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RESUMO 

A pesquisa que ora se apresenta foi desenvolvida na cidade de Ituiutaba-MG com o objetivo de 

analisar a influência dos fatores geoambientais (relevo, altitude, orientação das vertentes e 

vegetação, uso e ocupação do solo) e estruturais urbanos (impermeabilização, padrão 

construtivo, espaços livres/construídos, fluxo de veículos) nas variações climáticas da cidade, 

a fim de identificar a formação de ilhas de calor urbanas, considerando o ano de 2019. A partir 

da teoria proposta por Monteiro (1976) e da metodologia desenvolvida por Mendonça (1994), 

adotou-se o método dos transectos móveis, que consiste na demarcação de pontos espalhados 

pelo sítio urbano para o levantamento in situ dos dados de temperatura e umidade relativa do 

ar. Dessa forma, foram definidos 10 pontos de coleta no sentido sul-norte, e 7 pontos no sentido 

leste-oeste, além de serem escolhidos 4 pontos fixos fora do percurso dos transectos móveis 

com a finalidade de auxiliarem na triangulação dos dados na malha urbana. Foram realizados 

trabalhos de campo nos meses de janeiro e julho de 2019 para a coleta de dados in situ, além 

da realização de levantamento de dados secundários (temperatura, umidade do ar, pressão 

atmosférica, precipitação, direção e velocidade dos ventos) registrados pela Estação 

Automática localizada em Ituiutaba, a partir do site do Instituto Nacional de Meteorologia – 

INMET. A partir do site da Marinha do Brasil, foram obtidas as cartas sinóticas utilizadas para 

a análise dos tipos de tempo atuantes em diferentes momentos ao longo do desenvolvimento 

desta pesquisa, em conjunto com os dados meteorológicos. 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 INMET. Após a junção dessas informações, foram elaborados os gráficos de análise rítmica 

utilizando o software livre Gnuplot, que subsidiaram a interpretação da dinâmica atmosférica 

atuante nos períodos analisados. Como método comparativo, a utilização do software ArcGIS® 

permitiu a elaboração de cartogramas de valores atribuídos ao campo termo-higrométrico, com 

o objetivo de verificar a espacialização dos dados através da interpolação e representação 

espacial. A espacialização dos dados foi elaborada com base no método de análise espacial 

denominado Krigagem. Esta pesquisa permitiu compreender a variação espacial e temporal dos 

atributos de temperatura e umidade relativa do ar, onde o aspecto de sazonalidade foi 

claramente evidenciado, corroborado pela atuação da mEc no verão e pela mPa no inverno. 

Considerando as distribuições espaço-temporais e as análises diárias dos valores de temperatura 

do ar e umidade relativa do ar compreendeu-se que, as características locais de cada ponto, tais 

quais a densidade e o padrão construtivo, o uso e ocupação do solo, densidade de vegetação 

arbórea e orientação de vertentes foram os elementos mais evidenciados nas variações dos 

elementos climáticos, portanto, a influência dos fatores geoambientais mostrou-se menos 

expressiva quando comparada aos fatores estruturais urbanos. 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. Dessa forma, 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. 
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RESUMEN  

La investigación presentada aquí fue desarrollada en la ciudad de Ituiutaba-MG con el objetivo 

de analizar la influencia de los factores geoambientales (relieve, altitud, orientación de la 

pendiente y vegetación, uso de la tierra y ocupación) y estructurales urbanos 

(impermebealización, patrón de construcción, espacios libres/construidos, flujo de vehículos) 

en las variaciones climáticas de la ciudad, para identificar la formación de islas de calor urbanas, 

considerando el año 2019. A partir de la teoría propuesta por Monteiro (1976) y la metodologia 

desarrollada por Mendonça (1994), se adoptó el método de transectos móviles, que consiste en 

la demarcación de puntos repartidos por el sitio urbano para el levantamiento in situ de datos 

de temperatura y humedad relativa. Por lo tanto, se definieron 10 puntos de recolección en la 

dirección sur-norte y 7 puntos en la dirección este-oeste, además de elegir 4 puntos fijos fuera 

de la ruta de transectos móviles para ayudar en la triangulación de datos en la red urbana. El 

trabajo de campo se llevó a cabo en los meses de enero y julio de 2019 para recopilar datos in 

situ, además de realizar encuestas de datos secundários (temperatura, humedad relativa, presión 

atmosférica, precipitación, velocidad y dirección del viento) registrados por la Estación 

Automática ubicada en Ituiutaba, desde el sitio web del Instituto Nacional de Meteorologia – 

INMET. Del sitio web de la Marinha do Brasil, se obtuvieron los cuadros sinópticos utilizados 

para el análisis de los tipos de clima que operan en diferentes momentos durante el desarrollo 

de esta investigación, junto con datos meteorológicos. También se utlizaron imágenes de 

satélite, específicamente del GOES-16, canal 13, banda térmica IV refiriéndose a la temperatura 

de la parte superior de las nubes, y al canal 08, refiriéndose al vapor de agua a niveles altos, 

disponible em el sitio web del INMET. Después de agregar esta información, se crearon 

gráficos de análisis rítmica utilizando el software libre Gnuplot, que apoyó la interpretación de 

la dinámica atmosférica activa em los períodos analizados. Como método comparativo, el uso 

del software ArcGis® permitió la elaboración de cartogramas de valores asignados al campo 

termohigrométrico, para verificar la espacialización de los datos mediante interpolación y 

representación espacial. La espacialización de los datos se elaboró em base al método espacial 

llamado Krigagem. Esta investigación permitió comprender la variación espacial y temporal de 

los atributos de temperatura y humedad relativa del aire, donde el aspecto de estacionalidad se 

evidenció claramente, corroborado por el rendimiento de mEc em verano y por mPa em 

invierno. Considerando las distribuiciones espacio-temporales y los análisis diários de los 

valores termohigrométricos, se entendió que las caracteristicas locales de cada punto, como la 

densidad y el patrón de construcción, el uso de la tierra y a ocupación, la densidad de la 

vegetación arbórea y orientación de la pendiente fueron los elementos más evidentes em las 

variaciones de los elementos climáticos, por lo tanto, la infuencia de los factores 

geoambientales fue menos significativa en comparación con los factores estruturales urbanos. 

Los espacios intraurbanos no siempre mostraron altas temperaturas em comparación con los 

lugares cercanos al campo, principalmente de noche, que presenta mejores condiciones para el 

fenómeno de inversión térmica. Por lo tanto, no es posible afirmar que el clima de Ituiutaba 

presenta condiciones específicas para la formación de islas de calor urbanas, sin embargo, tiene 

tendência a calentarse en ambientes más urbanizados. 
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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 de 

modificações que interferem no balanço de energia e nos climas locais, acarretando impactos 

que influenciam a forma de viver dos cidadãos. 

Durante os últimos anos, estudos têm comprovado que a intensificação do processo de 

urbanização afeta o clima em escala micro e mesoclimática devido às transformações realizadas 

na superfície, o que ocasiona o aumento das temperaturas e a intensidade das precipitações, 

além de alterar o fluxo dos ventos e da umidade relativa do ar (AMORIM et al. 2009; 

MARENGO, 2014). O reflexo da influência antrópica sobre o espaço urbano se manifesta em 

diversos fenômenos ambientais urbanos, como ilhas de calor, alagamentos, poluição 

atmosférica, inundações, resultando em desconforto ambiental que implica em um lugar 

desagradável para se viver e trabalhar. 

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. Assim, infere-se que a intensa urbanização, com altas taxas 

de impermeabilização; grandes fluxos de pessoas e veículos automotores; construções verticais; 

aglomerações de residências térreas com materiais de baixo padrão construtivo e; ruas mal 

projetadas que podem ocasionar a redução da velocidade e do fluxo dos ventos e, em 

decorrência, favorecer mudanças no comportamento dos elementos climáticos na escala do 

clima urbano. 

Hipoteticamente, essas condições 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 as suas características 

geográficas. 

Conforme aponta Pimentel (2010, p. 15) “as cidades são dinâmicas e a estrutura do 

ambiente urbano tende a mudar”. Essas mudanças estão relacionadas a ampliação da estrutura 

horizontal e vertical advindas do crescimento populacional, e também aos próprios costumes 

dos habitantes das cidades, resultando em maiores alterações na atmosfera. 

Sob essa perspectiva, torna-se necessário compreender como ocorre a distribuição da 

temperatura, umidade relativa do ar e, o vento, entre diferentes ambientes urbanos, pois 
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entende-se que essa variabilidade espacial e mesmo temporal está relacionada tanto à forma 

como o espaço é apropriado quanto aos aspectos geoambientais do lugar. 

Nas escalas locais do clima os fatores geográficos como vegetação, relevo e rede 

hidrográfica exercem um papel fundamental na configuração do clima, pois trocam energia e 

matéria de forma diferenciada em ambientes rurais ou urbanos, evidenciando a importância do 

balanço de energia (SANT’ANNA NETO, 2013). Nesse sentido, entende-se que a radiação 

solar exerce um papel central na análise efetuada nesta pesquisa, pois 

Para os espaços urbanos [...] a estrutura e a forma urbana exercem influência 

significativa em função das trocas de calor, das emissões de material particulado e 

gases para a atmosfera que podem gerar, entre outros, o fenômeno da ilha de calor. 

[...]. Em áreas urbanas, as propriedades físicas e as cores dos materiais construtivos 

apresentam respostas térmicas em função do albedo dos alvos urbanos (SANT'ANNA 

NETO, 2013, p.87-88). 

  

Muitos são os mecanismos e fatores que contribuem para a formação e intensidade das 

ilhas de calor urbanas, dentre eles: localização geográfica; condições sinóticas do dia; supressão 

da vegetação; ausência de corpos hídricos; tamanho da cidade; densidade da população, entre 

outros. Segundo Amorim (2005) 

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 de um ponto da cidade, densamente 

construído, e outro em seu entorno ou no ambiente rural (AMORIM, p.122, 2005). 

 

As ilhas de calor já foram identificadas em grandes cidades e metrópoles 

(LOMBARDO, 1985; MENDONÇA, 1994; BRANDÃO, 2003) porém, cada vez mais são 

observados estudos sobre o fenômeno em cidades pequenas e médias (AMORIM, 2005, 2009; 

PIMENTEL, 2010; CASTRO, 2017; NASCIMENTO, 2011). Neste contexto, a cidade de 

Ituiutaba (MG) é o foco dessa pesquisa, com intuito de verificar a formação de ilhas de calor 

urbanas em cidade de porte médio.  

Ituiutaba (MG) é um município situado na Região Geográfica Imediata de Ituiutaba - 

MG, Região Intermediária de Uberlândia - MG (Figura 01), 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. Sob os parâmetros do IPEA (2001), Ituiutaba pode ser 

considerada uma cidade de porte médio e o centro urbano mais importante do Pontal do 

Triângulo Mineiro, sendo classificada pelo IBGE (2007) como Centro Sub-Regional B, pois 

recebe todo o fluxo de comércio e serviços de sua microrregião. 
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Figura 01: Localização do município de Ituiutaba (MG). 

 
Fonte: IBGE (2018). 

Elaboração: Lima (2019). 
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JUSTIFICATIVA 

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. Entrementes, 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. (2015), sobre a 

supressão de nascente em área de veredas; Fonseca (2013; 2017), sobre alagamentos e 

enchentes, dentre outros. 

 Ituiutaba (MG) não conta com informações específicas sobre o clima de sua área urbana, 

visto que a Estação Automática oficial do Instituto Nacional de Meteorologia - INMET se 

encontra em uma fazenda localizada na área rural do município, fato direcionador da pesquisa 

no sentido de coletar e analisar as informações na cidade.  

Além disso, em outros trabalhos já realizados por Foli (2016; 2017) utilizando o método 

dos transectos móveis, foram evidenciadas diferenças termo-higrométricas intraurbanas 

consideráveis. Estes estudos apontaram diferenças térmicas de até 7°C e de 20% de diferença 

higrométrica no período de inverno e; 5ºC de diferença térmica e 17% de diferença higrométrica 

no período de verão, ambos períodos analisados em um contexto de atuação da massa Tropical 

atlântica (mTa). Contudo, as informações não contemplaram muitas áreas da cidade, de maneira 

que, nesta pesquisa, pretendeu-se abarcar o maior número de pontos de coleta de dados, a fim 

de apresentar uma representação cartográfica dos fenômenos mais consistente. 

Sendo assim, justifica-se a necessidade de estudos que permitam identificar a 

contribuição dos fatores geoambientais na configuração climática do arranjo espacial 

intraurbano de Ituiutaba (MG), a fim de assumir uma postura mais crítica, visto que  

A maior ou menor variação de temperatura em determinado espaço tem relação tanto 

com os aspectos físicos e/ou ainda com a insuficiência da infraestrutura desse espaço 

o que, por sua vez, soma-se às baixas condições financeiras da população 

(PIMENTEL, 2010, p. 16). 

 

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, dar continuidade a 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. 
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 Para chegar a resultados satisfatórios, nesta pesquisa buscou-se responder aos seguintes 

questionamentos: A atual estrutura do sítio urbano de Ituiutaba (MG), cidade de médio porte, é 

capaz de produzir divergências relevantes no comportamento termo-higrométrico entre 

diferentes ambientes urbanos? Qual a influência da morfologia do sítio urbano na configuração 

climática urbana? Qual a expressividade espacial de um ponto com boas características 

ambientais e um outro mais densamente construído/impermeabilizado? Quais são os fatores 

físicos-geográficos e como contribuem para as variações climáticas na área urbana de Ituiutaba 

(MG)? 

São esses questionamentos, associados ainda a relevância de se entender as 

modificações dos elementos climáticos de cidades de médio porte, que direcionaram o 

desenvolvimento da pesquisa. 

 

OBJETIVOS 

 Mediante o exposto, propõe-se como objetivo geral da pesquisa analisar a influência dos 

fatores geoambientais (relevo, altitude, orientação das vertentes e vegetação, uso e ocupação do 

solo) nas variações climáticas da cidade de Ituiutaba (MG), considerando o ano de 2019. 

 Diante deste objetivo principal, surgem outros na tentativa de esclarecer os 

questionamentos desenvolvidos, os quais são:  

a) Compreender o processo de formação urbana e suas relações com os elementos 

climáticos na cidade de Ituiutaba (MG);  

b) Analisar a influência dos fatores geoambientais, aliados ao processo de urbanização, na 

variação termo-higrométrica da cidade de Ituiutaba (MG);  

c) Estabelecer uma comparação do comportamento dos elementos climáticos entre os 

diferentes pontos escolhidos para a coleta, a fim de identificar possíveis ilhas de calor 

urbanas. 

 

 Sendo assim, a dissertação intitulada “A influência dos fatores geoambientais no clima 

urbano de Ituiutaba-MG” encontra-se subdividida em quatro capítulos, além da introdução e 

das considerações finais. 

O Capítulo 1 consiste na apresentação do suporte teórico que fundamentou e direcionou 

o desenvolvimento da pesquisa, compondo-se da leitura e análise de bibliografias referentes às 

variações climáticas, contemplando os fatores geoambientais, a ação do homem no 

ordenamento do espaço urbano e suas consequências 
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No Capítulo 2 são descritos os procedimentos metodológicos utilizados para alcançar 

os objetivos propostos na pesquisa. 

O capítulo 3 aponta a caracterização dos aspectos gerais da área de estudo, seu processo 

de formação histórico-geográfica e análise dos elementos físicos e dos aspectos geoambientais 

em que foi estabelecido o sítio urbano de Ituiutaba-MG. 

No capítulo 4 são apresentados os resultados obtidos na pesquisa, onde são indicadas as 

correlações entre os aspectos do espaço urbano e dos fatores geoambientais nas variações dos 

elementos climáticos. A última parte da dissertação traz as considerações finais e as referências. 
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CAPÍTULO I – PRESSUSPOSTOS TEÓRICOS  

 Neste capítulo são apontados os principais referenciais teóricos utilizados como 

embasamento para o desenvolvimento da pesquisa. Esta etapa constituiu-se em leitura e análise 

de bibliografias referentes às variações climáticas, contemplando os fatores geoambientais, a 

ação do homem no ordenamento do espaço urbano e suas consequências, e foi realizada durante 

todo o período da pesquisa, concomitante às outras etapas. 

 

1.1 A construção epistemológica da Climatologia 

Segundo Pédelaborde (1970) a concepção de Climatologia se depara com o problema 

preliminar que aparece quando se trata de qualquer compartimento da Geografia: o intercâmbio 

com outras ciências, neste caso, a Meteorologia. De fato, certas ideias e conceitos básicos, estão 

presentes em todas as áreas da Meteorologia, das quais a Meteorologia Tradicional e a 

Meteorologia Dinâmica formam os dois principais métodos de análise em que se apoiam os 

estudos climatológicos. 

A Meteorologia apresenta sua complexidade ao compreender os estudos da atmosfera, 

pois apresenta um grande número de fenômenos e dinâmicas. Para Ayoade (1961, p. 15) “a 

atmosfera pode ser descrita como uma camada fina de gases sem cheiro, sem cor e sem gosto, 

presa à Terra pela força da gravidade”. O geoquímico James Lovelock define a atmosfera como  

Um sistema aberto, afastado do equilíbrio, caracterizado por um fluxo constante de 

energia e de matéria...uma mistura extraordinária e instável de gases, que mesmo 

assim consegue manter uma composição constante ao longo de períodos de tempo 
muito longos (LOVELOCK, 1991, p. 26). 

 

Em sua tese, Caracristi (2007) explica que 

Em Geografia, a atmosfera é definida comumente como o envoltório gasoso da Terra, 
permanente devido à atração gravitacional, possuindo uma composição de gases que 

varia em pequena dimensão com a altitude e os diferentes lugares, podendo ser 

dividida verticalmente em três camadas gerais básicas: troposfera (da superfície a 10 

km); estratosfera (de 10 a 80 km); e ionosfera (acima de 80 km). Tais camadas se 

inter-relacionam de forma gradual, formando entre si várias camadas de transição 

(CARACRISTI, 2007, p. 9). 

 

A Climatologia Clássica ou Analítico-Separatista tem suas bases na Meteorologia 

Tradicional, em que os estudos teriam como base a análise estatística dos caracteres que são 

considerados mais significativos do clima em geral, tais como temperatura, precipitação e 

vento. Nesta perspectiva, a concepção de clima é vista como “o conjunto dos fenômenos 

meteorológicos que caracterizam o estado médio da atmosfera em um ponto da superfície” 

(HANN, 1908 apud MONTEIRO, 1962, p. 29). Exemplos clássicos dessa abordagem são vistos 
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na classificação climática de Köppen (1901), De Martonne (1926), Thornthwaite (1948) e 

Gaussen (1955). 

Para Barros e Zavattini (2009, p. 255), a forma como se manipulam os dados nesta 

abordagem mostra uma realidade atmosférica desintegrada “pois estuda cada um de seus 

elementos de forma separada e, só depois, tenta reconstruir, laboriosamente, o complexo vivo 

(ou atmosférico) que a priori destruíra”. 

Nesse ínterim, a Climatologia Dinâmica surge na fronteira da Meteorologia Dinâmica. 

De acordo com Sant’anna Neto (2013), o grande salto paradigmático que permitiu esse avanço 

ocorreu quando o norueguês Vilhelm Bjerknes iniciou a aplicação dos conceitos 

hidrodinâmicos na construção das cartas sinóticas, entre os anos de 1897 e 1902 em Estocolmo, 

na Suécia.  

Até aquele momento, as limitações impostas pelos modelos de circulação atmosférica 

“não permitiam, ainda, o estabelecimento de um padrão global, tridimensional, que só seria 

possível a partir da aplicação das leis termo-hidrodinâmicas de Boltzmann na Meteorologia” 

(SANT’ANNA NETO, 2013, p. 32). Posteriormente, esse núcleo ficou conhecido como Escola 

de Bergen, e seus estudos significaram um avanço técnico fundamental não apenas na 

Meteorologia Dinâmica como também na Meteorologia Sinótica. Dessa forma, para Sant’anna 

Neto (2013) 

[...] foi o modelo de Meteorologia Sinótica proposto pela escola de Bergen que 

possibilitou o surgimento da Climatologia Dinâmica, termo definido por Bergeron, 

discípulo de Bjerknes, em 1930, que consistia no tratamento estatístico dos tipos de 
tempo (massas de ar e frentes) como fenômenos completos e de entendimento dos 

processos termodinâmicos (SANT’ANNA NETO, 2013, p. 34). 

 

O supracitado autor ainda chama a atenção para os trabalhos do sueco Gustav Rossby, 

outro dos discípulos de Bjerknes, responsável pelos estudos na Escola de Chicago, onde os 

trabalhos desenvolvidos se voltaram para o movimento do ar e os índices de pressão 

atmosférica, representados por meio de cartas barométricas, o que resultou nas primeiras 

técnicas de previsão do tempo, por volta da década de 1930. 

O fato é que tanto Bjerknes quanto Rossby desenvolveram as bases conceituais e as 

aplicações concretas dos mecanismos físicos que possibilitaram o surgimento da 

Meteorologia Sinótica, que acabou por determinar uma mudança paradigmática na 

Climatologia, por meio da incorporação dos atributos dinâmicos (SANT’ANNA 
NETO, 2013, p. 35) 

 

Por volta da década de 1940, florescia sobremaneira a Geografia francesa da escola 

lablachiana, e os desdobramentos desse pensamento repercutiram na obra de Max Sorre. Suas 
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reflexões sobre a análise geográfica do clima foram tão importantes que acarretaram um novo 

paradigma, o do ritmo climático 

As definições clássicas dão importância exagerada à noção de valores médios. 

Propusemos substituí-lo por uma fórmula mais diretamente utilizável pelos biólogos: 

o clima, num determinado local, é a série de estados da atmosfera, em sua sucessão 

habitual. E o tempo que faz nada mais é do que cada um desses estados considerado 

isoladamente. Essa definição conserva o caráter sintético da noção de clima, enfatiza 
seu aspecto local e, ao mesmo tempo, evidencia o caráter dinâmico do clima, 

introduzindo as ideias de variação e de diferenças incluídas nas de sucessão (SORRE, 

1943, p. 32). 

 

Nas observações sobre o fator tempo (duração) Sorre (apud MONTEIRO, 1976, p. 11) 

afirma que “a significação de uma característica climática depende, realmente, do período do 

ano em que ocorre; da constância de sua atuação; da violência de sua intervenção”. Entretanto, 

para Sorre (op. cit. p. 12) outras noções básicas caracterizam o clima além da duração, como a 

variabilidade e o ritmo 

[...] a primeira – incluindo sutilezas de graus diferentes, desde as variações horárias, 

pelas diárias, mensais, até as anuais de um ano para o outro – enfatiza as rupturas na 
continuidade das situações. Quanto ao ritmo, ele exprime “não mais a distância 

quantitativa dos valores sucessivos, mas o retorno mais ou menos regular dos mesmos 

estados”. 

 

Ao contrapor seu conceito de clima ao de Hann, Sorre abriu um novo e abrangente 

campo de estudos. Nesse sentido, a sucessão dos estados atmosféricos (tipos de tempo) pode 

ser observada por meio da interação dos elementos climáticos associado à circulação 

atmosférica. A abordagem climática, sob esse ponto de vista, representou um marco na 

construção da escola de Climatologia Geográfica e, no Brasil, especialmente a partir das 

publicações do geógrafo Carlos Augusto de Figueiredo Monteiro. 

Vale ressaltar que, neste momento da história, em meados da década de 1960, estudiosos 

das mais abrangentes áreas desenvolviam pesquisas individualmente que, coletivamente, vão 

trazer à tona o debate acerca da questão ambiental. A justificativa destes cientistas baseava-se 

na necessidade de se abordar os problemas que envolvem natureza e sociedade através de um 

pensamento mais integrador e holístico. 

No meu interesse pessoal o aspecto que me pareceu mais promissor e relevante liga-

se às técnicas de modelização convergentes para a caracterização do “regime” dos 

geossistemas, o que é capital para a dinâmica processual dos mesmos. Para quem, no 

estudo dos climas, ressalta a importância do “ritmo” e da “dinâmica temporal” 

projetada sobre os espaços, esse aspecto técnico foi um dos procedimentos mais bem-

vindos ao meu programa de pesquisa (MONTEIRO, 2001, p. 48, grifo do autor). 
 

O tratamento estático (analítico-separativo ou quantitativo) do clima deixava muitos 

questionamentos em aberto, pois não permitia explicar as respostas que se encontravam na 
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dinâmica atmosférica, surgindo assim o tratamento dinâmico (qualitativo) dos fatos 

(ZAVATTINI, 2013). Assim, adentra-se na teoria da análise rítmica de Monteiro, na qual 

[...] o ritmo climático só poderá ser compreendido através da representação 

concomitante dos elementos fundamentais do clima em unidades do tempo pelo 

menos diárias, compatíveis com a representação da circulação atmosférica regional, 

geradora dos estados atmosféricos que se sucedem e constituem o fundamento do 

ritmo. [...] Só a análise rítmica detalhada ao nível de “tempo”, revelando a gênese dos 
fenômenos climáticos pela interação dos elementos e fatores, dentro de uma realidade 

regional, é capaz de oferecer parâmetros válidos à consideração dos diferentes e 

variados problemas geográficos desta região (MONTEIRO, 1971, p. 9;13, grifo do 

autor). 
 

 A proposta de análise rítmica de Monteiro pressupõe uma nova forma de abordagem 

sobre o clima, a Climatologia Geográfica, que tem por objetivo explicar, do ponto de vista 

teórico, como a ação humana afeta o tempo e o clima em diferentes escalas, além de estudar os 

impactos dos fenômenos climáticos sobre a população.  

Atualmente essa abordagem é considerada como uma das mais importantes 

contribuições da climatologia brasileira no que se refere à análise e compreensão do 

comportamento do clima baseado no ritmo, sucessão e identificação dos estados atmosféricos, 

ou seja, dos tipos de tempo (SEVERINO; COSTA, 2016). 

Dessa forma, compreende-se que o autor buscava uma forma de ampliar o entendimento 

sobre os mecanismos atmosféricos e do clima enquanto fenômeno geográfico. Sua contribuição 

epistemológica resultou em uma nova abordagem sobre o clima das cidades e se difundiu na 

forma de diversas pesquisas pelo país. 

