leves. Nas
condições meteorológicas (Figura 04), a temperatura demostra que a máxima do dia ocorreu
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às 13h, com 33,0°C, e a segunda máxima chegou a 32,9°C, às 12h, horários críticos de altas
temperaturas e que geram desconforto térmico. A umidade relativa do ar varia entre máxima
de 70,5% e mínima de 62,8% em horário respectivo, de 08h30 e 13h30, porém suas condições
não são de alerta para a saúde.
O resultado para a predominância da direção dos ventos (Figura 04) indica
predominação a Norte-Nordeste, suas maiores velocidades atingem entre 2,10m/s a 3,60 m/s
o qual é classificado como vento leve a fraco.
Figura 04- Condições meteorológicas temperatura, umidade e direção/
intensidade do vento

Fonte: Elaborado pelos autores (2021).

A coleta do MP local (figura 05.A) apresentaram altos picos de concentração ao longo
dos dois turnos. Na conversão do MP (figura 05.B) o índice geral para o dia com base na
resolução do CONAMA indicou qualidade do ar “Boa” e junto à análise a partir do aplicativo
Nullscholl (figura 05.C) apontou o mesmo índice validando os dados convertidos. Dos dados
coletados no local (figura 05.A), percebe-se que as concentrações permanecem nos dois
turnos manhã e tarde com picos intensos às 09:30h ,12:30h e 13:30h e 17:30 sendo horários
considerados de pico. É o terminal como mais fluxo de ônibus, passageiros e ambulantes. À
conversão de MP do TI (05.B) como média para todas as horas amostradas do local nesse
dia é de 3,84 μg/m³, isso que dizer que aplicando à tabela do índice de qualidade do CETESB
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com base na resolução do CONAMA o local encontra-se com condição geral de qualidade do
ar “Boa”.
Figura 05 – Coleta do MP no local 05.A, Conversão do MP 05.B e dados do Nullscholl 05.C.

B
)

A

)

C
)

Fonte: Elaborado pelos autores (2021).

As concentrações por horário dos dados retirados do aplicativo Nullscholl referente a
Recife é possível perceber que a intensidade fica maior no horário das 12:00h às 17:00h. O
vento manteve uma constante no período da tarde com a intensidade de 3,9 a 5,3 m/s
considerado brisa leve a fraca. Na análise meso o índice de qualidade do ar, tanto do
microambiente, como Recife encontram-se em condição geral de qualidade do ar “Boa” em
todos os horários.
Por causa da localização do TI próximo à área do litoral, com ação de dispersão de
MP. Esse local foi classificado como OCE, próximo de corpos hídricos como mar, rios e
manguezais. As observações do dia da coleta apresentam características próprias do TIJB.
Os ônibus circulam constantemente, em razão de ser a principal via entre as zonas norte e
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sul do Recife. É importante ressaltar que o tempo estava estável, com céu aberto e sem
nuvens. A temperatura e umidade ficaram com média de, respectivamente, 31,9 °C e 66,9%,
resultados benéficos para a poluição do ar. O terminal está inserido no Bairro da Ilha Joana
Bezerra, com a proximidade com o mar e o rio Capibaribe que margeiam todo o bairro. Dessa
maneira, as brisas marítimas vão ser mais ativas na dispersão. O relevo de planície conduz o
transporte e difusões dos poluentes, não ficando aprisionadas por obstáculos. A morfologia
do local é aberta e plana, não encontrando disposição de edifícios próximos ao local.

5. Considerações finais
Nos resultados a partir do indicador de qualidade do ar do MP, aponta-se que os dois
terminais estão no padrão permitido pela Legislação federal, pois os cálculos de média na
concentração final não ultrapassaram o valor de 50 ug/m3 instituído pelo CONAMA 491/18.
Mas não podemos descartar que possam ocorrer episódios de atenção ou alerta durante o
ano. Entretanto, ao realizar comparações com as duas coletas, houve alguns resultados
significativos. Em decorrência de influências das variáveis climáticas, o terminal da Macaxeira
apresentou um valor maior que o outro ponto devido à temperatura, à umidade e à vegetação,
contribuindo para uma nova variável para essa temática, que às vezes pode não ser benéfica
e sem falar que sua localização na parte mais adentra do Recife e próximo de morros não
permite o escoamento total do vento, tornando-se uma zona de concentração de poluentes.
O terminal de Joana Bezerra apresentaram valores que alteram devido a maior interação com
a velocidade do vento, por ser próximo ao oceano e a temperatura e umidade do ar, que
determinam a não permanência de MP no local, portanto sendo uma zona de dispersão. As
informações geradas podem trazer resultados que possam vir a auxiliar no planejamento
ambiental, saúde pública, órgãos ambientais e transportes.
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DENSIDADE DE KERNEL E EVENTOS CLIMÁTICOS EXTREMOS
EM BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC
LUANA WRITZL1
TARCÍSIO OLIVEIRA DA COSTA2
RESUMO
Esta pesquisa teve como objetivo identificar os bairros mais atingidos pelos desastres naturais
oriundos dos eventos extremos ocorridos em Balneário Camboriú/SC no período de 2018 a
2020. Foi realizada uma busca por notícias disponíveis na mídia sobre eventos que
repercutiram negativamente na cidade, possibilitando a escolha de cinco eventos. Após isso,
foram levantados dados de precipitação disponibilizados pelo CEMADEM. Na última etapa,
foi elaborado um mapa de Densidade de Kernel, para observar os bairros com maiores
impactos decorrentes que foram afetados por desastres consequentes dos eventos extremos.
O desastre natural que mais gerou consequências para a cidade, foram os alagamentos, que
foram causados pelas precipitações e ressacas, em função da impermeabilização do solo e
da curta faixa de areia na Orla Central respectivamente. Os bairros mais afetados e com maior
probabilidade de novas ocorrências de alagamentos são: Centro, Das Nações, Dos Estados,
Dos Municípios, Vila Real e Jardim Iate Clube. Para perspectivas futuras, sugere-se trabalhar
com um maior número de datas de ocorrências desses eventos para estabelecer
previsibilidade para a região e para prevenção de desastres em Balneário Camboriú/SC.
Palavras-chave: Eventos Climáticos Extremos; Alagamentos; Probabilidade de Ocorrência;
Densidade de Kernel; Balneário Camboriú/SC.
ABSTRACT
This research proposes to identify the most affected neighbourhoods by extreme events that
occurred in Balneário Camboriú/SC between 2018 and 2020. A search was conducted in the
media for news about events with negative repercussions to the city, allowing for the choice of
five events. Afterwards, precipitation data were collected through CEMADEN. In the last step,
a Kernel Density Map was elaborated to survey which neighbourhoods were most affected
due to disasters ensuing extreme events. It was determined that the natural disasters with
most consequences to the city were floods. The most affected neighbourhoods, and with
higher probability of other flooding events, are: Centro, Das Nações, Dos Estados, Dos
Municípios, Vila Real, and Jardim Iate Clube. Prospectively, the proposition is to work with a
larger dataset of extreme events occurrence dates, for how to attain a better forecasting for
the region and to aid disaster prevention measures in Balneário Camboriú.
Keywords: Extreme Climate Events; Floods; Probability of Occurrence; Kernel Density Map;
Balneário Camboriú/SC.
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1. Introdução
Com o passar dos séculos, as relações entre sociedade e natureza foram se
modificando. Com o modo de produção capitalista essa relação que anteriormente era
orgânica e existia de modo equilibrado se rompeu, como afirma Oliveira (2002).
Percebe-se que a expansão das cidades atuais não tem levado em conta a
importância e as características naturais dos locais em que estão sendo inseridas (COSTA,
2014). Mendonça e Conti (1995), afirmam que a retirada de vegetação, modificação nas
formas de relevo, concentração de edifícios e pessoas, impermeabilização do solo, produção
de energia superficial, entre outros, são resultados do clima urbano causados por alterações
no ambiente natural.
De acordo com Xavier et al (2014), Santa Catarina é o estado brasileiro que mais tem
registrado eventos climáticos extremos. Os eventos extremos sempre ocorreram ao longo da
história, mas são acentuados com a crescente urbanização, sendo assim, os impactos
acabam se sobressaindo (DIAS, 2014).
Os desastres naturais ocorrem quando há fenômenos intensos, oriundos de eventos
climáticos extremos, como, Inundações, escorregamentos, secas, furacões, entre outros.
Acontecem em locais onde os seres humanos vivem, resultando em danos e prejuízos de
qualquer tipo. Além disso, o fator de tempo relacionado aos desastres naturais é complexo,
pois tem uma relação direta com as intervenções humanas, que normalmente alteram
diversos aspectos de um local, podendo aumentar ou diminuir a frequência de determinado
desastre, ou até mesmo agravar as consequências de tais eventos (KOBIYAMA et al, 2006).
Especialmente em Balneário Camboriú, tem-se notado um crescente número de
reportagens através das mídias locais e regionais, que abordam as diversas ocorrências de
desastres naturais na cidade principalmente relacionados a eventos extremos causando
prejuízos de diversos tipos e prejudicando muitas vezes o deslocamento da população.3
Através do exposto, essa pesquisa tem como objetivo mostrar através do mapa de
Kernel, os principais bairros do município de Balneário Camboriú que estão sendo atingidos
3

https://www.bcnoticias.com.br/chuvarada-deixou-balneario-camboriu-debaixo-daguana-noite-destedomingo/
https://www.pagina3.com.br/cidade/2020/fev/6/6/chuvarada-causa-alagamentos-embalneariocamboriu-e-regiao
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pelo desastre natural que mais tem aparecido nas mídias locais e regionais, conforme os
maiores impactos registrados, entre 2018 e 2020. O presente trabalho fundamenta-se no
Sistema Clima Urbano, de Monteiro (1976).

1.1 Caracterização da área de Estudo
Balneário Camboriú localiza-se na costa do litoral norte de Santa Catarina (figura 1).
Suas coordenadas são -26° 59' 26” de latitude e de longitude -48° 38' 04” (MUNICÍPIO, 2019)
e o seu território possui uma extensão de 45,21 km², com diversas praias e demais usos
turísticos (IBGE, 2018).
Figura 1 - Mapa de localização da área de estudo

Fonte: IBGE, (2010); Org. Writzl, L. (2020)

De acordo com Ross (1998), o relevo predominante da área de estudo são planaltos
em Cinturões orogênicos, seu relevo pode ser observado na figura 2, onde mostra a cidade
de Balneário Camboriú e é possível observar ao seu redor os morros que a circundam.
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Figura 2 - Morros que circundam a cidade

Fonte: Fotografias realizadas durante a saída de campo (Janeiro, 2020)

Dessa forma é possível compreender que o relevo presente na cidade de Balneário
Camboriú, por ter passado por processos tectônicos, sofreu deformidades e se elevou
formando cinturões montanhosos (PENHA, 1998), sendo assim, torna-se evidente que o
relevo contribui para que possam ser construídos prédios de alta complexidade sem que haja
problemas estruturais. Além disso, a área de estudo é banhada pelo Rio Camboriú,
pertencente à Bacia Hidrográfica do Rio Camboriú. Suas nascentes estão no município de
Camboriú e deságua na Praia Central, em Balneário Camboriú, possui 33,23 km e largura
média de aproximadamente 23 metros (Águas, 2015).
Em relação a densidade de urbanização e verticalização, essa modificação é
evidente em Balneário Camboriú quando se comparada a 50 anos atrás. É possível observar
que a verticalização transformou totalmente a paisagem litorânea, mostrando a força
crescente da urbanização nesse período de tempo (Figura 3).

Figura 3 - Diferença da urbanização entre 1965 e 2015.

Fonte: Click Camboriú, (2015) Adp. Autores (2021)
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Em relação aos habitantes da cidade, de acordo com a figura 04, é possível observar
a quantidade de habitantes por setores censitários na cidade dividida entre os bairros.
Figura 4: Mapa de Habitantes Por setores censitários

Fonte: IBGE (2010) Org. Writzl, L. (2021).

Através da figura 4, é possível observar que há concentrações maiores de habitantes
na porção Norte e Oeste da cidade. Mesmo com a grande densidade de verticalização
próxima a Praia Central, não há grandes concentrações de moradores, e são esses locais,
que normalmente aparecem nas notícias disponibilizadas pela mídia, com registros de
ocorrências de desastres naturais oriundos de eventos extemos. Provavelmente os edifícios
nessa região específica do bairro Centro (Figura 4), são edifícios nos quais os proprietários
passem apenas uma temporada ou estão disponíveis para aluguel, e isso pode estar
justificando a baixa densidade de habitantes mesmo nessa área que é tão verticalizada.
Ainda, é interessante ressaltar que em relação a população presente na cidade, por
intermédio do IBGE (2017), também é notório destacar que a maior parte da população

www.xivsbcg.com

ISSN: 2764 - 1805
821

residente na cidade possui renda superior a cinco salários mínimos. Principalmente as mais
próximas à praia (IBGE 2015), onde a maior parte das pessoas ganha acima de 10 salários
mínimos.
2. Metodologia
Visando aprimorar os conhecimentos da área e fundamentar a proposta do trabalho,
foi realizada primeiramente uma pesquisa bibliográfica contendo temáticas que abordassem
sobre a geografia de Balneário Camboriú para que a área pudesse ser caracterizada conforme
seus principais aspectos. Junto desta etapa, foi realizado um trabalho de campo em janeiro
de 2020. Ele foi muito importante para que fosse possível conhecer a área de estudo de forma
mais próxima a realidade.
Após isso, foi feito um de levantamento de sites de mídias locais e regionais nos
quais haviam notícias sobre eventos climáticos em Balneário Camboriú que impactaram
negativamente a cidade, resultando em desastres naturais em comum. Mediante o
levantamento das pesquisas, foram escolhidas 5 datas para análise, sendo elas: 23 de janeiro
de 2018, 13 de janeiro de 2019, 6 de fevereiro de 2020, 4 de abril de 2020 e 8 de abril de
2020.
Foram computadas as áreas da cidade em que mais sofreram com o desastre em
comum observado nessas notícias com grandes repercussões na internet, para que posterior
a isso fosse construído um mapa com as áreas mais susceptíveis a esse desastre natural.
A partir disso, foi utilizado o software Qgis 3.12.3, onde foi elaborado um mapa de
calor de Kernel para representar o principal problema resultante dos desastres naturais e os
principais bairros atingidos pelos eventos decorrentes. Como nem todas as notícias
apresentavam informações precisas sobre os locais, foram analisadas também imagens
contidas nesses sites, que foram em sua maioria retiradas por moradores, então, por exemplo,
se o site citava que havia alagado a Avenida “X” e a imagem mostrava algum ponto do
comércio, podia-se concluir exatamente onde havia ocorrido o alagamento na Avenida “X”,
gerando mais precisão aos resultados. Dessa forma, foi gerado o mapa de influência que
possibilitou ainda, conhecer quais os prováveis bairros que serão atingidos em dias dos quais
houverem eventos extremos.
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3. Resultados e discussão
3.1 Episódios de eventos hidrometeóricos em Balneário Camboriú
3.1.1 Episódio 1 (23 de janeiro de 2018)
Nesse episódio, a chuva se intensificou por volta das 19 horas e diversos vídeos
circularam pelas redes sociais, mostrando as consequências da chuva pela cidade. Houve
alagamento em diversos pontos e até mesmo algumas partes da cidade também ficaram sem
energia elétrica. (NETO, 2018). A Avenida das Flores, que é acesso à Câmara de Vereadores
foi uma das avenidas que mais sofreu com os impactos, onde até mesmo alguns carros
ficaram ilhados. Outras ruas e avenidas também sofreram com alagamentos como a do
Estado, Martin Luther, Avenida Atlântica e a Rua Síria (G1 SC, 2018; SOLBAS, 2018). De
acordo com o Cemaden (2018), o total diário foi de 35,79 mm.

3.1.2 Episódio 2 (13 de janeiro de 2019)
O segundo episódio ficou marcado pela grande quantidade pluviométrica do dia que
causou diversos alagamentos em muitos pontos da cidade, e, através dos dados do Cemaden
(2019), foi possível perceber que a precipitação diária foi de 99,29 mm.
Os pontos mais afetados pelos alagamentos foram a Avenida Atlântica, Avenida
Brasil, Avenida das Flores e a Rua Venezuela, onde teve um trecho que cedeu devido ao
alagamento. Também, houve a retirada de pessoas de veículos que estavam ilhados na Rua
São Paulo e na Rua Islândia com a Avenida dos Estados.
Houve cinco deslizamentos de terra e um veículo foi atingido por um
desmoronamento. O bairro mais atingido da cidade foi o dos Estados, onde, em frente à
rodoviária um carro quase ficou coberto por água, (SOLBAS, 2019).

3.1.2 Episódio 3 (6 de fevereiro de 2020)
Nesse dia, houve orientações para que as pessoas evitassem sair de casa enquanto
houvesse chuva, o total diário chegou a 121,0 mm. (NETO, 2020; CEMADEN, 2020).
De acordo com o diretor da Defesa Civil, houve três ocorrências de queda de árvores
e alguns acidentes de trânsito, ainda de acordo com a notícia, Neto (2020). Além disso, os
pontos da cidade mais afetados foram a Rua Palestina, Avenida das Flores, Santa Catarina,
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Alvin Bauer, Martin Luther, Avenida Brasil, Avenida Atlântica, e as ruas de acesso ao Balneário
Shopping (G1 SC, 2020; NETO, 2020).
3.1.4 Episódio 4 (4 de abril de 2020)
O evento que resultou em alagamentos nesse dia, ocorreu por causa da maré alta
que alcançou 1,8m, a areia chegou até a avenida atlântica. (SOLBAS, 2020). Esse evento,
resultou no acúmulo de diversos detritos em avenidas de Balneário Camboriú, necessitando
de limpeza da Orla na manhã seguinte do acontecimento. A Avenida Normando Tedesco,
Sexta Avenida com Rua Barra Velha e a Rua Thomas Garcia, também foram atingidas
(SOLBAS, 2020).

3.1.5 Episódio (8 de abril de 2020)
Esse episódio que gerou alagamentos, também foi ocasionado pela maré alta. De
acordo com a mídia local, dentro de quadro dias esse acontecimento havia ocorrido duas
vezes, onde o primeiro havia ocorrido na madrugada do sábado anterior (dia 4 de abril) (MAR,
2020; ALVES, 2020).
De acordo com Alves (2020), foi recomendado o cuidado com os locais próximos às
desembocaduras de rios. Citou o cuidado especial com a Avenida Atlântica em Balneário
Camboriú que estava susceptível ao acontecimento.

3.2 Áreas e os principais impactos
Através de todo exposto até então, o desastre que mais tem gerado problemas na
cidade em dias de eventos extremos, são os alagamentos.
É interessante ressaltar que independentemente da quantidade de precipitação,
existem áreas que são muitos frágeis em relação aos eventos relacionados a precipitação, e
extremamente susceptíveis a alagamentos. Isso, pode ser comprovado devido aos episódios
que precipitavam aproximadamente 35,0mm (episódio 1) causaram alagamentos tanto quanto
episódios com 99,0mm (episódio 2), é claro que com menor intensidade. São decorrentes os
desmoronamentos, sejam de ruas que acabam cedendo pelo peso e força da água, quanto
de encostas dos morros, que como foi visto, Balneário Camboriú é circundado por eles.
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Em relação às condições econômicas da população, de acordo com EIRD (2012), o
que determina o grau de risco de um local em relação a um fenômeno natural, vão ser as
condições vulneráveis criadas pelo próprio ser humano em seu espaço físico, econômico,
social, político e ambiental, e com o aumento da pobreza e a degradação ambiental
consequentes da urbanização acelerada algumas regiões podem se tornar mais frágeis com
certos acontecimentos.
No entanto, através de todo o exposto, foi possível observar que a pobreza acaba
por não ser um agravante na cidade, por isso o grau de impacto negativo resultante dos
desastres naturais é menor se comparado a outros munícipios com maiores vulnerabilidades,
mas isso não significa que a população não esteja vulnerável a esses acontecimentos e
correndo perigo, pois os desastres continuam prejudicando, e interferindo no dia a dia da
população que reside e dos turistas, como foi abordado anteriormente.
Através da análise feita a partir de todo o exposto, foi gerado um mapa de Kernel
(Figura 5) onde são representadas as principais áreas da cidade de Balneário Camboriú que
sofreram com os alagamentos em episódios como os que foram analisados.

Figura 5 - Mapa de Densidade Kernel representando as principais áreas atingidas pelos eventos.