 

1.2 Escalas de Abordagem do Clima 

De acordo com Ribeiro (1993), a escolha de uma escala nos estudos de clima urbano é 

que permite a adoção de uma abordagem condizente com o trabalho a ser realizado, o que 

facilita a análise e o entendimento espacial e temporal dos fenômenos estudados. Nesse sentido, 

a escala de abordagem é um dos aspectos mais importantes das ciências atmosféricas pois, em 

uma pesquisa, define não apenas a área e o período de abrangência, como também as técnicas 

e os métodos a serem empregados em busca de seus objetivos (COSTA, 2015). 

Para Sant’anna Neto (2013, p. 75), as escalas temporais utilizadas na abordagem 

geográfica do clima estão relacionadas a duração, a velocidade e a extensão com que os 

processos climáticos se manifestam no que se refere aos tempos longo e curto. O tempo longo 

está associado a escala geológica, em que processos milenares modificam os climas do planeta 

em escala global, enquanto o tempo curto está associado diretamente ao tempo histórico, ou 

seja, à compreensão de que a presença do homem e da sociedade transforma as paisagens e 
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modifica os ambientes. Contudo, é importante ressaltar que, os processos que ocorrem no tempo 

histórico não deixam de ser influenciados por aqueles que ocorrem no tempo geológico, 

ampliando a complexidade das interações entre ambos. 

Para a classificação das escalas espaciais do clima, Ribeiro (1993) propôs alguns 

critérios norteadores desse sistema, ora apresentados. 

a) São consideradas escalas superiores aquelas mais próximas do nível planetário e 

escalas inferiores aquelas mais próximas dos indivíduos habitantes da superfície da 
Terra; 

b) As combinações de processos físicos interativos numa escala superior resultam em 

modificações sucessivas no comportamento da atmosfera nas escalas inferiores;  

c) As combinações particulares de processos físicos nas escalas inferiores possuem 

limitada repercussão nas escalas superiores; 

d) O grau de dependências da radiação extraterrestre na definição climática é maior 

nas escalas superiores, enquanto que a influência dos elementos da superfície, 

inclusive a ação antrópica, vai-se tornando mais pronunciada na medida em que se 

atingem as escalas inferiores;  

e) Quanto mais extenso o resultado de determinada combinação, maior será o tempo 

de sua permanência, sendo o inverso igualmente verdadeiro;  
f) A extensão de uma determinada combinação na atmosfera resulta num atributo 

tridimensional sendo, portanto, volumétrica a noção de extensão, em Climatologia, e 

tendo como limite superior o próprio limite da atmosfera terrestre. (RIBEIRO, 1993, 

p. 288). 

Sant’anna Neto (2013) indica que as escalas do clima são divididas por nível 

hierárquico, sendo a escala global/zonal a de primeira ordem de grandeza, a escala regional de 

segunda e terceira e, a escala local de quarta, quinta e sexta ordem de grandeza. 

Nessa direção, de acordo com Mendonça & Danni-Oliveira (2007, p. 23) existem três 

níveis ou ordem de grandeza climática: macroclima, mesoclima e microclima, onde o clima 

urbano se enquadra na ordem de grandeza do mesoclima (Tabela 01). 

 

Tabela 01: Organização das escalas temporal e espacial do clima. 

Ordem de 

Grandeza 

 

Subdivisões 

Escala 

Horizontal 

Escala 

Vertical 

Temporalidade 

das Variações 

Representativas 

Exemplificação 

Espacial 

Macroclima Clima zonal 

 
Clima regional 

 

 
> 2.000 km 

 

 
3 a 12 km 

 

Algumas 
semanas a vários 

decênios 

O globo, um 

hemisfério, 
oceano, 

continente, os 

mares, etc. 

Mesoclima Clima regional 

Clima local 

Topoclima 

 

2.000 km a 

10 km 

 

12 km  

a 100 m 

 

Várias horas a 

alguns dias 

Região natural, 

montanha, 

região 

metropolitana, 

cidade, etc. 

Microclima  10 km a 

alguns m 

Abaixo de 

100 m 

De minutos  

ao dia 

Bosque, uma 

rua, uma 

edificação/casa, 

etc. 

Fonte: Mendonça; Danni-Oliveira (2007). 

Organização: Foli (2019). 
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Para Sant’anna Neto (2013) a existência de três níveis interativos de análise das escalas 

espaciais do clima se apresenta no âmbito do: 

a) Macroclima: representa a articulação entre as escalas superiores, como a global, onde 

se revelam os processos atuantes no clima, representados pelos aspectos gerais das 

grandes correlações entre a dinâmica atmosférica e os grandes conjuntos das paisagens 

planetárias. Nesta escala, os estudos se estabelecem por relações generalizantes e 

aproximativas. 

b) Mesoclima: nas escalas intermediárias, como as regionais, verifica-se a articulação entre 

os diversos níveis de organização espacial, permitindo a compreensão da circulação 

secundária dos grandes sistemas atmosféricos e suas relações com os fatores 

geográficos, tais como rugosidade do relevo, influência da continentalidade, altitude, 

vegetação, grandes conjuntos de atividades antrópicas. Nesta escala existe a 

possibilidade de se observar a interação entre as escalas superiores e inferiores do clima. 

c) Microclima: as escalas inferiores se encontram na dimensão dos climas locais e dos 

microclimas. Nela, por meio dos atributos das paisagens socioambientais, é possível 

identificar os tipos de tempo e do ritmo climático associado ao cotidiano da sociedade. 

 

Monteiro (2011, p. 29) apresenta uma classificação mais detalhada, baseada em Cailleux 

e Tricart, em que relaciona as unidades climáticas com os graus de urbanização. Dessa forma, 

compreende que o clima local é influenciado pela dinâmica das escalas superiores e pelos 

aspectos ambientais, pois o meio geográfico varia no tempo e no espaço, assim como a dinâmica 

da sua escala. Monteiro (1993, p. 200) ainda destaca que, as influências das alterações causadas 

pela urbanização na atmosfera extrapolam os limites urbanos, visto que, pode agir alterando os 

climas locais e projetar seus efeitos até os espaços sub-regionais. Nesse sentido 

O homem, em grau crescente de escala taxonômica, não só cria as menores como 

modifica as pequenas e altera as entidades espaciais médias do clima. Isso porque ele 

age sobre as propriedades extensivas do clima já projetadas no espaço geoecológico, 

em grau acentuado de associação com os outros elementos da natureza. O que ele não 

pode controlar é exatamente a dinâmica intrínseca da atmosfera, de onde emanam os 

mecanismos geradores da sucessão dos seus estados associativos, intensivos 

(MONTEIRO, 1976, p. 16). 
 

 Oke (2004) classifica as escalas de abordagem climática em: meso, aquela que engloba 

a área urbana como um todo; local, que abrange partes da cidade; e micro, que compreende 

ambientes mais restritos, como vias e praças. Nesse sentido, em relação às escalas de 

abordagem do clima urbano, Andrade (2005, p. 72) destaca três níveis escalares, sem, contudo, 

estabelecer limites rígidos para estas dimensões, que são 



31 
 

a) Microclima: refere-se à influência dos elementos urbanos e de seus arranjos 

elementares, como os edifícios, ruas, praças, pequenos jardins, etc. Sua dimensão 

pode variar até uma centena de metros, e a influência direta desses elementos 

urbanos restringe-se à Urban Canopy Layer (OKE, 1978). 

b) Clima Local: corresponde a uma combinação característica de elementos em uma 

área, que pode corresponder a um tipo de solo diferenciado, como um bairro ou um 

parque urbano, como também a certas condições topográficas, como um vale ou 

uma colina. Assim, um clima local pode abarcar um mosaico de microclimas, que 

se repetem com alguma regularidade (OKE, 2004). 

c) Mesoclima: compreende vários climas locais e corresponde à influência integrada 

da cidade, ao nível da Urban Boundary Layer (OKE, 1978). Vale ressaltar que o 

clima urbano depende dos fenômenos de escala climática superior, ou seja, 

mesoescala e macroescala. 

 

Dessa forma, considera-se que nenhuma cidade, seja ela de pequeno ou de grande porte, 

está imune às consequências provocadas pela ação antrópica, que podem causar prejuízos ao 

espaço urbano e seu sistema climático. Assim, para esta pesquisa será abordada a 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). 

 

1.3 A Formação do Clima Urbano 

O clima urbano resulta das modificações que as superfícies, materiais e as atividades 

das áreas urbanas provocam nos balanços de energia, massa e movimento (LANDSBERG, 

1981; OKE, 1988; ARNFIELD, 2003). Sendo assim, insere-se na ordem de grandeza do 

mesoclima, porém sua influência espacial vai além do fato urbano, adentrando na escala 

geográfica sub-regional (MONTEIRO, 1976). Segundo Lombardo (1985, p. 22), podemos 

entender o clima urbano como  

[..] um sistema que abrange o clima de um dado espaço terrestre e sua urbanização. É 

um mesoclima que está incluído no macroclima e que sofre, nas proximidades do solo, 

influências microclimáticas derivadas dos espaços urbanos. 

 

Monteiro (1976) apresenta os aspectos fundamentais que caracterizam o clima urbano 

da seguinte maneira: a) O clima urbano é a modificação substancial de um clima local; b) O 

desenvolvimento urbano tende a acentuar ou eliminar as diferenças causadas pela posição do 



32 
 

sítio; c) A cidade modifica o clima através de alterações em superfície; d) A cidade produz um 

aumento de calor devido às modificações na ventilação, na umidade e nas precipitações, que 

tendem a ser mais acentuadas; e) A poluição atmosférica representa o problema primário da 

climatologia das cidades industrializadas.  

 Dessa forma, compreende-se que a urbanização altera de forma significativa as 

propriedades de alguns atributos climáticos, quando comparadas à zona rural, conforme pode 

ser observado na Tabela 02. 

 
Tabela 02: Comparação de alguns atributos climáticos entre a zona urbana e rural. 

 Elemento Comparação com a Zona Rural 

Atmosfera Urbana núcleos de condensação 
partículas 

substâncias gasosas 

Entre 10 e 100 superior 
10 e 50 superior 

50 e 25 superior 

Radiação Solar total 

ultravioleta, no inverno 

ultravioleta, verão 

insolação 

10% a 20% menos 

30% menos 

5% menos 

5% a 15% menos 

Temperatura média anual 

mínima de inverno 

período livre de geadas 

0,5° a 1°C superior 

1° a 2° superior 

10% mais longo 

Precipitação total dias 

com até 5mm de chuva 

5% a 10% mais 

10% mais 

Nebulosidade cobertura de nuvens 

nevoeiro, no inverno 

nevoeiro, no verão 

5% a 10% mais 

100% mais 

20% a 30% mais 

Umidade Relativa média anual 
inverno 

verão 

6% inferior 
2% inferior 

8% inferior 

Vento velocidade média anual 

movimentos extremos 

calmaria 

20% a 30% inferior 

10% a 20% inferior 

5% a 20% inferior 

Fonte: Landsberg (1981). 

Organização: Foli (2019). 

 

 Oke (1976; 1978) propôs o estudo do clima urbano a partir de duas camadas limites 

principais, no sentido de analisar as interações entre a atmosfera e os elementos produzidos pelo 

homem no processo de urbanização pois, além de alterar o clima local, a superfície urbana 

modifica as propriedades da camada limite atmosférica (Figura 02): 

a) Urban Boundary Layer (UBL) – Camada Limite Urbana, que engloba o fato urbano 

e representa a interação da atmosfera com o conjunto da cidade (mesoescala), localizada bem 

acima da altura média dos telhados; 

b) Urban Canopy Layer (UCL) – Camada de Cobertura Urbana, também chamada de 

Camada do “Dossel” Urbano, que compreende o espaço entre o nível médio das coberturas das 

edificações e representa a interação entre a atmosfera e os elementos urbanos tais quais ruas, 
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corredores ou “canyons” entre os edifícios, chegando ao nível dos telhados (espaço intraurbano, 

microescala).  

 

Figura 02: Representação das camadas da atmosfera urbana (Urban Boundary Layer e Canopy Boundary Layer). 

 

Fonte: Oke (1978). 

 

Em condições de equilíbrio, a quantidade total de energia que entra no sistema pela 

radiação solar irá equilibrar-se com a quantidade de energia radiada ao espaço, permitindo à 

Terra manter uma temperatura média constante com o tempo. No entanto, sobre o papel da 

radiação solar nas cidades Lombardo (1985) esclarece que 

[...] ocorre um aumento da radiação emitida pela cidade, no espectro de ondas longas, 

causada por temperaturas da superfície mais elevadas, como concreto, tijolos, asfalto 

e outros materiais de construção. Em condições principalmente de calmaria, em que 

há poucas trocas turbulentas, grande parte da energia irradiada volta à construção 

urbana através da reemissão radiativa de onda longa pela atmosfera (LOMBARDO, 

1985, p. 25). 

 

De acordo com García (1990) alguns dos fatores que interferem no balanço de radiação 

devem-se basicamente:1) ao maior armazenamento de energia durante o dia nas cidades e a sua 

liberação contínua, mesmo depois do pôr do sol, durante a noite, capaz de compensar o déficit 

noturno de radiação; 2) à produção de calor antropogênico; 3)  diminuição das áreas fontes de 

evaporação (corpos hídricos e áreas verdes) em detrimento da expansão da malha urbana; 4) 

menor perda de calor sensível devido à redução na velocidade do vento; 5) aumento da absorção 

da radiação solar, associada às características de albedo;  6) incremento na área de exposição 

das edificações. 

Sob estas perspectivas, Brandão (2003) compreende que 
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[...] a cidade gera um clima próprio (clima urbano), resultante da interferência de todos 

os fatores que se processam sobre a camada limite urbano e que agem no sentido de 

alterar o clima em escala local. Seus efeitos mais diretos são percebidos pela 

população através de manifestações ligadas ao conforto térmico, à qualidade do ar, 

aos impactos pluviais e a outras manifestações capazes de desorganizar a vida da 

cidade e deteriorar a qualidade de vida de seus habitantes (BRANDÃO, 2003, p. 122). 

 

Portanto, como apontado por Amorim et al. (2019, p. 27), o clima urbano resulta das 

características da dinâmica atmosférica associada ao uso e ocupação do solo, que vão depender 

da maneira como o espaço é produzido e apropriado, de acordo com as dinâmicas econômicas 

e sociais inerentes a cada núcleo urbano. 

Nesse sentido, referindo-se aos fenômenos urbanos, Landsberg (1981) apud Brandão 

(2003, p. 122) aponta que “a ilha de calor representa o fenômeno mais significativo do clima 

urbano, e sua intensidade depende das condições micro e mesoclimáticas locais de cada 

cidade”, ou seja, relacionada aos fatores geoambientais e estruturais urbanos. 

A definição clássica de Oke (1982) compreende a ilha de calor como o resultado do 

aumento da temperatura em áreas urbanizadas em comparação com as áreas periféricas e rurais, 

o que conduz a um forte gradiente horizontal de temperatura. Para Monteiro (1976), a ilha de 

calor corresponde a parcelas de ar com temperaturas mais elevadas que se formam sobre os 

centros das grandes cidades. Lombardo (1985) conceitua o fenômeno das ilhas de calor como 

[...] fenômeno que associa os condicionantes derivados das ações antrópicas sobre o 

meio ambiente urbano, em termos de uso do solo e os condicionantes do meio físico 

e seus atributos geoecológicos. A urbanização, considerada em termos de espaço 

físico construído, altera significativamente o clima urbano, considerando-se o 

aumento das superfícies de absorção térmica, impermeabilização dos solos, alterações 

na cobertura vegetal, concentração de edifícios que interferem no efeito dos ventos, 

contaminação da atmosfera através da emanação dos gases (LOMBARDO, 1985, p. 

77). 

 

Para Moura et al. (2008), o termo ilhas de calor se aplica tanto em um contexto 

intraurbano, quando as diferenças da temperatura do ar são mensuradas de maneira simultânea, 

dentro dos limites territoriais da cidade, como no interurbano, contexto em que as diferenças 

são obtidas a partir de um ponto na área urbana e outro no meio rural. 

Oke (1978) traçou um perfil vertical geral, de uma típica ilha de calor urbana em 

situação de céu sem nuvens, ventos fracos, após o pôr do sol em uma cidade grande. A Figura 

03 destaca este perfil, no qual parte-se da periferia rural, adentrando na cidade, passando pelo 

centro comercial até o lado oposto rural, onde “The difference between thes value and the 

background rural temperature defines the urban heat island intensity” (OKE, 1978). 
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Figura 03: Perfil esquemático das ilhas de calor para diferentes densidades urbanas. 

 

Fonte: Fuladlu et al. (2018). 

 

Os efeitos das ilhas de calor urbanas são desfavoráveis para o meio ambiente, 

provocando alterações na temperatura e umidade do ar, precipitação e ventos, além de trazer 

consequências como desconforto térmico, problemas de saúde, elevação do consumo de energia 

para refrigeração dos ambientes, degradação da qualidade do ar, dentre outros (OKE, 1987). 

Oke (1978) e Arnfield (2003) reconhecem três tipos de Ilhas de Calor Urbanas, 

amplamente aceitas no meio científico: 1). Atmosférica interior; 2. Atmosférica superior; e 3. 

Superfície. Esta proposta de trabalho visa compreender o estudo da ilha de calor na perspectiva 

da atmosfera urbana inferior, ou seja, na camada Urban Canopy Layer. 

 

1.4. Sistema Clima Urbano (SCU): o subsistema termodinâmico 

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 e a umidade relativa do ar (LOMBARDO, 1985). 

Apoiando-se em conceitos apresentados na Teoria Geral dos Sistemas e em outros 

trabalhos internacionais (MONTEIRO, 1991) e, embasado pelo paradigma do ritmo climático, 

Monteiro contribuiu para o avanço expressivo na área da Climatologia Dinâmica ao tratar sobre 

o clima urbano como um sistema, ao qual designou como Sistema Clima Urbano (SCU), 

indicando que 
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O SCU visa compreender a organização climática peculiar da cidade e, como tal, é 

centrado essencialmente na atmosfera que, assim, é encarada como operador. Toda a 

ação ecológica natural e as associações aos fenômenos da urbanização constituem o 

conjunto complexo sobre o qual o operador age. Por isso, tudo o que não é atmosférico 

e que se concretiza no espaço urbano, incluindo o homem e demais seres vivos, 

constitui elementos do sistema, estruturando-se em partes que, através de suas 

reações, definem atributos especiais. Assim, esse conjunto complexo e estruturado 

constitui o operando do sistema (MONTEIRO, 2011, p. 21, grifo do autor). 

 

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. 

O Sistema Clima Urbano importa energia através do seu ambiente, é sede de uma 

sucessão de eventos que articulam diferenças de estados, mudanças e transformações 

internas, a ponto de gerar produtos que se incorporam ao núcleo e/ou são exportados 

para o ambiente, configurando-se como um todo de organização complexa que se 

pode enquadrar na categoria dos sistemas abertos (MONTEIRO, 1976, p. 96). 

 

 Para Mendonça e Danni-Oliveira (2007, p. 20), Monteiro baseou-se na noção de tipos 

de tempo de Pierre Pédelaborde e em suas indagações sobre o ritmo climático, pois 

[...] propôs a abordagem da atmosfera a partir da análise do ritmo dos tipos de tempo, 

ou sucessão dos estados atmosféricos, sobre um determinado lugar. Assim destaca-se 
aquilo que ocorre de habitual na atmosfera dos diferentes lugares, o que permite 

evidenciar tanto os fenômenos e estados mais repetitivos quanto aqueles que ocorrem 

de modo mais raro ou mais extremo. 

 

Sob a perspectiva sistêmica, o autor sugeriu a adoção de três subsistemas para o estudo 

do SCU, diretamente relacionados aos canais de percepção humana, sendo eles: canal I, o 

termodinâmico, associado ao conforto térmico; canal II, o físico-químico, relacionado à 

qualidade do ar e; canal III, o hidrometeórico, associado aos impactos meteóricos (neve, 

granizo, chuva).  

 O Quadro 01 apresenta uma caracterização geral dos três canais de percepção, 

permitindo uma comparação entre estes no sentido de demonstrar as relações sistêmicas que se 

estabelecem no SCU. 
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Quadro 01: Sistema Clima Urbano (SCU). Articulação dos sistemas segundo os canais de percepção. 

Caracterização  

I - Termodinâmico II – Físico-Químico III - Hidrometeórico  

Conforto térmico Qualidade do ar Impacto meteórico 

Fonte  

Atmosfera  

Radiação  

Circulação horizontal  

Atividade urbana 
Veículos automotores 

Indústrias  

Obras – limpas   

Atmosfera  

Estados especiais  

(Desvios rítmicos) 

Trânsito no Sistema  
Intercâmbio de operador 

e operando   
De operando ao operador  Do operador ao operando  

Mecanismo de ação  
Transformação no 

sistema  

Difusão através do 

sistema  
Concentração no sistema  

Projeção  
Interação núcleo 

ambiente  
Do núcleo ao ambiente  Do ambiente ao núcleo 

Desenvolvimento  Contínuo (permanente) Cumulativo (renovável) Episódico (eventual) 

Observação  
Meteorológica especial 

(T. de campo)  

Sanitária e 

Meteorológica especial  

Meteorológica 

Hidrológica  

(T. de campo) 

Correlações disciplinares 

e tecnológicas 

Bioclimatologia 

Arquitetura  

Urbanismo  

Engenharia Sanitária  
Engenharia Sanitária e 

Infraestrutura urbana  

Produtos  

“Ilhas de Calor”  

Ventilação 
Aumento de precipitação  

Poluição do ar  
Ataques à integridade 

urbana  

Efeitos diretos  
Desconforto e redução 

do desempenho humano  

Problemas sanitários. 

Doenças respiratórias, 

oftalmológicas etc. 

Problemas de circulação 

e comunicação urbana  

Reciclagem adaptativa  

Controle do uso do solo.  

Tecnologia de conforto 

habitacional  

Vigilância e controle dos 

agentes de poluição  

Aperfeiçoamento da 

infraestrutura urbana e 

regularização fluvial. 

Uso do solo  

Responsabilidade Natureza e homem  Homem  Natureza  

Fonte: Monteiro (1976). Organização: Foli (2019). 

 

O autor considera o canal I, o termodinâmico, um filtro bastante significativo, “pois 

afeta a todos permanentemente” (MONTEIRO, 2011, p. 24), e também por se tratar da 

“constituição do nível fundamental de resolução climática para onde convergem e se associam 

todas as outras componentes” (MONTEIRO, 2011, p. 44). 

O canal II, o físico-químico, refere-se à qualidade do ar nas concentrações urbanas. Este 

canal de percepção expressa as alterações na atmosfera devido “à circulação de veículos a 

autocombustão, à concentração industrial e a outras formas de produção que contaminam a 

atmosfera”, portanto, “parte da produção humana na cidade no sistema no sentido oposto” 

(MONTEIRO, 2011, p. 49).  

 O autor aponta que, no canal I há uma coparticipação natureza-homem e no canal II há 

uma responsabilidade humana durante o processo. Enquanto isso, o canal III, o subsistema 

hidrometeórico, se expressa através de eventos de ocorrência natural, portanto, os impactos 

Subsistemas         

Canais  
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associados a esse canal são explicados pelas “variações extremas e formas violentas do ritmo, 

afastamentos, ou desvios dos padrões habituais, disritmias” (MONTEIRO, 2011, p. 53). 

Para compreender a influência dos fatores geoambientais na produção do clima urbano 

em Ituiutaba (MG) adotou-se para análise o canal I, referente ao subsistema termodinâmico, 

desenvolvido na perspectiva metodológica do Sistema Clima Urbano (Figura 04). 

O subsistema termodinâmico vem sendo o mais utilizado em estudos climáticos, 

sobretudo em cidades, por estar associado a rápida resposta que a urbanização promove no 

conforto térmico e, consequentemente, na qualidade ambiental do ar. O estudo sobre o conforto 

térmico urbano é um importante indicador do impacto da ocupação humana na alteração do 

clima local, assim, para Monteiro 

É impossível desvincular a componente térmica das barométricas, de ventilação, 

condensação e precipitações restritas ao núcleo do S.C.U. A geração da ilha de calor 

é suficiente para desencadear uma ventilação urbana, que se alterna com aquela local 

do quadro geoecológico e aquela mais ampla da circulação geral (MONTEIRO, 1976, 
p. 126).  

 

A partir do diagrama do subsistema termodinâmico, observa-se que a proposta 

esquemática de Monteiro se divide em cinco níveis de resolução, sendo eles: o insumo, a 

transformação, a produção, a percepção e a ação (Figura 04). 

O insumo se caracteriza pela entrada de energia no subsistema através dos movimentos 

de circulação atmosférica e pelas implicações que resultam dessa movimentação. Neste nível 

(nível 1) há o vínculo entre as escalas e as variações temporais da atuação climática nas áreas 

urbanas. 

A transformação (nível 2) ocorre a partir do processamento da energia adquirida no 

nível 1, assim, as atuações sociais se fazem influentes de forma direta, onde se relacionam o 

uso do solo, a topografia do sítio e a estrutura urbana e sua função. 

O terceiro nível, produção, é gerado a partir do ganho de energia condicionado pelo 

processo que ocorre no nível 2. Esta etapa refere-se ao processo que ocasiona as “ilhas 

térmicas”, frias ou quentes, resultantes de alterações ligadas à pressão atmosférica, à umidade 

do ar e à velocidade do vento. 

No nível 4, percepção, as alterações evidenciadas no nível 3 (produção) podem ser 

percebidas pela sociedade a dois níveis, o coletivo e o individual, e podem ocasionar problemas 

de ordens física e mental. 

O nível 5 corresponde ao que o autor propõe como ação, a nível coletivo e individual, 

ou seja, uma intervenção autorreguladora dos processos de uso do solo e construção civil. 
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Figura 04: Canal do conforto térmico (Subsistema Termodinâmico). SCU, 1976. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Monteiro (2011). 
Organização: Foli (2019). 

 

 

 
NÍVEL SOCIAL 

PROBLEMAS SANITÁRIOS 

(HIGIENE PÚBLICA) 
CONFORTO    TÉRMICO  

NÍVEL INDIVIDUAL 

FISIOLÓGICO PSICOLÓGICO 

(DESEMPENHO HUMANO) 

P
E

R
C

E
P

Ç
Ã

O
 

VARIAÇÕES TEMPORAIS 

SAZONAL – MENSAL- DIÁRIA-

HORÁRIA. ESPECTRO DE TIPOS 

DE TEMPO 

CIRCULAÇÃO ATMOSFÉRICA 

REGIONAL. VARIAÇÕES ESPACIAIS 

(AMBIENTE) TROCAS HORIZONTAIS 

RADIAÇÃO 

SOLAR 

MODO DE TRANSMISSÃO 

BALANÇO TÉRMICO 

(NÚCLEO) 

INSUMO LOCAL 

“QUANTUM” 

VERTICAL 

IN
S

U
M

O
 

P
R

O
D

U
Ç

Ã
O

 

 
AUMENTO DAS 

PRECIPITAÇÕES LOCAIS 

ALTERAÇÕES NA 

VENTILAÇÃO LOCAL 

VERTICAL, HORIZONTAL. 