Fonte: IBGE 2010 Elaboração: WRITZL, L (2021)
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A Figura 5, mostra do episódio 1 ao 5 as áreas mais atingidas pelos alagamentos. O
episódio 1 gerou alagamentos em vários pontos da cidade apesar da quantidade de
precipitação não ser tão intensa relacionada a outros episódios. Os pontos que houveram
alagamentos no episódio 1, também geraram alagamentos em outros episódios (Figura 5), ou
seja, são áreas susceptíveis para acontecimentos de desastres. Em especial, as ruas e
avenidas que sofreram com esses alagamentos foram, avenidas como a do Estado, das
Flores e Martin Luther, principalmente as ruas de acesso a Câmara de Vereadores.
Já os episódios 2 e 3 se destacaram pela intensa quantidade de precipitação. No
mapa, é possível perceber sua grande participação nos desastres de alagamentos pela
cidade, ambos causaram alagamentos nos bairros: Das Nações, Dos Estados e Bairro Centro.
Os episódios 4 e 5 impactaram em pontos concentrados na Barra Sul de Balneário
Camboriú, o que nos mostra que essa área fica mais suscetível a alagamentos ocasionados
pelas ressacas. Esse fato deve-se principalmente pela baixa faixa de areia concentrada nessa
região do bairro Centro. Além disso, na figura 5 também há triângulos que estão
representando eventos associados aos episódios. Com a ocorrência das Ressacas, muitas
vezes elas acabam ocasionando em eventos que represam o rio na foz, fazendo com que ele
acabe causando enchentes nas regiões próximas a ele. Portanto em dias dos quais esse
tempo estiver atuando sobre a região, moradores que residem próximas ao Rio na Vila Real
precisam ficar atentos.
A partir do mapa de Kernel, possível observar que os principais bairros atingidos na
cidade são: o Dos Estados, o Das Nações, o Centro, Vila Real, Dos municípios e Jardim Iate
Clube. Possivelmente serão esses bairros a serem atingidos pelos próximos eventos
extremos, relacionados às precipitações e às ressacas.
Além disso, as áreas representadas na figura 5, com alta e média probabilidade de
ocorrências de alagamentos, possuem uma declividade inferior à porção norte e leste da
cidade representando a baixa probabilidade, essas áreas são compostas por morros e
florestadas. Isso também contribui para a concentração de alagamentos nos locais mais
atingidos, onde há também maior densidade de urbanização e consequentemente
impermeabilização do solo (DORTZBACH, 2015). É interessante ressaltar, que, de acordo
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com o exposto, as áreas de alta verticalização, são as áreas das quais menos residem
pessoas de fato, durante o ano inteiro, e são as áreas que mais apresentaram danos.

4 Considerações Finais
Foi comprovado primeiramente aquilo que já se esperava, a alta densidade de
urbanização e consequente a impermeabilização do solo e a curta faixa de areia, resultam no
principal desastre em comum: os alagamentos. Mesmo os alagamentos ocorrendo em
diversas partes da cidade, eles se mostraram de forma mais intensa onde há alta densidade
de urbanização, onde menos pessoas residem durante o ano. Visto que, independentemente
da ciclicidade do clima, esse trabalho pôde mostrar que a urbanização tem a principal
influência em como determinados eventos climáticos vão atuar em sua localidade, a mídia se
tornou muito importante nesse sentido, principalmente pelos impactos registrados por quem
no dia-a-dia de fato sente os acontecimentos.
De acordo com essa inicial conclusão, esse trabalho pôde contribuir com o início de
uma análise profunda a partir de elementos que analisados em conjunto podem ser de grande
importância para prevenir desastres naturais específicos que tem impactado na população em
diversos municípios, pois a pesquisa se tornou eficiente. A partir do mapa de probabilidade foi
possível fazer uma análise relacionada aos bairros onde há alagamentos com certa frequência
mesmo em quantidades relativamente baixas de precipitação. O aprofundamento dessa
pesquisa poderia ainda apresentar ruas e avenidas prováveis de sofrer com esse
acontecimento conforme as estações do ano para maior previsibilidade.
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EVENTOS CLIMÁTICOS EXTREMOS E REPERCUSSÕES
EM BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC
LUANA WRITZL1
JEVERSON MAURÍCIO ARAÚJO PRATES2
RESUMO
Esta pesquisa teve como objetivo identificar eventos climáticos extremos ocorridos em
Balneário Camboriú/SC no período de 2018 a 2020. Foi realizada uma busca por notícias
disponíveis na mídia sobre eventos que repercutiram negativamente na cidade, possibilitando
a escolha de seis episódios com repercussões de grandes impactos. Após isso, foram
levantados dados de precipitação e de ventos conforme a especificidade dos episódios e
analisadas as cartas sinóticas para o dia de cada evento disponibilizadas pela Marinha do
Brasil, para que fosse possível identificar os sistemas atmosféricos envolvidos. O desastre
natural que mais gerou consequências para a cidade foram os alagamentos, que foram
causados pelas precipitações e ressacas, associados também à impermeabilização do solo e
da estreita faixa de areia na Praia Central. Os tipos de tempos que causaram os eventos foram
o Tempo Frontal Ciclonal de Atuação Direta, Tempo Frontal Ciclonal de Atuação Indireta e o
Tempo Frontal de Nordeste. Os bairros mais afetados e com maior probabilidade de novas
ocorrências de alagamentos e enchentes são: Centro, Das Nações, Dos Estados, Dos
Municípios, Vila Real e Jardim Iate Clube. Para perspectivas futuras, sugere-se trabalhar com
um maior número de datas de ocorrências de eventos climáticos extremos para conhecer
como tais tipos de tempo estão atuando conforme as estações do ano.
Palavras-chave: Eventos Climáticos
Repercussões; Balneário Camboriú/SC.

Extremos;

Circulação

atmosférica

regional;

ABSTRACT
This research concerns in to identify extreme climate events that occurred in Balneário
Camboriú/SC between 2018 and 2020. A search was conducted in the media for news about
events with negative repercussions to the city, allowing for the choice of six incidents with high
impact repercussions. Afterwards, precipitation and wind data were collected according to the
particularities of each episode, and synoptic charts supplied by the Brazilian Navy were
analyzed to identify the associated atmospheric systems. It was determined that the natural
disasters with most consequences to the city were floods, caused both by the rainfall and sea
undertow, in association with soil impermeabilization and reduced shoreline at Central Beach.
The weather types that caused the extreme events had participation of cyclogenic weather
systems and warm front weather type. The most affected neighbourhoods, and with higher
probability of future flooding events, are: Downtown, Das Nações, Dos Estados, Dos
Municípios, Vila Real, and Jardim Iate Clube. Prospectively, the proposition is to work with a
larger dataset of extreme climate events occurrence dates, to understand how these weather
types are acting according to the seasons.
1
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Balneário Camboriú/SC.
1. Introdução
Balneário Camboriú/SC atualmente é a segunda cidade mais verticalizada do Brasil,
com arranha-céus que já ultrapassam a 200 metros de altura (SPAUTZ, 2019). Nesse sentido,
Piatto e Polette (2012) afirmam que é um dos munícipios onde mais ocorreu a transformação
da paisagem em função do crescimento demográfico e urbano de todo o estado de Santa
Catarina. Isso ocorreu a partir de alianças entre a construção civil, o turismo e o setor
imobiliário, resultando no adensamento populacional.
A cidade fica localizada no litoral norte do estado de Santa Catarina, (Figura 1),
possui 146.000 habitantes, mas esse número é alterado todos os anos, entre dezembro e
março, chegando a mais de 1.000.000 de turistas na alta temporada, a cidade atinge uma das
maiores densidades demográficas do Brasil, durante o veraneio (IBGE, 2020).
Figura 1 - Mapa de localização da área de estudo

Fonte: IBGE, (2010); Org. Writzl, L. (2020)
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De acordo com (IUAC, 2020), a situação de Balneário Camboriú é diferente de
diversas cidades altamente verticalizadas, porque a verticalização se concentra em um
espaço limitado de 6 quilômetros de comprimento, por isso torna-se tão importante o estudo
de clima urbano em Balneário Camboriú, ainda mais por Balneário Camboriú ser a única
cidade litorânea densamente verticalizada, na latitude 27 graus, em todo o mundo (NETO,
2020a).
Desde que o processo de urbanização da cidade começou a se intensificar, a partir
de 1970, (SKALEE, 2008), pôde-se perceber, desde então, um crescimento de problemas que
afetam o meio urbano relacionados a eventos extremos. Estes eventos são de natureza
climática, mas a intervenção do ser humano ao longo do tempo contribuiu para a sua
expansão (BRANDÃO, 2001). Dessa forma, é responsabilidade da climatologia buscar
entender as dinâmicas climáticas desses eventos e o que as compõe.
Através das mídias locais e governamentais, frequentemente observam-se notícias
sobre ocorrências de desastres naturais relacionadas a eventos climáticos extremos em
Balneário Camboriú. Esses desastres têm causado grandes consequências para o município
devido ao número excessivo de edificações e consequentemente a impermeabilização dos
solos (KOBIYAMA, et. al., 2006). Desse modo, o autor ainda afirma que o que vai determinar
os desastres naturais está ligado a relação entre os seres humanos e a natureza, e quando
não são pensadas em alternativas para minimizar os impactos resultantes, a tendência é que
eles aumentem em intensidade, magnitude e frequência.
Portanto, a partir do exposto, torna-se indispensável identificar e conhecer mais
sobre a gênese dos eventos extremos e os impactos relacionados a eles na cidade de
Balneário Camboriú. A pesquisa teve como objetivo identificar e conhecer os eventos
climáticos extremos atuantes em Balneário Camboriú/SC no período de 2018 a 2020
conforme as maiores repercussões presentes na mídia. Além disso, o presente trabalho se
fundamenta no Sistema Clima Urbano, de Monteiro (1976).

2. Metodologia
Inicialmente, foi realizado um levantamento de sites de mídias locais e regionais das
quais haviam notícias sobre eventos climáticos extremos em Balneário Camboriú/SC e que
impactaram negativamente a cidade, resultando em desastres naturais. Foram levadas em
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conta as notícias que tiveram maiores repercussões na internet e que consequentemente
geraram curiosidade. Junto dessa etapa, foi realizado um trabalho de campo em Janeiro de
2020 que possibilitou uma visita técnica ao diretor de redação do “Jornal” Página 3, que
apresenta diversas notícias sobre Balneário Camboriú e região, diariamente.
Mediante o levantamento dessas notícias, foram escolhidas 6 datas para análise,
sendo elas: 23 de janeiro de 2018, 13 de janeiro de 2019, 6 de fevereiro de 2020, 4 de abril
de 2020, 8 de abril de 2020 e 30 de junho de 2020.
De posse das informações contidas em jornais e mídias eletrônicas, foram analisados
os principais danos causadores, nesta etapa, também foram tabelados dados de pluviosidade
disponibilizados pelo Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais
(CEMADEN) para os dias em que ocorreram as precipitações.
Também foram recolhidas informações de rajadas de ventos, para que fossem
avaliados e cruzados com os dados disponibilizados pela mídia conforme o nível de impacto.
Os dados de ventos foram fornecidos através do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET).
Posteriormente, foram analisadas as cartas sinóticas do dia de cada evento, disponibilizadas
pelo site da Marinha do Brasil. Sendo assim, foi possível tomar conhecimento de quais
sistemas atmosféricos estavam envolvidos nas datas escolhidas para análise e a partir disso,
considerar qual o tipo de família de tempo estava atuando em cada episódio de acordo com
Sartori (2016).

3. Resultados e discussão
3.1 Episódios de eventos extremos em Balneário Camboriú
3.1.1 Episódio 1 (23 de janeiro de 2018)
O grande acontecimento desse episódio foi um vídeo que gerou grande repercussão
na internet e que chamou muito a atenção da população, no qual mostrava o prédio que na
época ficava na liderança entre os maiores prédios do Brasil balançando. Esse vídeo foi
gravado por uma moradora, onde aparecia o movimento da água em uma piscina que ficava
no interior do edifício, devido às vibrações do prédio, a água saiu pelas bordas da piscina.
(FIGUEIRÓ, 2018).
Houve alagamentos em vários pontos, pequenas árvores e placas caíram. Algumas
partes da cidade também ficaram sem energia elétrica. (NETO, 2018). Além disso, nesse
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episódio parte do forro da câmara de vereadores caiu e algumas telhas foram arrancadas
causando goteiras, por causa do forte vento. A Avenida das Flores, que é acesso à Câmara
de Vereadores ficou alagada e alguns carros ficaram ilhados. Outras ruas e avenidas também
sofreram com alagamentos como a do Estado, Martin Luther, Avenida Atlântica e a Rua Síria
(G1 SC, 2018). Através da figura 2, é possível observar alguns dos estragos ocorridos nesse
episódio.
Figura 2- Imagens dos estragos ocorridos pela cidade

Imagem 1: Câmara dos vereadores. Fonte: G1 SC (2018); Imagem 2: Avenida dos Estados, Angeloni
e Imagem 3: Avenida atlântica. Fonte: Solbas (2018).

A partir da análise dos dados disponibilizados pelo CEMADEM (2018), foi possível
observar que a precipitação iniciou no fim da tarde e se estendeu até o final da noite, assim
como foi destacado em algumas notícias. A chuva começou intensa às 18 horas e foi até às
23 horas, diminuindo conforme o horário. A máxima precipitação ocorreu as 18 horas, foi
quando choveu um total de 14,96 mm. O total diário foi de 35,79 mm.
Através dos dados obtidos pelo INMET (2018), constatou-se que houve um aumento
de rajadas no mesmo horário em que a chuva iniciou, momento propício para a ocorrência de
diversos estragos pela cidade, o que pôde explicar o fato da moradora ter percebido o
movimento do prédio, assim como o tombamento de árvores e destelhamentos. Entre as 18
e 20 horas, ocorreram aumentos significativos de rajadas, que chegaram quase aos 45 km/h.
Nesse episódio tanto a precipitação quanto as rajadas tiveram forte impacto sobre a cidade.
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Para esse dia, a carta sinótica utilizada para análise foi a das 12 horas, através dela,
pôde-se observar que havia dois centros de baixa pressão atuando a área de estudo na data
em análise. Um deles está ligado a Massa Tropical Continental, que se originou na Baixa do
Chaco, que influencia na atuação dos ventos (SARTORI, 2016).
O outro ciclone que estava atuando mais próximo a Balneário Camboriú foi um
ciclone frontal, que favoreceu a instabilidade na região (AYOADE, 1998).
Dessa forma concluiu-se que o tipo de tempo que atuou nessa data, foi o Tempo
Frontal Ciclonal de Atuação Direta, que é provocado pela Frente Polar Atlântica (SARTORI,
2016).

3.1.2 Episódio 2 (13 de janeiro de 2019)
O segundo episódio ficou marcado pelo elevado pluviométrico registrado do dia que
causou diversos alagamentos em muitos pontos da cidade. Nesse dia, foram registrados cinco
deslizamentos de terra e um veículo foi atingido por um desmoronamento.
De acordo com Solbas (2019),

diversos carros ficaram ilhados,

houve

destelhamentos e até o muro da prefeitura cedeu. Outro acontecimento foi relacionado a um
carro que caiu em um buraco na BR-101. Os pontos mais afetados pelos alagamentos foram
a Avenida Atlântica, Avenida Brasil, Avenida das Flores e a Rua Venezuela, onde teve um
trecho que cedeu devido ao alagamento. Também, houve a retirada de pessoas de veículos
que estavam ilhados na Rua São Paulo e na Rua Islândia com a Avenida dos Estados.
Um trecho do muro da prefeitura cedeu e em frente à rodoviária um carro quase ficou
coberto por água, algumas casas também ficaram alagadas. Além disso, vários bairros da
cidade ficaram sem energia elétrica (SOLBAS, 2019).
Além disso, os jornais afirmaram ainda que nesse dia, o corpo de bombeiros recebeu
mais de 150 ligações. No dia seguinte houve mobilização para limpeza das ruas e praias após
os alagamentos para retirar os detritos, seis pessoas ficaram desalojadas (G1 SC, 2019).
Através dos dados do CEMADEM (2019), as pancadas de chuvas estiveram
presentes o dia inteiro na data relacionada ao episódio 2. Porém, às 21 horas a chuva se
intensificou e tomou uma proporção bem maior em comparação aos outros horários do dia.
Apenas nesse horário precipitou quase 60,0mm. O total para esse dia foi de 99,29 mm, o que
explica a quantidade de alagamentos e prejuízos ocorridos pela cidade.
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Os dados disponibilizados pelo INMET (2019) para a data, mostram que durante o
dia as rajadas estiveram alcançando seu máximo um pouco acima de 35 km/h. Em três
horários diferentes as rajadas chegaram próximas a isso, mas foi no início da madrugada que
ocorreram as maiores. Pôde-se perceber que apesar das moderadas rajadas, foi a
precipitação que fez com que ocorressem os maiores estragos pela cidade nesse episódio de
acordo com as notícias disponibilizadas pela mídia local.
A Carta sinótica analisada para esse episódio foi da 00:00. Ela mostrou que havia
um centro de baixa pressão atuando a área de estudo na data em análise. Ele é ligado a
Massa Tropical Continental, que se origina na Baixa do Chaco, que influência na atuação dos
ventos (SARTORI, 2016).
O anticiclone que estava atuando próximo à cidade de estudo é o Anticiclone Tropical
do Atlântico e com o recuo da Frente Polar Atlântica, pôde-se concluir que o tipo de tempo
que esteve atuando foi o Tempo Frontal de Nordeste, conhecido por causar chuvas fortes
(SARTORI, 2016).

3.1.3 Episódio 3 (6 de fevereiro de 2020)
No dia deste episódio choveu muito em Balneário Camboriú, houve queda de árvores
e pequenos acidentes de trânsitos. Houve orientações para que as pessoas evitassem sair
de casa enquanto houvesse chuva. Além disso, ocorreram alagamentos em diversos pontos
da cidade. (NETO, 2020b). Além disso, os pontos da cidade mais afetados foram a Rua
Palestina, Avenida das Flores, Santa Catarina, Alvin Bauer, Martin Luther, Avenida Brasil,
Avenida Atlântica, e as ruas de acesso ao Balneário Shopping (G1 SC, 2020; NETO, 2020b).
A partir da imagem representada pela figura 3, é possível observar como ficou o Bairro Dos
Estados durante o dia do episódio 3.
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Figura 3- Resultado dos alagamentos no Bairro Dos Estados

Imagem: Bairro Dos Estados. Fonte: Redação ND (2020).

Através dos dados obtidos através do CEMADEN (2020), foi possível observar que
a chuva ocorreu em grande parte no dia e em vários momentos foi em grande quantidade. As
13 horas choveu a máxima precipitação do dia em função do horário de registro, que foi de
quase 40,0 mm. A precipitação total diária foi de 121,0 mm.
De acordo com os dados do INMET (2020) para a data em análise, houve um
aumento em relação as rajadas diárias a partir das 10 horas, onde se manteve em acréscimo
até as 12 horas. O horário de grande precipitação coincidiu com os horários das maiores
rajadas de ventos. Foi durante esse período que as máximas registradas chegaram aos 50
km/h entre as 11 e 12 horas. Por isso houve diversos acontecimentos relacionados a esse
episódio, em que diversas árvores e placas caíram.
De acordo com a carta sinótica das 12 horas, havia um centro de baixa pressão
atuando na área de estudo. Ele está ligado a Massa Tropical Continental, que se originou na
Baixa do Chaco, essa atuação aprofunda o gradiente barométrico, influenciando na
intensidade dos ventos (SARTORI, 2016).
Além disso, havia a presença a Massa Polar ao sul, seu recuo gerou chuvas fortes
(Sartori, 2016). O cavado presente também contribuiu para a instabilidade e presença de
precipitação (SAMANTHA, 2015). De acordo com a situação sinótica, o tipo de tempo
relacionado a esse episódio é o Tempo Frontal de Nordeste.
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3.1.4 Episódio 4 (4 de abril de 2020)
Não houve precipitação neste dia, mas houve alagamentos por causa da maré alta
que alcançou 1,8m, a areia chegou até a avenida atlântica. (SOLBAS, 2020a). Em função
disso, a ressaca resultou também no acúmulo de areia e detritos. Na manhã seguinte do
acontecimento, as empresas ambientais precisaram realizar a limpeza da Orla (Figura 4).

Figura 4- Manhã seguinte do acontecimento relacionado ao episódio 4

Fonte: SOLBAS (2020a)

Além dessa área, a Avenida Normando Tedesco, Sexta Avenida com Rua Barra
Velha e a Rua Thomas Garcia, também foram atingidas (SOLBAS, 2020a). De acordo com os
dados do INMET (2020), as rajadas de ventos foram bem variáveis durante todo o dia, mas
se intensificaram a partir das 11 horas, chegando a mais de 50 km/h nesse horário.
Utilizou-se a carta sinótica das 12 horas e pôde-se perceber a formação de uma
ciclogênese no oceano atlântico. Esse tipo de formação, contribuiu para a presença de
ressacas na área de estudo, além de ventos de várias intensidades (SARTORI, 2016). Além
disso, a diferença de pressão entre esse sistema de baixa pressão e um sistema de alta
pressão contribuiu para o acontecido (DEFESA CIVIL, 2020). Portanto, o tipo de tempo
associado a esse ciclone extratropical é o Tempo Frontal de Atuação Indireta. (SARTORI,
2016).
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3.1.5 Episódio 5 (8 de abril de 2020)
Neste episódio, a maré alta que fez transbordar a Avenida Atlântica por volta das
14h, as notícias ainda afirmaram que foi a segunda vez em menos de quatro dias em que
aconteceu o fato. A primeira maré alta ocorreu na madrugada do sábado anterior (dia 4 de
abril) (MAR, 2020; ALVES, 2020).
Através dos dados disponibilizados pelo INMET (2020), foi possível analisar como
estavam as rajadas de ventos para esse episódio de ressacas, onde mostrou o aumento nas
rajadas às 8 horas da manhã. Mas foi perto das 14 horas que elas se intensificaram e
possivelmente por isso as reportagens afirmam que os alagamentos ocorreram nesse mesmo
horário. A partir das 18 horas as rajadas diminuíram sua intensidade.
Para esse dia, a carta utilizada foi a das 12 horas, onde mostrou novamente a
atuação de um ciclone extratropical que ocorreu em menos de quatro dias em relação ao
episódio anterior (episódio 4). Esse acontecimento repetitivo pode ser explicado porque as
depressões frontais ocorrem em grupos de três ou quatro. As depressões se formam
juntamente com um rastro de avanço de uma frente fria, seguindo a depressão originária
(AYOADE, 1998).
Portanto, o tempo associado a este episódio foi o Tempo Frontal de Atuação Indireta,
com o eixo frontal adentrado próximo a região de estudo, explicando o acontecimento das
ressacas (SARTORI, 2016).

3.1.6 Episódio 6 (30 de junho de 2020)
O evento responsável por esse episódio gerou grandes estragos para a cidade
inteira. Diversas imagens e vídeos correram pelas redes sociais mostrando a atuação de
instabilidades decorrentes da formação de um ciclone bomba que deixou Balneário Camboriú
em uma situação caótica. Houve quedas de mais ou menos 30 árvores e diversos
destelhamentos, ruas ficaram interditadas, a fiação elétrica foi arrebentada, casas, motos e
carros foram danificados, cerca de 280 mil pessoas ficaram sem energia elétrica e até o
abastecimento de água ficou comprometido (SOLBAS, 2020b). De acordo com Souza (2020),
a atuação de ciclones extratropicais são fenômenos comuns.
Através do CEMADEN (2020), foi possível obter os dados da precipitação diária para
o dia do evento relacionado, na qual ocorreu em vários momentos do dia, mas não foram

www.xivsbcg.com

ISSN: 2764 - 1805
839

grandes quantidades se comparado aos demais episódios de precipitação. A máxima
precipitação ocorreu as 16 horas, que foi de 11,12 mm. O total diário foi de 20,28 mm.
A partir da dos dados do INMET (2020), foi possível analisar as rajadas de ventos.
Concluiu-se que elas se mantiveram em valores variáveis e balanceados durante o dia, até
aumentarem significativamente a partir das 16 horas, onde a máxima chegou a 84,24 km/h.
às 17 horas elas chegaram a 65,16 km/h e a partir desse horário as rajadas foram diminuindo
se comparadas às máximas diárias.
Foi utilizada a carta sinótica das 12 horas para melhor representar o evento
relacionado ao episódio 06. Nesse dia, foi possível observar através da mídia que houve uma
grande desestabilização na região de estudo. Atuou um ciclone frontal provocado pela
passagem da Frente Polar Atlântica (SARTORI, 2016), que favoreceu a instabilidade
(AYOADE, 1998). O tipo de tempo resultante é o Tempo Frontal Ciclonal de Atuação Direta,
que é provocado pela Frente Polar Atlântica (SARTORI, 2016).

3.2 Discussão dos Resultados
Foi possível perceber que em relação aos impactos que foram registrados pela mídia,
o que mais tem gerado problemas na cidade em dias de eventos extremos, são de fato os
alagamentos.

Sejam

eles

causados

pelas

precipitações

ou

pelas

ressacas,

a

impermeabilização do solo e a curta faixa de areia na orla central, acabam por agravar os
desastres ocasionados pelos eventos extremos.
Esses eventos de alagamentos deixam pessoas desalojadas, carros ilhados e a falta
de acesso a diversos pontos da cidade em dias assim, se torna evidente. Pôde-se perceber
através das notícias que a prefeitura sempre busca auxiliar da melhor forma os cidadãos da
cidade, principalmente quando a chuva obriga os moradores a deixarem suas residências por
um breve momento. Além disso, são decorrentes os desmoronamentos, sejam de ruas que
acabam cedendo pelo peso e força da água, quanto de encostas dos morros.
O vento também se torna um problema em uma cidade tão verticalizada quanto
Balneário Camboriú, diversos lugares sofrem com destelhamentos e não é incomum notícias
de árvores que acabam por ceder. Além disso, em função da verticalização, a chance de que
ocorram acidentes de detritos vindos de andares superiores ou até de prédios em construção

www.xivsbcg.com

ISSN: 2764 - 1805
840

é grande, se considerarmos as rajadas de ventos ocorridas em diversos dos episódios.
Principalmente no episódio 6, com a passagem de um ciclone bomba.
O primeiro episódio está relacionado ao Tipo de Tempo Frontal de Atuação Direta,
assim como o episódio 6. Ambos os episódios tiveram grandes consequências relacionadas
às rajadas de ventos, mas a passagem do ciclone bomba, e outros aspectos na circulação
atmosférica fizeram com que as consequências fossem distintas. O episódio 1 gerou
alagamentos em vários pontos da cidade apesar da quantidade de precipitação não ser tão
intensa relacionada a outros episódios
Já os episódios 2 e 3 se destacaram pela intensa quantidade de precipitação,
relacionadas ao Tempo Frontal de Nordeste. Os episódios 4 e 5 relacionados ao Tipo de
Tempo Frontal Ciclonal de Atuação Indireta impactaram em pontos concentrados na Barra
Sul de Balneário Camboriú, o que nos mostra que essa área fica mais suscetível a
alagamentos ocasionados pelas ressacas, devido a curta faixa de areia.
Através dos três tipos de tempos encontrados, foi possível observar que os principais
bairros atingidos na cidade são: o Dos Estados, o Das Nações, o Centro, Vila Real, Dos
municípios e Jardim Iate Clube. Possivelmente serão esses bairros a serem atingidos pelos
próximos eventos extremos relacionados ao Tipo de Tempo Frontal de Atuação Direta, Tempo
Frontal de Nordeste, Tempo Frontal Ciclonal de Atuação Indireta.

4. Considerações Finais
A mídia sempre foi um importante instrumento utilizado para dissipar conhecimento
e cada dia mais tem se tornado uma grande aliada para as pesquisas científicas,
especialmente porque certos acontecimentos geram questionamentos, e o trabalho científico
inicia por um problema. A cidade de Balneário Camboriú pela capacidade turística peculiar
que a compõe e consequentemente a sua extraordinária relevância econômica para o país,
faz com que a busca por informações seja maior.
Além disso, o acesso à tecnologia que a população possui, contribui para a demanda
de registros, principalmente quando esses resultam de consequências climáticas que
interferem no dia a dia da população. Esse trabalho foi o início de uma pesquisa de grande
importância para a geografia climática da cidade de Balneário Camboriú, por utilizar três tipos
de informações diferentes de fácil acesso e pela quantidade informações presentes, pois
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reúne dados que estavam disponíveis na mídia em relação aos impactos diretos sofridos pela
população, quanto dados meteorológicos e climatológicos disponibilizados por órgãos como
o CEMADEN, INMET e Marinha do Brasil, podendo assim fornecer um importante cruzamento
de dados para que possam ser utilizados em novas pesquisas.
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A INFLUÊNCIA DA VEGETAÇÃO NO CONFORTO TÉRMICO HUMANO: UMA
REVISÃO SISTEMÁTICA
GEAN CARLOS NASCIMENTO1
VANESSA OLIVEIRA BORGES2
MARIA CRISTINA CELUPPI3
JOÃO PAULO DE ASSIS GOBO4
RESUMO
As áreas verdes urbanas são um dos elementos que contribuem para o conforto térmico
humano das cidades, além de terem importância paisagística, também proporcionam espaços
para atividades físicas, lazer e recreação. Entretanto, nos últimos anos, alta taxa de
crescimento populacional e o aumento desordenado da ocupação do uso do solo, haja vista,
que essa ocupação desprovida de planejamento fez com que boa parte da vegetação urbana
diminuísse. Em vista do exposto, a presente pesquisa objetivou investigar qual a influência da
vegetação na promoção do conforto térmico das áreas urbanas por meio de uma revisão
sistemática da literatura, com base em critérios pré-selecionados. Adotou-se como critério
para a seleção dos trabalhos, estudos originais publicados em inglês ou português, sem
delimitação de lapso temporal nos buscadores/banco de dados das plataformas escolhidas.
A busca foi realizada no dia 10 de agosto de 2020 e por meio das palavras-chave prédefinidas, buscou-se por artigos em bancos de dados de duas plataformas. Os artigos foram
analisados de forma qualitativa e quantitativa e os resultados apontam que as arvores tem um
papel importante no planejamento urbano, sobre a perspectiva do conforto térmico, seja pelo
sombreamento que áreas verdes podem proporcionar, na redução da temperatura e mitigação
da ilha de calor urbana. No entanto, há significativa dependência da densidade, forma,
tamanho e posição da vegetação na promoção e eficácia do conforto térmico.
Palavras-chave: Urbanização; áreas verdes; clima urbano.
ABSTRACT
Urban green areas are one of the elements that contribute to the human thermal comfort of
cities, in addition to being of landscape importance, they also provide spaces for physical
activities, leisure and recreation. However, in recent years, a high rate of population growth
and a disorderly increase in land use occupation, given that this unplanned occupation has
caused much of the urban vegetation to decrease. In view of the above, this research aimed
to investigate the influence of vegetation in promoting thermal comfort in urban areas through
a systematic review of the literature, based on pre-selected criteria. As a criterion for the
selection of works, original studies published in English or Portuguese, with no delimitation of
time lapse in the search engines / database of the chosen platforms. The search was carried
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out on August 10, 2020 and through the pre-defined keywords, we searched for articles in
databases on two platforms. The articles were analyzed in a qualitative and quantitative way
and the results point out that trees play an important role in urban planning, from the
perspective of thermal comfort, either because of the shading that green areas can provide, in
reducing the temperature and mitigating the heat island. urban. However, there is a significant
dependence on the density, shape, size and position of vegetation in the promotion and
effectiveness of thermal comfort.
Keywords: Urbanization; green areas; urban climate.

1. Introdução
O fenômeno da urbanização é crescente e global, porém o processo de expansão
das cidades nem sempre é ordenado ou planejado, podendo assim contribuir para as diversas
transformações e modificações na paisagem da cidade (RIBEIRO et al., 2017). Dessa forma,
nota-se que a diminuição desses fatores bióticos pode influenciar negativamente a qualidade
ambiental das cidades (FROTA; SCHIFFER, 2007).
Em paralelo ao processo de urbanização há o contexto climático, que nas cidades é
espelho de um arranjo complexo da estrutura urbana e atualmente, um grande desafio para
os planejadores e formuladores de políticas públicas que visam garantir um ambiente mais
confortável e de qualidade (AHMED, 2003). Diante do Exposto, estudos anteriores apontam
que o desconforto térmico pode ser considerável nas áreas urbanas centrais, onde existe
maior adensamento populacional e uma grande impermeabilização do solo, contribuindo
então para o desconforto térmico humano (BUENO, 1998; PEZZUTO, 2007).
Nesse sentido, estudos apontam que o aumento extensivo em superfícies
impermeáveis, grandes quantidades de emissões de calor e o baixo índice de áreas verdes
urbanas, podem causar excesso no armazenamento de calor, redução no teor de umidade do
substrato e, consequentemente, redução dos fluxos de calor latentes e dos processos de
evapotranspiração, que são variáveis que podem potencializar a exposição humana ao calor
em ambientes externos, logo, favorecendo sensações de desconforto térmico para a
população (ASAEDA et al., 1996; SALATA et al., 2016).
Contudo, o design das vias urbanas pode proporcionar a mitigação desses efeitos
por meio do aumento potencial da cobertura arbórea nas ruas, o que por sua vez implica na
redução da temperatura radiante média, visto que as superfícies vegetadas contribuem para
amenizar as condições climáticas, enquanto áreas densamente construídas favorecem a
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retenção do calor devido à grande concentração de construções e materiais urbanos
(FRANÇA, 2012).
Deste modo, nota-se a importância do estudo e planejamento de áreas verdes estar
incluso nos projetos urbanos e políticas públicas, para o desenvolvimento de cidades
saudáveis, uma vez que estes podem proporcionar a formação de microclimas urbanos
distintos, assim como trazer uma experiência de conforto térmico e qualidade de vida para os
pedestres (THOM et al., 2016). Entretanto, há a necessidade de uma extensa e completa
avaliação quanto ao tipo de vegetação escolhido, como estratégia de mitigação do
desconforto térmico, uma vez que estudos recentes afirmam que nem todos os tipos de
vegetação são igualmente eficazes na promoção do conforto térmico, podendo variar muito
entre tipologias, apresentando diferentes cenários para os microclimas urbanos (RICHARDS
et al., 2020; WINSTON et al., 2016 ; YU et al., 2018).
Com base no exposto, considerando que a discussão dos índices de áreas verdes
apresenta-se como importante ferramenta para o controle das temperaturas nas cidades e
que embora o estudo deste tema não seja recente, percebe-se ainda pouca aplicabilidade
dessas ações nas áreas urbanas, deixando lacunas a serem preenchidas. Desta forma, a
presente pesquisa tem como objetivo realizar uma revisão sistemática da literatura com a
finalidade de identificar a real influência da vegetação na promoção do conforto térmico das
áreas urbanas e espera assim, contribuir para o campo teórico de estudo apresentando uma
compilação de informações relevantes ao poder público no desenvolvimento de cidades que
visem a qualidade de vida da população.
2. Metodologia
Para o desenvolvimento desta pesquisa utilizou-se do método de revisão sistemática
da literatura baseado na aplicação deste, que foi recentemente desenvolvida por Ahmad et
al., 2019. Primeiramente, definiu-se a pergunta que pesquisa a qual a presente revisão visa
responder: “Qual a influência da vegetação na promoção do conforto térmico das áreas
urbanas?”.
Como mecanismo de busca para o levantamento de publicações, optou-se pelas
plataformas

“SCIELO”(https://www.scielo.br)

e

“SCIENCEDIRECT”

(https://www.sciencedirect.com). Além disso, após pesquisa prévia, seleciou-se então as
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palavras-chaves “vegetation index”, “green spaces”, “urban vegetation” e “termal comfort”
para a busca de publicações que pudessem responder a pergunta central deste estudo,
supracitada.
Adotou-se como critério para a seleção dos trabalhos, estudos originais publicados
em inglês ou português, sem delimitação de lapso temporal nos buscadores/banco de dados
das plataformas escolhidas.
A busca foi realizada no dia 10 de agosto de 2020 e por meio das palavras-chave
pré-definidas, foram encontrados 453 artigos na base de buscas da plataforma “SCIELO”, dos
quais selecionou-se em primeiro momento 80 trabalhos com base em seus títulos.
Selecionou-se então 50 destes, para leitura dos resumos completos e após isso, foram
selecionados 22 artigos para realizar a leitura completa.
Da mesma maneira, utilizou-se da plataforma “SCIENCEDIRECT”, onde foram
encontrados 133 trabalhos, e utilizando-se do mesmo protocolo supracitado, foram
selecionados por título 70 artigos. Destes, foram selecionados 24 pelo resumo completo e em
seguida, selecionou-se 16 artigos para leitura completa.
Assim, dentre os trabalhos selecionados nas duas plataformas, 38 artigos foram
selecionados com potencial de resposta para a pergunta da revisão que norteia o
desenvolvimento desta revisão. Os dados destes foram tabulados em planilha Microsoft
Excel® para a análise e por fim, apresenta-se a síntese dos dados, seguida de uma discussão
e análise crítica dos mesmos.

3. Resultados
3.1 Apresentação de resultados
A presente pesquisa buscou compreender a influência da vegetação na promoção
do conforto térmico das áreas urbanas, mediante critérios de pesquisa, conforme
apresentados no método.
Para tanto, coletou-se de cada estudo os seguintes dados: autores, ano de
publicação, periódico, objetivo, local de estudo, zona climática (temperadas e tropicais),
medição microclimática (fez ou não), número de entrevistados, tipo de estudo (transversal ou
longitudinal), tipo de questionário aplicado (percepção e preferência térmica e voto de
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sensação), índice de conforto térmico (usou ou não usou) e principais contribuições do estudo,
que foram posteriormente apresentados e tabelados com suas respectivas percentagem.
A tabela 1 apresenta o ano em que o estudo foi publicado, autores, periódicos e o
local de estudo, enquanto a tabela 2 apresenta as contagens e percentagens relativas aos
anos de publicação.
Tabela 1 - Dados gerais de publicação dos estudos selecionados.
Ano da
publicação
2018
2015

Autores

Periódico

Local do Estudo

Shinzato et. Al., (2018)

Ambiente Construído

Campos/ SP

Song, Jiyun & Wang,
Zhi-Hua, (2015)

Arizona State University.
Silvicultura urbana e vegetação

Phoenix/ Estados
Unidos

2018

Martini et al., (2018)

2020

Fernandes et al., (2020)

Urbe, Rev. Bras. Gest. Urbana

São Carlos SP

2012

Lima et al., (2012)

Ambiente Construído

João Pessoa/ PB

2018

Silva et al., 2018

Revista Ambiente & Água

João Pessoa / PB

2018

Kruger et al., (2018)

Ambiente Construído

Curitiba / PR

2018

SHINZATO et al.

Ambiente Construído

São Carlos /SP

2018

Muniz-Gaal et al., 2018

Ambiente Construído

Campinas / SP

2012

Beltran, et al., 2012

2018

Vieira et al., 2018

Ambiente Construído.

Joao Pessoa / PB

2015

. Azevedo et. Al., 2015

Revista Brasileira de Meteorologia.

Rio Grande do Norte

2015

Martini et al., (2015)

Floresta e Ambiente

Curitiba/ PR

2014

Szucs., 2014

Finisterra, XLIX

Portugal / Lisboa

2014

Oliveira et al., 2014

Finisterra, XLIX

Portugal / Lisboa

2014

Baltazar et al., 2014

Finisterra

Portugal / Lisboa

2013

Lusettet al., 2013

Nova scientia, León

Tampico / México

2013

Junior et al., 2013

Revista Brasileira de Meteorologia

Belém / PA

2012

Minella et al. 2012

Invest. Geog, Ciudad de México

Ourinhos/SP

2012

Kruger et al., 2012

Ambiente construído.
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Campinas, Bauru e
2012

Labaki et al., 2012

Ambiente Construído

Presidente Prudente/
SP

2012

Rossi el al., 2012

Ambiente construído

Curitiba/ PR

2012

Abreu et al., 2012

Ambiente construído

São Paulo/ SP

2009

Dacanal et al., 2009

Ambiente Construído

Campinas SP

2017

Abdelhakim et al., 2017

Energy Procedia

Biskra / Argélia

2020

Richards et al., 2020

Building and Environment

Shenzhen / China

International Journal of Applied
2020

Yu et al., 2020

Earth Observation and

Flórida/ Estados
Unidos da América

Geoinformation
Urban green space cooling effect in

É REVISÃO

cities

SISTEMATICA

Lobaccaro et al., 2015

Urban Climate

País Basco/ Espanha

2010

Georgi et al., 2010

Construção e Meio Ambiente

Chania/ Grécia

2012

Cohen et al., 2012

Floresta e Ambiente

Tel Aviv / Israel

2016

Chow et al., 2016

Urban Forestry & Urban Greening

Cingapura/Malásia

Urban Forestry & Urban Greening

Pequim / China

2019

Aram et al., 2019

2015

WANG, Yupeng;
2015

ZACHARIAS, John.,
2015

2018

Cheung et al., 2018

Building and Environment

Hong Kong / China

2016

Hsieh et al., 2016

Urban Forestry & Urban Greening

Tainan/Taiwan

2019

Cheung et al., 2019

Building and Environment

Hong Kong / China

Energy Procedia

Biskra /Argélia

2012

2015

Boukhabl, M. ; Alkam,
D., 2012
Taleghani et al., 2015

Eco-Efficient Materials for
Mitigating Building Cooling Needs

Reino Unido

Fonte: organizado pelos autores.

Tabela 2 - Contagem anual de publicações.
ANO
2020
2019
2018
2017
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3%
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2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
Fonte: organizado pelos autores.

2
6
3
1
9
Não houve
1
1

5%
16%
8%
3%
24%
0%
3%
3%

A tabela 3, apresenta o quantitativo referente as zonas onde os estudos foram
publicados, tropical sul, tropical norte, temperado sul, temperado norte. A tabela 4 apresenta
o quantitativo quanto aos trabalhos que realizaram ou não medições microclimáticas na
condução de suas pesquisas.
Tabela 3 - Contagem referente ao tipo climático.
ZONAS

Quant.

%

1-Tropical Sul

14

37%

2-Temperado Norte

18

47%

3-Temperado Sul

4

11%

4-Tropical Norte

1

3%

5 - Não Há

1

3%

Fonte: organizado pelos autores.