DEFINIÇÃO DE UMA 

VENTILAÇÃO URBANA  

GANHO DE 

ENERGIA 

ESTRUTURA 

TÉRMICA 

ESPACIAL 

URBANA 

AUMENTO DA UMIDADE 

“ILHA” OU “ARQUIPÉLAGO” 

DE CALOR 

REPERCURSSÃO NA PRESSÃO 

ATMOSFÉRICA LOCAL 

 

(COLETIVO) 

TECNOLOGIA HABITACIONAL DO 

CONFORTO TÉRMICO   

PLANEJAMENTO URBANO 

REGULAMENTAÇÃO DO USO DO SOLO 

CRESCIMENTO ADAPTIVO DE 

ESTRUTURA URBANA  

(INDIVUDUAL) 

A
Ç

Ã
O

 
T

R
A

N
S

F
O

R
M

A
Ç

Ã
O

 

USO DO SOLO 

 BLOCOS DE EDIFICAÇÕES  

DENSIDADE 

 ALTURA  

MATERIAIS DE 

CONSTRUÇÃO  

COR DAS EDIFICAÇÕES 

 PAVIMENTAÇÃO 

 ÁREAS VERDDES 

ESPAÇOS LIVRES 

MASSAS LÍQUIDAS 

TOPOGRAFIA DO SÍTIO 

HOMOGÊNEO 

HETEROGÊNEO      

FORMA CÔNCAVA 

FORMA PLANA       

FORMA CONVEXA 

REFLEXÃO (-) 

ABSORÇÃO (+) 

(SETORIAIS) 

EFEITO DE ESTUFA 

NA RADIAÇÃO 

SOLAR TERRESTRE 

(COLETIVO) 

EFEITOS TÉRMICOS 

ESTRUTURA URBANA 

(FORMA)        

MODELO CONCÊNTRICO 

MODELO SETORIAL 

MODELO MULTINUCLEADO  

FUNÇÕES E ATIVIDADES 

CONDICIONAMENTO 

INTERNO DE AR 

ILUMINAÇÃO PUBLICA 

CONCENTRAÇÃO DE 

VEÍCULOS 

AUTOMOTORES 

CONCENTRAÇÃO DE 

MASSAS HUMANAS 

INDÚSTRIAS DE 

INCINERAÇÃO, OBRAS 

E LIMPEZA PÚBLICAS 

AUMENTO DE 

NÚCLEOS DE 

CONDENSAÇÃO DE 

UMIDADE A
JU

S
T

A
M

E
N

T
O

 A
D

A
P

T
A

T
IV

O
 

R
E

T
R

O
A

L
IM

E
N

T
A

Ç
Ã

O
  

IN
T

E
R

V
E

N
Ç

Ã
O

 A
U

T
O

-R
E

G
U

L
A

D
O

R
A

  



40 
 

 Sendo assim, 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. 

 O ser humano é classificado como um animal homeotérmico, ou seja, são aqueles que 

mantém a temperatura interna do corpo constante, em torno de aproximadamente 37°C, 

independente da temperatura ambiente (CAMARGO; FURLAN, 2011). Sobre o conforto 

térmico, a Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT (2017, p. 2) o define como “o 

estado de espírito que expressa satisfação com o ambiente térmico e a temperatura do corpo 

como um todo”, e apresenta seis principais variáveis a serem consideradas na definição de 

conforto térmico, que são a taxa metabólica, o isolamento da vestimenta, a temperatura do ar, 

a temperatura radiante média, a umidade do ar e a velocidade do ar, sendo as últimas quatro 

consideradas como variáveis ambientais. 

 Muitos autores definem o conforto térmico como o estado de bem-estar corporal, sem a 

necessidade de o organismo acionar mecanismos termorreguladores para manter a temperatura 

corporal estável (TEOBALDO NETO; AMORIM, 2017). Para García (1985, p. 199), o 

conforto térmico consiste no conjunto de condições em que os mecanismos de autorregulação 

são mínimos, ou ainda na zona delimitada por características térmicas em que o maior número 

de pessoas manifeste se sentir bem. 

 Como aponta Castro (2017), para estudos de conforto térmico numa perspectiva 

climática existem algumas equações e tabelas que expressam as preferências térmicas do ser 

humano, que consideram os fatores climáticos e biofísicos, tais como a Carta Bioclimática, de 

Oligay (1944), Temperatura Efetiva Corrigida, de Vernon e Warner (1932), Índice de Conforto 

Equatorial ou Índice de Cingapura, de Webb (1959), Índice de Estresse Térmico, de Givoni 

(1969), dentre outras. 

 A Organização Mundial de Meteorologia - OMM desenvolveu, em 1987, o Diagrama 

de Conforto Térmico para representar, de forma simplificada, as situações de 

conforto/desconforto térmico (Figura 05). A área branca do diagrama indica as possíveis 

condições de conforto térmico, ou seja, valores de temperatura do ar entre 8°C e 32°C, onde a 

faixa ideal se situa entre 20°C e 30°C, sendo necessárias condições de vento para conforto 

acima dos 32°C e, de sol abaixo dos 20°C. Os valores de umidade relativa do ar para o conforto 

higrométrico devem estar situados entre 30% e 80% sendo que, umidade do ar abaixo de 30% 

torna o ar muito seco, e acima de 80%, muito úmido. 
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Figura 05: Diagrama do Conforto Térmico. 

 

Fonte: INMET (2009). 

 

 Nesse sentido, como aponta Ayoade (1961, p. 64) 

Quando o ar é úmido, a evaporação do suor do corpo é limitada e surge a sensação de 

fadiga, tão comum nos trópicos úmidos. Por outro lado, o ar seco favorece a 

evaporação do suor do corpo humano, processo este que permite um rápido 

resfriamento da pele, uma vez que o calor latente é usado na evaporação. Por este 

motivo, o corpo humano pode suportar melhor temperaturas elevadas do ar se as 

umidades forem baixas, e suportam menos se elas forem elevadas. 

  

Portanto, ressalta-se a importância que tem recebido os estudos climáticos que 

compreendem o subsistema termodinâmico pois, como explica Monteiro 

[...] a associação da temperatura à umidade fornece o parâmetro básico para a 

temperatura sensível e para a noção de conforto. Nesse ponto, a climatologia urbana 

dirige suas informações à bioclimatologia, ou Geografia Médica, não só na 

caracterização quantitativa como na evolução rítmica do tempo. Do mesmo modo, a 

análise termodinâmica da cidade fornece a informação básica ao arquiteto e ao 

urbanista. É exatamente nesse nível de criação dos espaços habitacionais e urbanos 

que se estabelecem os mecanismos de reciclagem e adaptação do sistema urbano ao 

clima em especial e à qualidade ambiente de modo mais abrangente (MONTEIRO, 

2003, p. 48). 

 

Levando em consideração a problemática ambiental, Ituiutaba (MG) enquadra-se no 

tema proposto pois, por se tratar de uma cidade média em gradual processo de expansão, 

contempla mecanismos próprios que convergem para a necessidade de ações preventivas. Dessa 

maneira, entende-se como parte integradora dessa perspectiva conhecer o processo de como 

ocorreu o desenvolvimento dos estudos climáticos urbanos. 
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1.5. Um breve olhar sobre os estudos climáticos urbanos 

Sob o contexto da Revolução Industrial, observada de forma mais sintomática na 

Inglaterra, passou-se a observar certo desequilíbrio ambiental causado pela urbanização 

desordenada, como, por exemplo, alterações na qualidade do ar. Tanto que, os primeiros estudos 

sobre o clima urbano reportam à cidade de Londres, realizados por Evelyn, em 1661 e por 

Howard, em 1883 utilizando, para tanto, dados de estações meteorológicas urbanas e rurais 

(LOMBARDO, 1985). 

Como aponta Fialho (2009), de maneira geral grande parte dos primeiros trabalhos e, 

também dos atuais tiveram como objetivo identificar diferenças nos parâmetros de temperatura 

do ar e umidade relativa do ar entre o meio urbano e o meio rural, visto que, a expansão das 

cidades propiciou a formação de um clima local diferente da área em seu entorno, como indicam 

alguns dos trabalhos mais relevantes, como os de Oke (1973); Chandler (1970) e Landsberg 

(1981). 

O acelerado desenvolvimento das cidades, nas últimas décadas, suscitou nas pessoas a 

aspiração ao bem-estar e à qualidade de vida, sendo assim, a partir de 1970 essas preocupações 

passaram a repercutir nos estudos relacionados ao clima urbano no Brasil. Nesse sentido, grande 

parte das pesquisas fundamentaram-se na proposta teórico-metodológica de Monteiro (1976). 

Dentre os trabalhos realizados a partir deste período, a pesquisa sobre o clima urbano 

na metrópole paulista, desenvolvida por Lombardo, (1985) é considerada um marco sobre os 

estudos de ilhas de calor urbanas no Brasil. Ao utilizar imagens de satélite para realizar o 

mapeamento termal em toda a cidade, a autora identificou grande variação térmica entre 15h e 

21h, sendo a diferença de temperatura entre o centro da cidade e a área rural da ordem de 10°C. 

Assim, destaca (p. 22) que “a cidade apresenta alterações climáticas muito diferenciadas das 

áreas circunvizinhas. A intensidade da urbanização, expressa em termos de espaço físico 

construído altera significativamente o clima”. 

Vários outros trabalhos foram realizados em grandes cidades e metrópoles pelo país. 

Para a cidade de Belo Horizonte (MG), Assis (1990) utilizou imagens de satélite a partir do 

canal termal do satélite Landsat e dados de estações meteorológicas da capital, com o objetivo 

de avaliar o efeito das áreas verdes urbanas sobre a temperatura local. A partir desta 

metodologia o autor identificou que, os limites de ocupação e de edificação, em cada local, 

podem ser determinados a partir de uma análise do comportamento do clima da cidade ou de 

locais situados em regiões climáticas semelhantes (SILVA, 2017). 

 O primeiro autor a realizar uma análise sobre o clima urbano de Cuiabá (MT) a partir 

da perspectiva do balanço de energia foi Maitelli (1994). A partir de uma investigação sobre o 
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comportamento da temperatura e umidade relativa do ar utilizando a metodologia dos transectos 

móveis em diferentes usos do solo, o estudo demonstrou que o crescimento urbano no período 

de 1970 a 1992 influenciou no aumento da temperatura, revelando variação térmica de 3,8°C, 

que o autor identificou como ilhas de calor de média intensidade. Assim, o comportamento das 

variáveis do balanço de energia pôde explicar aspectos sobre a ilha de calor e o regime de 

umidade na cidade. 

 Em pesquisa sobre o clima urbano do Rio de Janeiro, Brandão (1996) analisou os 

atributos de temperatura do ar e umidade relativa do ar a partir de postos experimentais em três 

transectos, considerando diferentes tipos de uso e ocupação do solo. Os resultados do estudo 

apontaram para a formação de ilhas de calor de intensidade moderada a forte, sendo os maiores 

valores de temperatura registrados às 15h00 e, de forma mais relevante às 21h00. A autora 

indica que, a configuração das ilhas de calor na cidade do Rio de Janeiro refletiu a diversidade 

de seus sítios com microclimas próprios, onde a morfologia urbana e os diferentes padrões de 

uso do solo têm papel importante nos contrastes térmicos revelados.  

Moura et al. (2008) realizaram estudo sobre as ilhas térmicas na cidade de Fortaleza 

(CE), a partir de doze pontos de coleta representativos da realidade urbana, em dois períodos 

sazonais expressivos da região onde se encontra a cidade, a partir de registros horários e 

simultâneos em perfis de 24 horas (entre as 07h e as 06h). Por meio dos experimentos, os autores 

identificaram que as ilhas de calor em Fortaleza podem ultrapassar o valor de 5°C, ocorreram 

com maior frequência e intensidade no período diurno, entre às 07h e às 15h e foram 

espacializadas nos setores sudoeste, oeste, noroeste e porção central da cidade. 

Para o município de Goiânia, Nascimento (2011) realizou uma análise da evolução 

histórica das ilhas de calor entre 1986 a 2010, utilizando dados de sensoriamento remoto e 

técnicas de geoprocessamento. O estudo comparativo indicou que, as áreas mais densamente 

urbanizadas foram as que apresentaram as maiores temperaturas de superfície, enquanto em 

locais com áreas verdes e corpos hídricos a temperatura mostrava-se em decréscimo de acordo 

com o aumento da vegetação ou presença de água, demonstrando o importante papel destes 

fatores para amenizar a intensidade das ilhas de calor urbanas. 

Nesse sentido, acredita-se necessário apontar alguns estudos realizados em cidades de 

outros portes, a fim de compreender como foram realizados e quais resultados foram obtidos 

na identificação do clima urbano, especificamente sobre o canal termodinâmico. 
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1.5.1. O estudo do clima em cidades de portes pequeno e médio 

No Brasil, o desenvolvimento das cidades médias ganha força a partir da década de 

1970, resultado de um sistema urbano melhor articulado. De acordo com Sposito 

[...] desde as duas últimas décadas do século XX, em algumas regiões do Brasil, as 

cidades médias passaram por substanciais transformações em face da implantação de 

novos serviços, sobretudo os logísticos, de informação, de comunicação, de 

transportes, de educação e de turismo. Assim sendo, apareceram como alternativa de 

moradia, por oferecerem melhores condições e qualidade de vida em relação às áreas 

metropolitanas (SPOSITO, 2007, p. 52). 

 

Dados do censo demográfico do IBGE (2010) indicaram que, o sistema nacional de 

cidades possui, como uma de suas marcas, a distribuição populacional ainda muito concentrada 

nos grandes municípios, ou seja, 27,6% da população se encontra em 31 municípios, enquanto 

os municípios com população inferior a 50.000 habitantes, apesar de totalizarem 90,4% dos 

municípios nacionais, compõem 36,6% da população. Entre estes extremos, nos municípios 

caracterizados como de médio porte - neste caso, a população considerada entre 50.000 e 

500.000 habitantes - vive pouco mais de 35,7% da população brasileira (IPEA, 2001). 

Diferentes estudos apontam que não há um consenso sobre o conceito de cidades médias 

pois, sua definição depende dos objetivos de especialistas e de políticas públicas específicas, 

estando mais ligada à função que determinada cidade exerce sobre as localidades próximas 

(SPOSITO, 2001; DEUS, 2004; CÔRREA, 2007; OLIVEIRA, 2008). Entretanto, o tamanho 

demográfico tem sido o critério mais aplicado para identifica-las, sendo consideradas médias 

aquelas com tamanho populacional entre 100.000 e 500.000 habitantes. 

Para Mendonça (2011, p. 95), o interesse na investigação de aspectos do clima urbano 

em cidades de pequeno e médio porte tem se elevado nas últimas décadas, graças às maiores 

facilidades para o planejamento e as intervenções urbanísticas, quando comparadas às regiões 

metropolitanas.  

Sartori (1979) estudou o clima de Santa Maria (RS) em uma perspectiva que partiu do 

regional ao urbano. Em diferentes horários do dia, identificou variações térmicas entre 1,0°C a 

7,0°C, espacializadas entre o centro da cidade e o oeste e sudeste da zona central urbana. Assim, 

concluiu que os valores térmicos mais altos se concentraram no centro da cidade. 

Em estudo sobre o conforto térmico na alta Sorocabana (SP), Fonzar (1981) constatou 

a presença de ilhas de calor a partir de análise da variação térmica, associada à topografia e à 

urbanização. Suas conclusões apontaram que, após um período de desmatamento, houve 

tendência a alterações nos valores dos elementos climáticos. 



45 
 

A fim de analisar a intensidade da ilha de calor em Birigui (SP), Amorim (2005) 

utilizou-se da metodologia dos transectos móveis, em medições realizadas nos meses de 

dezembro de 2004 e janeiro de 2005, no período noturno. Os resultados apontaram para 

configuração de um clima específico na cidade, comprovando a formação de ilhas de calor e 

frescor. A autora identificou ilhas de calor com intensidade máxima de 6,2°C.  

No mesmo ano, Amorim (2005) publicou uma análise sobre o clima urbano de 

Presidente Prudente (SP), estudo que teve como objetivo analisar a intensidade e a forma da 

ilha de calor na cidade. A metodologia para a coleta dos dados de temperatura consistiu na 

definição de dois transectos com medidas móveis, por meio de sensores digitais presos a uma 

haste de madeira com 1,5 m de comprimento, acoplados na lateral de dois veículos. As 

medições foram realizadas em julho de 2002 no período noturno, entre 20h00 e 20h45m, e os 

resultados apontaram para a identificação de ilhas de calor de alta magnitude, com intensidade 

máxima de 9,6°C. As variações espaciais ocorreram de acordo com os tipos de ocupação do 

solo e características do relevo. 

Fialho (2009) teceu sua tese a respeito do clima urbano de Viçosa (MG), cidade de 

pequeno porte localizada na Zona da Mata mineira. Para tanto, utilizou dados da estação 

meteorológica da cidade e informações coletadas a partir de transectos móveis, analisando-os 

em três escalas, campo-cidade, área urbana e centro da cidade em períodos sazonais distintos. 

Os resultados apontaram que não há configuração específica de clima urbano em Viçosa, 

porém, foram identificadas condições para a formação de ilhas de calor, especialmente no 

período noturno. 

Pimentel (2010) realizou estudo sobre o clima urbano de Caldas Novas, cidade turística 

localizada no estado de Goiás, a partir de uma caracterização topoclimática e microclimática da 

área de estudo. A metodologia incluiu a instalação de postos fixos e tomadas móveis em duas 

estações sazonais, no inverno de 2008 e no verão de 2009. Os resultados da pesquisa indicaram 

que não ocorre uma configuração específica de clima urbano na área urbana de Caldas Novas 

quando comparada à área rural, no entanto, ocorreram modificações nas variações dos 

elementos climáticos entre bairros e ruas, ora associados à fatores urbanos, ora a fatores 

naturais. Assim, a autora concluiu que a estrutura e o arranjo espacial dos bairros, associados 

às características locais e de circulação do ar influenciaram na qualidade ambiental e de 

conforto térmico na cidade. 

 Em estudo realizado em Araçatuba (SP), cidade de porte médio, Minaki e Amorim 

(2013) buscaram compreender o comportamento termo-higrométrico na cidade por meio da 

metodologia dos transectos móveis, realizando medições noturnas na primavera-verão de 
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2011/2012. Os resultados apontaram para a configuração de uma ilha de calor com intensidade 

máxima de 5,9°C e, a disposição da mesma foi identificada a partir de um núcleo na área central 

com alinhamento a norte-nordeste da malha urbana, havendo também a formação de condições 

higrométricas mais secas correspondentes. Concluíram que as variações ocorreram, sobretudo, 

devido às modificações causadas pelo homem na edificação da cidade. 

Ortiz (2013) apresentou um estudo sobre o campo térmico e higrométrico de Cândido 

Mota (SP), cidade de pequeno porte com população de aproximadamente 30.000 habitantes. A 

coleta de dados de temperatura e umidade relativa do ar foi realizada a partir de duas técnicas, 

transecto móvel noturno e instalação de estações automáticas, entre os dias 31 de dezembro de 

2010 a 29 de janeiro de 2011, com a escolha de quatro horários de análise (07h; 9h; 15h e 21h). 

Estas indicaram variação relevante, com diferenças térmicas de: 5,0°C às 07h00; 4,8°C às 

09h00; 8,0°C às 15h00; e de 7,2°C às 21h00. Dessa forma, a autora concluiu que a cidade de 

Cândido Mota possui um clima urbano específico, podendo ser comparada com o modelo de 

Oke (1974). 

Para análise do clima urbano de Nova Andradina (MS), cidade de pequeno porte, Lima 

(2013) realizou estudo sobre as características da temperatura e da umidade relativa do ar nos 

meses de janeiro e agosto de 2009, ou seja, períodos do verão e do inverno. Os procedimentos 

metodológicos consistiram na instalação de estações meteorológicas automáticas na área 

urbana e rural, onde optou-se pela análise de dados coletados no período noturno (20h00 e 

22h00). Os resultados obtidos pela autora indicaram que, as diferenças termo-higrométricas 

mais significativas foram observadas no período do inverno. 

Em estudo sobre as características do clima urbano em São Carlos (SP), Rampazzo e 

Sant’anna Neto (2017) utilizaram dados de temperatura e umidade do ar e técnicas de 

sensoriamento remoto dos alvos como metodologia para identificar as ilhas de calor na cidade. 

Para isso, realizaram análises das diferenças termo-higrométricas em 8 pontos urbanos no 

período entre 28 de março a 01 de maio de 2014 e, verificação da temperatura da superfície dos 

alvos no dia 04 de abril de 2014 sendo que, neste mesmo dia, realizaram transecto móvel às 

18h00 em dois percursos que cruzaram a cidade. Os resultados apontaram para diferenças 

térmicas de até 5,5°C e, correlação entre as áreas de ocorrência de bolsões de ar e resposta 

térmica dos alvos em distintos padrões geoambientais. 

Castro (2017) realizou estudo sobre o clima urbano de Lagoa Formosa (MG), cidade de 

pequeno porte. Para tanto, utilizou a metodologia dos transectos móveis em três horários (09h; 

15h; 21h) e, também, dados coletados em pontos fixos, no período do inverno e do verão do 

ano de 2014. Os resultados indicaram que a área urbana nem sempre apresenta temperaturas 
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mais elevadas em relação à área rural e, os elementos de ordem natural tiveram menos 

influência sobre a variação climática do que aqueles de ordem e funcionalidade estrutural 

urbana, ou seja, não foi identificada uma configuração específica de clima urbano para a cidade. 

 Em estudo realizado em Iporá (GO), cidade de pequeno porte, Alves et al. (2016) 

analisaram as características espaciais e temporais da temperatura do ar e da umidade absoluta, 

com o objetivo de verificar os locais de maior aquecimento e de menor umidade absoluta, no 

ano de 2014. Para a coleta de dados foram distribuídos oito termohigrômetros na cidade, 

considerando as diferentes características geourbanas. Os resultados foram representados por 

meio de dendogramas, onde a declividade das vertentes foi a variável geourbana que mais 

contribuiu para explicar os padrões da temperatura do ar, seguida pelo índice de urbanização 

(IU) e pelo NDVI. Em relação a umidade absoluta, os padrões dos desvios apontaram que a 

área central teve os maiores desvios negativos, enquanto áreas com maiores valores de NDVI 

e próximas aos cursos d’água apresentaram os maiores desvios positivos. 

 Rocha et al. (2014) realizaram pesquisa sobre o clima urbano de Jataí (GO), cidade de 

pequeno porte, com o objetivo de analisar e comparar as características da temperatura do ar e 

do conforto térmico na cidade, buscando investigar prováveis diferenças nos elementos do 

clima em condições adversas de uso e ocupação do solo. Os dados de temperatura e umidade 

do ar foram coletados entre os meses de janeiro a dezembro de 2012, a partir da instalação de 

termohigrômetros em diversos pontos da área urbana. Os resultados apontaram que, a 

temperatura efetiva de 09h ficou entre a zona de conforto térmico, exceto no inverno, com 

desconforto ao frio. Para o horário de 15h todos os meses analisados apontaram desconforto 

térmico ao calor e, no horário de 21h, as temperaturas prevaleceram na zona de conforto. 

Em um breve levantamento realizado no Banco de Teses e Dissertações da CAPES, 

utilizando como filtro os termos “clima urbano” e “ilhas de calor”, localizou-se cerca de 95 

trabalhos entre os anos de 1987 e 2019, dos quais 24 tiveram como recorte espacial ambientes 

localizados em área de Cerrado. 

Nesse sentido, observa-se grande número de estudos sobre cidades de porte pequeno e 

médio com diversos resultados, o que nos leva a inferir que, para o sucesso da identificação do 

clima urbano de Ituiutaba (MG) faz-se necessário uma adequação metodológica para a realidade 

do experimento. 
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CAPÍTULO II – PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Neste capítulo são apontados os pressupostos metodológicos que alicerçaram os 

procedimentos da pesquisa, bem como as técnicas para a obtenção e espacialização dos dados 

de temperatura e umidade do ar, a fim de identificar as variações temporais e espaciais dos 

elementos climáticos para a cidade de Ituiutaba (MG).  

Para se efetivar nos conhecimentos em Climatologia Geográfica é importante conhecer 

as gêneses dos fenômenos climáticos em todas as escalas de abordagens, bem como interpretar 

e compreender as interações que se manifestam entre os elementos da atmosfera, perpassando 

pelos fatores geográficos e geoambientais até as atividades antrópicas. Dessa forma, é possível 

considerar o clima como um dos principais fatores do meio físico responsáveis pela organização 

do espaço geográfico (BORSATO, 2016). 

Cunha e Vecchia (2007, p. 143), baseados na abordagem da Climatologia Dinâmica, 

enfatizam a necessidade de uma “análise coerente dos dados” que  

[...] depende, basicamente, das respostas locais colhidas nas variações diárias e 
horárias das variações dos elementos do clima (medições em superfície, por meio de 

estações e postos meteorológicos), nas cartas sinóticas do tempo (pressões reduzidas 

ao nível do mar e, se necessário, as dos principais níveis isobáricos) e nas imagens 

fornecidas por satélites meteorológicos. 

 

Conti (1996) aponta que não há necessidade de períodos longos de observação de 

registros climáticos para alcançar um resultado, isso dependerá do objetivo e da ordem de 

grandeza que será utilizada. Nesse sentido o ritmo e, sua dinâmica, tornam-se essenciais para a 

compreensão dos tipos de tempo (meteorológicos), pois  

[...] existem momentos em que prevalecem a situação atmosférica atuante na ocasião 

em que foram coletados os dados e não apenas a estruturação e localização dos bairros. 