Tabela 4 - Contagem eferente a realização de medições microclimáticas.
Medições microclimáticas
Nº
%
1-sim

37

97%

2-não

1

3%

Fonte: organizado pelos autores.

No que tange o uso de entrevistas à população (tabela 5), 29% dos autores
utilizaram-se de questionários, com amostras que variam de 4 à 1654 entrevistados. Já os
números de pesquisas que não optaram pela aplicação das entrevistas foram de 27 artigos
(71%).
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Tabela 5 - Contagem referente à realização de entrevistas à população.
Percentual de Entrevistas Realizadas
Nº

%

Amostra do número (n) de pessoas entrevistada

29%
1 – SIM

11

2 – NÃO

27

n(4); n(41); n(128); n(147); n(325); n(519); n(763);
n(781); n(900) n(1573); n(1654)

71%

Fonte: organizado pelos autores.

Conforme a tabela 6, as pesquisas aqui apresentadas têm uma ampla variação entre
o tipo de estudos, a maior parte destes, 61% (n = 23) foram conduzidos de forma transversal,
enquanto 32% (n=12) de forma longitudinal. Apenas 3 trabalhos (8%) foram conduzidos de
ambas as formas, transversal e longitudinal (LUSETT et al. 2014; KRUGER et al. 2012 e
LABAKI et al. 2012).
Tabela 6 - Metodologia para identificação da Classificação do Tipo de Pesquisa.
Estudo transversal ou longitudinal
Nº
%
1 – Transversal

23

61%

2 – Longitudinal

12

32%

3 - Longitudinal/Transversal

3

8%

Fonte: organizado pelos autores.

Quanto aos questionários de percepção térmica, 29% (n =11) dos trabalhos
entrevistaram a população, conforme apresentado na tabela 7, também podemos observar na
mesma tabela, os questionários de voto de sensação térmica foram utilizados por 32% (n =
12) dos trabalhos dos trabalhos analisados.
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Tabela 7 - Tabelas dos questionários de Percepção térmica e Voto de sensação térmica
Questionário de Percepção
Nº
%
1 – SIM

11

29%

2 – NÃO

27

71%

Questionário de voto de sensação térmica

Nº

%

1 – SIM

12

32%

2 – NÃO

26

68%

Conforme a tabela 9, 16% (n = 6) dos trabalhos utilizaram-se de questionários
voltados a preferência térmica. Já em relação à utilização dos índices de conforto térmico
(tabela 10) a maioria dos autores, 89% (n = 34) fizeram uso destes, enquanto 11% (n = 4) não
fizeram uso de índices.
Tabela 9 - Contagem de artigos que utilizaram questionários de preferência térmica.
Questionários de Preferência Térmica
Nº
%
1 – SIM

6

16%

2 – NÃO

32

84%

Fonte: organizado pelos autores.

Tabela 10 - Número dos artigos que utilizaram índices de Conforto Térmico em suas pesquisas.
Nº total de artigos que utilizaram índices de
Nº
%
Conforto Térmico
1 – SIM

34

89%

2 – NÃO

4

11%

Fonte: organizado pelos autores.

Por fim, a tabela 11 apresenta os índices de conforto térmico que foram utilizados
nos estudos selecionados e suas respectivas contagens.
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Tabela 11 - Índices de conforto térmico utilizados e sua respectiva contagem.
ÍNDICES DE CONFORTO
Nº

%

1 – PET

9

24%

2 – PMV

3

8%

3 – SET

1

3%

4 – TE

7

18%

5 – UCTI

2

5%

6 – TEP

2

5%

7 – HU

1

3%

8 - PPD / PMV

1

3%

9 - PMV/SET/ PET

1

3%

10 - PET / PMV

6

16%

11 - PMV / UCTI

1

3%

12 - Não utilizaram índices

4

11%

Fonte: organizado pelos autores.

3.2 Análise crítica e discussão
A presente pesquisa buscou compreender os impactos causados pelas áreas verdes,
na promoção de conforto térmico nas áreas urbanas, mediante critérios de pesquisa,
conforme apresentados no método. Partindo do pressuposto das analises dos tipos de
aplicação de questionários à população, e os índices utilizados nas pesquisas, bem como as
contribuições dos trabalhos analisados, diversos estudos buscam prever e classificar o nível
de conforto térmico percebido pelo ser humano a partir de variáveis externas (SHINZATO et.
Al. 2018; SONG; WANG. 2015; MARTINI et al. 2018; FERNANDES et al. 2020; LIMA et
al.2012; SILVA et al. 2018; KRUGER et al. 2018; SHINZATO et al. 2018; MUNIZ-GAAL et al.
2018; BELTRAN, et al. 2012; VIEIRA et al. 2018; AZEVEDO et. Al. 2015; MARTINI et al. 2015;
SZUCS, 2014; OLIVEIRA et al. 2014; BALTAZAR et al. 2014; JUNIOR et al. 2013; MINELLA
et al. 2012; KRUGER et al. 2012; LABAKI et al., 2012; ROSSI et al. 2012; ABREU et al. 2012;
DACANAL et al. 2009; ABDELHAKIM et al. 2017; RICHARDS et al. 2020; LOBACCARO et al.
2015; GEORGI et al. 2010; COHEN et al. 2012; CHOW et al. 2016; WANG; ZACHARIAS,
2015; CHEUNG et al. 2018; HSIEH et al. 2016; CHEUNG et al. 2019; BOUKHABL; ALKAM,
2012; TALEGHANI et al. 2015).
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No que tange os trabalhos que realizaram as medições microclimáticas, observamos
que foram um total de 38 trabalhos analisados, a ampla maioria utilizaram as medições
microclimáticas como ferramenta nas suas pesquisas, tanto pelo método indutivo
experimental, dados coletados de estações meteorológicas, levantamento de dados de
estações fixas externas, ou pelo dedutivo, realizando a calibração entre dados medidos e
simulados pelo ENVI-met, entre outros modelos de medições. Por outro lado, apenas 3% dos
trabalhos analisados não realizaram medições microclimáticas, tendo em vista que esta
pesquisa que não utilizou as medições se trata de uma revisão sistemática, o que pode ter
contribuído para não utilização dessa ferramenta (ARAM et al. 2019).
Foram verificados diferentes índices de conforto entre as diversas metodologias, e
para se determinar o índice mais representativo entre as pesquisa foram analisados 38
artigos, no qual foi possível identificar os índices mais utilizados nos trabalhos publicados,
conforme mostra a (tabela 11). Dentre os índices analíticos destacam-se o PET e o PMV como
sendo os mais utilizados nas pesquisas analisadas, enquanto o TE é o índice empírico de uso
mais frequente. Os estudos analisados apontam também para a necessidade de calibração
dos índices de conforto térmico para as referidas áreas de estudo, principalmente quando
utilizados em espaços abertos, Silva et al. (2018); Kruger et al. (2018); Kruger et al. (2018);
Szucs. (2014); Cheung et al. (2018).
Song e Zhi-Hua (2015) realizaram uma investigação sobre o impacto da vegetação
nos microclimas urbanos, tendo como base os diferentes tipos de vegetação, suas tipologias
e padrões de desenvolvimento, os autores atentam para a escolha correta do tipo de
vegetação em relação a tipologia climática local na produção de áreas de conforto térmico,
análise esta corroborada pelos estudos de Martini et al. (2018), os quais afirmam que a
vegetação pode melhorar as temperaturas dentro das cidades, entretanto, nem todos os tipos
de vegetação tem o mesmo potencial de influenciar no conforto térmico.
Torna-se evidente nas análises das diversas pesquisas consultadas que, para se
conseguir um resultado mais relevante sobre a perspectiva de conforto quanto a sua eficácia
há significativa dependência da densidade, forma, tamanho e posição da vegetação, sendo,
em geral, aquelas com características mais densas e estratificadas capazes de atenuar a
temperatura do ar, interceptar a radiação solar e manter o fluxo de vento (DACANAL et al.,
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2009; Yu et al., 2020; GEORGI et al., 2010; BELTRAN, et al., 2012; SHINZATO et al., 2018;
SONG; ZHI-HUA, 2015).
Por outro lado, Minella et al. (2012), afirma no seu estudo que ao comparar a análise
de conforto no centro da cidade, mesmo com a implementação de arvores ao longo das vias
a sensação de desconforto entre os pedestre não se modificou, o que já havia anteriormente
nos resultados da pesquisa de Martini et al. (2018), onde os autores atentam para o padrão
da vegetação implantada para a promoção do conforto.
Contudo, há um consenso entre a significativa maioria dos trabalhos analisados, os
quais afirmam que as arvores tem um papel importante no planejamento urbano, sobre a
perspectiva do conforto térmico, seja pelo sombreamento que áreas verdes podem
proporcionar, na redução da temperatura e mitigação da ilha de calor urbana (SONG; ZHIHUA et al. 2015; Martini et al. 2018; Fernandes et al. 2020; LIMA et al. 2012; Silva et al. 2018;
Kruger et al. 2018; Shinzato et al. 2018 ; MUNIZ-GAAl et al. 2018; BELTRAN, et al. 2012;
VIEIRA et al. 2018 ; AZEVEDO et. Al. 2015; MARTINI et al.2015; SZUCS. 2014; OLIVEIRA et
al. 2014; BALTAZAR et al. 2014; LUSETTET al. 2013; JUNIOR et al. 2013; KRUGER et al.
2012 ; LABAKI et al. 2012; ROSSI el al. 2012; ABREU et al. 2012; DACANAL et al. 2009;
ABDELHAKIM et al. 2017 ; RICHARDS et al. 2020; YU et al. 2020; ARAM et al. 2019;
LOBACCARO et al. 2015 ; GEORGI et al. 2010; COHEN et al.2012; CHOW et al. 2016;
WANG, Yupeng; ZACHARIAS, John. 2015;

CHEUNG et al. 2018; HSIEH et al. 2016;

CHEUNG et al. 2019; ALKAM,. 2012; TALEGHANI et al. 2015).
4. Considerações Finais
A presente pesquisa objetivou, por meio de uma revisão sistemática da literatura,
responder a pergunta “Qual a influência da vegetação na promoção do conforto térmico das
áreas urbanas?”. O método de revisão foi positivo para a elucidação dos objetivos
apresentados, uma vez que permitiu identificar considerável contribuição das vegetações
urbanas na otimização das condições de conforto da população, fato este confirmando por
meio de medições físicas das condições microclimáticas conduzidas pelos estudos aqui
analisados, uma vez que apenas 3% destes não se utilizavam de medições físicas. Dito isso,
pode-se afirmar que a vegetação urbana, influência os padrões do conforto térmico humano,
por meio de características relacionadas a densidade, forma, tamanho e posição da
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vegetação, sendo então capazes de atenuar a temperatura do ar, interceptar a radiação solar
e manter o fluxo de vento.
Verificou-se a necessidade de maior aprofundamento acerca das espécies de
vegetação considerando as particularidades locais, especialmente em relação a tipologia
climática, uma vez que dada a escolha adequada, a cobertura vegetal poderá então otimizar
as temperaturas das cidades. Embora haja a indicação por alguns pesquisadores de não
alteração nas condições de conforto, por meio da vegetação, há um consenso teórico sobre
o significativo potencial das vegetações, sob a perspectiva do conforto térmico para o
planejamento urbano.
Contudo, identificou-se a necessidade de ampliar as análises em relação às
características microclimática de cada área de estudo, além de explorar o papel dos índices
de conforto e suas respectivas calibrações entre os diferentes tipos climáticos, com a
finalidade de possibilitar avanços na interpretação dos melhores parâmetros do conforto
térmico da população.
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ARBORIZAÇÃO E CONFORTO TÉRMICO NO ESPAÇO URBANO: ESTUDO DE
CASO NA PRAÇA DO DERBY, CENTRO DO RECIFE-PE.
TANELLY NERIAH SANTOS1
LILLIAN SOUZA DOS ANJOS2
TAMIRES GABRYELE DE LIMA MENDES3
RESUMO
A análise do conforto/desconforto térmico através de variáveis comparativas na Praça do
Derby, Recife-PE, Brasil, foi o objetivo deste presente estudo. As temperaturas e umidade do
ar foram captadas através de um Termômetro de Globo Bulbo Seco e Úmido, e paralelamente
coletadas as temperaturas de superfície através de uma câmera termográfica, de forma que
fosse possível observar o ambiente circundante. Foi feita uma observação da arborização da
praça e a classificação da densidade e de como as árvores estavam dispostas, a fim de
compreender como esse fator pode influenciar na qualidade ambiental. Juntamente às
coletas, foram aplicados questionários às pessoas que frequentavam essas praças no intuito
de que houvesse uma compreensão da sensação térmica, já que na maioria das vezes há
uma certa adaptação ao ambiente de convívio. O estudo foi realizado no dia 06 de junho de
2018, considerado úmido. A Praça do Derby devido a fatores como densidade urbana, fluxo
de veículos e outras características do entorno, apresentou temperaturas elevadas para o
período de coleta e carece de atenção, visto que desempenha importantes funcionalidades
no ambiente urbano e está sofrendo pressão constante das ações antrópicas.
Palavras-chave: Arborização; Conforto térmico; Praça do Derby
ABSTRACT
The analysis of thermal comfort / discomfort using comparative variables at Praça do Derby,
Recife-PE, Brazil, was the objective of this study. Air temperatures and humidity were captured
using a Dry and Wet Bulb Globe Thermometer, and the surface temperatures were collected
in parallel with a thermographic camera, so that it was possible to observe the surrounding
environment. An observation was made of the afforestation of the square and the classification
of density and how the trees were arranged, in order to understand how this factor can
influence environmental quality. Along with the collections, questionnaires were applied to
people who frequented these squares in order to have an understanding of the thermal
sensation, since most of the time there is a certain adaptation to the living environment. The
study was carried out on June 6, 2018, considered humid. The Derby Square due to factors
such as urban density, vehicle flow and other characteristics of the surroundings, presented
high temperatures for the collection period and needs attention, since it plays important
functions in the urban environment and is under constant pressure from anthropic actions.
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1. Introdução
O processo de urbanização no Brasil aconteceu de forma intensa e acelerada,
fazendo com que o crescimento das cidades ocorresse de forma a atenuar os problemas
urbanos (PIRES; FERREIRA, 2016). Através disso, ao longo dos anos, os modos de
expansão urbana, como o aumento da especulação imobiliária e a forma de uso e ocupação
dos solos, facilitaram o acesso a habitações irregulares e o aumento de problemas
ambientais, desde as desigualdades sociais a problemas de saúde pública. Todos esses,
acarretados pela falta de um planejamento urbano coerente com as necessidades humanas
que considerem o bem estar e a qualidade de vida das populações que vivem as/nas cidades.
Segundo Abreu (2008), a falta de uma arborização é uma das causas responsáveis
pelas mudanças climáticas nas grandes metrópoles, visto que a medida que há o crescimento
acelerado das cidades, grande parte da vegetação é retirada para construção de edifícios,
avenidas, dentre outros, fazendo aumentar as áreas cobertas por concreto. Com a ausência
da vegetação, há o aumento da incidência da radiação solar direta, da temperatura do ar,
alteração dos ciclos de chuva, diminuição da umidade do ar, modificação da velocidade e
direção dos ventos, causando desconforto térmico aos habitantes das áreas urbanas. As
praças são um dos poucos ambientes urbanos responsáveis por concentrar a presença de
vegetação, a qual é de extrema importância para que haja uma melhor qualidade do ar e uma
manutenção do clima, evitando ilhas de calor intensas provocadas pelas modificações
humanas no espaço urbano (GOMES E AMORIM, 2003). O presente estudo então fará uma
análise do conforto/desconforto térmico em quatro praças da cidade do Recife, através de
diferentes configurações morfológicas para compreender como o efeito da cobertura vegetal
e o crescimento urbano podem afetar de forma positiva ou negativa as áreas de lazer públicas
da cidade.
Partindo desses pressupostos, pode-se gerar subsídios que influenciem na
formulação de políticas públicas e planejamento urbano, necessários para promover um
crescimento sustentável das áreas urbanas e que permita uma melhor qualidade de vida.
Sendo assim, o presente estudo agregará de forma positiva à área de conhecimento, visto
que apresentará dados, resultados e informações necessárias para uma superação de
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ausências sobre o assunto em questão.O objetivo geral da pesquisa foi avaliar o conforto
térmico em praças públicas/ livres da cidade do Recife, a partir de um referencial comparativo
de diferentes configurações morfológicas de espaços urbanos, a fim de compreender como o
efeito da vegetação urbana e o crescimento urbano podem afetar no conforto térmico da
sociedade no seu ambiente de lazer.

2. Metodologia
2.1. Área de estudo
A Praça do Derby (Figura 1) é bastante conhecida na cidade por estar no centro e
próxima de empresariais, shopping center, comércio e avenidas principais. Na praça e em
suas proximidades é possível encontrar diversos pontos de ônibus com destino a uma enorme
quantidade de bairros dentro da cidade do Recife e cidades vizinhas, portanto o fluxo de
pessoas diariamente possivelmente seja maior do que o das outras praças desta pesquisa.
Está localizada em frente ao quartel da polícia militar do Recife e fica ao lado da Avenida
Governador Agamenon Magalhães, uma das maiores da cidade e responsável por ligar Recife
e Olinda.
Figura 1 – Vista aérea da Praça do Derby, Recife-PE

Fonte: Google Earth (2020).

2.2. Coleta de dados
Para o levantamento dos dados foram utilizados: termômetro de globo Termômetro
de Globo Bulbo Seco e Úmido Digital ITG 01 (Figura 2) e uma câmera termográfica Flir C2
(Figura 3). As coletas foram distribuídas de acordo com características particulares de cada
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local, pela disponibilidade de pontos e lócus onde não houvesse barreiras artificiais, ou
naturais, que dificultassem a coleta dos dados.
Figura 2 - Termômetro de globo instalado na Praça do Derby, Recife-PE

Fonte: organizado pelos autores, 2018.

A pesquisa utilizou o Termômetro de Globo, capaz de registrar maiores variações da
temperatura, já que o sensor precisa de um tempo de resposta considerado curto para obter
este objetivo. A Temperatura Radiante Média (TRM) é uma das variáveis mais importantes
na avaliação do conforto térmico, especialmente durante condições meteorológicas de tempo
quente e ensolarado e é definida segundo ASHRAE (2004) como a temperatura de superfície
uniforme de um invólucro imaginário preto ou cinza em que um ocupante trocaria a mesma
quantidade de calor radiante, como no espaço real não uniforme e resume a exposição do
corpo humano a todos os fluxos de radiação curta e longa (direta, difusa, refletida e emitida)
em um determinado ambiente (THORSSON et al., 2007).
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Figura 3 - Câmera FLIR C2

Fonte: http://www.flir.com.br/uploaddeImagens/Instruments/Products/C2/C2_front-back.png

Com trajeto urbano delimitado nos pontos escolhidos durante os dias de semana em
cada praça, visto que o fluxo de pessoas é maior devido à movimentação pendular de casa
para o trabalho e vice-versa; em três horários específicos: 09:00, 13:00 e 17:00, no mês de
junho e julho, período úmido com maiores precipitações. Considerando o que afirma Garcia
(1985) que nas cidades costeiras, como é o caso de Recife, onde as amplitudes térmicas
diárias são reduzidas por interferência do mar que age como um termorregulador, as
medições efetuadas dentro de uma hora podem ser consideradas simultâneas. As áreas no
entorno das praças vão afetar diretamente o conforto térmico da população.
Para ajudar na análise desse conforto foi aplicado um questionário à população com
perguntas sobre vestimentas e sensações térmicas. O processo desse método consiste em
avaliar o elemento espaço por meio de levantamento físico, enquanto em relação ao usuário
analisa-se seu grau de satisfação com o lugar. Do mesmo modo, estuda-se a ambiência da
área por meio dos indicadores microclimáticos coletados no local.

2.3. Análise dos dados
Foi necessário o processamento dos dados de temperatura e umidade do globo
negro para que os mesmos apresentassem as condições de conforto do ambiente nos 3
horários. Utilizando o Termômetro como base de instrumento para coleta, ele mede 3 (três)
parâmetros: temperatura do bulbo seco ou temperatura ambiente, temperatura do bulbo
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úmido natural e temperatura do globo.
As avaliações de calor efetuadas através do IBUTG estão sujeitas a variações
climáticas que dependem das estações do ano, no entanto, para efeito da estipulação de
medidas preventivas, devem ser consideradas sempre as piores condições ambientais (COX,
1973, p. 692). De acordo com a Norma Regulamentadora (NR-15), as equações que definem
o IBUTG são as que seguem, para ambientes externos com carga solar, utilizou-se a equação:
IBUTG = 0,7 tbn + 0,1 tbs + 0,2 tg
Em que: tbn = temperatura de bulbo úmido natural; tg = temperatura de globo; tbs =
temperatura de bulbo seco. Para designar o conforto térmico foi utilizada a tabela de Freitas
(2005) onde há uma aplicabilidade dos dados obtidos e comparados na tabela específica para
a cidade do Recife.

Tabela 1 - Zona de conforto para o clima tropical litorâneo quente e úmido, Recife-PE
ZONA DE CONFORTO
Para o clima tropical litorâneo quente e úmido, Recife-PE
(Esses valores sofrem alterações dependendo da combinação de fatores orgânicos e climáticos, dentre outros)

Qualidade do ambiente

Temperatura do ar

Umidade Relativa do ar

Velocidade do vento

(C°)

(%)

(m/s)

Confortável

24 a 28

50 a 70

1,0 a 3,0

Intermediário

22 a 24

30 a 50

0,5 a 1,0

e

e

e

28 a 30

70 a 80

3,0 a 4,0

<22

<30

<0,5

e

e

e

>30

>80

> 4,0

Desconfortável

Fonte: FREITAS (2005) Adaptado pelos autores (2020).

Análises de comportamento, de modo a conhecer como a morfologia dessas áreas
pode influenciar seus usuários por meio das condições em que se apresenta, mas
principalmente por meio das variáveis climáticas de temperatura. Estudar esses
comportamentos nas praças é de grande importância para a cidade, sendo extremamente
utilizadas e carregadas de aspectos particulares que caracterizassem individualmente seu
uso, tornando-se, então, espaços de grande representatividade para a proposta dessa
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pesquisa.

3. Resultados e discussão
Através dos dados de umidade relativa calculados a partir da temperatura de bulbo
úmido e bulbo seco, temperatura do ar e do IBUTG - índice de bulbo úmido termômetro de
globo - “representa o efeito combinado da radiação térmica, da temperatura de bulbo seco,
da umidade e da velocidade do ar” (COUTINHO, 1998, p. 176 – 177), analisou-se a situação
de conforto/desconforto térmico dos ambientes utilizando a tabela de Freitas (2005) e
exposição ao calor dos indivíduos através das normas regulamentadas pela NR 15. No
Quadro 1, é possível observar os dados coletados na Praça do Derby. Às 09:00h a
temperatura do ar e a umidade relativa mostraram-se elevadas indicando situação de
desconforto térmico, visto que o tempo estava estável com poucas nuvens e a radiação solar
incidia diretamente nos lugares da praça em que não havia árvores ou poucas árvores, além
da velocidade do vento que estava abaixo de 0,5 m/s. Da mesma forma, às 13:00h as
temperaturas continuaram desconfortáveis, e às 17:00h houve a diminuição nas
temperaturas, confirmando a inversão na configuração térmica que é amplificada durante a
noite e madrugada e apresentando situação confortável, com a velocidade do vento a 1,9 m/s,
apesar da umidade relativa elevada.
Quadro 1 - Dados coletados na Praça do Derby, Recife-PE no dia 06 de junho de 2018

PRAÇA DO DERBY
Data: 06/06/2018
Horário

IBUTG

UR%

T °C Vel. Vento
m/s

Zona de

TBN

TBS

TG

Conforto

09:00h

26,8

29,9

41,0

30,0

78,7

30,0

0,4

Desconfortável

13:00h

27,4

30,5

41,0

30,4

78,9

30,5

1,2

Desconfortável

17:00h

24,1

26,0

26,8

24,9

85,6

26,0

1,9

Confortável

Fonte: organizado pelos autores (2018)

O termômetro de globo foi instalado de forma que obtivesse a menor interferência de
fatores externos que influenciassem nas temperaturas. A Praça do Derby, por estar localizada
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em uma área central do Recife, entre edifícios tanto residenciais quanto comerciais e cercada
por vias de intensa circulação de veículos e de pessoas, foi a que apresentou as maiores
temperaturas entre as 4 praças. Por apresentar uma ausência de afastamentos entre os lotes,
ou seja, edificações bastante conjuntas e pela disposição de vegetação no entorno há o
registro de altas temperaturas mesmo em um período úmido chuvoso, na qual a praça deveria
apresentar-se como uma ilha de frescor. Entretanto, devido aos condicionantes morfológicos
do entorno da praça, como os edifícios, as vias asfaltadas e os materiais de superfície
encontrados, há uma dificuldade de que a praça expresse essa condição, principalmente no
início da tarde em que as temperaturas do ar atingem as máximas.
Quanto à classificação arbórea, através do recorte da imagem de satélite (Figura 4)
é possível identificar grupos de árvores bem agrupados quanto a densidade, e dispostos em
aglomerados. Isso mostra que há uma quantidade significativa de vegetação na praça, mas
que devido aos parâmetros encontrados na coleta, o entorno exerce bastante influência na
qualidade ambiental, com edifícios barrando os ventos, grandes vias de circulação de veículos
com materiais de superfície que retém o calor e poucas árvores dispostas no entorno,
provocando desconforto térmico em alguns horários do dia.
Figura 4 - Classificação arbórea quanto à densidade e disposição dos indivíduos na Praça do Derby,
Recife-PE

Densidade das árvores

Disposição das árvores

Fonte: Google Earth (2020); Peixoto (1995) Adaptado pelos autores (2020)
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Os valores do IBUTG oscilaram na praça durante o dia, como apresentado no Gráfico
1. Essa amplitude se deu por conta das diferenças de exposição ao calor entre o horário das
09:00h e 17:00h, na qual apresentou-se termicamente desconfortável durante a manhã e início
da tarde.
Figura 14 - Temperatura das superfícies na Praça do Derby, Recife-PE às 13:00h

A

B

Fonte: Lillian Anjos (2018)

Gráfico 1 - Valores do IBUTG na Praça do Derby, Recife-PE

PRAÇA DO DERBY
35

30
25
20
IBUTG

15
10
5
0
09h

13h

17h

Fonte: organizado pelos autores, (2018).

Relacionando com os questionários aplicados na praça nos momentos de coleta,
apresentados no Quadro 2, durante as 09:00h em que o IBUTG indicava 30,0 e as atividades
que os indivíduos realizavam eram consideradas pesadas, faz-se necessário que em uma hora
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de acordo com a NR 15, eles trabalhem 15 minutos e descansem os outros 45 minutos. Já as
13:00h em que indicava 30,4 e as atividades também eram pesadas, que não realizassem
nenhuma atividade sem medidas adequadas de controle. E as 17:00h as temperaturas se
mostravam confortáveis para práticas de atividades.
Quadro 2 - Resultado dos questionários aplicados na Praça do Derby, Recife-PE

HORÁRIO
09:00h
09:00h
13:00h
13:00h
17:00h
17:00h

MOTIVAÇÃO PARA
USO DO LOCAL
Trabalho
Trabalho
Trabalho
Trabalho
Lazer
Lazer

VESTIMENTA

PERCEPÇÃO TÉRMICA

Moderada
Moderada
Pesada
Leve
Leve
Leve

Com calor/ Confortável
Com calor/ Confortável
Com calor/ Confortável
Neutro/ Confortável
Com calor/ Confortável
Neutro/ Confortável

Fonte: organizado pelos autores, (2018).

4. Considerações finais
Esse trabalho foi desenvolvido com o suporte dos equipamentos e da sala do Grupo
de Pesquisa em Climatologia Tropical (TROPOCLIMA) e do CNPq (Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico), e se mostrou bastante relevante pois pode
contribuir para uma melhor compreensão do clima urbano e da importância da arborização e
outras variáveis para o conforto térmico, e consequentemente, para uma melhor qualidade de
vida e ambiental da cidade do Recife. As praças públicas são locais importantes e
fundamentais dentro do espaço público, servindo como ambientes de refúgio visto que, como
observado nas imagens apresentadas nesta pesquisa, são locais que ainda possuem a
presença de árvores, enquanto que nos entornos, a quantidade arborizada é pouco
significativa.
A pesquisa foi realizada no mês de junho, considerado úmido para a cidade do
Recife. A Praça do Derby demonstrou temperaturas elevadas, sobretudo por consequência
de seu entorno que possui um dinamismo constante e um conglomerado de características
as quais impactam a praça de modo direto. Edifícios que barram os ventos dispostos de
maneira inadequada, poluição do ar devido a colossal quantidade de veículos que circulam
cotidianamente em torno da praça e um fluxo considerável de pessoas. Devido a essas
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configurações, os fluxos de radiação são alterados causando mudanças climáticas em escala
local, dificultando a funcionalidade das praças, local que devem propiciar uma melhor
qualidade de vida, controle da radiação solar, umidade do ar e ação dos ventos.
As respostas obtidas através dos questionários mostram que há certa adaptação ao
ambiente por parte dos indivíduos. Mesmo os que estavam com uma vestimenta considerada
pesada ou moderada disseram estar confortável, o que também pode ser explicado pelo fato
de que a maioria se encontrava nos locais sombreados por árvores, demonstrando a
importância da arborização.
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O CAMPO TÉRMICO DA ZONA URBANA DE CHAPECÓ-SC: ANÁLISE DE UM
EPISÓDIO ASSOCIADO AO TEMPO ANTICICLÔNICO TROPICAL MARÍTIMO
EDUINO RODRIGUES DA COSTA1
JOSÉ TADEU GARCIA TOMMASELLI2
RESUMO
Este trabalho teve como objetivo estudar o campo térmico da zona urbana de Chapecó/SC
num dia e episódio de tempo associado a Alta Subtropical do Atlântico Sul. Para estudar o
campo térmico da zona urbana de Chapecó ao nível do dossel urbano, foi necessário
estabelecer trajetos (transectos móveis) nos quais em condições de tempo especificas e
horários (06, 15 e 21 horas) foram realizadas coletas de dados climáticos (temperatura do ar),
a fim de identificar e espacializar a ocorrência de fenômenos climáticos urbanos como as ilhas
de calor. Para a aquisição dos dados de temperatura do ar na zona urbana de Chapecó,
utilizou-se a metodologia dos transectos móveis, a qual consiste na aquisição automática e
simultânea de dados climáticos ao longo de trajetos preestabelecidos dentro de determinada
malha urbana. Analisando o campo térmico de Chapecó/SC nos horários preestabelecidos,
verificou-se que no horário das 06 horas não houve a formação da ilha de calor, visto que
neste horário ocorre o resfriamento radiativo associado ao balanço negativo de radiação. A
ilha de calor urbana se definiu melhor sobre o bairro Centro (horizontalizado e verticalizado)
e arredores nos horários das 15 horas e principalmente das 21 horas. Notou-se também que
a ilha de calor noturna se definiu melhor no bairro Centro e arredores, comprovando a
literatura internacional que diz que este fenômeno se define melhor cerca de 2 ou 5 horas
após o pôr-do-sol, Oke (1987).
Palavras-chave: Chapecó; Campo térmico; Ilha de calor.
ABSTRACT
This work aimed to study the thermal field of the urban area of Chapecó/SC in one day and
episode of time associated with the South Atlantic Subtropical High Pressure Center (SASHP).
To study the thermal field of the urban area of Chapecó at the level of the urban canopy, it was
necessary to establish paths (mobile transects) in which in specific weather conditions and
times (06, 15 and 21 hours) collections of climatic data (air temperature) were carried out, in
order to identify and spatialize the occurrence of urban climatic phenomena such as heat
islands . For the acquisition of air temperature data in the urban area of Chapecó, the mobile
transect methodology was used, which consists of the automatic and simultaneous acquisition
of climatic data along pre-established routes within a given urban network. Analyzing the
thermal field of Chapecó/SC at the pre-established times, it was found that at the 6:00 am hour
there was no formation of the heat island, since at this time the radiative cooling associated
with the negative radiation balance occurs. The urban heat island was better defined over the
Centro district (horizontal and vertical) and its surroundings at 3:00 pm and mainly at 9:00 pm.
It was also noted that the island of night heat was better defined in the neighborhood Centro
1
2

Doutor, Unesp-Presidente Prudente, eduinocosta@gmail.com
Doutor, Professor do Departamento de Geografia da UNESP/FCT, tadeu.tommaselli@unesp.br
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and surroundings, proving the international literature that says that this phenomenon is better
defined about 2 or 5 hours after sunset, Oke (1987).
Keywords: Chapecó; Thermal field; Urban heat island.

1. Introdução
A urbanização acelerada como a que ocorreu no Brasil, pós década de 1950,
contribuiu significativamente para reduzir a qualidade ambiental nas cidades brasileiras de
médio e grande porte.
Nestas cidades o crescimento espacial urbano ocorreu em detrimento da degradação
do meio natural com agravos a saúde e a qualidade de vida dos seus habitantes. A supressão
da vegetação, a intensa pavimentação e as atividades antrópicas que se desenvolvem no
espaço urbano contribuem para a geração de problemas ambientais potencialmente nocivos
à saúde das cidades como a poluição química do ar (chuva ácida), ilhas de calor, inundações,
deslizamentos de encostas, contaminação de mananciais hídricos por efluentes domésticos
e industriais, entre outros.
Lombardo (1985, p. 16) destaca que a urbanização desordenada causa problemas
ecológicos como o desequilíbrio crescente entre a população e os meios materiais e, em
contrapartida, a contaminação em todas as suas manifestações.
A cidade caracteriza “uma contínua, cumulativa e acentuada ‘derivação antrópica’ do
ambiente”, suficiente para implicar em “uma série de alterações sobre a atmosfera – até
mesmo em sua própria composição química – tanto ‘sobre ela’ e até mesmo como
‘exportação’ para o ambiente circundante” (MONTEIRO, 1990a, p. 10).
Os ambientes urbanos destacam-se pela intensidade com que tais impactos ocorrem
notadamente no âmbito da camada de cobertura urbana, que tem suas características
climáticas acentuadamente alteradas quanto aos aspectos de composição do ar, radiação de
energia, temperatura, umidade relativa e velocidade dos ventos (LANDSBERG, 1970).
Além dos vários problemas socioambientais inerentes à cidade o processo de
urbanização produz alterações no clima local dando origem ao clima urbano que é definido
por Monteiro (1976) como um sistema que abrange o clima de um dado espaço terrestre e
sua urbanização.
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Diante disto, este trabalho teve como objetivo estudar o campo térmico da zona
urbana de Chapecó/SC em um episódio de tempo atmosférico associado à Alta Subtropical
do Atlântico Sul (ASAS).

2. Metodologia
A proposição metodológica adotada neste trabalho segue a já consagrada Teoria do
Sistema Clima Urbano (SCU) de Monteiro (1976), que é um referencial teórico-metodológico
da Geografia, amplamente utilizado nas pesquisas do clima urbano das cidades brasileiras,
sendo que sua abordagem sistêmica permite analisar o clima urbano levando em
consideração a coparticipação da sociedade e da natureza na produção de bolsões climáticos
como as ilhas de calor e de frescor urbanas.
O SCU subdivide-se em três subsistemas com seus respectivos canais de
percepção: a) Termodinâmico (conforto térmico); b) Físico-químico (qualidade do ar) e c)
Hidrometeórico (impacto meteórico). Neste trabalho o objeto de análise foi o subsistema
Termodinâmico e seu produto a ilha de calor na zona urbana de Chapecó em um episódio
específico de tempo atmosférico associado à Alta Subtropical do Atlântico Sul (ASAS).
Para estudar o campo térmico de Chapecó ao nível do dossel urbano no episódio de
tempo e sistema atmosférico pré-estabelecido, foi necessário estabelecer trajetos (transectos
móveis) nos quais, foram realizadas coletas de dados climáticos (temperatura do ar), afim de
identificar e espacializar a ocorrência de fenômenos climáticos urbanos como as ilhas de
calor.
Para a aquisição dos dados de temperatura do ar na zona urbana de Chapecó,
utilizou-se a metodologia dos transectos móveis, a qual consiste na aquisição automática e
simultânea de dados climáticos ao longo de trajetos (pontos móveis) preestabelecidos dentro
de determinada malha urbana.
Para tal foram estabelecidos dois transectos cortando a cidade de Chapecó nos
sentidos (leste-oeste e norte-sul), conforme o mapa da figura 1.
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Figura 1 - Mapa dos transectos da zona urbana de Chapecó.

Para a aquisição dos dados ao longo dos transectos no dia e tipo de tempo préselecionados, foram utilizados dois termo-higrobarômetros com registradores digitais (um
para cada automóvel), modelo Lutron MHB-382SD, pré-programáveis (os aparelhos foram
programados para realizar a aquisição automática dos valores de temperatura do ar a cada 5
segundos) e automáticos (figura 2).
Estes termo-higrobarômetros foram fixados dentro de um abrigo feito em PVC da cor
branca (vide figura 3). Estes abrigos protegeram os aparelhos da insolação direta e do vento
e foram fixados na lateral dos veículos (figura 4) a uma altura padrão de 1,5 metros.
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Figura 2 - Termo-higrobarômetros utilizados para a aquisição dos dados de temperatura, do ar na zona
urbana de Chapecó/SC.

Figura 3 - Estrutura em PVC elaborada para transportar e ao mesmo tempo proteger o aparelho (termohigrobarômetro) do vento e da insolação direta.
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Figura 4 - Um dos automóveis utilizados para a aquisição dos dados de temperatura do ar na zona
urbana de Chapecó/SC (nota-se a estrutura em PVC alocada próxima à porta do veículo, onde são
colocados os aparelhos de mensuração e aquisição dos dados).

Além de termo-higrobarômetros acoplados na lateral de cada veículo, foram
utilizados também localizadores GPS de navegação (marca Garmin modelo GPS MAP78),
para a aquisição de coordenadas planas do Sistema UTM (Universal Transversa de Mercator),
as quais foram usadas na elaboração dos cartogramas do campo térmico de Chapecó, para
o dia e tipo de tempo estudado.
As coletas dos dados de temperatura ao longo dos transectos, no dia e situação
atmosférica pré-estabelecidas, ocorreram nos horários das 06, 15 e 21 horas.
No dia da aquisição dos dados de temperatura do ar da zona urbana de Chapecó
nos horários pré-estabelecidos (06, 15 e 21 horas), foram utilizados dois automóveis (um
deles mostrados na figura 4), cada qual equipado com Dattalogers (aparelhos termohigrobarômetros) e GPS. Estes automóveis percorreram os transectos de forma simultânea e
sincronizada.
Cabe destacar que a aquisição dos dados de temperatura do ar ao longo dos
transcectos sempre iniciavam no norte e leste de cada transecto. A velocidade padrão dos
automóveis ao percorrem os transectos nos horários de aquisição dos dados foi, em média,
de 40 km/h a fim de evitar a influência do vento nos registros feitos pelos aparelhos.
O tempo percorrido pelos automóveis em cada transecto foi em média de 40 minutos,
a fim de evitar uma maior discrepância dos dados entre o início e o final de cada trajeto.
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Os cartogramas do campo térmico de Chapecó foram elaborados no Software de
Geoprocessamento ArcGIS® 10.5 da ESRI™.

3. Resultados e discussão
Esta análise corresponde ao episódio do dia 31 de janeiro de 2014, associado ao
Tempo Anticiclônico Tropical Marítimo caracterizado
como um estado atmosférico semelhante ao Tempo Anticiclônico Polar em
Tropicalização, mas relacionado ao domínio na região da Massa Tropical
Atlântica, que origina tempo bom, com fluxos de vento predominantemente
de nordeste (NE) e leste (E) leves, temperaturas elevadas (entre 19ºC e
35ºC), céu limpo e formação de orvalho. Em geral, tem duração efêmera, isto
é, no máximo dois dias, em virtude de anteceder a chegada da FPA (Frente
Polar Atlântica), substituindo a Massa Polar Aquecida na fase pré-frontal,
quando se dá a fusão do Anticiclone Polar com o Anticiclone Tropical
Atlântico, Sartori (2003, p. 33).

3.1 Análise do episódio do dia 31 de janeiro de 2014 associado ao Tempo Anticiclônico
Tropical Marítimo
3.1.1 Circulação atmosférica regional e as condições de tempo registradas em
Chapecó/SC no dia 31 de janeiro de 2014
Ao se analisar a carta sinótica (figura 5A) e a imagem de satélite (5B) do dia 31 de
janeiro de 2014, notou-se a atuação, sobre grande parte da Região Sul do Brasil, do
anticiclone tropical atlântico ou da Alta Subtropical do Atlântico Sul (ASAS) com centro de
pressão de 1020 hPa sobre o Oceano Atlântico. As condições de tempo em Chapecó
encontraram-se sob domínio da massa tropical atlântica, que garantiu tempo estável, sol entre
poucas nuvens, redução da umidade relativa do ar e elevação da temperatura.
As condições de tempo verificadas em Chapecó, de acordo com os registros da
Estação Meteorológica Convencional do INMET foram as seguintes:
a) Temperatura máxima: 31,7ºC;
b) Temperatura mínima: 21,9ºC;
c) Vento: Nordeste com velocidade de (1,0 m/s);
d) Nebulosidade: pela manhã (4 décimos), tarde (4 décimos) e noite (3
décimos);
e) Umidade relativa variando entre: 72 e 82%;
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f) Pressão Atmosférica: variando entre 938,8 e 940,6 hPa;
g) Precipitação: 0,0 mm.
Figura 5 - Carta sinótica (A) e imagem de satélite GOES13 T-Realce (B) do dia 31 de janeiro de 2014.

Fonte: Cptec/INPE (2014).