Em outros instantes, a interação entre esses fatores é que irá determinar as condições 

térmicas do lugar. (PIMENTEL, 2010, p. 46) 
 

Baseado na proposta metodológica adotada no Canal I (Subsistema Termodinâmico) do 

Sistema Clima Urbano (SCU), Mendonça (2011, p.100) elaborou um roteiro para a aplicação 

da metodologia em cidades de porte médio e pequeno resumida em quatro fases, as quais 

também foram consideradas para o desenvolvimento desta pesquisa, sendo elas: 

 

 Definição da área de estudo (toda uma cidade ou parte de uma) e do subsistema 

climático a ser estudado (termodinâmico, físico-químico e hidrometeórico); 

 Embasamento cartográfico; setorização da cidade em ambientes geográficos 

diferenciados (análise espacial); caracterização geográfica (aspectos geomorfológicos, 

hipsométricos, orientação das vertentes, morfologia urbana e etc.); levantamento das 
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características climáticas em uma abordagem genética; definição dos pontos de 

amostragens e periodicidade da coleta de dados em campo; 

 Realização de trabalhos de campo - mensuração dos elementos climáticos em diferentes 

momentos do dia (escala horária), dos meses e do ano; aquisição e análise de cartas 

sinóticas e imagens de satélite para identificação da atuação das massas de ar na 

dinâmica atmosférica nos dias de coleta e os efeitos sob o clima urbano. 

 Definição e análise das características do clima urbano estudado, formulando sugestões 

na perspectiva do desenvolvimento e planejamento da cidade.  

 

Para compreensão dos passos percorridos no desenvolvimento da pesquisa, serão 

descritas as subseções que os caracterizaram. 

 

2.1. Materiais e procedimentos metodológicos 

 O desenvolvimento da pesquisa ocorreu em 3 etapas, sendo estas complementares umas 

às outras, conforme fluxograma dos procedimentos metodológicos (Figura 06).  

   

Figura 06: Fluxograma dos Procedimentos Metodológicos. 

 
Organização: Foli (2019). 
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 A primeira etapa constituiu-se na estruturação do referencial teórico, elaborado através 

da seleção do tema da pesquisa, da justificativa do estudo e da determinação dos objetivos, cuja 

revisão bibliográfica se pautou nos temas: espaço urbano, clima urbano, escalas de abordagem 

do clima, clima urbano em cidades médias, metodologias para estudo do clima urbano.  

 Dentre as bibliografias básicas utilizadas destacam-se como autores indispensáveis 

Monteiro (1962, 1971, 1976, 1999, 2001, 2011); Sorre (1943); Pédelaborde (1970); Ribeiro 

(1993); Mendonça (1994, 2000, 2003); Amorim (2000, 2005, 2013) Pitton (1997); Sant’anna 

Neto (2008 e 2013); Sposito (2008); dentre outros, que contribuíram para construção 

dissertativa da presente pesquisa. Também nesta fase foi decidido que utilizar-se-ia como 

metodologia a base o Sistema Clima Urbano, mais especificamente o Subsistema 

Termodinâmico, essencial para continuidade das etapas subsequentes. 

A pesquisa documental viabilizou a aquisição de informações no sentido de 

compreender o processo de expansão urbana do município de Ituiutaba (MG). Para tanto, foram 

realizados levantamentos de dados estatísticos e censitários no Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística (IBGE) e, na Prefeitura Municipal de Ituiutaba (MG), órgãos que disponibilizam, 

em suas plataformas, informações como os dados populacionais e material histórico da cidade.  

A partir da teoria proposta por Monteiro (1976) e da metodologia desenvolvida por 

Mendonça (1994), foi adotado o método dos transectos móveis, que consiste na demarcação de 

pontos espalhados pelo sítio urbano para o levantamento in situ dos dados de temperatura e 

umidade relativa do ar, de forma a abarcar, também, os espaços intraurbanos, considerando os 

diferentes aspectos geográficos.  

A segunda etapa considerou a aquisição e tratamento dos dados. Para tanto foram 

realizados quatro trabalhos de campo, os quais ocorreram: dois em 2018, nos meses de julho e 

outubro; e dois em 2019, nos meses de janeiro e julho. Os trabalhos de campo realizados em 

2018 foram essenciais para definir os pontos de coleta dos dados de temperatura e umidade 

relativa do ar e, para realizar alguns ensaios metodológicos, entretanto, foram observadas 

algumas discrepâncias nas coletas de dados de forma que, nesta pesquisa foram considerados 

os dados coletados no ano de 2019. 

Além da coleta dos dados in situ, também foi realizado levantamento de dados referentes 

a temperatura, umidade relativa do, precipitação, pressão atmosférica, e direção e velocidades 

dos ventos, disponibilizadas pela estação automática do Instituto Nacional de Meteorologia em 

escala horária.  

A partir do site da Marinha do Brasil, obtiveram-se as cartas sinóticas utilizadas para a 

análise dos tipos de tempo, referentes aos sistemas atmosféricos atuantes em diferentes 
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momentos ao longo do desenvolvimento desta pesquisa. 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). As imagens de satélites 

aliadas aos dados meteorológicos se constituem importantes ferramentas para realizar as 

análises dos tipos de tempo, pois alguns sistemas não são identificados nas cartas sinóticas. 

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 Gnuplot3, que subsidiaram 

a interpretação da dinâmica atmosférica atuante no período analisado.  

 

2.2. Elaboração Cartográfica 

 Para Mendonça (1994) e Luiz (2012), fatores como altimetria, declividade, orientação 

das vertentes e uso e ocupação do solo constituem-se como primordiais nas análises de variação 

da temperatura e umidade relativa do ar. Dessa forma, para a análise cartográfica da área de 

estudo foram elaboradas cartas de hipsometria, declividade, orientação das vertentes e uso e 

ocupação do solo. 

No que tange à elaboração das cartas temáticas destaca-se que, de modo geral, essa se 

deu a partir da análise de imagens de satélite, disponibilizadas pelo Google Earth, da aplicação 

de técnicas de mapeamento em imagens Landsat, com resolução de 30 metros, e em Modelos 

Digitais de Elevação (MDE) por meio do software ArcGis® 10.4. Os Modelos Digitais de 

Elevação foram obtidos no site do United States Geological Survey (USGS), MDE Alos Palsar 

com resolução espacial de 12,5 metros. 

Para as representações temáticas presentes nas cartas como, por exemplo, na carta de 

uso e ocupação do solo, foram elaboradas e adaptadas camadas no formato shapefiles (arquivo 

contendo dados geoespaciais) que buscaram representar o tema proposto. Essa adaptação foi 

feita através de informações disponibilizadas pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais - 

INPE, do projeto TerraClass Cerrados (2013) de mapeamento do uso e cobertura vegetal do 

Cerrado. Para tanto, foi utilizada a ferramenta OpenLayers plugin, a qual possibilita fazer a 

sobreposição de imagens de satélite disponível pelo Google Earth e imagens Landsat 8 ao MDE 

e as camadas vetoriais do tipo shapefiles.  

                                                             
3 BORSATO & BORSATO (2014) 
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Em relação ao cálculo da área coberta por cada uma das classes apresentadas, estes 

foram feitos utilizando as ferramentas de Calculadora de Campo e a Tabela de Atributos, 

disponíveis no software em questão. 

Para a representação cartográfica da carta de hipsometria utilizou-se o MDE Alos 

Palsar, através do software Arcgis® e definiu-se a legenda em cinco níveis, que varia de muito 

baixo a muito alto. Para o cálculo dos intervalos entre os cinco níveis foi utilizado o método de 

aproximação denominado quebra natural, desenvolvido por Jenks (1977). Sallun et al. (2007) 

explicam que este método ajusta os limites dos níveis de acordo com a distribuição dos dados, 

identificando pontos de quebra entre os níveis, utilizando uma análise estatística que se baseia 

na variabilidade dos dados, que minimiza a soma da variância dentro de cada um dos níveis. 

Este método encontra agrupamentos e padrões inerentes aos dados, diferenciando áreas entre 

si. 

A carta de declividade, também desenvolvida utilizando o software Arcgis®, foi 

elaborada através das ferramentas Spatial Analyst Tools> Surface> Slope. Esta ferramenta 

utiliza os dados do MDE para automaticamente, apresentar as classes de declividade em percent 

rise. Foram estabelecidos seis intervalos conforme estabelecido pela Embrapa (2006) plano (0-

3%), suave ondulado (3-8%), ondulado (8-20%), forte-ondulado (20-45%), montanhoso (45-

74%) e escarpado (>75%). 

Para elaboração da carta de orientação das vertentes, foram utilizadas as ferramentas 

Spatial Analyst Tools> Surface> Aspect representando, assim, 8 setores com amplitude de 45º, 

que indicam a direção do movimento da água da chuva quando escorre sobre a superfície do 

terreno. 

 

2.3. Descrição e setorização dos pontos do transecto 

Para a cidade de Ituiutaba (MG) foram escolhidos 10 pontos no sentido sul-norte, e 7 

pontos no sentido leste-oeste (Figura 07). Com o objetivo de comparar os dados dos transectos, 

foram instalados 4 pontos fixos triangulados na malha urbana, a fim de evidenciar qualquer 

alteração significativa dos dados (Quadro 04; Figura 10). 
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Figura 07: Ituiutaba (MG): localização dos pontos de experimento, 2019. 

 

Fonte: IBGE; IGAM (2019). 
Elaboração: Lima (2019). 
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Foram considerados, ainda, os dados oficiais do INMET da Estação Automática de 

Ituiutaba, para elaboração dos gráficos de análise rítmica. Vale ressaltar que, a estação do 

INMET se encontra a uma distância de aproximadamente 5 km da área urbana, em uma fazenda 

experimental pertencente à Universidade Estadual de Minas Gerais – UEMG, portanto, devido 

a distância considerável entre a estação automática oficial e a área urbana de Ituiutaba, os dados 

da unidade do INMET não foram considerados na espacialização dos dados. 

Para a escolha dos pontos de aquisição dos dados foram consideradas características de 

arborização, edificações, fluxo de veículos e pessoas; altimetrias, declividades e orientação de 

vertentes, de forma a contemplar tanto as áreas de baixas altitudes (próximas as drenagens) 

quanto de altitudes mais elevadas (topos) utilizando, para tanto, um aparelho GPS modelo 

Etrex, para a coleta de dados de coordenadas geográficas e de altitude, informações contidas 

nos Quadro 02, Quadro 03 e Quadro 04. 

Também foram considerados os aspectos quanto as distintas formas de uso e ocupação 

do solo, de forma a obter possíveis variações do clima, ora em áreas altamente influenciadas 

pelo aspecto urbano (impermeabilização, construções), ora em áreas periurbanas (solo exposto, 

vazios de construção, vegetação esparsa) e; áreas sob influência dos espaços verdes e praças, 

entre outros. 

O Transecto 1 corresponde a uma distância de cerca de 6,7 km entre seu ponto inicial e 

seu ponto final, variando entre cerca de aproximadamente 540 m e 640 m de altitude (Figura 

08). O Quadro 02 apresenta as principais características dos pontos e seu entorno. 
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Quadro 02: Ituiutaba, localização e características do Transecto 1: ponto de leitura e entorno. 

Pontos 
 

Logradouro 
Coordenadas (UTM) Elevação 

(m) 
Ponto de Referência 

X (m) Y (m) 

T1P1 

 
Av. Dalva Carvalho 

Moreira (Bairro Nova 
Ituiutaba – final) 

662.268 7.896.707 640 

Final do Bairro Nova Ituiutaba. Área 
loteada nos últimos 6 anos, compreende um 

conjunto habitacional de casas populares. 
Presença de extensos terrenos vagos 
permeáveis, área de pastagem, sem 
arborização. Fluxo médio de veículos. 

T1P2 

 
Av. Dalva Carvalho 

Moreira (Bairro Nova 
Ituiutaba – início) 

 

662.457 7.897.235 639 

Início do Bairro Nova Ituiutaba. Presença de 
extensos terrenos vagos permeáveis, área de 
pastagem, sem arborização. Este ponto faz 
divisa com o Parque do Goiabal. Fluxo 

médio de veículos. 

T1P3 

 
Av. Dalva Carvalho 
Moreira com Rua 11 

(Bairro Tupã) 
662.668 7.898.078 623 

Rotatória UFU. Esse ponto localiza-se 
próximo a UFU – Campus Pontal. Apresenta 
médio fluxo de veículos e pessoas, ruas 
impermeabilizadas, sem arborização. Área 
próxima ao Parque do Goiabal. 

T1P4 

 

 
Rua Fausto Próspero 

(Bairro Independência) 
662.533 7.899.053 637 

Ituiutaba Clube. Predominância residencial, 

ponto densamente impermeabilizado, 
vegetação de médio porte apenas na calçada 
do clube, que ocupa todo o quarteirão e 
possui fluxo pequeno de veículos e pessoas. 

T1P5 

 
Rua Fausto Próspero com 

Av. Minas Gerais  

(Bairro Setor Sul) 

662.324 7.899.937 615 

Cruzamento 1. Área de importante acesso 
entre diversos pontos da cidade, fluxo 
considerável de veículos e pessoas. Possui 

um canteiro viário que contém apenas 
gramíneas nesse ponto. 

T1P6 

 
Rua 22 com Av. 25 

(Centro) 662.023 7.900.713 587 

Cruzamento 2. Ponto intensamente 
impermeabilizado, uso do solo destinado a 
estabelecimentos comerciais e residenciais, 
ausência de vegetação no local e fluxo 
médio de veículos. 

T1P7 

 
 

Rua 22 com Av. 17 
(Centro) 661.897 7.901.212 573 

Cruzamento 3. Localizado na área central, 
esse ponto possui uso do solo destinado à 
área comercial, por isso observa-se intenso 
fluxo de veículos e pessoas; possui um 
canteiro viário com a presença de apenas 
alguns coqueiros. Edificações possuem 
altura de média a alta. 

T1P8 

 

 
 
 

Rua 22 
(Centro) 

661.758 7.901.750 563 

Praça Cônego Ângelo. Localizada no centro 

da cidade, essa praça constitui-se como 
ponto de diversas atividades (comerciais, 
político-administrativas, religiosas), 
portanto possui grande movimentação de 
veículos e pessoas. Apresenta vegetação de 
porte arbóreo alto apenas em seu entorno, 
com algumas áreas fragmentadas cobertas 
por gramíneas e arbustos; no entanto, conta 

com níveis altos de impermeabilização. 

T1P9 

 
 

Avenida 14 
(Setor Norte) 661.308 7.902.256 553 

Praça dos Trabalhadores. Esse ponto 
localiza-se em uma área com uso do solo 
residencial e comercial, além de ser 
destinada à uma área de lazer. Possui áreas 
esparsas de vegetação, sendo 
impermeabilizada quase em sua totalidade. 

Possui médio fluxo de veículos e pessoas. 

T1P10 

 
Av. 14 com Rua Jorge 

Jacobe Yunes  
(Setor Norte) 

 

661.174 7.902.648 540 

Cruzamento 4. Localizada na parte extrema 
do lado norte, em uma área residencial, 
intensa impermeabilização, algumas árvores 
esparsas nas calçadas das residências. 

Fonte: Trabalho de Campo (2019).
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Figura 08: Perfil topográfico no Transecto 1 e Pontos de coleta de dados. 

 

Fonte: Google Earth; Trabalho de Campo (2019). 

Organização: Foli (2019). 
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 O Transecto 2 corresponde a uma distância de cerca de 5,8 km entre seu ponto inicial e 

seu ponto final, variando entre aproximadamente 550 m a 595 m de altitude (Figura 09). As 

características dos pontos podem ser observadas no Quadro 03. 

 

Quadro 03: Ituiutaba, localização e características do Transecto 2: ponto de leitura e entorno. 

Pontos 
 

Logradouro 
Coordenadas (UTM) Elevação 

(m) 
Ponto de Referência 

X (m) Y (m) 

T2P1 

 
 

 
Av. Arlindo Maximiano 
Almeida (Residencial 

Drummond) 

663.838 7.902.164 569 

Lago Drummond. Localizado na 
extremidade da cidade em uma área de 

pastagem, esse ponto foi destinado ao uso de 
um condomínio residencial; possui 
vegetação fragmentada constituída por 
espécies de alto e médio porte, com solo 
bastante permeável. Fluxo pequeno de 
veículos e pessoas  

T2P2 

 
 

Av. José João Dib 
 (Bairro Universitário) 

663.070 7.901.404 550 

Córrego São José. Ponto localizado em área 
de fundo de vale, utilizada para fins 

comerciais/residenciais. Possui altas taxas 
de impermeabilidade e um canteiro central 
composto por gramíneas. Fluxo intenso de 
veículos. 

T2P3 

 
 
 

Avenida 17 

(Centro) 
662.067 7.901.263 576 

Praça Getúlio Vargas. Ponto localizado na 
área central, próximo à uma das principais 
praças da cidade, apresenta intenso fluxo de 
veículos e pessoas e altas taxas de 

impermeabilização. Possui alguns edifícios 
residenciais de altura relevante em seu 
entorno, e presença de vegetação apenas no 
canteiro viário   

T2P4 

 
 

Avenida 17 

(Bairro Platina)  
661.102 7.901.076 548 

Córrego Pirapitinga. Localizado em uma 
ponte na área de fundo de vale, esse ponto 
encontra-se na transição de uma área 

comercial para uma área residencial, por isso 
apresenta grande movimentação de veículos 
e pequena de pessoas.  

T2P5 

 
 
 

Av. 17 com Av. Paranaíba 
(Bairro Platina) 660.493 7.900.955 576 

Igreja São Judas. Este ponto concentra 
diversas atividades, pois possui escola, 
estabelecimentos comerciais e igreja 
próximos um do outro, além de fazer ligação 
com bairros mais distantes, portanto é 

intensamente movimentado por veículos e 
pessoas. Área extremamente 
impermeabilizada, vegetação presente 
minimamente no canteiro viário. 

T2P6 

 
Av. Paranaíba 

(Bairro Guimarães) 659.717 7.900.393 595 

Av. Paranaíba.  Área de predomínio 
residencial, esse ponto fica próximo à um 
terreno vago, com solo exposto e ausência 

de vegetação. Fluxo médio de veículos e 
pequeno de pessoas. 

T2P7 

 
 
 

Avenida dos Boiadeiros 
(Bairro Sol Nascente) 658.770 7.900.667 569 

Praça do Residencial Sol Nascente. 
Localizado em área circunvizinha à rural, 
portanto mais sensível a alterações nos 
padrões de vento, nesse ponto o uso do solo 
é voltado para áreas residenciais de 
conjuntos habitacionais. A praça é altamente 

permeável e revestida de gramíneas, porém 
conta com poucas espécies arbóreas de porte 
alto. Baixo fluxo de veículos e pessoas. 

Fonte: Trabalho de Campo (2019). 

 

P9 



58 
 

Figura 09: Perfil topográfico no Transecto 2 e Pontos de coleta de dados. 

 

Fonte: Google Earth; Trabalho de Campo (2019). 

Organização: Foli (2019). 
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Quanto aos pontos fixos, conforme a Figura 10, estes foram distribuídos em áreas fora 

do percurso dos transectos de forma a auxiliar a triangulação dos dados, sendo abarcadas as 

áreas sudoeste, sul, leste e norte da cidade. O Quadro 04 apresenta as características dos locais. 

 

Quadro 04:  Ituiutaba, localização e características dos Pontos Fixos. 

Pontos 
 

Logradouro 
Coordenadas (UTM) Elevação 

(m) 
Ponto de Referência 

X (m) Y (m) 

PF1 

 
 

Rua Fausto Próspero 
(Parque do Goiabal) 662.668 7.898.078 623 

Parque do Goiabal. Unidade de 
Conservação. Apresenta vegetação 

remanescente típica de Cerradão, estratos 
representativos nos cinco níveis. Alta 
permeabilidade do terreno, recente avanço 
da malha urbana em seu entorno, fluxo 
médio de veículos e pessoas. 

PF2 

 
Rua Carlos Drummond de 

Andrade (Bairro Carlos 

Dias Leite) 

659.937 7.897.623 590 

Bairro Carlos Dias Leite. Área de uso 
predominantemente residencial, densamente 
impermeabilizada, sem a presença de 

vegetação, tanto no interior quanto no 
exterior da residência. 

PF3 

 
Avenida C-13 
(Bairro Canaã) 664.645 7.900.085 602 

Bairro Canaã. Área residencial, densamente 
impermeabilizada, observa-se a presença de 
árvores nas calçadas. No interior da 
residência, existe um quintal gramado, 
permeável, com a presença de vegetação. 

PF4 

 
Av. Geraldo Alves 

Tavares (Bairro Maria 
Vilela) 

662.431 7.902.991 567 

Bairro Maria Vilela. Localizado próximo à 
entrada principal da cidade, este ponto 
caracteriza-se por um intenso fluxo de 
veículos, estabelecimentos comerciais, áreas 
impermeabilizadas e vegetação esparsa. 

E.A. 

 
Fazenda Experimental 

UEMG 
655.291 7.903.725 541 

Estação Automática do INMET. Encontra-se 
localizada em uma fazenda, nos limites com 

a área rural. Apresenta uso do solo destinado 
à pastagem. 

Fonte: Trabalho de Campo (2019). 
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Figura 10: Localização dos Pontos Fixos e Estação Automática do INMET, 2019. 

 
Fonte: Google Earth; Trabalho de Campo (2019). 

Organização: Foli (2019). 
 

 

2.4. A coleta de dados de temperatura e umidade relativa do ar in situ 

A coleta dos dados in situ ocorreu em 2 momentos distintos, contemplando a 

sazonalidade climática entre os períodos de verão e inverno, referente ao ano de 2019. Esses 

períodos de coleta se justificam devido a dinâmica atmosférica evidenciada entre essas duas 

estações bem marcadas, sendo verão quente e chuvoso, e inverno seco. Para o verão, as 

medições ocorreram entre os dias 14 a 16 de janeiro de 2019 e, no inverno, entre os dias 08 a 

10 de julho de 2019. A escala temporal de três dias em ambas as estações se mostraram 

suficientes para embasar as análises.  

A regularidade dos horários em que se fazem as observações é um dos elementos 

fundamentais para o conhecimento do estado instantâneo da atmosfera. As leituras 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 

padrões 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, sendo que, se adiantava uma hora no fuso em relação ao horário 
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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, ou seja, horário de verão. Os dados 

de julho seguiram as normas do horário padrão (09h00; 15h00 e 21h00). 

Para a coleta de dados dos transectos móveis, foram utilizados dois termohigrômetros 

digitais da marca Instrutemp, modelo ITHT-2210 (Figura 11a) 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. 

Os instrumentos foram calibrados tendo como parâmetro os termômetros de bulbo seco 

e bulbo úmido relativos aos dados de temperatura do ar seco e do ar úmido, utilizados na 

Universidade Federal de Goiás – Regional Goiânia. 

Em relação aos pontos fixos, foram instalados dois 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 alternativos4 a uma altura de 1,5 m do solo, 

com a finalidade de proteger da radiação solar direta. (Figura 11b). 

Além das duas residências utilizadas como pontos fixos, foram incorporados um ponto 

no transecto móvel 1 (Parque do Goiabal) e um ponto no transecto móvel 2 (Bairro Maria 

Vilela), com a finalidade de evidenciar alguma alteração significativa fora dos percursos, de 

forma que estes locais também serão tratados como pontos fixos. 

 

Figura 11a: 1) GPS modelo Etrex; 2) termohigrômetro 

ITHT-2210; 3) data logger digital. 
Figura 11b: Materiais utilizados na confecção do 

protetor meteorológico, 2019. 

  

Fonte: Trabalho de Campo (2019). 

 
Fonte: Trabalho de Campo (2019). 

 

                                                             
4 Baseado nos trabalhos de AMORIM et al. (2010); HOPPE et al. (2015); FREITAS (2018). 

2 3 1 
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2.5 Análise e Espacialização dos Dados 

Após a aquisição dos registros climáticos coletados em campo, os mesmos foram 

organizados em planilhas e, posteriormente, foram elaborados climogramas, tabelas e gráficos, 

todos com suporte do programa Microsoft Excel® versão 2013, o que propiciou a interpretação 

dos resultados, possibilitando a comprovação ou refutação das hipóteses levantadas no início 

da pesquisa. 

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 espacialização dos 

dados foi elaborada com base no método de análise espacial denominado Krigagem. Estes 

dados foram reorganizados de modo a serem importados e assimilados pelo software Arc Map, 

e realizado a partir das informações coletadas nos trabalhos de campo. Tais modificações 

levaram em conta as características intrínsecas do software em questão, retirando caracteres 

especiais. 

A transformação individual de cada ponto coletado por GPS com coordenadas 

geográficas SIRGAS 2000, e transformadas em UTM (Universal Transversa de Mercator) 

SIRGAS 2000 foi necessária, uma vez que, este padrão é a projeção adequada por se basear 

numa projeção plana. 

A partir dessa representação foi possível verificar a variação espaço-temporal dos 

índices extremos de temperatura e umidade em relação aos valores medidos em ambiente 

intraurbano, os principais horários e os setores de ocorrência dos maiores e menores valores de 

temperatura e umidade, e, a magnitude das diferenças termo-higrométricas, tendo sempre como 

parâmetro os dados coletados no espaço intraurbano. Dessa maneira, para a apresentação dos 

devidos resultados foram utilizadas as seguintes fórmulas: 

 

1) Variação Térmica = (+T°C) – (-T°C) 

2) Variação Higrométrica = (+UR%) – (-UR%) 

 

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. Na expressão 2), o termo +UR% refere-se ao maior valor 

de umidade relativa do ar e, o termo -UR% corresponde ao menor valor de umidade registrado 

entre os pontos de coleta intraurbanos. 
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Conforme o que foi adotado por Gomez et al. (1993) apud Brandão (2011) para a cidade 

de Madrid, os valores encontrados para representar a intensidade da ilha de calor foram 

agrupados da seguinte forma: ilhas de calor de fraca intensidade, quando ocorre variação entre 

0 e 2°C; ilhas de calor de intensidade moderada, quando ocorre variação entre 2 e 4°C; ilha de 

calor de forte intensidade, quando ocorre oscilação entre 4 e 6°C; e, ilhas de calor de intensidade 

muito forte, ou seja, acima de 6°C de variação. 

Nesse sentido, estabeleceu-se a variação termo-higrométrica 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. 
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CAPÍTULO III – CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO: ANÁLISE DA 

EXPANSÃO URBANA E DOS FATORES GEOAMBIENTAIS  

Este capítulo apresenta as análises das informações obtidas junto aos órgãos municipal 

e federal, no sentido de compreender o processo histórico da expansão urbana de Ituiutaba 

(MG) e apresenta, também, a análise das características geoambientais da cidade. 