3.1.2 O campo térmico de Chapecó no episódio do dia 31 de janeiro de 2014, associado
ao Tempo Anticiclônico Tropical Marítimo – horário das 06 horas
Analisando o campo térmico de Chapecó às 06 horas no episódio associado ao
Tempo Anticiclônico Tropical Marítimo (figura 6), nota-se que as áreas mais aquecidas da
zona urbana corresponderam aos bairros situados no oeste da cidade (bairro Engenho Brawn,
Efapi e Alvorada), caracterizados pela presença de áreas abertas a insolação direta e onde
se localizam as principais agroindústrias.
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Figura 6 - Campo térmico da zona urbana de Chapecó-SC às 06 horas da manhã do dia 31 de janeiro
de 2014.

Fonte: Trabalho de campo (2014).

A maior temperatura da zona urbana (25,5ºC) foi registrada no bairro Engenho Brawn
e a menor (22ºC) nos bairros situados no leste e no sul em função da presença de altitudes
mais elevadas nestas áreas.
O bairro Centro (verticalizado e horizontalizado) encontra-se sombreado neste
horário em função da presença de prédios com mais de 6 pavimentos, conforme a figura 7.
As áreas centrais da cidade se encontram sob efeito sombra conforme destaca Viana
(2006, p. 72).
Isto resulta da inclinação dos raios solares que incidem sobre as áreas densamente
construídas (prédios e cânions urbanos) no início da manhã originando o “efeito sombra”.

www.xivsbcg.com

ISSN: 2764 - 1805
882

Os prédios e a presença de cânions urbanos dificultam a penetração dos raios
solares, resultando em temperaturas mais baixas no centro em comparação com o entorno
rural. Por outro lado, “em lugares com edificações esparsas ou no ambiente rural, a
transformação da energia solar de ondas curtas para ondas longas dá-se de maneira mais
rápida, originando ambientes mais quentes”, Amorim (2000, p.186).
“As zonas rurais aquecem rapidamente depois do amanhecer, apresentando
temperaturas mais altas do que nas zonas urbanas. O centro da cidade apresenta-se mais
quente novamente, um pouco antes do meio da tarde”, Amorim (2000, p.182).
Figura 7 - Vista parcial do bairro Centro (verticalizado) de Chapecó/SC, sentido norte-sul.

Fonte: Costa (2015).

3.1.3 O campo térmico de Chapecó no episódio do dia 31 de janeiro de 2014, associado
ao Tempo Anticiclônico Tropical Marítimo – horário das 15 horas
Analisando o campo térmico de Chapecó às 15 horas (figura 8), nota-se que o bairro
Centro (horizontalizado e verticalizado) apresentou-se mais aquecido do que os bairros
situados no sul, leste e oeste da zona urbana.
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A maior temperatura da zona urbana de Chapecó foi de 37ºC, registrada no bairro
Centro (horizontalizado e verticalizado).
O bairro Centro (horizontalizado e verticalizado) configurou uma ilha de calor
atmosférica de média magnitude (4ºC) conforme classificação de García (1996), em função
da maior presença de superfícies pavimentadas e “cânions urbanos”, que absorvem e retém
mais energia provocando o aquecimento do ar e dando origem ao fenômeno das ilhas de
calor.
Figura 8: Campo térmico da zona urbana de Chapecó-SC às 15 horas do dia 31 de janeiro
de 2014.

Fonte: Trabalho de campo (2014).

A configuração espacial da ilha de calor em Chapecó neste episódio de tempo e
horário se relacionou com a área do “Central Business District”, onde as atividades humanas
se tornam a grosso modo mais intensas favorecendo o fluxo de calor antropogênico para a
atmosfera, fazendo intensificar a ilha de calor urbana.
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Outro fator que favorece a entrada de radiação e o aquecimento do ar no bairro
Centro (horizontalizado e verticalizado) é a presença de áreas planas e vertentes com
orientação norte, noroeste, nordeste e oeste, as mais iluminadas neste horário (15 horas).
As áreas verdes reduzidas e a impermeabilização do solo nas áreas urbanas
também contribuem para a intensificação da ilha de calor, porque há
diminuição no processo de evapotranspiração, e não havendo, assim, o
resfriamento por evaporação na cidade pela redução da quantidade de
corpos úmidos (vegetação e superfícies de água. (PINHO E ORGAZ, 2000).

A menor temperatura registrada na zona urbana de Chapecó às 15 horas foi de 33ºC,
nos bairros situados nas áreas de maior altitude e com a presença de campos, matas,
lavouras, onde o processo de evapotranspiração (solo-planta) aumenta o teor de umidade do
ar e reduz a temperatura.

3.1.4 O campo térmico de Chapecó no episódio do dia 31 de janeiro de 2014, associado
ao Tempo Anticiclônico Tropical Marítimo – horário das 21 horas
Analisando o campo térmico de Chapecó às 21 horas (figura 9), nota-se que o bairro
Centro (horizontalizado e verticalizado) e arredores apresentou-se mais aquecido do que os
bairros situados na periferia da cidade.
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Figura 9: Campo térmico da zona urbana de Chapecó-SC às 21 horas do dia 31 de janeiro
de 2014.

Fonte: Trabalho de campo (2014).

A região central da cidade por sua superfície pavimentada apresenta albedo reduzido
comparado às áreas verdes, absorvendo mais radiação solar e armazenando calor (ondas
longas) durante o dia, o qual é lentamente perdido para a atmosfera durante a noite,
mantendo-o mais aquecido por mais tempo do que as zonas suburbanas e rurais.
O bairro centro e arredores configurou uma ilha de calor de média magnitude (4ºC),
em função da presença de prédios, áreas comerciais, residenciais, pouca presença de áreas
verdes e maior fluxo de pessoas e veículos (calor antropogênico).
Neste sentido, cabe destacar que:
no período noturno e na cidade, a atmosfera próxima a superfície é mais
quente do que nas áreas circundantes, devido à capacidade dos materiais
urbanos em armazenar o calor e também devido a menor presença de áreas
verdes, reduzindo a evapotranspiração e as perdas de calor por evaporação,
Amorim (2000, p. 186).
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A maior temperatura da zona urbana (28ºC) neste horário foi registrada no bairro
Centro (verticalizado e horizontalizado), caracterizado pela presença de edifícios acima de 6
pavimentos e “cânions urbanos”.
Os cânions urbanos presentes no bairro Centro reduzem a porção de céu visível
diminuindo a perda de calor durante a noite, favorecendo melhor a definição da ilha de calor
noturna. Esse efeito está diretamente associado à redução do fator de visão do céu (sky view
fator), conforme Nunez e Oke (1977).
As menores temperaturas neste horário foram registradas nos extremos (norte-sul,
leste-oeste) da zona urbana de Chapecó, em áreas caracterizadas pela presença de vales
arborizados, lavouras, campos, matas e poucas coberturas pavimentadas, as quais
favorecem a evapotranspiração e o menor armazenamento de calor durante a tarde e à noite.

4. Considerações finais
No tipo de tempo estudado, não houve a configuração de ilhas de calor no horário
das 06 horas visto que, neste horário toda a malha urbana encontra-se em processo de
resfriamento radiativo associado ao balanço negativo de radiação. Assim, não se pode dizer
que a urbanização de Chapecó influencia o comportamento térmico da cidade neste horário.
A ilha de calor melhor se configurou no bairro Centro (horizontalizado e verticalizado)
e arredores, principalmente nos horários de maior aquecimento do ar (15 horas) e as 21 horas
quando o Centro mais aquecido começa a liberar lentamente a energia acumulada durante o
dia, favorecendo a definição das ilhas de calor noturnas.
A região central da cidade por sua superfície pavimentada apresenta albedo reduzido
comparado às áreas verdes, absorvendo mais radiação solar e armazenando calor (ondas
longas) durante o dia, o qual é lentamente perdido para a atmosfera durante a noite,
mantendo-o mais aquecido por mais tempo do que as zonas suburbanas e rurais.
Neste sentido Fialho (2009, p.61) destaca que:
à noite, tanto o campo, como a cidade perdem calor por irradiação terrestre à
atmosfera, na faixa do infravermelho. Contudo, o fluxo de energia se manterá
mais tempo no labirinto do meio urbano, com sua geometria de edificações,
que dificultam a dissipação desta energia, aprisionando-a por mais tempo
dentro da cidade, que resulta em um resfriamento do ar mais lento do que o
ambiente rural ou com menor densidade de construção urbana.
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A ilha de calor melhor se definiu no horário das 21 horas, confirmando a tendência
do maior aquecimento noturno das áreas centrais da cidade, em relação às zonas rurais e
suburbanas.
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ANÁLISE DO COMPORTAMENTO TÉRMICO SUPERFICIAL PARA O ESTUDO DE ILHAS
DE CALOR URBANAS UTILIZANDO VEÍCULO AÉREO NÃO-TRIPULADO (VANT).
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RESUMO
O objetivo deste estudo foi analisar a variação da temperatura superficial horizontal de
diferentes tipologias de revestimentos por meio de termografias utilizando uma câmera
térmica embutida em um veículo aéreo não tripulado (VANT). Foram analisados os dados de
temperatura de algumas tipologias de cobertura do solo (asfalto, calçada de cimento, gramado
e árvores) e cobertura de edifícios (telhado de cerâmica e telha de cimento). Os resultados
mostraram que houve uma maior retenção de calor pelo revestimento asfáltico, seguido pela
calçada de cimento. A temperatura do gramado era elevada durante o dia, mas à noite foi a
superfície com a menor temperatura entre todas as analisadas. A copa da árvore acumulava
menos calor durante o dia e demorava mais para perdê-lo durante a noite, obtendo a menor
amplitude térmica. Nas superfícies de revestimento do edifício, enquanto a temperatura da
cobertura cerâmica sofreu pouca variação durante o dia, a telha de cimento sofreu uma grande
variação, mostrando que não é um bom isolante térmico. A análise episódica do tempo foi
determinante para identificar o melhor período para realizar as missões com a estabilidade
atmosférica necessária.
Palavra-chave: Clima urbano; Temperatura superficial; VANT
ABSTRACT
The objective of this study was to analyze the variation of horizontal superficial temperature of
different typologies of coverings through thermographies using a thermal camera embedded
in an unmanned aerial vehicle (UAV). The temperature data of some typologies of ground
cover (asphalt, cement sidewalk, lawn and trees) and buildings cover (ceramic roof and
cement tile) were analyzed. The results showed that there was a greater retention of heat by
the asphalt covering, followed by the cement sidewalk. The temperature of the lawn was high
during the day, but at night it was the surface with the lowest temperature among all analyzed.
The top of the tree accumulated less heat during the day and it took longer to lose it during the
night, getting the lowest thermal amplitude. At the building covering surfaces, while the
temperature of the ceramic roof suffered little variation during the day, the cement tile suffered
a high variation, showing that it is not a good thermal insulator. The weather analysis was a
determining factor in order to identify the best period to perform the missions with the
necessary atmospheric stability.
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1. Introdução
A crescente atenção dada às questões ambientais e a consequente busca de um
desenvolvimento sustentável por parte das sociedades atuais têm acentuado as
preocupações relacionadas aos impactos associados à transformação do ambiente natural
em ambiente construído.
Diversos autores têm relatado as diferenças microclimáticas promovidas nas cidades
pelo processo de urbanização (LOWRY, 1967; LOMBARDO, 1985; OKE, 1987; PITTON,
1997). Sabe-se que mudanças na paisagem determinam condições que interferem
diretamente na qualidade de vida dos habitantes das cidades. A definição de “ecossistema
urbano”, de acordo com Gómez, Tamarit e Jabaloyes (2001), refere-se à substituição do
habitat natural por outro mais adequado às necessidades das pessoas atualmente.
Entretanto, o ambiente artificial tem excedido a capacidade biológica de seus habitantes, que
sentem necessidade crescente de equilíbrio envolvendo elementos naturais, como espaços
livres de construções, presença de vegetação e água. A modificação do clima das cidades
pode ser ocasionada pelos seguintes fatores: os materiais utilizados nas construções e na
pavimentação; o formato das cidades; as atividades humanas geradoras de calor; a remoção
das águas das superfícies e a presença de poluentes no ar (LOWRY, 1967).
O clima apresenta três escalas de abordagem: o macroclima ou mesoescala, que
abrange a escala regional e se relaciona diretamente com as propriedades meteorológicas, o
clima local ou escala local, que apresenta relação com as mudanças climáticas em menor
escala, possibilitando averiguar modificações decorrentes da variação do relevo, e o
microclima ou micro escala, que compreende as variações decorrentes da influência das
edificações, dos elementos da paisagem, da geometria urbana e das propriedades dos
elementos de superfície (OKE, 1987).
A introdução de geometrias complexas que compreendem cidades na paisagem
natural são conhecidas por alterar drasticamente o balanço de energia na interface entre e
superfície e atmosfera, isto é, a camada limite planetária. O efeito mais pronunciado
detectável é o de anomalias térmicas positivas associadas à temperatura do ar urbano
noturno, que são as ilhas de calor urbanas (ICU). A ilha de calor descrita tradicionalmente é
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aquela que é medida na altura padrão da paisagem (de 1 a 2 m acima do solo), abaixo da
altura média dos telhados da cidade em uma seção fina da atmosfera da camada limite
chamada camada de cobertura urbana. O ar nessa camada é tipicamente mais quente do que
no campo (VOOGT; OKE, 1997). Esse efeito, em termos gerais, é um reflexo da totalidade
das mudanças microclimáticas instigado pela urbanização e pode ser detectado em múltiplas
escalas temporais e espaciais. As causas e implicações desse aquecimento dependem da
escala da investigação, desde edifícios individuais ao longo de horas até áreas urbanas
inteiras ao longo dos anos. Entretanto, a ICU mais comumente estudada é a temperatura do
ar próximo à superfície encontrada abaixo do nível dos edifícios dentro da camada de
cobertura urbana, que é onde o homem vive. Por isso, a magnitude da ICU é diretamente
relevante para estudos de saúde e conforto humano e gerenciamento de energia da
construção (OKE, 1976; ALEXANDER; MILLS, 2014).
O sensoriamento remoto constitui uma ferramenta rápida e prática na identificação
de locais de concentração de calor em áreas urbanas (COSTA; FRANCO, 2013). A utilização
de dados de estações meteorológicas de superfície e de termografias obtidas por câmeras
especiais permitem quantificar a variação térmica com base no tipo de uso do solo urbano,
em conjunto com técnicas de processamento de dados de imagens de satélite. Estas técnicas
podem ser facilmente aplicada a outras cidades e utilizado para descrever o ambiente térmico
das áreas urbanas, gerando resultados que podem ser fornecidos para os planejadores
urbanos e formuladores de políticas públicas. A imagem térmica é uma importante fonte de
informação no clima urbano. As imagens térmicas são necessárias principalmente para a
análise espacial das distribuições de temperatura e sua importância nos estudos da ilha de
calor urbano foi descrita e revisada em Voogt e Oke (2003).
A principal diferença entre as imagens obtidas por VANTs e por satélite está
relacionada aos diferentes níveis de resolução espacial e temporal que cada plataforma
fornece. Enquanto a imagem do satélite Landsat-7 tem uma resolução espacial de 30 x 30 m
de pixel, a aeronave não tripulada apresenta resolução espacial que pode ser regulada pela
altitude da aeronave, variando entre centímetros até alguns metros. Já em relação à resolução
temporal as aeronaves não tripuladas permitem a escolha do período de repetição do
levantamento, ao contrário do satélite, o que facilita o acompanhamento dinâmico dos alvos
sobre uma região. Por outro lado, uma vez que a aeronave não tripulada caracteriza-se pelos
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recentes avanços em tecnologias, verificam-se a inexistência de imagens de anos anteriores
para se fazer comparações temporais. Outra vantagem apresentada por estas aeronaves é
não estarem dependente das interferências das nuvens na obtenção das imagens em regiões
de clima tropical e subtropical.
A proposição de novas metodologias para o estudo do clima urbano se faz relevante
na medida em que possibilitam a obtenção de dados em micro escala de maneira mais
dinâmica, otimizando o trabalho de investigação pelo pesquisador.
O presente estudo tem como objetivo analisar a variação da temperatura superficial
horizontal de diferentes tipologias de cobertura e também da temperatura e umidade
atmosférica, utilizando VANT para obtenção das termografias.

2. Metodologia
O experimento foi conduzido no campus da Faculdade de Zootecnia e Engenharia
de Alimentos da Universidade de São Paulo, FZEA-USP, no município de Pirassununga,
região centro-leste do Estado de São Paulo (Figura 01). O município localiza-se a uma latitude
21º59'46" Sul e a uma longitude 47º25'33" Oeste e com altitude média de 627 metros.
Figura 01 - Localização da FZEA-USP.

Fonte: Adaptado de IBGE, 2019.
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O clima da região é quente com inverno seco do tipo Cwa, de acordo com a
classificação clássica de Köppen-Geiger (PEEL; FINLAYSON; MCMAHON, 2007). Sob a ótica
dinâmica do clima, a região se caracteriza pela passagem de frentes frias ao longo de todo o
ano. Segundo Monteiro (1973), a região de Pirassununga possui clima controlado por massas
equatoriais e tropicais, caracterizando-se por climas tropicais alternadamente secos e úmidos.
No período seco, entre os meses de abril e setembro, a frequência de chuva diminui
consideravelmente e se constitui na área de inverno nitidamente mais seco do Estado de São
Paulo, quando predominam sobre a região as massas de ar Tropical Continental (mTc),
Tropical Atlântica (mTa) e Polar Atlântica (mPa), apresentando baixa precipitação, pouca
nebulosidade, baixa umidade relativa e temperaturas médias menores que as dos períodos
chuvosos. A estação chuvosa ocorre nos meses de outubro a março, devido às incursões da
massa Equatorial Continental (mEc) e ao dinamismo da Frente Polar Atlântica sobre a Tropical
Atlântica, que responde, em grande parte, pela gênese das chuvas que se produzem durante
a atuação de sistemas frontais nesse período do ano (MONTEIRO, 1973; BARBOSA, 2009).
Os baixos totais pluviométricos no período seco estão associados à atuação do ASAS (Alta
Subtropical do Atlântico Sul), pois nesta estação tal sistema alcança sua posição mais a oeste
do continente se estendendo até a região sudeste do Brasil. Eventos de chuva ocorrem
quando os sistemas frontais e ciclones subtropicais e extratropicais conseguem se sobrepor
ao ASAS (REBOITA, 2010). No verão, a persistente precipitação nas regiões Sudeste, sul do
Nordeste, norte do Paraná e Brasil central está relacionada à Zona de Convergência do
Atlântico Sul (ZCAS), um fenômeno típico neste período na América do Sul e se caracteriza
por uma faixa de nebulosidade convectiva que, quando se configura, estende-se desde o Sul
da Amazônia em direção ao Sudeste até o Oceano Atlântico Subtropical. (QUADRO, 1994).
As missões para a obtenção das termografias foram conduzidas nas proximidades
do Laboratório de Tecnologia e Sistemas de Informação, LTSI, dentro de um espaço aéreo
de aproximadamente 8.000 m², conforme indicado na Figura 02.
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Figura 02 - Imagem aérea com indicação da área e sentido dos voos.

Fonte: O autor.

Para o desenvolvimento do estudo foi utilizado um VANT quadrotor DJI Mavic no qual
foi embarcado uma câmera térmica Flir One conectada a um smartphone para obtenção dos
dados de temperatura superficial por meio das termografias. A câmera capta imagem RGB e
imagem termal, onde cada pixel da imagem possui um valor de temperatura, com resolução
de 640x480 pixels. Também foi embarcado um termohigrômetro portátil com datalogger
Minipa EZ Temp10, para se obter os valores de temperatura e umidade em altitude. Para se
obter os valores de temperatura e umidade máxima e mínima do ambiente foi utilizado um
termohigrômetro digital Minipa MT241. Os equipamentos embarcados no VANT tiveram suas
pesagens aferidas para não sobrecarrega-lo e maximizar o aproveitamento da sua bateria
durante as missões. As Figuras 03A, 03B e 03C mostram os equipamentos utilizados para a
aquisição dos dados.
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Figura 03 - (A) VANT com os equipamentos embarcados; (B) termohigrômetro portátil com proteção
do sensor contra radiação solar direta e (C) termohigrômetro digital para registro da temperatura e
umidade ambiente.

Fonte: O autor.

O experimento foi constituído por três missões com o VANT durante o inverno, no dia
23/8/2019, com duração de 5 a 7 minutos cada. A primeira missão teve início às 12h40, a
segunda às 14h50 e a terceira às 18h20. Os voos, mantidos a uma altura média de 50 metros
do solo, possibilitaram a obtenção das termografias das superfícies selecionadas para o
estudo, como via de asfalto, calçada de cimento, cobertura vegetal (gramado e árvores) e
cobertura de edificações (telhado cerâmico e telhado de fibrocimento), permitindo a análise
da variação das temperaturas de cada tipologia de superfície nos diferentes horários.
A câmera térmica foi programada para obter imagens a cada 15 segundos e as
termografias foram analisadas com o programa Flir Tools (Figura 04), que permite verificar os
valores de temperatura de cada pixel da imagem, calcular a média das temperaturas de uma
área específica e também exportar esses valores para uma planilha.
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Figura 04 - Imagem do programa Flir Tools, utilizado para analisar as termografias, mostrando no
exemplo as temperaturas máxima, mínima e média de algumas superfícies selecionadas.

Fonte: O autor.

O termohigrômetro digital fixo foi mantido durante todo o experimento a uma altura
de 1,5 metros do solo e protegido da radiação solar direta e os dados foram registrados
manualmente em 4 horários diferentes. O termohigrômetro portátil foi programado para
registrar as medições a cada 30 segundos. Antes de se iniciar cada voo, o VANT era mantido
a uma altura de 1,5 metros do solo por 1 minuto para permitir a estabilização do sensor em
relação ao ambiente externo.

3. Resultados e discussão
3.1 Análise episódica para a aquisição dos dados
Para identificação das massas de ar atuantes foram utilizadas as análises do boletim
técnico fornecido pelo Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos do Instituto
Nacional de Pesquisas Espaciais CPTEC-INPE, com confirmação pelas imagens do satélite
GOES-16 (Figuras 05A, 05B e 05C). Durante o dia experimental o avanço de um cavado em
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níveis médios da atmosfera deixou o tempo instável entre o leste de São Paulo, sul de Minas
Gerais e Rio de Janeiro (INPE, 2019), causando chuva na região de Pirassununga de fraca
intensidade no início da manhã.
Figura 5: Imagens do satélite da região sudeste com destaque para localização de Pirassununga
mostrando a presença de nebulosidade pela ação do cavado no dia experimental: (A) às 12h30; (B)
às 15h00 e (C) às 18h30.

Fonte: O autor.

3.2 Análise dos dados meteorológicos
No dia experimental a configuração de um cavado, uma zona de relativa baixa
pressão atmosférica, favoreceu a formação de nebulosidade e precipitação no período da
manhã, mas com estabilidade de ventos e pouca nebulosidade no período da tarde, que
possibilitou a realização dos voos. A Tabela 01 mostra os valores do termohigrômetro fixo,
que registrou a variação da temperatura máxima e da umidade relativa do ar durante o período
do estudo.
Tabela 01 - Valores de temperatura máxima e umidade relativa do ar registrados nos respectivos
horários.
Indicadores
12h30 14h50 17h50 18h20
Temperatura do ar (°C)

26,9

28,3

21,5

20,1

Umidade Relativa (%)

34

27

41

45

Os valores obtidos pelo termohigrômetro portátil embarcado no VANT foram
exportados para uma planilha, permitindo gerar os gráficos para melhor representação e
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análise da temperatura e umidade relativa do ar em diferentes altitudes. As Figuras 06A, 06B
e 06C e a Tabela 02 mostram os valores obtidos durante as três missões com o VANT.
Figura 06 - Gráficos da temperatura e umidade relativa do ar, destacando o período de tempo em que
o VANT permanece na altitude máxima programada durante a missão 1 (A), Missão 2 (B) e missão 3
(C).
Período na
altura máxima

Período na
altura

Período na
altura

Fonte: O autor.
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Tabela 02 - Valores de temperatura máxima, mínima e a amplitude térmica atmosférica e a umidade
relativa do ar registrados nas respectivas missões com o VANT.
Indicadores
Missão 1 Missão 2 Missão 3

Temperatura

(°C)

Umidade Relativa (%)

Máx.

25,5

27,9

22,9

Mín.

24 ,1

26

22,6

ΔT

1,4

1,9

0,3

Máx.

57,4

51,4

56,1

Mín.

52,1

48,8

48

ΔU

5,3

2,6

8,1

Verificou-se, nas três missões, que os valores da temperatura do ar eram menores
nas camadas mais elevadas, variando 1,4°C na missão 1, 1,9°C na missão 2 e 0,3°C na
missão 3, ficando esta última dentro da margem de erro do equipamento, de ±0,5°C. Já os
valores da umidade relativa do ar comportavam-se de maneira contrária, ficando mais
elevados conforme o VANT atingia altitudes mais elevadas, variando 5,3% na missão 1, 2,6%
na missão 2 e 8,1% na missão 3.
Observa-se na missão 3 que, embora a amplitude da umidade tenha sido maior no
momento em que a temperatura do ar era a menor, foi durante a missão 1 que a umidade do
ar estava mais elevada tanto ao nível do solo quanto na altitude máxima do VANT, devido à
influência da precipitação ocorrida pouco tempo antes de ser iniciada.

3.3 Análise das termografias
As tipologias de superfícies analisadas foram separadas em dois grupos: cobertura
do solo (via de asfalto, calçada de cimento, gramado e árvores), e cobertura das edificações
(telhado cerâmico e telhado de fibrocimento). Em cada tipologia foi selecionada uma área
amostral da termografia nos três diferentes horários utilizando-se os seguintes critérios: área
amostral de igual dimensão, que não tivesse sido sombreada durante o dia e sem poças
d’água. Em seguida, analisou-se a temperatura média de cada área amostral e sua amplitude
térmica (diferença entre a maior e a menor temperatura média entre as três missões),
conforme mostrado na Tabela 03.
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Tabela 03 - Imagem RGB e termografias das tipologias analisadas em cada missão, indicando as
temperaturas médias das áreas amostrais e a amplitude térmica.
Temperatura média da área amostral
Coberturas
ΔT
Missão 1
Missão 2
Missão 3
Via de asfalto

38,1ºC

41,8°C

23,7ºC

18,1°C

Calçada

27,4°C

32,8°C

21,8°C

11°C

Gramado

33,7°C

38,5°C

12,5°C

26°C

Árvore

22°C

25,8°C

17,3°C

8,5°C

Telha cerâmica

36,7°C

36,3°C

15,2°C

21,5°C

Telha fibrocimento

37,3°C

52°C

14,4°C

37,6°C

Dentre as tipologias de cobertura do solo, a via de asfalto foi a superfície com
temperatura mais elevada durante a missão 1 e também durante a missão 3, no período
noturno. A temperatura da calçada de cimento foi a segunda mais baixa durante as missões
1 e 2, abaixo somente da temperatura da copa da árvore, e manteve-se com temperatura
menor do que a do asfalto durante a missão 3. Já os valores de temperatura do gramado
foram superiores aos da calçada de cimento e inferiores aos do asfalto durante as missões 1
e 2, mas durante a missão 3 esteve com a temperatura entre todas as superfícies analisadas.
A copa da árvore foi a superfície com as menores temperaturas durante as missões 1 e 2, e
também foi a superfície que sofreu a menor amplitude térmica total.
No grupo das coberturas das edificações, a telha cerâmica foi a única superfície cuja
temperatura decaiu entre as missões 1 e 2, mesmo que ligeiramente. Já a telha de
fibrocimento foi a superfície com a segunda maior temperatura durante a missão 1, menor
somente que a do asfalto, atingiu a maior temperatura entre todas as superfícies, durante a
missão 2, e também sofreu a maior amplitude térmica total.
Na análise das áreas amostrais das termografias verificou-se que em todas as
superfícies houve um aumento da temperatura entre as missões 1 e 2 com posterior
decréscimo na missão 3, com exceção ao telhado cerâmico, cuja temperatura sofreu um
decréscimo de 0,4°C entre as duas primeiras missões.
Analisando os tipos de coberturas do solo sem vegetação (asfalto e calçada), o
asfalto mostrou-se como a superfície com maior capacidade de reter calor durante o dia e
liberá-lo no período noturno. A calçada de cimento, por ser mais clara e possuir maior
refletividade em relação ao asfalto, acumula menos calor e permanece com uma temperatura
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inferior à do asfalto no período noturno. Tanto o asfalto quanto a calçada de cimento
permaneceram com temperaturas acima da temperatura do ar durante a noite, mostrando que
são materiais com capacidade de continuar aquecendo o ar em contato com essas superfícies
mesmo após a radiação solar ter cessado ao final do dia.
A vegetação do gramado diminui sua taxa de transpiração durante as horas mais
quentes do dia, sendo que a folhagem, com uma refletividade intermediária às duas
superfícies anteriores, acaba por absorver menos calor que o asfalto e passa a liberá-lo nos
horários com menor temperatura atmosférica por meio da transpiração, o que permite que o
vegetal perca energia e permaneça com a menor temperatura no período noturno, somado
também à evaporação da água do solo. Já a vegetação arbórea, cuja copa fica mais elevada
em relação ao solo, manteve a menor amplitude térmica total entre todas as superfícies
analisadas.

4. Considerações finais
Os resultados obtidos evidenciaram que, dentre os tipos de cobertura do solo se
vegetação, houve uma maior retenção de calor pela cobertura de asfalto, onde foi registrada
a temperatura mais elevada durante o dia e também a noite, seguida da calçada de cimento,
sendo que ambas foram as únicas superfícies com temperatura maior do que a temperatura
do ar no período noturno, o que contribui com o fenômeno de formação das ilhas de calor
urbanas. No gramado a temperatura permaneceu elevada durante o dia, chegando a estar
acima à da calçada de cimento, porém a noite foi a superfície com menor temperatura entre
todas as analisadas. Já a copa da árvore mostrou ser a superfície com menor variação de
temperatura, ou seja, que acumula menos calor durante o dia e demora mais para perder
durante a noite.
Nas superfícies de cobertura das edificações a variação das temperaturas
mostraram-se bastante distintas. Enquanto a temperatura do telhado cerâmico sofreu pouca
variação durante o dia, a do telhado de fibrocimento sofreu uma variação elevada mostrando
não ser um bom isolante térmico.
Esses dados podem ser utilizados ao se planejar estratégias para minimizar o efeito
da ilha de calor urbana quando se deseja diminuir a amplitude térmica superficial podendo
adotar, por exemplo, um plano de arborização urbana de modo a impedir a incidência da
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radiação solar direta no asfalto e nas calçadas e, onde não for possível arborizar, priorizar
pavimentos com tonalidades mais claras. Ao mesmo tempo, para a cobertura das edificações
devem ser evitados os telhados com baixa capacidade de isolamento, como os de
fibrocimento e aqueles de tonalidades escuras, devendo ser priorizados telhados com
tonalidades mais claras, de materiais porosos e também os telhados verdes, onde as
coberturas convencionais dão lugar a um sistema com vegetação proporcionando um melhor
isolamento térmico. Uma vez que o calor das superfícies aquecem o ar em contato com elas,
ao se utilizar materiais e técnicas que favoreçam um menor acúmulo de calor evita-se o
aumento da temperatura atmosférica no ambiente urbano.
A utilização do VANT para o estudo das ilhas de calor urbanas em micro escala se
mostrou uma ferramenta bastante satisfatória na medida em que possibilitou uma rápida
obtenção das termografias dos alvos selecionados e no período de tempo programado.
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ANÁLISE DA DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DA CHUVA EM RECIFE- PE
MARIA CLARA DE LIMA SANTOS1
RESUMO
Este trabalho tem por objetivo analisar o padrão espacial de distribuição pluviométrica na
cidade do Recife, anual e sazonalmente, entre os anos de 2015 a 2019. Foram utilizados para
a análise dados anuais e sazonais de chuva das estações pluviométricas do Cemaden, com
dados interpolados pelo software QGIS. Foi constatado que a precipitação média na cidade
do Recife é de 2.000 mm anuais, concentrados dentro da quadra chuvosa (abril-julho), e com
maiores volumes, sobretudo, na zona oeste, como os bairros da Várzea e Córrego do
Jenipapo. Em contraponto, as porções leste e norte do local de estudo, apesar da
proximidade com o Oceano Atlântico, apresentam os menores volumes pluviométricos, como
os bairros do Pina e Campina do Barreto, respectivamente. Ademais, pela perspectiva da
sazonalidade, os meses de verão-outono do hemisfério-sul, de janeiro a junho a dezembro,
excedem o dobro das chuvas do inverno-primavera, de julho a dezembro.
Palavras-chaves: Padrão; Acumulado; Estações.
ABSTRACT
This paper aims to analyze the spatial pattern of rainfall distribution in the city of Recife,
annually and seasonally, between the years 2015 to 2019. Annual and seasonal rainfall data
from Cemaden rainfall stations were used for the analysis, with data interpolated by QGIS
software. It was found that the average rainfall in the city of Recife is 2,000 mm annually,
concentrated within the rainy season (April-July), and with higher volumes, especially in the
west zone, such as the neighborhoods of Várzea and Córrego do Jenipapo. On the other
hand, the eastern and northern portions of the study site, despite their proximity to the Atlantic
Ocean, have the lowest rainfall volumes, such as the neighborhoods of Pina and Campina do
Barreto, respectively. Moreover, from the perspective of seasonality, the summer-autumn
months of the southern hemisphere, from January to June to December, exceed twice as much
rainfall as the winter-spring months, from July to December.
Keywords: Pattern; Accumulated; Stations.

1. Introdução
A variabilidade das chuvas é uma das principais características climáticas dos
ambientes tropicais. Nesse contexto, chuvas intensas consorciadas às formas de ocupação
do espaço ocasionam problemas, principalmente, nos ambientes urbanos. Em parte, o
descompasso existente entre o ritmo climático e a infraestrutura das cidades é decorrente do
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desconhecimento a respeito dos padrões de distribuição espacial das chuvas ou do
tratamento fatalista empregado na mitigação dos problemas decorrentes de fenômenos
atmosféricos cíclicos.
Por outro lado, o contraste socioeconômico existente nas metrópoles do mundo
contemporâneo desfavorece as comunidades marginalizadas, as quais possuem menos
aparatos técnicos para conviver com as adversidades climáticas e, por esta razão, tornam-se
mais vulneráveis. Ademais, é notório que parcelas da população economicamente
desfavorecidas são obrigadas a se instalar em locais de maior risco como encostas de morros
ou planícies aluviais, aumentando os impactos decorrentes de eventos pluviais intensos.
Entre as áreas urbanas de ambientes tropicais do território brasileiro, a cidade do
Recife se destaca pela sua elevada suscetibilidade aos eventos extremos de chuva, pois há
uma alta recorrência de grandes volumes diários de precipitação (WANDERLEY, et al. 2018).
Os eventos pluviométricos volumosos, associados à vulnerabilidade socioambiental do
referido sítio urbano, representam riscos na medida em que são capazes de desencadear
alagamentos e inundações na planície e deslizamentos de terra nas áreas de morros.
Por esta razão, conhecer e compreender a variabilidade espacial e temporal da
precipitação na escala municipal do Recife representa um desafio do ponto de vista do
planejamento urbano. Nesse sentido, o mapeamento dos episódios pluviométricos para
investigar padrões espaciais de distribuição das chuvas representa uma importante
ferramenta de gestão de riscos. Todavia, a rede de postos pluviométricos do município do
Recife e das cidades vizinhas foi ampliada a partir de 2014 pelo Centro Nacional de
Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (CEMADEN).

2. Metodologia
Para a análise da precipitação e sua variabilidade espaço-temporal no município de
Recife foram utilizados dados de estações pluviométricas de Recife e dos municípios vizinhos
(Abreu e Lima, Camaragibe, Jaboatão dos Guararapes, Olinda, Paulista e São Lourenço da
Mata), como ilustra a Figura 1, do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres
Nacionais

(CEMADEN)

através

do

seu

banco

de

dados

no

link:

www.cemaden.gov.br/mapainterativo. A série temporal dos dados, levou em consideração o
início dos registros dos postos pluviométricos 2015 até o ano de 2019 (janeiro-dezembro).
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Atualmente, os dados estão bem distribuídos espacialmente permitindo uma boa
representação cartográfica da variabilidade espacial das chuvas. Optou-se por utilizar uma
série com menos anos de dados, porém com distribuição espacial maior haja vista o objetivo
do trabalho.
Posteriormente, foram selecionadas as estações com os dados mais completos, ou
seja, que continham registros de mais de 10 meses no ano. Portanto, foi utilizada uma média
de 15 estações por ano, procurando distribuí-las espacialmente de forma a garantir uma boa
amostra espacial. Após a obtenção dos dados, as médias mensais, sazonais e anuais de toda
a série histórica (2015- 2019), foram interpoladas em método de interpolação IDW. Esses
procedimentos cartográficos foram elaborados no software livre QGIS. Ademais, foram feitos
registros de volumes pluviométricos médios e mensais em forma de gráficos utilizando o
software SigmaPlot.
Figura 01 - Distribuição espacial dos postos pluviométricos e de vento nos bairros de Recife

Fonte dos dados: Cemaden (Organizado pelos autores).
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3. Resultados e discussão
3.1 Distribuição espacial da Chuva
O volume pluviométrico anual médio foi de aproximadamente 2.000mm, durante a
maior parte dos anos de análise (2015 a 2018), como ilustra a Figura 02. Em contraposição,
o ano de 2019 teve quase o dobro da média dos anos anteriores, aproximadamente 3.785mm,
podendo, portanto, ser considerado acima da média, e possivelmente até classificado (a
depender de técnicas estatísticas que não são objeto deste trabalho) como muito chuvoso.
Figura 02 - Precipitação média mensal da cidade do Recife (2015-2019)

Fonte: Cemaden (2020). Organizado pelos autores.

Ao realizar uma comparação dos dados pluviométricos da cidade do Recife por
estação pluviométrica entre as plataformas de coletas de dados, é possível observar que
existe concentração espacial do volume precipitado em bairros próximos, com locais mais
chuvosos do que outros no município (Figura 03). Os bairros da zona oeste (W) localizados à
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noroeste (NW), como o Córrego do Jenipapo e a Várzea possuem os maiores registros
pluviométricos, excedendo os 1.680mm acumulados de média ao longo dos anos estudados,
como ilustra a Figura 4. Em contraponto, a zona sul/leste e norte (S, E, N) do município
possuem os menores índices médios, como os bairros do Pina e Campina do Barreto. O bairro
de Dois Unidos, localizado à noroeste (NW) possui valores intermediários, assim como Areias,
localizado em uma posição mais central.
A microrregião da cidade do Recife possui uma quadra chuvosa (abril-julho), com
altos índices pluviométricos resultantes da atuação frente polar do Atlântico e os DOLs,
enquanto os meses de agosto a novembro, sofrem uma redução desse volume (RIBEIRO &
NASCIMENTO, 2020). Concomitantemente, a distribuição mensal da precipitação nos anos
de análise indica que o volume precipitado se concentra nos meses de outono-inverno em
coincidentes com a quadra chuvosa, apresentando registros mensais acima de 600mm, entre
os meses de abril e julho. Já nos meses correspondentes à primavera-verão, a precipitação
média da cidade para todos os anos de análise foi entre 2.000mm e 3.000mm (Figuras 5 e 6).
Figura 03 - Média Pluviométrica por Estação/bairro 2015-2019

Fonte: Os autores (2020).
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Figura 04 - Precipitação média por estação (2015-2019)

Fonte dos dados: Cemaden (2020). Organizado pelos autores.

Figura 05 - Precipitação média mensal (2015-2019)

Fonte dos dados: Cemaden (2020). Organizado pelos autores.
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Figura 06 - Precipitação média sazonal por Estação

Fonte: Os autores (2020).

Considerando-se a média pluviométrica entre os anos de 2015 e 2019, percebe-se
que a distribuição da chuva e possui configuração noroeste-sudeste (NW-SE) e a
concentração do volume precipitado sobre algumas áreas, como à sudoeste (SW), ou seja,
na Zona Oeste do município e na região denominar centro-sul, como demonstra a Figura 07.
Portanto, a maior porção do território possui um acumulado de aproximadamente 7.000mm
para os anos de análise, enquanto as zonas menos úmidas registram em média 5.000mm.

www.xivsbcg.com

ISSN: 2764 - 1805
910

Figura 07- Distribuição espacial da chuva no Recife 2015-2019

Fonte dos dados: Cemaden (2020). Organizado pelos autores.