 

3.1. Um panorama sobre a organização socioespacial do sítio urbano de Ituiutaba (MG) 

Por tudo o que representa, a cidade é o lugar em que se observam as distintas dinâmicas 

de processos sociais, culturais, econômicos, políticos e ambientais. Para refletir sobre o 

processo de formação urbana em dado espaço, faz-se necessário entender a cidade sob o ponto 

de vista da articulação entre suas diversas formas e funções. Para tanto, torna-se imprescindível 

avaliar as alterações ocorridas no contexto histórico da cidade, o que nos remete à busca pela 

trajetória de sua construção e organização socioespacial. 

Estudos realizados por Bessa (2013) e Oliveira (2013) apontam que o início da ocupação 

na região conhecida atualmente por Triângulo Mineiro remonta ao século XVII, quando ainda 

era conhecida por Sertão da Farinha Podre5. De acordo com estes autores, esse espaço teve sua 

condição inicial marcada como área de passagem de tropeiros e mineradores que seguiam em 

direção às áreas de mineração em Goiás e Mato Grosso, constituindo-se como espaço de 

circulação. Essa condição primeira foi responsável pelo surgimento dos primeiros povoamentos 

aglomerados da região. 

 Entretanto, foi apenas após a falência das atividades mineradoras, já no século XVIII 

que as áreas de cerrado do Triângulo Mineiro passaram a ser ocupadas em direção ao interior, 

transformando-se em núcleos urbanos que serviriam de suporte a atividade agropecuária 

extensiva. Nessa perspectiva, a atual área que hoje comporta o município de Ituiutaba (MG) se 

tornou rota obrigatória para a passagem dos sertanejos que seguiam em direção às áreas goianas 

e mato-grossenses (CHAVES, 2016). 

O processo de urbanização brasileira passou a ter maior importância a partir do século 

XX, onde observou-se que, através da rede urbana, distantes regiões passaram a se tornar 

articuladas, criando-se condições para uma economia mundial (CÔRREA, 1989). Soares e 

Bessa (1999, p. 14) ponderam que  

                                                             
5 Algumas versões para explicação do termo Sertão da Farinha Podre apontam que, os sertanistas deixavam 

alimentos pendurados em galhos de árvores para consumo posterior e, em um de seus regressos, encontraram uma 

farinha que apodreceu. Outra versão atribui o nome à toponímia portuguesa, visto que, os primeiros moradores do 

Triângulo Mineiro eram oriundos da Vila de São Pedro da Farinha Podre, em Portugal (BARBOSA, 1995). 
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Nas áreas de cerrado, a urbanização teve sua origem vinculada a três tipos de atividade 

econômica: mineração (Cuiabá, Goiás e Diamantina entre outras), pecuária (Itaberaí, 

Aquidauana, Campo Grande e Anápolis, entre outras) e circulação (Três Lagoas). 

Todavia, a construção de Brasília, a implantação de uma malha viária e energética e 

a modernização do campo dinamizaram a urbanização dessa região (SOARES; 

BESSA, p. 14, 1999). 

 

Como aponta Oliveira (2013) as relações econômicas das cidades do Triângulo Mineiro 

na primeira metade do século XX eram baseadas em atividades agropecuárias, o que 

configurava uma região pouco urbanizada. 

Vale destacar que os municípios dessa região são oriundos de grandes propriedades 

rurais (latifúndios), o que resultou em número reduzido de cidades, localizadas 

fisicamente distantes umas das outras, um pouco dispersas. Essas distâncias se 

refletiam na criação de uma rede de influência urbana, que era limitada, com relações 
menos complexas e concentração de pessoas, estruturas e investimentos em poucas 

cidades, gerando desigualdades no desenvolvimento territorial do Triângulo Mineiro 

(OLIVEIRA, p. 36, 2013). 

 

Segundo o IBGE (2019) Ituiutaba é uma fusão de vocábulos tupis que significa 

"povoação do Rio Tijuco”, devido ao fato de que a zona de penetração nessa área se deu através 

dos rios da Prata e Tijuco. Seus primeiros habitantes pertenciam aos ameríndios do grupo Gê, 

também chamados caiapós, porém a tribo mais marcante foi a dos panariás, aldeada às margens 

do Rio Grande. 

Conforme apontam Prado e Loboda (2011), a ocupação em massa no território de 

Ituiutaba se deu a partir de 1810, quando uma expedição liderada pelo Sargento Mor Eustáquio 

e pelo capelão Padre Hermógenes Cassimiro de Araújo Brunswick se instalou nas áreas 

próximas, ocasionando um deslocamento dos habitantes nativos para a outra margem do Rio 

Paranaíba, processo que culminou na formação das primeiras grandes propriedades rurais. 

De acordo com Barbosa (1995), Ituiutaba teve como marco inicial de ocupação o ano 

de 1820, data em que foi iniciada a construção da primeira capela, dedicada à São José do 

Tejuco, com o apoio das famílias de Joaquim Antônio de Morais e José da Silva Ramos. Esse 

período coincide com a difusão do patrimônio religioso como instrumento fundiário sob o 

impulso da agropecuária tradicional, uma estratégia de ocupação territorial que se espalhou 

pelos litorais e vastos sertões do Brasil, conforme aponta Bessa (2013) 

A partir de então, como registra Lourenço (2002, p. 197), a fundação dos arraiais no 

Triângulo Mineiro “[...] resultou de iniciativas das oligarquias rurais”, 

particularmente, em decorrência da formação de patrimônios religiosos: “[...] um 

povoado transformado, pela ereção da capela, em arraial (BESSA, p. 515, 2013).  

  

A criação oficial do distrito de São José do Tejuco ocorreu somente em 03 de abril de 

1839, por meio da lei provincial n°138, estando subordinado ao município de Prata (MG). Em 
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16 de setembro de 1901, foi desmembrado e categorizado como vila, denominada de Vila 

Platina (MG), sendo elevada à condição de cidade no ano de 1915. A partir de então passou a 

ser denominada Ituiutaba (MG), conforme a lei estadual n° 663, de 18 de setembro de 1915. 

(PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA, 2019). 

 A partir do trabalho do Padre Ângelo Tardio Bruno (1883), com o apoio de João Gomes 

Pinheiro, foi elaborado o traçado das primeiras ruas da cidade por volta de 1910. Como ocorre 

em muitas cidades que possuem por características topográficas a predominância de áreas 

planas, Ituiutaba (MG) adquiriu um traçado geométrico conhecido como quadriculado. Este 

traçado foi bastante importante na constituição de amplas ruas e largas avenidas, como pode ser 

observado na Figura 12. 

Figura 12: Traçado das primeiras ruas de Ituiutaba (MG) em 1910. 

 

Fonte: OLIVEIRA, B. S. (2003). 

 

Por volta da década de 1920, Ituiutaba (MG) contava com uma população de cerca de 

20.000 habitantes, e se desenvolvia basicamente por meio de atividades primárias, 

especialmente a pecuária bovina, baseada no gado zebu. O núcleo urbano ainda se constituía 

acanhadamente, desenvolvendo algumas atividades comerciais e de prestação de serviços à 

população local e aos distritos e municípios vizinhos (SILVA, 2016). 

Ituiutaba e municípios vizinhos passaram a servir como suporte para o abastecimento 

interno da região, pois eram constituídos de áreas amplas para o desenvolvimento da pecuária 

e da agricultura. Assim, deve-se destacar a importância econômica advinda da produção das 
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culturas de transição na década de 1920, tais como arroz, feijão, algodão e milho. (BESSA, 

2013; OLIVEIRA, 2013). 

Entre as décadas de 1930 e 1940 Ituiutaba (MG) viveu um período em que o garimpo 

de ouro e diamante atuou como catalisador econômico, o que ocasionou um deslocamento 

migratório de garimpeiros, principalmente de nordestinos. Entretanto, essa atividade mostrou-

se efêmera, sem grandes contribuições no processo de formação histórica (CHAVES, 2016).  

Figura 13: Imagem aérea da cidade de Ituiutaba (MG) no final da década de 1930.  

 

Fonte: Fundação Cultural de Ituiutaba (2002) apud OLIVEIRA, B. S. (2003). 

 

As políticas governamentais com vistas a expandir a fronteira civilizatória para o 

interior do país, fomentadas pelo Governo Vargas em 1930 e denominadas em seu conjunto por 

“Marcha para o Oeste” e, aquelas realizadas a partir da construção de Brasília na década de 

1950 por JK, refletiram indiretamente em abertura à investimentos na produção agrícola do 

Triângulo Mineiro (SILVA, 2016). 

Em função disso, a partir da década de 1940 Ituiutaba (MG) evidenciou uma 

reestruturação de sua organização socioespacial. Estudos de Oliveira (2003) e Oliveira (2013) 

apontam que a cidade teve seu desenvolvimento ampliado entre as décadas de 1940 a 1960 

devido à expansão da produção de arroz na microrregião de Ituiutaba (MG), evidenciando 

transformações nas dinâmicas populacionais, comerciais, agrícolas e industriais do município. 

O crescimento populacional, o aumento de pessoas ocupadas em atividades não 

agrícolas e o desenvolvimento comercial de Ituiutaba (MG) ao longo das décadas de 

1940 e 1950 devem ser atribuídos à expansão da produção de arroz na MRG 

[microrregião], pois esta era uma atividade que exigia mão de obra para plantio, 

manejo e colheita da safra, além de demandar a utilização de insumos agrícolas na 

produção, o que catalisou a migração de trabalhadores e o avanço do comércio ligado 

à agricultura (OLIVEIRA, 2013, p. 231). 
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Oliveira (2003) pondera que a Igreja Católica teve um papel relevante na organização 

socioespacial da cidade, constituindo-se como primeiro agente imobiliário in loco até 1911, 

sendo possuidora de uma ampla área na localidade central até cerca de 1950. Chaves (2016) 

aponta que a prefeitura adquiriu essa área à época, instituindo os bairros Cidade (atual Centro), 

e bairro Universitário, ambos classificados por Moura e Damasceno (2013) como bairros de 

classe alta; Setor Norte, Setor Sul e Ipiranga classificados como bairros de classe média; e bairro 

Natal, classificado como classe média baixa. 

Por serem localizados no entorno imediato da área central, esses bairros receberam 

melhores condições de infraestrutura. Ainda, para atender a demanda de moradia, foram 

construídos dois conjuntos habitacionais entre as décadas de 1950 e 1960, localizados nos 

bairros Natal e Ipiranga. 

Chaves (2016) relata que a aprovação do primeiro Registro de loteamento pela 

Prefeitura Municipal de Ituiutaba ocorreu em 1942, denominado Platina. Essa prática pretendia 

estimular a regularização da ocupação urbana, visto que a ocupação irregular ocorreu até 

meados da década de 1970.  

O atual Bairro Platina, um dos bairros mais populosos e antigos da cidade e também 

uma das áreas de levantamento dos dados de temperatura e umidade relativa do ar por transectos 

móveis, é classificado por Moura & Damasceno (2013) como um bairro de classe média e 

apresenta-se densamente urbanizado. Localiza-se na vertente esquerda do córrego Pirapitinga 

canalizado sobre a área urbana, com declividades que variam entre 10,8% nas áreas mais planas 

até acima de 25,8% nas áreas próximas ao córrego. Além da canalização, evidencia-se a falta 

de matas ciliares e construções residenciais muito próximas às margens do córrego em toda a 

sua extensão urbana (Imagem 01). 

Imagem 01: Construções às margens do Córrego Pirapitinga, Bairro Platina. 

 

Fonte: Google Earth (2019). 
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Nesse sentido, muitos bairros foram abertos a partir desse período sem a licença da 

prefeitura, tais como o Central (1958), Gardênia (1959), São José e Nossa Senhora Aparecida 

(1960). Estes bairros, dentre outros, concentram-se nas zonas norte e nordeste da cidade em 

áreas que apresentam altas declividades, que variam entre 15,8% a 25,7%. Foram criados com 

infraestrutura urbana mínima (água encanada, rede de esgoto e iluminação pública), sem 

pavimentação de vias e calçadas e distantes do centro (OLIVEIRA, 2014). A ocupação destes 

bairros se deu por populações que migraram do campo para a cidade em busca de melhores 

condições de emprego, e, de acordo com estudo de Moura e Damasceno (2013), em relação a 

classificação dos bairros por condições socioeconômicas, atualmente eles são definidos como 

bairros de classe baixa (Imagem 02). 

 

Imagem 02: Bairro São José – exemplo de bairro de classe baixa, conforme Moura e 

Damasceno (2013). 

 

Fonte: Google Earth (2019). 

 

Com base no excedente de capital oriundo da produção de arroz, a partir da década de 

1960 parte da cidade passou a receber e melhorar os serviços de infraestrutura urbana, entre 

eles iluminação pública, rede de esgoto sanitário, abastecimento de água potável, energia 

elétrica e domiciliar, pavimentação das vias de circulação, praças e cemitérios, observados 

principalmente na região central da cidade. Além disso, a cidade também recebeu a instalação 

de comércio e serviços diversificados, adquirindo notoriedade no setor terciário (MOURA; 

DAMASCENO, 2011; CHAVES, 2016). 

Oliveira (2014) aponta que o período de maior crescimento da população, a década de 

50, foi também o de maior expansão do tecido urbano. Em uma década, a expansão ocorreu a 

partir da criação de dezoito novos bairros, entre loteamentos e conjuntos habitacionais.  
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De acordo com o Gráfico 01, em 1950 a população rural correspondia a 

aproximadamente 81 % da população total, cerca de 43.127 habitantes, mantendo-se a frente 

da população urbana até meados da década de 1960. A interação cultural entre mineiros e 

nordestinos deu origem a interpretações variadas. Nesse sentido, Silva (1997) aponta que 

O fluxo entre esses dois locais tonou-se cada vez mais intenso. Os nordestinos 

chegaram e, muitas matas e invernadas foram transformadas em lavoura mediante o 

seu trabalho. Não importa em que condições vieram; todos, incondicionalmente, 

apostavam as suas fichas no trabalho que ia leva-los à prosperidade. A paisagem foi 

aos poucos sendo transformada e a população do campo vertiginosamente aumentada 

(SILVA, 1997, p. 36). 

 

Gráfico 01: Evolução da população do município de Ituiutaba entre 1950 e 2019. 

 

Nota do Gráfico: Dados estimados. 

Fonte: Censo Demográfico, IBGE (2019)   

Organização: Foli (2019). 

 

Em decorrência da modernização da agricultura no Brasil a partir da década de 1960, a 

implantação de uma nova base técnica no campo intensificou a relação entre campo e cidade, 

ocasionando o processo de expulsão dos trabalhadores rurais, resultando em sua migração para 

as cidades. Ituiutaba (MG) também evidenciou essas transformações, e as grandes fazendas do 

município passaram a substituir a cultura do arroz pela cultura da soja. 

Apesar da decadência na produção do arroz, a maioria absoluta dos migrantes 

estabeleceu moradia definitiva na cidade, o que resultou em transformações no espaço e nas 

dinâmicas de Ituiutaba (MG). Nesse sentido, passou-se a observar a inversão da população 

predominantemente rural em detrimento da população urbana a partir da década de 1970, 

conforme Gráfico 01. Este processo foi impulsionado pela implantação de projetos 

governamentais desenvolvidos para a área do Cerrado, como o PRODECER e o 
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POLOCENTRO. Portanto, a mecanização do meio rural baseada na política agrícola, voltada à 

exportação (produção de soja), impulsionou a saída da população do campo para a cidade.  

Entretanto, a produção de soja não obteve o êxito esperado, de forma que a produção da 

cana-de-açúcar nas cidades do entorno imediato passou a ser implementada de forma gradativa, 

mostrando-se uma atividade mais rentável tanto aos latifundiários quanto aos pequenos 

produtores, que passaram a arrendar suas terras (FONSECA; SANTOS, 2011). 

Essa nova ordenação de funções possibilitou um crescimento destacado para o 

município. Conforme aponta Oliveira (2013), a partir da década de 1970 Ituiutaba (MG) passou 

a atuar como principal centro urbano regional da parte Noroeste do Triângulo Mineiro, 

principalmente devido à absorção de excedentes de capital proveniente das atividades agrícolas. 

Estudo realizado por Foli et al. (2014) demonstrou que, a partir desse período a cidade 

passou a perder suas áreas rurais mais rapidamente em detrimento da expansão urbana. Parte 

da infraestrutura que era utilizada em função da produção de arroz, como galpões para 

armazenamento e distribuição de grãos, por exemplo, passou a receber novos usos, tais como a 

instalação de academias, supermercados, distribuidora de bebidas, dentre outros. 

 A área onde agora se localiza o Bairro Setor Sul, outro bairro onde também foi realizada 

coleta de dados de temperatura e umidade relativa do ar por meio de transectos móveis, 

evidencia algumas dessas transformações (Imagem 03). Atualmente é um bairro residencial, 

porém, ainda hoje conta com uma importante indústria de beneficiamento e distribuição de 

laticínios, o que intensifica a dinâmica urbana. 

 

Imagem 03: Galpões localizados no Bairro Setor Sul. 

 

Fonte: Google Earth (2019). 
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Até a década de 70, o poder público municipal não possuía políticas de incentivo a 

construção de moradias, no entanto mantinha-se como o principal agente transformador do 

espaço urbano em relação à oferta de infraestrutura e serviços. Esse cenário começa a ser 

modificado após a elaboração e aprovação do Plano Diretor Físico de Ituiutaba, por intermédio 

da Lei 136, datada de 10/12/1970. Os bairros que pertencem a essa década compreendem um 

total de trinta e um, sendo vinte e nove bairros e dois conjuntos habitacionais (OLIVEIRA, 

2014). 

Em relação à industrialização, verificou-se que as principais empresas se dedicaram ao 

processamento de produtos de origem animal, tais como laticínios e frigoríficos, empresas de 

beneficiamento de grãos e usinas ligadas ao setor agroindustrial canavieiro. Os serviços de 

saúde e educação técnica e superior ofertados não apenas à população local, mas também a dos 

municípios vizinhos merecem destaque a partir deste período (OLIVEIRA, 2013). 

Entre 1970 e 1980, a população urbana de Ituiutaba (MG) cresceu 38,52%, passando de 

47.021 para 65.133 habitantes, conforme Gráfico 01. Essa situação passou a ser plausível 

devido o fluxo de dois pontos: desempregados expulsos do campo e, nordestinos recém-

chegados em busca de trabalho. Para Oliveira (2003, p. 121) esse desequilíbrio entre ambas 

populações acentuou os problemas sociais da cidade 

O desemprego rural [migração campo-cidade] também foi causa/consequência do 
desemprego urbano. [...] a cidade viu crescer suas áreas periféricas, sem poder 

oferecer, em curto prazo, as infraestruturas necessárias. 

 

De acordo com Chaves (2016), entre o período de 1980 e 1990 foram anexados 

aproximadamente 3.857.845,70 m² ao perímetro urbano de Ituiutaba (MG), evidenciando a 

expansão para os setores sudeste e sudoeste. Foram criados oito novos bairros (Esperança, 

Jardim Jamila, Mirim, Santa Edwiges, Morada do Sol, Distrito Industrial Antônio Cancella, 

Residencial Monte Verde e Residencial Primavera) e cinco conjuntos habitacionais (Eldorado, 

Jerônimo Mendonça, Lagoa Azul I, Lagoa Azul II e Novo Tempo II), estes últimos criados por 

intermédio de políticas habitacionais governamentais, que resultaram em incremento em 

relação ao desenvolvimento urbano por meio de infraestrutura de transportes, serviços básicos 

e espaços públicos e de lazer (Figura 14). 
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Figura 14: Setorização dos bairros em Ituiutaba (MG), 2011. 

 

Fonte: Nascimento et al. (2011). 
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A partir da década de 2000, usinas sucroalcooleiras instaladas em municípios vizinhos 

reinstauraram um novo fluxo migratório de trabalhadores oriundos, principalmente, do 

Nordeste. Moura e Damasceno (2011) inferem que a década de 2000 foi marcada por 

significativas alterações na paisagem urbana de Ituiutaba (MG), especialmente em relação aos 

novos empreendimentos imobiliários. Chaves (2016) relata que entre 2001 e 2010 foram 

construídos dez novos conjuntos habitacionais, o que condicionou a expansão horizontal da 

cidade, bem como desencadeou um processo de valorização das áreas circunvizinhas. 

Entretanto, empreendimentos residenciais para moradia de médio e alto padrão também 

receberam destaque neste período. 

Em trabalho realizado sobre a verticalização na cidade de Ituiutaba (MG), Assis e 

Oliveira (2011) verificaram que, no período aproximado entre 1960 e 2011, foram construídos 

quarenta e quatro edifícios (que possuem acima de quatro pavimentos), com distribuição 

espacial destacada na área central, fruto de uma especulação imobiliária bastante ativa (Figura 

15). 

Figura 15: Distribuição espacial da verticalização em Ituiutaba (MG). 

 

Fonte: Assis & Oliveira (2011). 
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De acordo com estudo realizado por Prado e Loboda (2011), os espaços públicos de 

Ituiutaba são representados em sua maioria por praças, contabilizando um total de trinta e oito 

no ano de 2011, distribuídas principalmente na área central ou bairros nas proximidades (Figura 

16). Neste estudo ainda verificaram que, as praças mais antigas têm maiores áreas para uso 

populacional, enquanto nos bairros de ocupação mais recente estes espaços ficam designados a 

lotes triangulares ou em áreas de baixo valor. 

Figura 16: Localização das praças públicas em Ituiutaba (MG). 

 

Fonte: Prado & Loboda (2011). 

 

A partir de 2006, Ituiutaba (MG) recebeu a instalação de um campus da Universidade 

Federal de Uberlândia - UFU, no âmbito do programa REUNI – Plano de Reestruturação e 

Expansão das Universidades Federais. Atualmente, o campus universitário constitui-se um dos 

principais agentes de transformação urbana, atuando como acelerador da expansão territorial. 
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Após sua instalação, a parte sul da cidade apresentou valorização de seus imóveis, ampliação 

da oferta de novos loteamentos e aumento na demanda por novos comércios, serviços, moradia 

e transporte, evidenciando um novo vetor de crescimento urbano. 

Nesse sentido, foram construídos quatro conjuntos habitacionais nessa área, os Bairros 

Nova Ituiutaba I, II, III e IV. É importante destacar que, estes loteamentos foram edificados em 

área contígua a única Unidade de Conservação da cidade, o Parque do Goiabal, área de proteção 

ambiental amparada pela legislação, portanto, muitas normas ambientais não foram 

respeitadas/cumpridas.  Também foi instalado o bairro residencial Gerson Baduy, que já se 

apresenta como um bairro de classe alta, devido ao valor do terreno e ao alto padrão 

arquitetônico observado nas construções das moradias. 

Estudo de Moura e Damasceno (2013) aponta que, em relação a infraestrutura urbana 

mínima, atualmente 80,50% dos bairros possuem rede de asfalto; 85,46% possuem rede de 

esgoto; e 93,80% possuem rede de água. Em relação ao processo de produção do espaço urbano 

em Ituiutaba (MG), Oliveira compreende que 

O impacto das atividades agrícolas sobre a estrutura da cidade resultou na expansão 

urbana, tanto por conjuntos habitacionais quanto por loteamentos [...]. A necessidade 

de construção de moradias na cidade sempre esteve ligada à migração de mão de obra 

de população agrícola, ou seja, de pessoas que residem na cidade e exercem atividade 
laboral no campo, principalmente para o corte de cana-de-açúcar, a fim de atender a 

produção das usinas ligadas ao setor agroindustrial canavieiro da região (OLIVEIRA, 

2013, p. 325). 

 

Sendo assim, compreende-se que, conforme o IPEA (2001), Ituiutaba (MG) se apresenta 

como uma cidade de porte médio em gradual processo de expansão urbana, de forma que, 

estudos climáticos podem auxiliar a compreender como o ordenamento territorial sujeita áreas 

da cidade de médio porte a configuração de clima urbano. Este estudo permite, ainda, fornecer 

subsídios à gestão do município e ao planejamento da expansão da área urbana, visando melhor 

qualidade ambiental para a população. 

 

3.2 As Características Geoambientais de Ituiutaba (MG) 

A dinâmica dos elementos climáticos encontra-se intimamente relacionada aos demais 

elementos físicos do ambiente local, portanto, é importante compreender as características e as 

relações entre os elementos do meio físico, tais como relevo e os seus atributos como altitude e 

orientação das vertentes; as características do solo; cobertura e uso do solo e drenagem.  

O município de Ituiutaba (MG) se localiza na morfoestrutura da Bacia Sedimentar do 

Paraná, próxima à borda, sendo essa representada por rochas da Formação Serra Geral do Grupo 

São Bento e, das formações Marília e Rio do Peixe do Grupo Bauru (MARTINS; COSTA, 
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2014). De acordo com Nishiyama (1989), a Formação Serra Geral é caracterizada por rochas 

efusivas de natureza básica e pequenas lentes de arenitos intercaladas aos derrames. Já o Grupo 

Bauru é caracterizado por camadas sedimentares das formações Marília e Adamantina, que se 

assentam sobre as camadas basálticas da formação Serra Geral. 

De acordo com a caracterização regional do relevo realizada por Del Grossi em (1991), 

essa área enquadra-se na proposta de Ab’ Saber (1971) de “Domínios dos Chapadões Tropicais 

do Brasil Central”, sob a denominação de subunidade Planalto Setentrional da Bacia 

Sedimentar do Paraná, apontando o relevo como resultado da evolução da Bacia do Paraná 

(MARTINS; COSTA, 2014). 

Esse tipo de relevo se caracteriza por camadas sedimentares horizontais, ou sub-

horizontais, que correspondem a chapadas, chapadões e tabuleiros que lembram a presença de 

mesa, uma extensão de mesa ou tabuleiros mantidos por camadas basálticas ou sedimentos mais 

resistentes (CASSETI, 2005). Ainda em relação aos aspectos geomorfológicos, são encontradas 

cabeceiras de drenagem em anfiteatro, colinas suaves, vertentes côncavas, convexas, retilíneas, 

fundos de vale em V e em berço, dentre outras. (SILVA; MYIAZAKI, 2016). 