Sob o ponto de vista individual dos anos de análise, assim como já demonstrado nos
gráficos, o volume precipitado sofre diversas alterações, enquanto a distribuição da chuva
possui configurações semelhantes, como exibido na Figura 07. O ano de 2015 e 2017
apresentam volume e distribuição idênticas, com uma média de aproximadamente 1.800 mm
para a maior porção do território, enquanto as zonas oeste (W), sudoeste (SE) e sul (S),
apresentam em média 2.700 mm anuais e as zonas norte e sudeste do município registram
os menores índices, de cerca de 1.400mm. Em contrapartida, em 2016 e 2018 os registros de
chuva são menos expressivos. Em 2016, a média anual foi de aproximadamente 1.500mm
para a maior porção da cidade, enquanto em 2018 esse valor é reduzido cerca de 100mm. O
padrão espacial das áreas mais chuvosas do município sofre uma pequena alteração, pois os
índices mais expressivos se encontram nos bairros à oeste (W), mas também, norte (N), com
média de 1.500mm nessas áreas. O ano de 2019, que como já citado apresentou um volume
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precipitado que difere acentuadamente dos outros anos de análise, apresenta distribuição
com uma variação um pouco mais evidente em comparação aos demais anos, com a
distribuição dos maiores volumes pluviométricos na região centro-oeste (W) do município,
assim como a zona menos úmida nas zonas leste (E) e norte (N). É perceptível uma variação
sudoeste-nordeste de até 1.300mm.
A Figura 08 representa a média de precipitação dos anos de análise (2015 - 2019)
de forma sazonal, com o verão-outono (de janeiro a junho) sendo representado à direita e o
inverno-primavera (julho - dezembro) sendo ilustrado à esquerda. Ao utilizar essa forma de
representação, é possível observar nitidamente a grande discrepância entre os volumes
acumulados de precipitação em Recife durante os semestres. Dessa forma, os meses de
verão-outono acumularam cerca de 6.000mm de chuva na maior porção do território,
enquanto a zona leste costeira (E) apresentou cerca de 5.000mm, portanto um volume inferior
à média para aquele período na área de estudo em questão. O período menos chuvoso,
correspondente ao inverno-primavera do hemisfério-sul apresenta uma média de
aproximadamente 2.700mm para a maior, com grande parte da porção leste (E) e nordeste
(NE) costeira com acumulado inferior à 2.500mm em 5 anos. Portanto, a precipitação média
do primeiro semestre do ano é o dobro da precipitação média do segundo semestre, sobretudo
nos bairros mais próximos ao oceano.
A grande discrepância dos valores acumulados de precipitação durante os semestres
dos anos de análise reitera que os meses de janeiro a junho acumulam mais que o dobro da
precipitação anual, enquanto os meses de julho a dezembro registram os menores índices,
como demonstra a Figura 09.
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Figura 08- Precipitação média anual (2015 - 2019)

Fonte dos dados: Cemaden (2020). Organizado pelos autores.
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Figura 09- Acumulado de precipitação sazonal (2015 - 2019)

Fonte dos dados: Cemaden (2020). Organizado pelos autores.

Figura 10. Acumulado de precipitação sazonal em números absolutos (2015 - 2019)

Fonte dos dados: Cemaden (2020). Organizado pelos autores.
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4. Considerações finais
Portanto, a zona oeste do Recife foi a área mais chuvosa no período estudado, com
destaque para a Várzea e Córrego do Jenipapo, enquanto as zonas leste e norte
apresentaram os menores índices do município, como os bairros do Pina e Campina do
Barreto. Além disso, o Recife apresenta grande influência da sazonalidade sobre o volume
precipitado, portanto, os meses de outono-inverno concentram os maiores volumes da área,
enquanto os meses de primavera-verão, registram os menores índices.
Além disso, os anos de 2014, 2017 e 2019, foram os anos mais chuvosos dentre o
período de análise, superando 2.500 mm anuais. Sobretudo, 2019 difere acentuadamente dos
outros anos de análise. Em contrapartida, 2015 e 2018 apresentam índices inferiores a 1.600
mm anuais, sendo, portanto, os anos de menor volume precipitado.
Desse modo, a investigação das causas da variabilidade pluviométrica e seu padrão
espacial no espaço urbano do Recife se mostra de grande utilidade ao monitoramento e
modelagem urbana de futuros eventos pluviométricos, de modo a buscar prever e evitar
grandes catástrofes sociais, auxiliando o poder público e a população civil.
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ANÁLISE DOS CONDICIONANTES GEOGRÁFICOS DA
DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DA CHUVA E IMPACTOS ASSOCIADOS AO
ESPAÇO URBANO DE RECIFE-PE
MARIA CLARA DE LIMA SANTOS 1

RESUMO
Este trabalho tem por objetivo analisar a relação entre o padrão espacial de distribuição
pluviométrico na cidade do Recife e os fatores geográficos que podem condicionar esta
distribuição. Para a análise foram utilizados dados pluviométricos, como o relevo, a direção
predominante dos ventos e a vegetação, os quais foram os fatores selecionados para essa
análise nos anos de 2015 a 2019. Foi realizado através da análise de dados anuais e sazonais
de chuva das estações pluviométricas do Cemaden, enquanto os de vento foram coletados
da estação do INMET, sendo considerada a localização destas para a modelagem, somada
a uma análise das produções sobre o tema. Foi constatado que a configuração espacial da
precipitação na cidade do Recife é modificada a depender, sobretudo, da direção dos ventos,
do relevo e da orientação das vertentes. Em contrapartida, a vegetação demonstrou ser o
fator de menor relevância para a espacialização das chuvas no Recife.
Palavras-chave: Relevo; Vento; Precipitação.
ABSTRACT
This work aims to analyze the relationship between the spatial pattern of rainfall distribution in
the city of Recife and the geographical factors that can condition this distribution. For the
analysis, rainfall data were used, such as the relief, the prevailing wind direction and
vegetation, which were the selected factors for this analysis in the years 2015 to 2019. It was
performed through the analysis of annual and seasonal rainfall data from Cemaden's rainfall
stations, while the wind data were collected from INMET's station, considering their location
for the modeling, added to an analysis of the productions on the subject. It was found that the
spatial configuration of precipitation in the city of Recife is modified depending mainly on wind
direction, relief and slope orientation. On the other hand, vegetation proved to be the least
relevant factor for the spatialization of rainfall in Recife.
Keywords: Relief; Windy; Precipitation.

1. Introdução
A estrutura geológica e geomorfológica da cidade do Recife, constituída por
sedimentos argilo-arenosos e topografia que varia entre planícies de inundação e escarpas

1

Graduanda em Bacharelado
clara.lsantos@outlook.com

www.xivsbcg.com

em

Geografia,

Universidade

Federal

de

Pernambuco,

ISSN: 2764 - 1805
916

de morros instáveis, reforça existência de uma dinâmica fisiográfica e cultural relacionada às
chuvas intensas. Portanto, esses processos superficiais das paisagens urbanas estão
relacionados às particularidades do microclima urbano (CORREA, 2006).
Os processos morfodinâmicos associados à planícies (2m a 10m de altitude) são
alagamentos em áreas menos elevadas e enchentes e inundações nas áreas próximas à
cursos d’água; já nos topos convexos e planos, assim como nas encostas suaves e íngremes,
estão relacionados à processos erosivos e movimentos, gerados por ocupações irregulares,
corte de barreiras, lançamento de águas servidas na encosta, entre outros (SANTOS, 2019).
Por outro lado, o contraste socioeconômico existente nas metrópoles do mundo
contemporâneo desfavorece as comunidades marginalizadas, as quais possuem menos
aparatos técnicos para conviver com as adversidades climáticas e, por esta razão, são mais
vulneráveis. Ademais, parcelas da população economicamente desfavorecidas são obrigadas
a se instalar em locais de maior risco como encostas de morros ou planícies aluviais,
aumentando os impactos decorrentes de eventos pluviais intensos.
Por esta razão, a variabilidade espacial e temporal da precipitação na escala
municipal do Recife representa um desafio do ponto de vista do planejamento urbano. Nesse
sentido, o mapeamento dos episódios pluviométricos para investigar padrões espaciais de
distribuição das chuvas representa uma importante ferramenta de gestão de riscos. Todavia,
a rede de postos pluviométricos do município do Recife e das cidades vizinhas foi ampliada a
partir de 2014 pelo Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais
(CEMADEN)
em parceria com órgãos estaduais e municipais. Esse fato possibilitou maiores
investigações acerca da distribuição espacial dos eventos pluviométricos, bem como
favoreceu a estimativa de volumes de chuva em áreas onde não há coleta de dados.
A investigação das causas dessa variabilidade pluviométrica no espaço urbano pode
ser útil ao monitoramento e modelagem dos eventos pluviométricos futuros. De maneira que
procurar compreender as causas da variabilidade espacial da chuva torna-se o objetivo
principal deste trabalho.
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2. Metodologia
Em âmbito metodológico, para a análise da precipitação e sua variabilidade espaçotemporal no município de Recife foram necessários dados de estações pluviométricas de
Recife e dos municípios vizinhos (Abreu e Lima, Camaragibe, Jaboatão dos Guararapes,
Olinda, Paulista e São Lourenço da Mata), como ilustra a Figura 1, do Centro Nacional de
Monitoramento e Alertas de Desastres Nacionais (CEMADEN) através do seu banco de dados
no link: www.cemaden.gov.br/mapainterativo. A série temporal dos dados, levou em
consideração o início dos registros dos postos pluviométricos 2015 até o ano de 2019 (janeirodezembro). Atualmente, os dados estão bem distribuídos espacialmente permitindo uma boa
representação cartográfica da variabilidade espacial das chuvas.
Posteriormente, foram selecionadas as estações com a amostra de dados mais
completa, ou seja, as que continham registros de mais de 10 meses ao ano. Portanto, foi
utilizada uma média de 15 estações por ano, procurando distribuí-las espacialmente de forma
a garantir uma boa amostra espacial. Após a obtenção dos dados, as médias mensais,
sazonais e anuais de toda a série histórica (2015- 2019), foram interpoladas pelo método IDW.
Esses procedimentos cartográficos foram elaborados no software livre QGIS. Ademais, foram
feitos registros de volumes pluviométricos médios e mensais em forma de gráficos utilizando
o software SigmaPlot.
Figura 01 - Distribuição espacial dos postos pluviométricos e de vento nos bairros de Recife

Fonte dos dados: Cemaden (2020). Organizado pelos autores.
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Para alcançar o objetivo da análise da relação dos condicionantes que
inibem/favorecem as chuvas foi necessário a obtenção de dados de relevo, direção
predominante dos ventos, orientação das encostas e presença de vegetação. Os dados de
direção de vento foram coletados da base de dados do INMET, da estação localizada no bairro
do Curado, através do link: https://bdmep.inmet.gov.br. Em seguida, os dados com registros
horários foram plotados no software livre WRPLOT, para a posterior análise da direção e
velocidade dos ventos na cidade do Recife.

3. Resultados e discussão
3.2 Relação da Precipitação com a Altitude
Em estudo recente Anjos et al. (2020), inferem que a grande variabilidade espacial
pluviométrica da cidade do Recife demonstra relação com os fatores geográficos como
vegetação, topografia, direção predominante dos ventos e orientação das vertentes. No
processo de formação das nuvens nas regiões tropicais, as gotículas de água agregadas
ascendem no movimento vertical do ar úmido ou são forçadas à ascender sobre áreas
elevadas (AYOADE, 2010). Assim, o relevo exerce influências sobre o clima de uma
determinada localidade, sendo estas denominadas de efeitos orográficos (MILANESI, 2007).
Concomitantemente, Milanesi e Galvani (2011) inferem que, de modo geral, esta
influência no clima local independe do porte do relevo, sendo notável sempre algum tipo de
influência ocasionada pelo relevo. Para eles, os produtos dessa interação são: os gradientes
de temperatura e pressão, a obstrução e bifurcação dos ventos e a geração de brisas e
nuvens, a chuva orográfica e a sombra de chuva.
A compartimentação geomorfológica do Recife é objeto de estudo recorrente e
possui diversas nomenclaturas. Entretanto, de forma mais generalizada, a cidade do Recife
possui duas grandes formas de relevo predominantes: as planícies e os tabuleiros. As
planícies estão localizadas na porção oriental do município, enquanto a zona de tabuleiro
domina toda a porção ocidental-setentrional (Figura 03). As planícies são áreas de
acumulação enquanto os tabuleiros estão associados às áreas de aplainamento ou
dissecação. Dessa forma, é possível relacionar os índices pluviométricos com a
geomorfologia, de modo que, na cidade do Recife, os maiores índices pluviométricos
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encontram-se nas estações localizadas nas áreas de tabuleiro, enquanto as zonas de planície
possuem os menores registros. É válido salientar que a localização preferencial dos
pluviômetros do município está sobre as áreas de tabuleiro, podendo ser um indicativo de tal
relação.
As maiores altitudes no município de Recife estão na zona oeste, noroeste e norte,
onde estão localizadas grande parte das estações mais chuvosas, entre 2015 e 2019, como
ilustra a Figura 04. No entanto, nem todas estão nas áreas de morro, como a estação do
Córrego do Jenipapo se encontra abaixo de uma área de grandes altitude, fomentando a
presença do efeito orográfico, de modo que quando a nuvem é forçada a ascender por uma
barreira geográfica, ela precipita, acumulando grandes índices pluviométricos nas planícies
ou áreas rebaixadas próximas.
Ademais, as encostas da cidade do Recife encontram-se preferencialmente
orientadas na direção E-W, facilitando a penetração dos ventos oriundos do oceano Atlântico
e não constituindo-se como uma barreira a uma melhor distribuição das chuvas. Ademais, no
Recife, a geomorfologia da cidade, influencia a espacialização das chuvas, em grande maioria
orográficas, que a depender da direção dos ventos, se concentram majoritariamente abaixo
das encostas, a barlavento, como as estações da Várzea e Campina do Barreto. Logo, a
nuvem atinge seu ponto de saturação e precipita antes de conseguir ultrapassar as
rugosidades do relevo, garantindo que as estações localizadas nas encostas ou em maiores
altitudes, sobre o topo do relevo, registrem os menores índices de precipitação, ou seja,
recebem o efeito de sombra de chuva.
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Figura 03 - Formações geomorfológicas do Recife

Fonte: IBGE. Organização: Os autores
Figura 04 - Modelo digital de elevação da cidade do Recife estações pluviométricas

Fonte: Organizado pelos autores.
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3.3 Relação da Precipitação com a Direção dos Ventos
Entretanto, a direção dos ventos também influencia nessa distribuição desigual do
volume precipitado na cidade do Recife. O vento é gerado pela circulação geral da atmosfera
e é responsável pela distribuição de chuvas e nevoeiros, dentre outras coisas (VALDEMAR,
2019). A direção predominante do vento é influenciada, sobretudo, pelo relevo e é
caracterizada pela direção de maior ocorrência do vento (BISCAR, 2007 apud VALDEMAR,
2019). Segundo Júnior e Carasek (2011) a associação do vento com a chuva pode ser
denominada de chuva dirigida, tendo em vista que o vento possui a capacidade de orientar
as nuvens e intensificar a ação das gotículas de água.
A direção predominante dos ventos na cidade do Recife é a sudeste e leste (Figura
05), graças a presença constante por grande parte do ano dos alísios de nordeste na costa
pernambucana. Neste caso, a chuva se distribui, sobretudo, como citado anteriormente. No
entanto, se a direção dos ventos for modificada, esse comportamento também é modificado.
A direção majoritária de vento indica uma grande movimentação das nuvens no
sentido sudeste-nordeste (SW-NW) e leste-oeste (W-E). Este movimento regular de nuvens
que encontram barreiras orográficas à oeste do município fundamenta o padrão espacial da
precipitação que registra maiores volumes pluviométricos na zona oeste da área.
Figura 05 - Direção predominante do vento em Recife (2015-2019)

Fonte: Dados do INMET. Organizado pelos autores.
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A velocidade dos ventos registra baixos índices com velocidade predominante entre
0,50m/s e 3,60m/s. O registro mais acentuado de velocidade de vento em Recife nos anos de
análise foi de 4,4m/s. É válido salientar que a direção de vento denominada de “calma”, ou
seja, a ausência de uma direção predominante corresponde à aproximadamente 12,5% dos
registros.
Além disso, a proximidade com o oceano, ou seja, a localização no litoral não foi
indicativo de maiores registros pluviométricos pelas estações, como poderia-se erroneamente
deduzir. Essas estações apresentaram volumes menos expressivos que algumas estações
localizadas nas encostas.

3.4 Relação da Precipitação com a Direção dos Ventos
Segundo Pillar (1995) a relação entre clima e vegetação é notável, sobretudo, pela
existência dos biomas coincidentes com as características das zonas climáticas, determinada,
sobretudo, pela incidência da radiação solar. Em concordância, Tavares (2012) elucida que
as plantas emitem composto orgânicos voláteis para a atmosfera, denominados terpenos, que
se igualam ou superam à quantidade de aerossóis produzidos pelo homem. Os aerossóis são
formados por diversas partículas, dentre eles, os núcleos de condensação de nuvens (NCN),
que são a base para a formação de gotículas de água da nuvem que ocasionam precipitação
(SILVA DIAS et al., 2005). Portanto, devido ao seu funcionamento semelhante à um embrião
para a formação das gotículas de nuvens, os NCNs são considerados como parte do ciclo
hidrológico e do sistema climático, capazes de impactar a microfísica das nuvens e,
consequentemente, a precipitação (OLIVEIRA, 2012).
A Figura 06 ilustra as classes de vegetação consideradas pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE), que nos permite relacionar neste estudo, as classes de
vegetação Secundária e Atividades Agrárias e as Áreas de Formações Pioneiras- Vegetação
com Influência Fluvio-Marinha concentrando os maiores índices pluviométricos na zona oeste
e norte do município, em comparação com as áreas denominadas de Massa D’água Costeira,
localizadas na costa leste.
Assim, com exceção a estação do Córrego do Jenipapo, que foi a estação que
registrou os maiores índices nos anos de estudo, apesar de não estar na área de vegetação
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mais densa, como a Várzea, ao se fazer um comparativo das estações com as áreas
vegetadas observa-se que os índices pluviométricos se reduzem na porção mais urbana do
município (centro-sul). No entanto, aquela exceção pode significar que a vegetação apesar
de ser um dos fatores influenciadores do padrão espacial da chuva no Recife, possui um papel
menos relevante.
Figura 06 - Descrição da classe de vegetação na cidade do Recife

Fonte de Dados: IBGE. Organizado pelos autores.

3.5 Impactos Urbanos Associados
Um grande volume precipitado sobre o sítio urbano da planície fluviomarinha da
cidade do Recife, nas Zonas Leste e Sul, com os bairros do Pina e Imbiribeira, ocasiona
majoritariamente alagamentos. No entanto, se esse volume expressivo de chuva cai sobre as
áreas naturalmente suscetíveis de morro da Zona Norte do Recife, como no bairro de Dois
Unidos, os impactos, que incluem deslizamento de terra e desmoronamentos, associados com

www.xivsbcg.com

ISSN: 2764 - 1805
924

a vulnerabilidade socioeconômica da população, se constituem em verdadeiros fatores de
risco, postos nas áreas mais populosas do município.
A título de exemplificação, no dia 14 de junho de 2019, o bairro de Dois Unidos
registrou 217 mm de chuva no dia anterior, enquanto o Pina registrou 186 mm de chuva.
Esses altos índices de chuva concentrada causaram, respectivamente, desmoronamentos e
alagamentos nos bairros de Dois Unidos e Pina, como ilustram as figuras 07 e 08.
Figura 07 - Desabamento de casa em Dois Unidos

Fonte: G1 PE
Figura 08 - Avenida Antônio Góes, bairro do Pina, Recife

Fonte: G1 PE
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Em consonância, no dia 31 de maio de 2017, choveu aproximadamente 80 mm no
bairro de Dois Unidos, Zona Norte do Recife (NW). Esse montante foi responsável por
deslizamentos de terra com vítimas fatais, alagamentos e grandes congestionamentos no
município (Figura 10). Ademais, a ocorrência de alagamento no bairro de Afogados, nos dias
10 e 11 de abril de 2018, está associada ao volume de 1.143 mm no município, que
corresponde a um registro superior a metade da média do ano inteiro em apenas dois dias,
que causaram grandes transtornos à população, como ilustrado pela Figura 10,
comprometendo também a mobilidade urbana, causando danos materiais à população e a
proliferação de doenças, como dengue, zika, chikungunya, leptospirose, entre outros.
Figura 09 - Deslizamento de Terra em Dois Unidos, Recife-PE

Fonte: Folha de S. Paulo
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Figura 10- Avenida Cosme Viana, bairro de Afogados, Recife-PE

Fonte: G1 PE

4. Considerações finais
A precipitação na cidade do Recife exibiu diferentes configurações espaciais a
depender diretamente da atuação dos fatores geográficos. Considerando essa interação, a
direção dos ventos, a altitude e orientação das encostas possuem maior influência sobre a
distribuição do volume precipitado, do que a proximidade com a costa. Ademais, apesar da
presença da vegetação em toda a zona oeste do Recife, onde se concentram a maior parte
dos bairros com maiores volumes pluviométricos nos anos de análise, a vegetação não foi
constatada como fator preponderante na distribuição espacial da chuva, pois a presença de
vegetação em algumas estações, não garantiu maior volume pluviométrico do que estações
em áreas sem cobertura vegetal. Logo, apesar de possui algumas exceções, a vegetação
exprimiu relação com o padrão espacial da chuva, o que pode ser considerado como indicativo
de que esta não exprime a relação mais importante.
Portanto, a zona oeste do Recife foi a área mais chuvosa no período estudado,
enquanto a zona sul apresentou os menores índices do município. Além disso, o Recife
apresenta grande influência da sazonalidade sobre o volume precipitado, portanto, os meses
de outono-inverno concentram os maiores volumes da área, enquanto os meses de
primavera-verão, registram os menores índices.
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Desse modo, a investigação das causas da variabilidade pluviométrica e seu padrão
espacial no espaço urbano do Recife se mostra de grande utilidade ao monitoramento e
modelagem urbana de futuros eventos pluviométricos, de modo a buscar prever e evitar
grandes catástrofes sociais, auxiliando o poder público e a população civil.
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