Conforme a Figura 17, as elevações registradas na área urbana de Ituiutaba encontram-

se em torno de 472 a 638 m de altitude. As áreas que compreendem os setores sul, sudoeste e 

sudeste da cidade encontram-se em, em grande parte, em altitudes que variam entre 572 e 638 

m de altitude. Nas áreas centrais, nordeste e noroeste são registradas altitudes que variam entre 

548 e 572 m de altitude, com exceção das áreas constituídas próximas aos córregos e fundos de 

vale, com cotas altimétricas registradas com variação entre 516 e 548 m de altitude. 
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Figura 17: Hipsometria da área urbana de Ituiutaba (MG). 

 

Fonte: USGS (2011). 

Elaboração: Lima (2019). 
 

No que se refere ao parâmetro declividade, a Figura 18 indica que a área urbana 

apresenta variações entre 1 e 20% em sua maior extensão, ou seja, passando de plano (de 0 a 

3%), para suave-ondulado (de 3 a 8%) até ondulado (de 8 a 20%). As declividades mais 

acentuadas ocorrem preferencialmente ao longo das drenagens, variando espacialmente entre 

19 e 22%, resultante do encaixe do talvegue. 
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Figura 18: Declividade da área urbana de Ituiutaba (MG). 

 

Fonte: EMBRAPA (2019). 

Elaboração: Lima (2019). 
 

Estudos de Geiger (1980) e Armani (2009) apontam que a exposição do relevo 

influencia diretamente os elementos de temperatura e umidade relativa do ar. Para o Hemisfério 

Sul, as vertentes voltadas para o quadrante Norte, Nordeste, Noroeste, Oeste e Leste recebem 

mais influência dos raios solares do que as faces voltadas para o Sul, Sudeste e Sudoeste. 

 Considerando a área de estudo, o modelo digital de elevação indica que as vertentes 

orientadas para o norte, nordeste e noroeste estão representadas pelas cores vermelho, laranja e 

rosa; as vertentes orientadas para o sul, sudoeste e sudeste são representadas pelas cores azul-

claro, verde e azul; a cor azul-escuro representa as vertentes orientadas para o oeste e a cor 

amarela representa as vertentes orientadas para leste (Figura 19). 
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Figura 19: Orientação das vertentes na área urbana de Ituiutaba (MG). 

 

Fonte: USGS (2011). 

Elaboração: Lima (2019). 

 

Com base nas análises das cartas de declividade e da orientação das vertentes no 

ambiente urbano, elaborou-se uma tabela com as características em questão sobre todos os 

pontos considerados para a análise dos dados de temperatura e umidade relativa do ar (Quadro 

05), exceto o ponto onde se localiza a Estação Automática, na área rural. 

 

Quadro 05: Declividade e orientação das vertentes nos pontos de análise de dados. 

Pontos 
 

Logradouro 
Coordenadas (UTM) Declividade 

(%) 

Orientação das 

Vertentes X (m) Y (m) 

T1P1 

 

Av. Dalva Carvalho 
Moreira (Bairro Nova 

Ituiutaba – final) 

662.268 7.896.707 3 a 8 Norte 

T1P2 

 
Av. Dalva Carvalho 

Moreira (Bairro Nova 
Ituiutaba – início) 

662.457 7.897.235 3 a 8 

 
 

Oeste 

T1P3 

 
Av. Dalva Carvalho 
Moreira com Rua 11 

(Bairro Tupã) 

662.668 7.898.078 3 a 8 

 
Norte 

T1P4 

 
Rua Fausto Próspero 

(Bairro Independência) 
662.533 7.899.053 3 a 8 

 
Oeste 
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T1P5 

 

Rua Fausto Próspero com 
Av. Minas Gerais  
(Bairro Setor Sul) 

662.324 7.899.937 3 a 8 

 

Norte 

T1P6 
 

Rua 22 com Av. 25 
(Centro) 

662.023 7.900.713 3 a 8 
 

Oeste 

T1P7 

 

Rua 22 com Av. 17 
(Centro) 

661.897 7.901.212 3 a 8 

 

Oeste 

T1P8 
 

Rua 22 
(Centro) 

661.758 7.901.750 3 a 8 
 

Sul 

T1P9 
 

Avenida 14 

(Setor Norte) 

661.308 7.902.256 8 a 20 
 

Oeste 

T1P10 

 
Av. 14 com Rua Jorge 

Jacobe Yunes  
(Setor Norte) 

661.174 7.902.648 8 a 20 

 
Noroeste 

T2P1 

 

Av. Arlindo Maximiano 
Almeida (Residencial 

Drummond) 

663.838 7.902.164 8 a 20 

 

Sul 

T2P2 
 

Av. José João Dib 
 (Bairro Universitário) 

663.070 7.901.404 0 a 3 
 

Sul 

T2P3 

 

Avenida 17 
(Centro) 

662.067 7.901.263 8 a 20 

 

Noroeste 

T2P4 
 

Avenida 17 
(Bairro Platina)  

661.102 7.901.076 8 a 20 
 

Leste 

T2P5 

 
Av. 17 com Av. Paranaíba 

(Bairro Platina) 
 

660.493 7.900.955 3 a 8 

 
Leste 

T2P6 
 

Av. Paranaíba 
(Bairro Guimarães) 

659.717 7.900.393 3 a 8 
 

Noroeste 

T2P7 
 
Avenida dos Boiadeiros 

(Bairro Sol Nascente) 

658.770 7.900.667 3 a 8 
 

Norte 

PF1 
 

Rua Fausto Próspero 
(Parque do Goiabal) 

662.668 7.898.078 8 a 20 
 

Sul 

PF2 

 
Rua Carlos Drummond de 

Andrade (Bairro Carlos 

Dias Leite) 

659.937 7.897.623 8 a 20 

 
Leste 

PF3 
 

Avenida C-13 
(Bairro Canaã) 

664.645 7.900.085 3 a 8 
 

Sul 

PF4 

 
Av. Geraldo Alves 

Tavares (Bairro Maria 

Vilela) 

662.431 7.902.991 3 a 8 

 
Sul 

Fonte: Trabalho de Campo (2019). 

 

Em relação ao uso e ocupação do solo na área utilizada para análise, conforme a Figura 

20 e o Quadro 06 foram consideradas 8 classes existentes: silvicultura, correspondente a 0,2% 



82 
 

da área analisada; solo exposto, 0,4%; corpos d’água, 0,5%; agricultura anual, 0,9%; agricultura 

perene, 1%; vegetação natural, 7%; pastagem, 32%; e, área urbanizada 58%.  

 

Figura 20: Ituiutaba (MG): uso e ocupação do solo na área urbana e entorno imediato. 

 

Fonte: INPE/TerraClass (2013). 
Elaboração: SILVA (2019). 

 

 

Quadro 06: Uso e ocupação do solo em Ituiutaba – MG, 2019. 

 Área Porcentagem 

Agricultura anual 0,47 km² 0,9% 

Agricultura perene 0,51 km ² 1% 

Corpos d'água 0,25 km² 0,5% 

Área urbanizada 31,4 km² 58% 

Vegetação Natural 4 km² 7% 

Pastagem 17,1 km² 32% 

Silvicultura 0,02 km² 0,2% 

Solo exposto 0,14 km² 0,4% 

Área total  53,9km² 100% 

Fonte: INPE/TerraClass (2013). 

Organização: Foli (2019). 
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Com exceção da área urbanizada, identificou-se como classe predominante o uso do 

solo para pastagem (32%), que permeia grande parte do entorno da malha urbana. A presença 

de vegetação natural encontra-se essencialmente condicionada aos corpos hídricos, sendo 

verificada: na área urbana próximo aos córregos e na porção sul, onde encontra-se a Unidade 

de Conservação do Parque do Goiabal; de forma mais consistente, na porção leste/nordeste, 

onde encontra-se o Ribeirão São Lourenço; e, à noroeste onde encontra-se o Rio Tijuco. Em 

contato com a malha urbana, foram identificadas manchas de agricultura perene na porção 

sudoeste, leste e oeste; e, de agricultura anual em áreas localizadas a nordeste e noroeste. 

O município de Ituiutaba (MG) encontra-se majoritariamente (95,18%) localizado em 

duas grandes bacias hidrográficas, a do Rio Tijuco e a do Rio da Prata. Os derrames basálticos 

mais significativos são encontrados próximos aos vales dos principais cursos d’água, onde as 

camadas superiores sofreram processo de erosão. As rochas da Formação Serra Geral afloram 

ao longo dos vales dos Rios Tijuco e São Lourenço, e dos Córregos São José e Pirapitinga, 

sendo que a exposição dessa camada é o resultado de processo erosivo que atuou nas sequências 

sobrejacentes. (MARTINS; COSTA, 2014). 

A Bacia do Paranaíba (PN) comporta três Unidades de Planejamento e Gestão dos 

Recursos Hídricos, a PN1 (nascentes do Rio Paranaíba até jusante da barragem de Itumbiara-

GO), a PN2 (Bacia do Rio Araguari) e PN3, onde se localiza Ituiutaba-MG. A Bacia PN3, que 

corresponde ao (parte mineira) baixo curso do Rio Paranaíba drena uma área de 

aproximadamente 26.973 km² e engloba 20 municípios. 

Para o abastecimento da cidade, a empresa responsável pela captação dos recursos 

possui dois mananciais, sendo a Captação do Ribeirão São Lourenço a principal e a Captação 

do Rio Tijuco, que é realizada quando os níveis do São Lourenço estão muito baixos. 

Ituiutaba conta com cinco córregos passando pela área urbana: Pirapitinga, São José, do 

Carmo, da Lagoa e Buritizal. A drenagem realizada por esses cursos d’água, ao longo do tempo, 

contribuiu para acentuar o entalhamento dos talvegues e aumentar a inclinação das vertentes, 

resultando na formação de um relevo de declividade elevada (FONSECA, 2013). 

Em Ituiutaba (MG) a vegetação é representada por dois biomas, a maior parte 

pertencente ao Cerrado, além de serem encontrados alguns resquícios de Mata Atlântica, 

principalmente às margens do Rio Tijuco. A vegetação predominante é o Cerrado strictu sensu, 

porém nas áreas mais baixas costuma-se notar a presença de veredas e, nas partes mais altas, 

em solos mais desenvolvidos, encontra-se o Cerradão, em áreas que não foram totalmente 

dominadas pelo avanço da agropecuária (COSTA, 2011). 
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Entretanto, a ocupação antrópica em áreas de cerrado ao longo do contexto histórico 

apropriou-se de quase toda a vegetação nativa, de modo que, atualmente essa vegetação 

encontra-se degradada quase em sua totalidade. Na cidade, o uso e ocupação do solo refletem 

as alterações evidenciadas no meio rural, e o fenômeno de expansão da malha urbana projeta a 

impermeabilização do solo nas vertentes, a retirada da cobertura vegetal e, às vezes, até a 

remoção do solo. 

 

3.2.1 Caracterização climática do município de Ituiutaba (MG): Circulação e Dinâmica 

Atmosférica 

Sampaio et al. (2011, p. 8858) afirmam que “O Brasil possui uma grande diversidade 

climática atribuída dentre vários fatores a sua fisionomia geográfica, a extensão territorial, o 

relevo e as dinâmicas das massas de ar”. Observam, ainda, que a dinâmica das massas de ar 

“atua diretamente tanto na temperatura quanto na pluviosidade, provocando as diferenciações 

climáticas regionais”.  

Nesse sentido, de acordo com a classificação climática definida por Köppen, o clima da 

região onde se insere a cidade de Ituiutaba é considerado como Aw, ou tropical de savana com 

a presença de duas estações bem definidas, sendo uma seca e a outra chuvosa. 

Em Ituiutaba (MG), os principais mecanismos atmosféricos atuantes durante o ano estão 

associados aos sistemas intertropicais e polares, representados pelas massas de ar Equatorial 

continental e massa Tropical atlântica, com incursões da massa Polar atlântica. A cidade 

também é influenciada pelo sistema atmosférico designado de Zona de Convergência do 

Atlântico Sul (ZCAS), que se estende da porção sul da região amazônica ao litoral da Região 

Sudeste, passando sobre o Triângulo Mineiro, provocando nebulosidade e chuvas intensas 

durante dias e, até semanas, durante as estações primavera-verão (MENDES; QUEIROZ, 

2011).   

Nos meses de verão, o município está sob influência, principalmente da mEc, massa 

Equatorial continental e, da mTa, massa Tropical atlântica, e os sistemas convectivos favorecem 

a precipitação. Em trabalhos realizados por Foli (2016; 2017) verificou-se que a atuação da 

mTa é bem evidenciada, ocasionando dias de estabilidade atmosférica, de temperaturas 

elevadas e baixa nebulosidade. Os volumes mais significativos de precipitação estão 

relacionados a atuação da mEc (massa Equatorial continental) e da ZCAS (Zona de 

Convergência do Atlântico Sul). Já as frentes frias podem contribuir para alterações sobre as 

temperaturas mínimas e sobre a umidade relativa do ar.  
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No inverno, a zona de convergência intertropical associada a um fraco anticiclone 

térmico sobre o Uruguai e o sul do Brasil, facilita o avanço da massa Tropical atlântica (mTa), 

responsável por dias claros e de baixa umidade relativa do ar; e, a massa Polar atlântica (mPa), 

acarreta a formação de frentes frias, que podem causar algumas chuvas na região e queda da 

temperatura. 

Durante a estação seca, entre os meses de maio a setembro, ocorre atuação mais intensa 

do sistema atmosférico designado Alta Subtropical do Atlântico Sul (ASAS) sobre o continente. 

Esse sistema se caracteriza como centro de alta pressão e se individualiza enquanto massa 

Tropical atlântica (mTa), e pode impedir a passagem e a instalação de massas de ar frio, gerando 

dias seguidos de muitos graus de amplitude térmica e baixos valores de umidade relativa do ar. 

Nesse período, as frentes frias associadas a massa Polar atlântica (mPa), quando rompem a 

estabilidade  atmosférica instalada, são as principais responsáveis pela queda nas temperaturas 

(FOLI, 2017), e até mesmo pela ocorrência de chuvas.  

As estações da primavera e do outono são consideradas de transição seca/chuvosa e 

chuvosa/seca, respectivamente (MENDES; QUEIROZ, 2011). Em termos de massas de ar, 

verifica-se a atuação principalmente da mTa e da mEc. Também podem ocorrer dias quentes e 

secos associados a passagem da massa Tropical continental (mTc) pela região, principalmente 

na primavera e no verão, ocasionando a elevação das temperaturas e redução dos valores de 

umidade relativa do ar.  

Síntese dos valores das médias de temperaturas máximas e mínimas do ar e precipitação 

do município de Ituiutaba (MG), com base nos dados da estação climatológica automática 

localizada na área rural, série histórica de 1980 a 2012, estão presentes no Gráfico 02. 

 

Gráfico 02: Climograma de temperaturas máximas e mínimas do ar e precipitação de 1980 a 2012 em Ituiutaba. 

 
Fonte: INMET (2020). 

Organização: Foli (2020). 
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De acordo com o Gráfico 02, a precipitação é concentrada nos meses de outubro a 

março, sendo os picos representados pelos meses de dezembro e janeiro, com média de 236,5 

mm e 299,8 mm, respectivamente. No período de estiagem, que se estende dos meses de abril 

a setembro, as médias dos totais de precipitação são baixas, abaixo dos 100 mm, sendo os meses 

de julho e agosto os que registram os menores valores médios de precipitação, com 5,9 mm e 

13,1 mm, respectivamente.  

 O mês de setembro apresenta os maiores valores de média de temperaturas máximas, 

33,3°C, seguido pelo mês de outubro, que apresenta média de 33,2ºC. No período de maio a 

agosto as temperaturas são amenas, sendo os meses de junho e julho os mais frios, com média 

de temperaturas mínimas de 14,6° e 14,3°C, respectivamente. Sendo assim, os dados 

apresentados no Gráfico 02 corroboram a atuação das dinâmicas atmosféricas que condicionam 

os tipos de tempo. 
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CAPÍTULO IV – A INFLUÊNCIA DOS FATORES GEOAMBIENTAIS E URBANOS 

SOBRE O CLIMA DE ITUIUTABA (MG) 

Neste capítulo são apresentados os dados e as respectivas análises dos atributos de 

temperatura e umidade relativa do ar, coletados em pontos ao longo de transectos experimentais 

nos meses de janeiro e julho do ano de 2019 na cidade de Ituiutaba (MG). São apresentadas 

também as interpretações das cartas sinóticas, a análise termo-higrométrica em relação aos 

atributos morfométricos, bem como a identificação das ilhas de calor e os apontamentos das 

condições que favoreceram, ou não, a configuração de ilhas de calor urbanas na cidade. 

 

4.1. Análise do Período de Verão: janeiro de 2019. 

Neste subtópico são analisados os dados de temperatura do ar e umidade relativa do ar 

referentes aos dias 14, 15 e 16 do mês de janeiro de 2019, em três horários: 10h00, 16h00 e 

22h00. Os dados coletados in situ e as respectivas amplitudes são apresentados em forma de 

tabelas, de acordo com os registros realizados nos transectos móveis e coletados nos pontos 

fixos.  

Os resultados são exibidos na forma de figuras organizadas em formato de prancha, de 

forma que seja possível analisar a evolução das diferenças térmicas e higrométricas durante 

todos os dias e horários de coleta dos dados. A interpretação das cartas sinóticas e imagens de 

satélite permitiu identificar a entrada e permanência dos sistemas atmosféricos na cidade de 

Ituiutaba (MG). Cabe salientar que, em todos os dias analisados no período de verão constatou-

se a atuação da massa Equatorial continental (mEc), que acarreta altas temperaturas e altos 

índices de umidade relativa do ar na área onde se localiza Ituiutaba (MG). 

Em relação ao Transecto Móvel 1, no período diurno (10h00) do dia 14 de janeiro a 

amplitude térmica foi de 5,8°C (Tabela 03). A menor temperatura foi registrada no ponto T1P1, 

que se localiza na parte mais próxima ao rural neste transecto e mais favorável à circulação de 

ventos, vegetação característica de pastagem, altitude de 640 m, declividade de 3 a 8% e 

vertente orientada para o Norte (Figura 21). A maior temperatura foi registrada no ponto T1P5, 

que se encontra em um cruzamento de vias (Rua Fausto Próspero com Avenida Minas Gerais), 

caracterizado por fluxo considerável de veículos durante o dia, sem a presença de vegetação, 

altitude de 615 m, declividade de 3 a 8% e vertente orientada para o Norte (Figura 22). 
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Tabela 03: Dados de temperatura do ar e umidade relativa do ar às 10h00 – Transecto 1. 

Pontos 
 

Logradouro 
Temperatura (°C) Umidade do Ar (%) 

14/01 15/01 16/01 14/01 15/01 16/01 

 
T1P1 

 
(Bairro Nova Ituiutaba) 

 

29 

 
29,6 

 

29,3 

 

62 

 
65 

 

66 

 
T1P2 

 
(Bairro Nova Ituiutaba) 

 
30,7 

 
30,0 

 
30,6 

 
56 

 
64 

 
62 

 
T1P3 

 
(Bairro Tupã) 

 
33,0 

 

29,5 

 
32,2 

 
52 

 
65 

 
60 

 
T1P4 

 
(Bairro Independência) 

 
34,5 

 
30,0 

 
31,8 

 
50 

 

67 

 
58 

 
T1P5 

 
(Bairro Setor Sul) 

 

34,8 

 
30,8 

 
33,7 

 

46 

 
65 

 
56 

 
T1P6 

 
(Centro) 

 
33,5 

 

32,0 

 
33,0 

 
48 

 
60 

 
55 

 
T1P7 

 
(Centro) 

 
34,3 

 
31,4 

 
33,3 

 
47 

 

58 

 
55 

 

T1P8 

 

(Centro) 

 

34,7 

 

30,3 

 

32,6 

 

48 

 

61 

 

58 

 
T1P9 

 
(Setor Norte) 

 
30,5 

 
30,7 

 

36,0 

 
56 

 
63 

 

50 

 
T1P10 

 
(Setor Norte) 

 
34,0 

 
30,9 

 
34,4 

 
49 

 
60 

 
53 

 
Amplitude termo-

higrométrica 
5,8°C 2,5°C 6,7°C 16% 9% 16% 

 

 Maior temperatura por horário e transecto  Menor umidade por horário e transecto 

 Menor temperatura por horário e transecto  Maior umidade por horário e transecto 

Organização: Foli (2019). 

 

A amplitude higrométrica neste percurso foi de 16% (Tabela 03) e esteve correlacionada 

aos pontos onde se registrou a variação térmica, ou seja, a menor umidade foi registrada no 

ponto T1P5 e, a maior umidade no ponto T1P1. Dessa forma, as características naturais e de 

localização favoreceram o menor registro de temperatura e o maior registro de umidade no 

ponto T1P1 e, os fatores urbanos podem ter influenciado os elementos de temperatura e 

umidade relativa do ar no ponto T1P5. 

Figura 21: Localização do ponto T1P1 – Bairro Nova Ituiutaba, 2019. 

 

 
Figura 22: Localização do ponto T1P5 – Bairro Setor Sul, 2019. 
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No dia 15 de janeiro, no Transecto Móvel 1 a amplitude térmica foi de 2,5°C (Tabela 

03), variação menor do que aquela identificada no dia 14.  A menor temperatura foi registrada 

no ponto T1P3, que se localiza no Bairro Tupã próximo ao Parque do Goiabal, apresenta 

altitude de 623 m, declividade entre 3 a 8% e vertente orientada para o Norte (Figura 23). Já a 

maior temperatura foi registrada no ponto T1P6, localizado na área central em ponto 

intensamente impermeabilizado, ausência de vegetação e fluxo médio de veículos, apresenta 

altitude de 587 m, declividade entre 3 a 8% e vertente orientada para o Oeste (Figura 24). Nesse 

sentido, os fatores urbanísticos tiveram peso maior no registro da maior temperatura no ponto 

T1P6. 

Figura 23: Localização do ponto T1P3 – Bairro Tupã, 2019. 

 

 
 

Figura 24: Localização do ponto T1P6 – Centro, 2019. 

 

 

A amplitude higrométrica neste percurso foi de 9% e, diferente do dia 14, neste dia não 

esteve associada aos pontos onde se registrou a variação térmica. Sendo assim, o menor valor 

de umidade relativa do ar foi registrado no ponto T1P7, localizado na área central e 

caracterizado por altas taxas de densidade construtiva, impermeabilização e intenso fluxo de 

veículos (Figura 25) e, o maior valor de umidade foi identificado no ponto T1P4, localizado no 

Bairro Independência e composto por vegetação de médio porte próximo ao ponto de coleta 

(Figura 26). 

 

Figura 25: Localização do ponto T1P7 – Centro, 2019. 
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Figura 26: Localização do ponto T1P4 – Bairro Independência, 2019. 

 

 

O dia 16 de janeiro apresentou o maior valor de amplitude térmica no Transecto Móvel 

1, entre todos os dias analisados no período de 10h00 (Tabela 03), ou seja, 6,7°C. A menor 

temperatura foi registrada no ponto T1P1, assim como tinha sido verificado no dia 14 de janeiro. 

A maior temperatura foi registrada no ponto T1P9, localizado no Bairro Setor Norte próximo à 

Praça dos Trabalhadores, em área com uso do solo misto. Apresenta declividade entre 8 a 20%, 

vertente orientada para o Oeste e altitude de 553 m, possui áreas esparsas de vegetação e alto 

índice de impermeabilização, tanto na praça quanto em seu entorno. Nesse sentido, tanto fatores 

geoambientais, como orientação de vertentes, quanto fatores urbanos, como 

impermeabilização, podem ter contribuído para o registro de maior temperatura neste ambiente. 

A amplitude higrométrica neste percurso (Tabela 03) foi de 16% e, assim como no 

primeiro dia de coleta de dados, esteve associada aos pontos onde se registrou a variação 

térmica. Sendo assim, o maior valor de umidade relativa do ar foi registrado no ponto T1P1 e, 

o menor valor de umidade foi identificado no ponto T1P9 (Figura 27). Dessa forma, as 

características naturais podem ter favorecido o menor registro de temperatura e o maior registro 

de umidade no ponto T1P1. 

Figura 27: Localização do ponto T1P9 – Praça dos Trabalhadores, Bairro Setor Norte, 2019. 

 

 

Em relação ao Transecto Móvel 2, no dia 14 de janeiro a amplitude térmica foi de 4,5°C 

entre os pontos (Tabela 04). A menor temperatura foi registrada no ponto T2P1, que se localiza 

próximo a uma área de pastagem, com a presença de um lago artificial do lado direito de onde 

foram realizadas as coletas de dados. O lado esquerdo é ocupado pelo Bairro Residencial 

Drummond, área bastante impermeabilizada e com a presença de vegetação fragmentada. Como 

aspectos do relevo, apresenta declividade entre 8 a 20%, altitude de 569 m e vertente orientada 

para o Sul (Figura 28). 
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Figura 28: Localização do ponto T2P1 – Bairro Residencial Drummond, 2019. 

 

 

 

Tabela 04: Dados de temperatura do ar e umidade relativa do ar às 10h00 – Transecto 2. 

Pontos 
 

Logradouro 
Temperatura (°C) Umidade do Ar (%) 

14/01 15/01 16/01 14/01 15/01 16/01 

 
T2P1 

 
(Residencial Drummond) 

 

31,5 

 
35,6 

 
35,0 

 

59 

 
56,5 

 

57 

 
T2P2 

 
 (Bairro Universitário) 

 
32,3 

 
34,0 

 
35,4 

 
53 

 
58 

 
54 

 
T2P3 

 
(Centro) 

 

36 

 

36,9 

 

36,5 

 

46 

 

50,5 

 

50 

 
T2P4 

 
(Bairro Platina)  

 
32,5 

 
35,6 

 
35,1 

 
52,5 

 
54,5 

 
55 

 
T2P5 

 
(Bairro Platina) 

 
32,7 

 

33,2 

 
36,1 

 
55 

 
57,5 

 
52 

 
T2P6 

 
(Bairro Guimarães) 

 
33,1 

 
33,5 

 
34,9 

 
54 

 

58 

 
53 

 
T2P7 

 
(Bairro Sol Nascente) 

 
34,0 

 
33,9 

 

33,2 

 
52,5 

 
56 

 

57 

 
Amplitude termo-

higrométrica 
4,5°C 3,7°C 3,3°C 13% 7,5% 7% 

 

 Maior temperatura por horário e transecto  Menor umidade por horário e transecto 

 Menor temperatura por horário e transecto  Maior umidade por horário e transecto 

Organização: Foli (2019). 

 

A maior temperatura no Transecto Móvel 2 no dia 14 de janeiro foi registrada no ponto 

T2P3, que fica localizado na área central da cidade, apresenta intenso fluxo de veículos e 

pessoas, além de apresentar altas taxas de impermeabilização, ou seja, características de padrão 

construtivo próprio que minimizam a circulação dos ventos e favorecem a absorção da radiação 

solar. Em relação ao relevo, este apresenta declividade entre 8 a 20%, altitude de 576 m e 

vertente orientada para o Noroeste (Figura 29).  

A amplitude higrométrica neste trajeto foi de 13% e esteve associada aos pontos onde 

se registrou a amplitude térmica, ou seja, o menor índice de umidade foi registrado no ponto 

T2P3 e, o maior índice foi registrado no ponto T2P1. Sendo assim, infere-se que os fatores 

urbanísticos, associados ao fator orientação de vertentes, ofereceram maior influência sobre os 

registros de temperatura e umidade no ponto T2P3, e fatores geoambientais, como localização 

geográfica e presença de corpos hídricos influenciaram as medidas no ponto T2P1. 
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Figura 29: Localização do ponto T2P3 – Centro, 2019. 

 

 

No dia 15 de janeiro, no Transecto Móvel 2, o período diurno apresentou amplitude 

térmica de 3,7°C (Tabela 04), também menor do que aquela identificada no dia anterior. A 

menor temperatura foi registrada no ponto T2P5, localizado no Bairro Platina, um dos mais 

antigos e urbanizados bairros da cidade. Os aspectos do relevo se apresentam da seguinte 

maneira: declividade com variações entre 3 a 8%, 576 m de altitude e vertente orientada para o 

Leste. Como características urbanísticas, apresenta intenso fluxo de veículos e pessoas, altas 

taxas de impermeabilização e ausência de vegetação (Figura 30). Como no dia anterior, a maior 

temperatura neste horário foi registrada no ponto T2P3, localizado na área central. 

Em relação a variação higrométrica, a amplitude identificada foi da ordem de 7,5%, 

porém, a umidade relativa do ar não esteve totalmente associada aos pontos onde se verificou 

a amplitude térmica, pois, apesar de o menor índice ser observado no ponto T2P3, o maior valor 

de umidade foi registrado no ponto T2P6, localizado no Bairro Guimarães em área próxima a 

um terreno vago, com solo exposto e ausência de vegetação, altitude de 595 m, declividade 

entre 3 a 8% e vertente orientada para o Noroeste (Figura 31). Sua localização, neste horário, 

recebe menos incidência de raios solares. 

Figura 30: Localização do ponto T2P5 – Bairro Platina, 2019. 

 

 

Figura 31: Localização do ponto T2P6 – Bairro Guimarães, 2019. 

 

 

No dia 16 de janeiro às 10h00, o Transecto Móvel 2 apresentou amplitude térmica de 

3,3°C entre os pontos de coleta (Tabela 04). A menor temperatura foi registrada no ponto T2P7, 
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localizado no Bairro Residencial Sol Nascente, local que tem o uso do solo voltado para área 

residencial constituída por conjuntos habitacionais e, apesar da proximidade com uma praça de 

solo permeável, não conta com vegetação arbórea expressiva (Figura 32). O relevo no entorno 

deste ponto apresenta declividade entre 3 a 8%, 569 m de altitude e vertente orientada para o 

Norte. Como nos dias anteriores, a maior temperatura neste horário foi registrada no ponto 

T2P3. 

Figura 32: Localização do ponto T2P7 – Bairro Residencial Sol Nascente, 2019. 

 

 

A amplitude higrométrica neste trajeto foi de 7% e esteve parcialmente associada aos 

pontos onde se registrou a amplitude térmica, pois, o menor índice de umidade foi registrado 

no ponto T2P3, porém, o maior índice foi registrado em dois pontos de coleta, tanto no ponto 

T2P7 quanto no ponto T2P1. Portanto, os fatores urbanos associados ao fator orientação de 

vertentes ofereceram maior influência sobre os registros de temperatura e umidade no ponto 

T2P3, e fatores geoambientais, como localização geográfica e presença de corpos hídricos, 

influenciaram as medidas nos pontos T2P1 e T2P7. 

 

Tabela 05: Dados de temperatura do ar e umidade relativa do ar às 10h00 – Pontos Fixos. 

Pontos 
 

Logradouro 
Temperatura (°C) Umidade do Ar (%) 

14/01 15/01 16/01 14/01 15/01 16/01 

 
PF1 

 
(Parque do Goiabal) 

 

26,5 

 

29,0 

 

31,0 

 

75 

 
67 

 
65 

 
PF2 

 
(Bairro Carlos Dias Leite) 

 
32,7 

 

36,6 

 

35,5 

 
68 

 

68 

 

69 

 
PF3 

 
(Bairro Canaã) 

 
29,4 

 
31,9 

 
31,4 

 

58 

 

58 

 
61 

 

PF4 

 

(Bairro Maria Vilela) 

 

34,7 

 

32,5 

 

34,1 

 

59 

 

59 

 

55 

 
Amplitude termo-

higrométrica 
8,2°C 7,6°C 4,5°C 17% 10% 14% 

 

 Maior temperatura por horário e transecto  Menor umidade por horário e transecto 

 Menor temperatura por horário e transecto  Maior umidade por horário e transecto 

Organização: Foli (2019). 

Em relação aos Pontos Fixos (Tabela 05), no dia 14 de janeiro constatou-se amplitude 

térmica de 8,2°C. O local que apresentou a menor temperatura intraurbana foi o ponto PF1. 

Este ponto foi definido, durante a pesquisa, como aquele que melhor representa a vegetação 
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natural no ambiente urbano, pois tem sua área definida como unidade de conservação, apresenta 

declividade entre 8 a 20%, vertente orientada para o Sul e altitude de 623 m (Figura 33).  

O local que apresentou a maior temperatura foi o ponto PF4, local caracterizado por 

intenso fluxo de veículos, áreas impermeabilizadas e vegetação esparsa, o relevo apresenta 

declividade entre 3 a 8%, altitude de 569 m e vertente orientada para o Sul (Figura 34). Portanto, 

o fator vegetação favoreceu o registro de menor temperatura no ponto PF1, bem como o maior 

índice de umidade do ar. O ponto PF3 foi o local que apresentou o menor índice higrométrico, 

evidenciando amplitude de 17% entre os pontos. 

 

Figura 33: Localização do ponto PF1 – Parque do Goiabal, 2019. 

 

 

Figura 34: Localização do ponto PF4 – Bairro Maria Vilela, 2019. 

 

 

No dia 15 de janeiro o ponto PF1 se manteve como local em que se registrou a menor 

temperatura e o maior índice de umidade relativa do ar, no período de 10h00. O local que 

apresentou a maior temperatura foi o ponto PF2, que se encontra em uma área de uso 

predominantemente residencial, com moradias construídas a partir do programa habitacional 

Minha Casa, Minha Vida, ou seja, uma área densamente construída (Figura 35). Além disso, o 

local apresenta-se intensamente impermeabilizado, sem a presença de vegetação. Como indica 

Pimentel (2010, p. 104) “o tipo de cobertura das edificações é também um dos principais 

responsáveis pelo calor produzido, não somente na parte interna como no seu entorno”. Sobre 

as características do relevo, este local apresenta declividade entre 8 a 20%, altitude de 590 m e 

vertente orientada para o Leste, direção que recebe maior influência dos raios solares no 

Hemisfério Sul. 

Contudo, o ponto que registrou o menor valor de umidade relativa do ar foi o ponto PF3. 

As características do relevo neste ponto apresentam declividade entre 3 a 8%, altitude de 602 

m e vertente orientada para o Sul. Este local se encontra em uma área destinada ao uso 
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residencial também no âmbito do programa de conjuntos habitacionais Minha Casa, Minha 

Vida. 

Figura 35: Localização do ponto PF2 – Bairro Carlos Dias Leite, 2019. 

 

 

Figura 36: Localização do ponto PF3 – Bairro Canaã, 2019. 

 

 

No dia 16 de janeiro às 10h00 o ponto PF1 se manteve como local em que se registrou 

a menor temperatura e o maior índice de umidade relativa do ar e, assim como no dia 15, o local 

que apresentou a maior temperatura foi o ponto PF2. Entretanto, os índices de umidade relativa 

do ar não demonstraram correlação com os dados de temperatura do ar, pois o menor valor foi 

registrado no ponto PF3 e, o maior valor foi registrado no PF2. 

A análise diurna (10h00) do período de verão (Figura 37), referentes aos dados de 

temperatura do ar apresentados nas Tabelas 04, 05 e 06 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. As menores 

temperaturas foram registradas na periferia do setor sul, onde se localizam os pontos T1P1 e 

PF1, 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, além de índices de umidade relativa do ar elevados. 

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, que fica localizado no Bairro Central, com 

características de padrão construtivo 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.  

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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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. 

Em relação aos dados de umidade relativa do ar, observou-se concentração higrométrica 

entre os setores sudoeste e sul, especialmente onde se localizam os pontos PF2, PF1, T1P1, 

T1P2 e T1P3. 

Nesse sentido, no período do verão às 10h00 observou-se aquecimento intraurbano 

distribuído entre os setores sudoeste, oeste, nordeste e central (Figura 37). 
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Figura 37: Diferença termo-higrométrica, respectivamente nos dias 14, 15 e 16 de janeiro de 2019 às 10h00. 

   

   

 Fonte: Trabalho de Campo (2019) 

Organização: Foli (2019). 
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Na análise de 16h00 do dia 14 de janeiro de 2019, em relação ao Transecto Móvel 1 

identificou-se amplitude térmica de 6,0°C (Tabela 06). Como observado no período da manhã 

deste dia, a menor temperatura foi registrada no ponto T1P1, localizado em área próxima ao 

rural, vegetação característica de pastagem, altitude de 640 m, declividade de 3 a 8% e vertente 

orientada para o Norte (Figura 21). Também como no período da manhã, a maior temperatura 

neste dia foi registrada no ponto T1P5, localizado no Bairro Setor Sul e caracterizado por fluxo 

considerável de veículos durante o dia, sem a presença de vegetação, altitude de 615 m, 

declividade de 3 a 8% e vertente orientada para o Norte (Figura 22). 

 

 Tabela 06: Dados de temperatura do ar e umidade relativa do ar às 16h00 – Transecto 1. 

Pontos 
 

Logradouro 
Temperatura (°C) Umidade do Ar (%) 

14/01 15/01 16/01 14/01 15/01 16/01 

 
T1P1 

 
(Bairro Nova Ituiutaba) 

 

33,0 

 
33,0 

 
35,0 

 

50 

 

50 

 
46 

 
T1P2 

 
(Bairro Nova Ituiutaba) 

 
38,5 

 
33,3 

 
35,6 

 
40 

 
48 

 
46 

 
T1P3 

 
(Bairro Tupã) 

 
33,8 

 

32,8 

 

34,5 

 
47 

 
48 

 

48 

 
T1P4 

 
(Bairro Independência) 

 
35,3 

 

32,8 

 
35,6 

 
43 

 

50 

 
46 

 
T1P5 

 
(Bairro Setor Sul) 

 

39,0 

 

36,0 

 
35,9 

 

37 

 
45 

 
43 

 
T1P6 

 
(Centro) 

 
36,8 

 
35,5 

 
36,2 

 
39 

 
44 

 
41 

 
T1P7 

 
(Centro) 

 
38,0 

 
35,5 

 
35,8 

 
38 

 
44 

 
42 

 
T1P8 

 
(Centro) 

 
35,0 

 

36,0 

 
36,6 

 
42 

 

43 

 
42 

 
T1P9 

 
(Setor Norte) 

 
35,2 

 
35,2 

 

37,6 

 
42 

 
46 

 

40 

 
T1P10 

 
(Setor Norte) 

 
35,3 

 
34,0 

 
36,3 

 
41 

 
48 

 
41 

 
Amplitude termo-

higrométrica 
6,0°C 3,2°C 3,1°C 13% 7% 8% 

 

 Maior temperatura por horário e transecto  Menor umidade por horário e transecto 

 Menor temperatura por horário e transecto  Maior umidade por horário e transecto 

Organização: Foli (2019). 

 

A amplitude higrométrica neste percurso às 16h00 foi de 13% e esteve correlacionada 

aos pontos onde se registrou a variação térmica, ou seja, a menor umidade foi registrada no 

ponto T1P5 e, a maior umidade no ponto T1P1. Nesse sentido, os fatores geoambientais e a 

localização geográfica favoreceram o menor registro de temperatura e o maior registro de 

umidade no ponto T1P1 e, os fatores urbanos influenciaram os dados de temperatura e umidade 

relativa do ar no ponto T1P5. 
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No dia 15 de janeiro, no Transecto Móvel 1 às 16h00 a amplitude térmica foi menor do 

que aquela observada no dia anterior, sendo da ordem de 3,2°C (Tabela 06).  A menor 

temperatura foi registrada em dois pontos, no ponto T1P3, localizado próximo ao Parque do 

Goiabal, com altitude de 623 m, declividade entre 3 a 8% e vertente orientada para o Norte 

(Figura 23); e, no ponto T1P4, localizado no Bairro Independência, com altitude de 637m, 

vegetação arbórea de médio porte na calçada, declividade entre 3 a 8% e vertente orientada para 

o Oeste (Figura 26). 

  A maior temperatura também foi registrada em dois locais. No ponto T1P5, localizado 

no Bairro Setor Sul (Figura 22); e, no ponto T1P8, localizado na área central próximo à Praça 

Cônego Ângelo, que apresenta vegetação de porte arbóreo alto no lado esquerdo e, no lado 

direito, conta com a presença de um terreno vago com solo exposto. Além disso, observa-se 

altos níveis de impermeabilização e intenso fluxo de veículos e pessoas. Como aspectos do 

relevo apresenta declividade entre 3 a 8%, 563 m de altitude e vertente orientada para o Oeste 

(Figura 38). Nesse sentido, os fatores urbanísticos tiveram peso maior no registro de 

temperaturas elevadas nos pontos T1P5 e T1P8, contudo, o fator orientação de vertentes 

também pode ter interferido, nestes dois locais. 

No dia 15 de janeiro, a amplitude higrométrica neste percurso às 16h00 foi de 7% e 

esteve parcialmente associada aos pontos onde se registrou a amplitude térmica, pois, o menor 

índice de umidade relativa do ar foi registrado no ponto T1P8, porém, o maior índice foi 

registrado em dois pontos de coleta, tanto no ponto T1P1 quanto no ponto T1P4. Nesse sentido, 

infere-se que fatores geoambientais como presença de vegetação arbórea e circulação dos 

ventos podem ter tido influência sobre os índices de umidade relativa do ar, neste dia. 

 

Figura 38: Localização do ponto T1P8 – Praça Cônego Ângelo, Centro, 2019. 

 

 

No dia 16 de janeiro, no Transecto Móvel 1 às 16h00 a amplitude térmica registrada foi 

de 3,1°C (Tabela 06). Como no dia anterior, a menor temperatura foi registrada no ponto T1P3, 

localizado no Bairro Tupã com altitude de 623 m, declividade entre 3 a 8% e vertente orientada 

para o Norte. Em relação a maior temperatura, assim como no período da manhã deste dia, esta 

foi registrada no ponto T1P9, localizado no Bairro Setor Norte próximo à Praça dos 
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Trabalhadores, em área com uso do solo misto. Sendo assim, tanto fatores geoambientais quanto 

fatores urbanos podem ter contribuído para o registro de maior temperatura neste ponto. 

A amplitude higrométrica neste dia (Tabela 06) foi de 8%, e mostrou-se correlacionada 

aos pontos onde se registrou a variação térmica. Sendo assim, o maior índice de umidade 

relativa do ar foi registrado no ponto T1P3 e, o menor valor de umidade foi identificado no 

ponto T1P9. Dessa maneira, infere-se que a circulação dos ventos e a presença de vegetação 

próxima ao ponto T1P3 podem ter contribuído para o menor registro de temperatura do ar e o 

maior registro de umidade relativa, neste local. 

Em relação as análises de 16h00 referentes ao Transecto Móvel 2, faz-se necessário 

destacar que, em todos os dias, as maiores temperaturas ultrapassaram os 40,0°C (Tabela 07). 

No dia 14 de janeiro a amplitude térmica foi de 5,1°C entre os pontos. Como no período da 

manhã deste dia, a menor temperatura foi registrada no ponto T2P1, localizado próximo a um 

lago artificial e com a presença de vegetação fragmentada. Apresenta declividade entre 8 a 20%, 

altitude de 569 m e vertente orientada para o Sul (Figura 28). A maior temperatura às 16h00 foi 

registrada no mesmo local observado no período da manhã, ou seja, no ponto T2P3. Este ponto 

fica localizado na área central da cidade, apresenta intenso fluxo de veículos e pessoas, altas 

taxas de impermeabilização, declividade entre 8 a 20%, altitude de 576 m e vertente orientada 

para o Noroeste (Figura 29).  

 

Tabela 07: Dados de temperatura do ar e umidade relativa do ar às 16h00 – Transecto 2. 

Pontos 
 

Logradouro 
Temperatura (°C) Umidade do Ar (%) 

14/01 15/01 16/01 14/01 15/01 16/01 

 
T2P1 

 
(Residencial Drummond) 

 

36,6 

 
39,8 

 
37,2 

 

46 

 
41 

 

45 

 
T2P2 

 
 (Bairro Universitário) 

 
40,6 

 
38,1 

 

36,6 

 
37 

 
44 

 

45 

 

T2P3 

 

(Centro) 
 

41,7 

 

36,6 

 

38,0 
 

33,5 

 

44 

 

41 

 
T2P4 

 
(Bairro Platina)  

 
38,9 

 
35,7 

 
37,1 

 
38 

 

46 

 
43 

 
T2P5 

 
(Bairro Platina) 

 
40,3 

 
40,1 

 
38,2 

 
35,5 

 

38 

 
40 

 

T2P6 

 

(Bairro Guimarães) 

 

39,7 
 

40,8 

 

42,0 

 

36 

 

38,5 
 

34,5 

 
T2P7 

 
(Bairro Sol Nascente) 

 
38,7 

 

35,4 

 
38,3 

 
39 

 

46 

 
41 

 
Amplitude termo-

higrométrica 
5,1°C 5,4°C 5,4°C 12,5% 8% 10,5% 

 

 Maior temperatura por horário e transecto  Menor umidade por horário e transecto 

 Menor temperatura por horário e transecto  Maior umidade por horário e transecto 

Organização: Foli (2019). 
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A amplitude higrométrica neste trajeto foi de 12,5% e pôde ser relacionada aos pontos 

onde verificou-se a amplitude térmica. Dessa forma, o menor índice de umidade foi registrado 

no ponto T2P3 e, o maior índice foi registrado no ponto T2P1. Portanto, fatores urbanos, 

associados ao fator orientação de vertentes, podem ter oferecido maior influência sobre os 

registros de temperatura e umidade no ponto T2P3, e fatores geoambientais, como localização 

geográfica e presença de corpos hídricos, influenciaram as medidas no ponto T2P1, neste dia. 

No dia 15 de janeiro às 16h00, o Transecto Móvel 2 registrou amplitude térmica de 

5,4°C (Tabela 07). A maior temperatura foi registrada no ponto T2P6, localizado no Bairro 

Guimarães em área próxima a um terreno vago, com solo exposto e ausência de vegetação, 

altitude de 595m, declividade entre 3 a 8% e vertente orientada para o Noroeste (Figura 31), 

sendo assim infere-se que a junção destes fatores influenciou o valor de temperatura registrada. 

A menor temperatura foi registrada no ponto T2P7, localizado no Bairro Residencial 

Sol Nascente, constituído por área residencial, próximo a uma praça, porém, sem vegetação 

expressiva. Apresenta declividade entre 3 a 8%, 569 m de altitude e vertente orientada para o 

Norte (Figura 32), neste caso, acredita-se que, devido à localização geográfica que permite 

melhor circulação dos ventos, a temperatura registrada tenha sido mais amena. 

Em relação a variação higrométrica, no dia 15 de janeiro a amplitude identificada foi de 

8%, entretanto, apresentou correlação parcial entre os dados de temperatura e umidade relativa 

do ar pois, o menor índice de umidade foi registrado no ponto T2P5 e, o maior valor foi 

registrado em dois pontos, T2P4 e T2P7.  

O ponto T2P4, um dos pontos onde verificou-se o maior índice de umidade, também 

fica localizado no Bairro Platina, porém, em área de fundo de vale, onde encontra-se o córrego 

Pirapitinga. Apresenta declividade entre 8 a 20%, altitude de 548 m e vertente orientada para o 

Leste. Nesse sentido, a presença de corpo hídrico favoreceu o registro de maiores índices de 

umidade relativa do ar às 16h00 (Figura 39). 

 

Figura 39: Localização do ponto T2P4 – Córrego Pirapitinga, Bairro Platina, 2019. 

 

 

Como exposto anteriormente, o ponto T2P5 fica localizado no Bairro Platina e se 

apresenta bastante urbanizado, com intenso fluxo de veículos e pessoas, altas taxas de 

impermeabilização e ausência de vegetação, declividade entre 3 a 8% e 567 m de altitude 
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(Figura 30). É interessante destacar que, neste dia, no período da manhã, este foi o local em que 

se registrou a menor temperatura. Contudo, no período da tarde, além dos fatores urbanísticos, 

o fator orientação de vertentes (Leste) pode ter contribuído para o registro da baixa umidade 

relativa do ar.  

A análise do dia 16 de janeiro às 16h00 no Transecto Móvel 2 indicou amplitude térmica 

idêntica ao dia anterior, 5,4°C (Tabela 07). A maior temperatura foi registrada no mesmo local 

neste horário no dia 15, ou seja, o ponto T2P6, no Bairro Guimarães, enquanto a menor 

temperatura foi registrada no ponto T2P2. O ponto T2P2 fica localizado na Av. José João Dib, 

em área de fundo de vale onde encontra-se o Córrego São José. Apresenta altitude de 548 m, 

declividade entre 8 a 20% e vertente orientada para o Leste. Além disso, a avenida possui vias 

largas que favorecem a circulação de ventos (Figura 40).  

 

Figura 40: Localização do ponto T2P2 – Córrego São José, Bairro Universitário, 2019. 

 

 

A amplitude higrométrica evidenciada no dia 16 de janeiro no Transecto Móvel 2 foi de 

10,5% e mostrou-se correlacionada aos pontos onde se verificou a amplitude térmica, sendo o 

menor índice registrado no ponto T2P6 e, o maior valor de umidade registrado no ponto T2P2. 

Todavia, o ponto T2P1, localizado próximo ao lago Drummond também evidenciou alto valor 

de umidade, portanto, infere-se que a presença do corpo hídrico influenciou esse registro.  

Em relação aos Pontos Fixos (Tabela 08), no dia 14 de janeiro às 16h00 verificou-se 

amplitude térmica de 5,8°C. O local que apresentou a menor temperatura foi o ponto PF1 que, 

como exposto anteriormente, encontra-se no Parque do Goiabal e melhor representa a vegetação 

natural no ambiente urbano (Figura 33).  O local que apresentou a maior temperatura e o menor 

índice de umidade relativa do ar foi o ponto PF3, localizado no Bairro Canaã. 

 No ponto PF3 o termohigrômetro foi instalado no quintal de uma residência, que possui 

uma pequena área permeável com a presença de alguma vegetação (Figura 41). Nesse sentido, 

não foi possível apontar especificamente qual o fator responsável pela temperatura elevada. Em 

relação ao maior valor de umidade, este foi registrado no ponto PF2, o que não permite uma 
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correlação direta com o ponto onde se observou a menor temperatura. A amplitude higrométrica 

mostrou-se bastante expressiva, 37% entre os pontos. 

 

Figura 41: Local de instalação do termohigrômetro no ponto PF3 – Bairro Canaã, 2019. 

 

 

Tabela 08: Dados de temperatura do ar e umidade relativa do ar às 16h00 – Pontos Fixos. 

Pontos 
 

Logradouro 
Temperatura (°C) Umidade do Ar (%) 

14/01 15/01 16/01 14/01 15/01 16/01 

 
PF1 

 
(Parque do Goiabal) 

 

33,8 

 

32,6 

 

34,0 

 
48 

 
56 

 
56 

 
PF2 

 
(Bairro Carlos Dias Leite) 

 
35,4 

 
39,2 

 

39,7 

 

70 

 

69 

 

64 

 
PF3 

 
(Bairro Canaã) 

 

39,6 

 

42,2 

 
39,2 

 

33 

 

31 

 

34 

 

PF4 

 

(Bairro Maria Vilela) 

 

34,8 

 

39,2 

 

38,1 

 

46 

 

39 

 

36 

 
Amplitude termo-

higrométrica 
5,8°C 9,6°C 5,7°C 37% 38% 30% 

 

 Maior temperatura por horário e transecto  Menor umidade por horário e transecto 

 Menor temperatura por horário e transecto  Maior umidade por horário e transecto 

Organização: Foli (2019). 

 

No dia 15 de janeiro observou-se o mesmo padrão espaço-temporal em relação aos 

registros de temperatura e umidade do ar dos Pontos Fixos descritos anteriormente, com a 

ressalva de que, a medida de temperatura ultrapassou os 40,0°C, sendo identificada amplitude 

térmica de 9,6°C entre os pontos (Tabela 08). Como no dia anterior, a amplitude higrométrica 

mostrou-se elevada, 38%, e mostrou-se parcialmente correlacionada aos dados de temperatura, 

visto que o maior índice foi registrado no ponto PF2 e, o menor índice, no ponto PF3. 

No dia 16 de janeiro, o local com a menor temperatura continuou sendo o ponto PF1. 

Em se tratando da maior temperatura, esta foi verificada no ponto PF2, localizado no Bairro 

Carlos Dias Leite, local que apresenta densidade de construções, ausência de vegetação e altas 
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taxas de impermeabilização, o que pode justificar o registro de temperatura elevada neste dia. 

Em relação a variação higrométrica, assim como nos dias anteriores, o menor valor foi 

identificado no PF3 e, o maior valor, no ponto PF2, evidenciando amplitude de 30% 

A análise de 16h00 do período de verão, referentes aos dados de temperatura do ar 

apresentados nas Tabelas 07, 08 e 09 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 42). 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, especialmente no entorno do ponto PF2. 

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.  

O ponto T2P6 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. 

Como apontado anteriormente, não foi possível precisar quais fatores interviram nas altas 

temperaturas registradas no ponto PF3. 

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 e já caracterizados anteriormente. Nesse 

sentido, no período do verão às 16h00 observou-se aquecimento intraurbano distribuído entre 

os setores sudoeste, noroeste, leste, nordeste e central (Figura 42). 
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Figura 42: Diferença termo-higrométrica, respectivamente nos dias 14, 15 e 16 de janeiro de 2019 às 16h00. 

   

   

  

Fonte: Trabalho de Campo (2019) 

Organização: Foli (2019). 
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Na análise do horário noturno (22h00) do período de verão, observou-se queda nos 

valores de amplitude térmica, quando comparadas as que foram identificadas nos períodos de 

10h00 e 16h00. 

 

Tabela 09: Dados de temperatura do ar e umidade relativa do ar às 22h00 – Transecto 1. 

Pontos 
 

Logradouro 
Temperatura (°C) Umidade do Ar (%) 

14/01 15/01 16/01 14/01 15/01 16/01 

 
T1P1 

 
(Bairro Nova Ituiutaba) 

 
29,7 

 
28,5 

 
27,7 

 

60 

 
66 

 

73 

 
T1P2 

 
(Bairro Nova Ituiutaba) 

 

29,9 

 

28,7 

 
28,0 

 
68 

 

65 

 

73 

 
T1P3 

 
(Bairro Tupã) 

 
29,0 

 

26,7 

 

26,7 

 
67 

 

77 

 

79 

 
T1P4 

 
(Bairro Independência) 

 

28,5 

 

26,7 

 
26,9 

 
67 

 
73 

 
76 

 

T1P5 

 

(Bairro Setor Sul) 

 

29,0 

 

27,5 

 

27,6 

 

63 

 

69 

 

76 

 
T1P6 

 
(Centro) 

 
29,2 

 
27,5 

 
28,0 

 
64 

 
72 

 
74 

 
T1P7 

 
(Centro) 

 
29,3 

 
27,5 

 
28,1 

 
63 

 
75 

 
74 

 

T1P8 

 

(Centro) 

 

29,0 

 

27,6 
 

28,5 

 

70 

 

74 

 

74 

 
T1P9 

 
(Setor Norte) 

 
29,0 

 
27,8 

 
28,3 

 
70 

 
75 

 
75 

 
T1P10 

 
(Setor Norte) 

 
28,7 

 
27,0 

 
28,3 

 

73 

 
74 

 

79 

 
Amplitude termo-

higrométrica 
1,4°C 2,0°C 1,8°C 13% 12% 6% 

 

 Maior temperatura por horário e transecto  Menor umidade por horário e transecto 

 Menor temperatura por horário e transecto  Maior umidade por horário e transecto 

Organização: Foli (2019). 

 

No dia 14 de janeiro de 2019, em relação ao Transecto Móvel 1 identificou-se amplitude 

térmica de 1,4°C (Tabela 09). Ao contrário do que foi observado nos outros horários, a maior 

temperatura foi registrada em local mais próximo à área rural, no ponto T1P2, que conta com a 

presença de extensos terrenos vagos permeáveis e vegetação característica de pastagem (Figura 

43); ainda, apresenta variação de declividade entre 3 a 8%, altitude de 639 m e vertente 

orientada para o Oeste, sendo assim, o fator direção de vertentes pode ter sido o mais influente 

neste registro.  

Por outro lado, o ponto T1P4 se localiza em uma área com predomínio residencial, 

densamente impermeabilizado e com presença de árvores de porte médio na calçada. Como 

características de relevo, apresenta 637 m de altitude, declividade entre 3 a 8% e vertente 
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orientada para o Oeste, portanto, infere-se que o fator urbano impermeabilização tenha exercido 

maior influência no registro de maior temperatura. 

 

Figura 43: Localização do ponto T1P2 – Bairro Nova Ituiutaba, 2019. 

 

 

Em relação a amplitude higrométrica, evidenciou-se variação de 13% entre os pontos, e 

estes não se mostraram relacionados aos dados de temperatura do ar (Tabela 09). O menor 

índice de umidade foi registrado no ponto T1P1 no Bairro Nova Ituiutaba, local mais próximo 

da área rural neste trajeto e, o maior índice foi identificado no ponto T1P10, no Bairro Setor 

Norte. O ponto T1P10 se localiza em área de predomínio residencial, totalmente 

impermeabilizado, com exceção de um canteiro central onde se encontram algumas árvores de 

médio porte. Apresenta declividade entre 8 a 20%, altitude de 540 m e vertente orientada para 

o Noroeste (Figura 44). Neste caso, os fatores vegetação e altitude podem ter favorecido o maior 

índice de umidade observado. 

 

Figura 44: Localização do ponto T1P10 – Bairro Setor Norte, 2019. 

 

 

No dia 15 de janeiro, os dados de temperatura do ar registrados no Transecto Móvel 1 

no período noturno apontaram o mesmo padrão espacial verificado no dia anterior, com 

amplitude térmica de 2,0°C (Tabela 09). Sendo assim, a maior temperatura foi registrada no 

ponto T1P2 e, além do ponto T1P4, o menor valor também foi medido no ponto T1P3. Em 

relação a variação higrométrica, evidenciou-se amplitude de 12%, onde o menor índice esteve 

correlacionado ao registro de maior temperatura, no ponto T1P2 e, o maior registro de umidade 

do ar foi registrado no ponto T1P3, no Bairro Tupã. 

No último dia das análises, 16 de janeiro, identificou-se amplitude térmica de 1,8°C 

(Tabela 09). Assim como no dia anterior, o menor valor de temperatura foi registrado no ponto 

T1P3, localizado no Bairro Tupã, próximo ao Parque do Goiabal, que apresenta altitude de 623 
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m, declividade entre 3 a 8% e vertente orientada para o Norte, portanto, o fator vegetação pode 

ter estendido sua influência até este ponto e contribuído para o registro de menor valor. A 

temperatura mais elevada foi registrada no ponto T1P8, localizado na área central, próximo à 

Praça Cônego Ângelo. Apesar de apresentar vegetação de porte arbóreo alto próximo ao ponto 

de coleta de dados, apresenta altos níveis de impermeabilização e intenso fluxo de veículos e 

pessoas; ainda, verifica-se declividade entre 3 a 8%, 563 m de altitude e vertente orientada para 

o Oeste. Dessa forma, os fatores urbanísticos, associados ao fator exposição de vertentes, 

podem ter contribuído para o registro de temperatura mais elevada no ponto T1P8. 

A amplitude higrométrica identificada no dia 16 de janeiro no Transecto Móvel 1 foi a 

menor observada dentre os dias analisados, 6% (Tabela 09). O menor índice de umidade foi 

medido em dois pontos, T1P1 e T1P2 e, o maior índice, nos pontos T1P3 e T1P10, portanto, os 

dados de temperatura e umidade do ar estiveram correlacionados parcialmente. 

 

Tabela 10: Dados de temperatura do ar e umidade relativa do ar às 22h00 – Transecto 2. 

Pontos 
 

Logradouro 
Temperatura (°C) Umidade do Ar (%) 

14/01 15/01 16/01 14/01 15/01 16/01 

 
T2P1 

 
(Residencial Drummond) 

 
28,2 

 
27,7 

 
28,9 

 
72 

 

75 

 
76 

 
T2P2 

 
 (Bairro Universitário) 

 
28,3 

 
27,3 

 
29,1 

 
75 

 
77 

 
73 

 
T2P3 

 
(Centro) 

 

29,1 

 
28,0 

 
29,9 

 

67 

 

75 

 

69 

 
T2P4 

 
(Bairro Platina)  

 
27,4 

 

27,1 

 
28,9 

 
79 

 
79 

 
76 

 
T2P5 

 
(Bairro Platina) 

 
28,1 

 
27,4 

 
29,1 

 
70,5 

 
77 

 
73,5 

 
T2P6 

 
(Bairro Guimarães) 

 
28,7 

 

28,2 

 

29,5 

 
69 

 
70 

 
70 

 
T2P7 

 
(Bairro Sol Nascente) 

 

27,1 

 
27,2 

 

28,0 

 

80 

 

80 

 

80 

 
Amplitude termo-

higrométrica 
2,0°C 1,1°C 1,5°C 13% 5% 11% 

 

 Maior temperatura por horário e transecto  Menor umidade por horário e transecto 

 Menor temperatura por horário e transecto  Maior umidade por horário e transecto 

Organização: Foli (2019). 

 

Em relação ao Transecto Móvel 2, no dia 14 de janeiro às 22h00 identificou-se 

amplitude térmica de 2,0°C entre os pontos (Tabela 10). A menor temperatura foi registrada no 

ponto T2P7, último ponto de coleta de dados neste percurso, no Bairro Residencial So l 

Nascente. O maior valor foi registrado no ponto T2P3, no Centro, ponto de coleta que 

apresentou altas temperaturas durante todos os dias, no período da manhã. Como exposto 
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anteriormente, a localização do Residencial Sol Nascente favorece a circulação de ventos que, 

por consequência, contribui para amenizar a temperatura do ar, enquanto o ponto T2P3, 

localizado na área central, apresenta fatores urbanos que favorecem a elevação da temperatura. 

A amplitude higrométrica neste dia foi de 13%, e esteve associada a amplitude térmica, haja 

visto que, o menor índice de umidade foi registrado no ponto T2P3 e, o maior valor foi 

identificado no ponto T2P7. 

 No dia 15 de janeiro, a amplitude térmica no Transecto Móvel 2 às 22h00 foi de 1,1°C 

(Tabela 10). Como no período da tarde, o maior valor de temperatura foi medido no ponto 

T2P6, localizado no Bairro Guimarães. Já a menor temperatura foi registrada no ponto T2P4, 

onde se localiza o Córrego Pirapitinga, no Bairro Platina. Isto posto, compreende-se que a 

influência do corpo hídrico contribuiu para amenizar a temperatura neste local. A amplitude 

higrométrica neste dia foi de 5% e não mostrou correlação entre os dados de temperatura e 

umidade. Sendo assim, o menor índice foi medido nos pontos T2P1 e T2P3 e, o maior índice 

de umidade do ar foi registrado no ponto T2P7. 

 No último dia das análises, 16 de janeiro às 22h00, verificou-se amplitude térmica de 

1,5°C no Transecto Móvel 2 (Tabela 10). Também como no período da tarde, o maior valor de 

temperatura neste dia e horário foi identificado no ponto T2P6. A menor temperatura foi 

registrada no ponto T2P7, bem como já havia sido evidenciado pelas análises do dia 14 de 

janeiro às 22h00. Em relação a amplitude higrométrica, identificou-se variação de 11% entre 

os pontos, contudo, apenas o maior índice foi correlacionado ao dado de menor temperatura, 

ou seja, o ponto T2P7. O menor valor de umidade relativa do ar foi registrado no ponto T2P3, 

assim como já havia sido identificado nos dois dias anteriores. 

No que se refere aos Pontos Fixos (Tabela 11), no dia 14 de janeiro às 22h00 o local que 

apresentou a menor temperatura foi o ponto PF2, localizado no Bairro Carlos Dias Leite. O 

local que apresentou a maior temperatura foi o ponto PF4, localizado no Bairro Maria Vilela, 

caracterizado por intenso fluxo de veículos, áreas impermeabilizadas e vegetação esparsa, 

fatores que podem justificar o maior valor neste ponto. Em relação ao maior valor de umidade 

relativa do ar, foi possível relaciona-lo ao registro de menor temperatura no ponto PF2. No 

entanto, o menor índice de umidade foi registrado no ponto PF3, no Bairro Canaã, o que não 

permite uma correlação direta com o ponto onde se observou a maior temperatura. 
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Tabela 11: Dados de temperatura do ar e umidade relativa do ar às 22h00 – Pontos Fixos. 

Pontos 
 

Logradouro 
Temperatura (°C) Umidade do Ar (%) 

14/01 15/01 16/01 14/01 15/01 16/01 

 
PF1 

 
(Parque do Goiabal) 

 
27,6 

 

25,7 

 

26,7 

 
69 

 
82 

 
81 

 
PF2 

 
(Bairro Carlos Dias Leite) 

 

27,0 

 
26,4 

 
27,9 

 

84 

 

85 

 

83 

 
PF3 

 
(Bairro Canaã) 

 
28,0 

 
27,1 

 
28,4 

 

58 

 

62 

 

60 

 
PF4 

 
(Bairro Maria Vilela) 

 

29,3 

 

32,1 

 

31,4 

 
68 

 
69 

 
65 

 
Amplitude termo-

higrométrica 
2,3°C 6,4°C 4,7°C 26% 23% 23% 

 

 Maior temperatura por horário e transecto  Menor umidade por horário e transecto 

 Menor temperatura por horário e transecto  Maior umidade por horário e transecto 

Organização: Foli (2019). 

 

Nos dias seguintes, 15 e 16 de janeiro de 2019 às 22h00, foi possível identificar um 

padrão espacial em relação aos registros de temperatura e umidade. Sendo assim, observou-se 

amplitude térmica de 6,4°C no dia 15, e 4,7°C no dia 16.  

Os menores valores de temperatura foram registrados no ponto PF1, localizado no 

Parque do Goiabal, bem como visto em outros dias e horários. Os maiores valores de 

temperatura foram registrados no ponto PF4, que também mostrou essa característica no dia 14. 

Também se verificou padrão espacial em relação aos dados de umidade do ar, sendo assim, os 

maiores índices foram registrados no ponto PF2 e, os menores valores de umidade foram 

registrados no ponto PF3, com amplitude higrométrica de 23% nos dois dias de análise. Dessa 

forma, a correlação entre os dados não se mostrou evidente. 

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. 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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Em relação aos registros de maiores temperaturas no período noturno, os locais que 

apresentaram maior aquecimento foram os pontos T1P2, T2P6 e PF4. 

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. 

O ponto T2P6 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 em área de 

uso residencial, porém, fica próximo a um terreno com solo exposto e ausência de vegetação, e 

seu entorno apresenta-se todo impermeabilizado. Sob essas características, infere-se que este 

local levou mais tempo para dissipar a energia armazenada durante o dia. 

Como verificado nos outros horários, outros locais merecem destaque às 22h00, por 

apresentarem temperaturas elevadas em mais de um dia das análises, os quais são os pontos 

PF3 e PF4, localizados nos setores sudoeste e norte e já caracterizados anteriormente. Nesse 

sentido, no período do verão às 22h00 observou-se aquecimento intraurbano distribuído entre 

os setores sul, sudoeste e norte (Figura 45). 
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Figura 45: Diferença termo-higrométrica, respectivamente nos dias 14, 15 e 16 de janeiro de 2019 às 22h00. 

   

   

  

Fonte: Trabalho de Campo (2019) 

Organização: Foli (2019). 
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Na carta sinótica do dia 14 de janeiro de 2019 é possível observar um sistema 

atmosférico relacionado a um centro de baixa pressão associado a um cavado, localizado entre 

aproximadamente 20 a 30° de latitude S e 55 a 65° de longitude W (Figura 46). A interpretação 

da dinâmica atmosférica por meio das cartas sinóticas e imagens de satélite associada à análise 

dos gráficos de análise rítmica (Figura 47) indicou a atuação de um sistema de baixa pressão 

atmosférica nos três horários de análise, 954,9 hPa pela manhã, 953,6 hPa à tarde e 950,9 hPa 

no período noturno, portanto, é possível inferir que a cidade estava sob a atuação da mEc (massa 

Equatorial continental). Apesar de terem sido registrados altos valores de umidade relativa do 

ar, não houve precipitação neste dia. 

A análise sinótica do dia 15 de janeiro de 2019 apontou para o deslocamento do centro 

de baixa pressão observado no dia 14, em direção ao estado do Tocantins. (Figura 46). Também 

foi observado um centro de baixa pressão com isóbara de 1012 hPa permeando a área de estudo, 

o que levou a interpretação de que a mEc (massa Equatorial continental) continuou atuando 

neste dia. A análise dos gráficos de análise rítmica indicou atuação de sistema de baixa pressão 

atmosférica nos três horários de análise, ou seja, 954,8 hPa de manhã, 953,9 hPa à tarde e 951,7 

hPa no período noturno, o que corrobora com a interpretação da massa de ar atuante para a 

cidade de Ituiutaba (Figura 47). Apesar de apresentar elevado índice de umidade relativa do ar, 

não ocorreu precipitação. 

No dia 16 de janeiro de 2019 a análise sinótica indicou um corredor de baixa pressão 

permeando a área de estudo, formado entre um centro de alta pressão com isóbara de 1036 hPa 

localizado no oceano, característico da mTa (massa Tropical atlântica) e um sistema 

atmosférico composto por uma frente oclusa com centro de baixa pressão localizado entre 30 e 

40°S e 43° e 53°W (Figura 46).  

A análise dos gráficos de análise rítmica apontou para uma pequena elevação da pressão 

atmosférica quando comparada aos dias anteriores, contudo, a principal massa de ar atuante 

continuou sendo a mEc (massa Equatorial continental). Apesar de não ter ocorrido precipitação, 

os dados de umidade relativa do ar coletados no período noturno neste dia apontaram para uma 

elevação tanto dos valores de umidade quanto dos valores de temperatura do ar (Figura 47). 
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Figura 46: Sequência de cartas sinóticas de 00Z e imagens de satélite GOES16 - canal 13 entre os dias 14 a 

16/01/2019. 

   
14/01/2019 15/01/2019 16/01/2019 

   

Fonte: Marinha do Brasil; CPTEC/INPE (2019). 

Organização: Foli (2019). 
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Figura 47: Gráfico com dados de: Pressão atmosférica ao nível do mar (hPa); Temperatura mínima, média e máxima (°C); 

Umidade relativa do ar (%); Precipitação (mm); Direção dos ventos e sistemas atmosféricos atuantes (mEc: massa 

Equatorial continental) entre os dias 14 a 16 de janeiro de 2019. 

 

Fonte: INMET (2019). 

Organização: Foli (2019). 
 

 

Tabela 12: Velocidade dos ventos nos dias de análise referentes ao mês de janeiro de 2019. 

Velocidade dos Ventos (m/s) 0 0,5 0,9 0,1 2,3 0 0 0,4 0 

Dias e Horários de Coleta 14/01 

10h 

14/01 

16h 

14/01 

22h 

15/01 

10h 

15/01 

16h 

15/01 

22h 

16/01 

10h 

16/01 

16h 

16/01 

22h 

Fonte: INMET (2019). 
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Em síntese, as análises apontaram que, sob a atuação do sistema atmosférico relacionado 

a massa Equatorial continental, a distribuição espaço-temporal dos dados de temperatura do ar 

apresentou-se relacionada ao perfil do modelo clássico de configuração de ilhas de calor 

urbanas indicado por Oke (1978), no qual parte-se da periferia rural, adentrando na cidade, 

passando pelo centro comercial até o lado oposto rural, apontando para temperaturas mais 

amenas nas extremidades do perfil e mais elevadas no setor central, especialmente durante o 

dia (Quadro 07). 

 

Quadro 07: Características da configuração de ilhas de calor urbanas em janeiro de 2019. 

 

DATA 

 

HORÁRIO 

 

SISTEMA 

ATMOSFÉRICO 

 

AMPLITUDE 

TÉRMICA 

 

-T°C 

(BAIRRO) 

 

+T°C 

(BAIRRO) 

 

INTENSIDADE 

14/01/2019 10h00 mEc 9,5°C Tupã Centro Muito Forte 

14/01/2019 16h00 mEc 8,7 Nova Ituiutaba Centro Muito Forte 

14/01/2019 22h00 mEc 2,9°C Carlos D. Leite Nova Ituiutaba Moderada 

15/01/2019 10h00 mEc 7,9°C Tupã Centro Muito Forte 

15/01/2019 16h00 mEc 9,6°C Tupã Canaã Muito Forte 

16/01/2019 22h00 mEc 6,4°C Tupã Maria Vilela Muito Forte 

16/01/2019 10h00 mEc 7,2°C Nova Ituiutaba Centro Muito Forte 

16/01/2019 16h00 mEc 8°C Tupã Guimarães Muito Forte 

16/01/2019 22h00 mEc 4,7°C Tupã Maria Vilela Forte 

Fonte: Trabalho de Campo. Organização: Foli (2020). 

Durante o dia, as menores temperaturas registradas ficaram condicionadas às áreas mais 

externas da cidade, onde a urbanização ainda não está totalmente consolidada, portanto, fatores 

geoambientais relacionados à presença de vegetação e corpos hídricos, e melhor circulação dos 

ventos mostraram-se mais eficientes. Os maiores valores de temperatura concentraram-se na 

área central da cidade, portanto, a influência da estrutura urbana mostrou-se mais influente 

sobre os dados de temperatura do ar do que os fatores morfométricos, que tiveram menor 

influência nos períodos diurno/vespertino. Todavia, em alguns locais, a orientação de vertentes 

aliada aos fatores urbanos mostrou-se bastante expressiva. 

O período noturno apresentou configuração diversa dos outros horários, indicando que 

as porções norte e sul da cidade apresentaram maiores valores de temperatura do ar nos dias 

analisados, em comparação com a área central. Os bairros em que se identificaram áreas mais 

aquecidas, respectivamente o Bairro Nova Ituiutaba e o Bairro Maria Vilela, se encontram em 

áreas periféricas da cidade, contudo, apresentam características urbanísticas, morfométricas e 

geoambientais distintas, exceto pelo fator declividade, entre 3 a 8% nos dois locais. Nesse 
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sentido, infere-se que o fator orientação de vertentes pode ter condicionado o registro de 

maiores temperaturas. 

Nesse sentido, as análises ora apresentadas indicam que, no período do verão de 2019 

foram identificadas variações térmicas que apontam configuração de ilhas de calor urbanas com 

intensidades que perpassaram de moderada a muito forte, especialmente nos horários da manhã 

e da tarde, sendo que, os fatores estruturais urbanos mostraram-se os principais influenciadores 

sobre o comportamento térmico na cidade de Ituiutaba (MG). 

 

4.2. Análise do Período de Inverno: julho de 2019. 

Neste subtópico são apresentados os dados de temperatura do ar e umidade relativa do 

ar, primários e secundários, referentes aos dias 08, 09 e 10 do mês de julho de 2019, em três 

horários: 09h00, 15h00 e 21h00. Os dados de temperatura do ar e umidade relativa do ar 

coletados in situ e as respectivas amplitudes são apresentados em forma de tabelas, de acordo 

com os registros realizados nos transectos móveis e coletados nos pontos fixos.  

Na sequência, são apresentadas as sínteses das variações térmicas registradas no inverno 

do ano de 2019. Os resultados são exibidos na forma de figuras organizadas em formato de 

prancha, de forma que seja possível analisar a evolução das diferenças térmicas entre todos os 

pontos de coleta dos dados. Salienta-se que, em todos os dias analisados no período do inverno 

constatou-se a atuação da massa Polar atlântica (mPa).  

Em relação ao Transecto Móvel 1, no período diurno (09h00) do dia 08 de julho a 

amplitude térmica foi de 2,1°C (Tabela 13). A menor temperatura foi registrada no ponto T1P3, 

que se localiza no Bairro Tupã, próximo ao Parque do Goiabal; apresenta altitude de 623 m, 

declividade entre 3 a 8% e vertente orientada para o Norte (Figura 23). A maior temperatura foi 

registrada no ponto T1P9, localizado no Bairro Setor Norte próximo à Praça dos Trabalhadores, 

em área com uso do solo misto. Apresenta declividade entre 8 a 20%, vertente orientada para o 

Oeste e altitude de 553 m, possui áreas esparsas de vegetação e alto índice de 

impermeabilização, tanto na praça quanto em seu entorno (Figura 27).  

A amplitude higrométrica neste percurso foi de 3% e esteve correlacionada apenas ao 

ponto onde se registrou a menor temperatura, ou seja, a maior umidade foi registrada no ponto 

T1P3. Os menores valores de umidade foram verificados nos pontos T1P5, T1P8 e T1P10. 

Sendo assim, a proximidade com uma densa área de vegetação pode ter favorecido o menor 

registro de temperatura e o maior registro de umidade no ponto T1P3 e, os fatores urbanos 

podem ter influenciado os elementos de temperatura e umidade relativa do ar no ponto T1P9. 
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Tabela 13: Dados de temperatura do ar e umidade relativa do ar às 09h00 – Transecto 1. 

Pontos 
 

Logradouro 
Temperatura (°C) Umidade do Ar (%) 

08/07 09/07 10/07 08/07 09/07 10/07 

 
T1P1 

 
(Bairro Nova Ituiutaba) 

 
20,0 

 
20,7 

 
20,3 

 
45,5 

 
59 

 
55 

 
T1P2 

 
(Bairro Nova Ituiutaba) 

 
20,0 

 
20,4 

 

19,8 

 
45,5 

 

63 

 

56 

 
T1P3 

 
(Bairro Tupã) 

 

19,3 

 

19,5 

 
22,6 

 

46 

 
57 

 
53 

 
T1P4 

 
(Bairro Independência) 

 
20,4 

 
21,3 

 
22,9 

 
44 

 
53 

 
49 

 
T1P5 

 
(Bairro Setor Sul) 

 
21,2 

 
22,5 

 
24,4 

 

43 

 
51 

 

48 

 
T1P6 

 
(Centro) 

 
20,3 

 
23,0 

 
23,3 

 
44 

 

49 

 
49 

 
T1P7 

 
(Centro) 

 
21,0 

 

24,4 

 
23,3 

 
44 

 
52 

 
50 

 

T1P8 

 

(Centro) 

 

20,6 

 

22,6 

 

22,9 
 

43 

 

51 

 

50 

 
T1P9 

 
(Setor Norte) 

 

21,4 

 
23,2 

 
23,6 

 
44 

 
51 

 
49 

 
T1P10 

 
(Setor Norte) 

 
21,3 

 
23,4 

 

23,8 

 

43 

 
61 

 
49 

 
Amplitude termo-

higrométrica 
2,1°C 4,9°C 4,0°C 3% 14°% 8% 

 

 Maior temperatura por horário e transecto  Menor umidade por horário e transecto 

 Menor temperatura por horário e transecto  Maior umidade por horário e transecto 

Organização: Foli (2019). 

 

No dia 09 de julho, no Transecto Móvel 1 a amplitude térmica foi de 4,9°C (Tabela 13), 

variação maior do que aquela identificada no dia 08.  Como no dia anterior, a menor temperatura 

foi registrada no ponto T1P3. Já a maior temperatura foi registrada no ponto T1P7, localizado 

na área central e caracterizado por altas taxas de densidade construtiva, impermeabilização e 

intenso fluxo de veículos; apresenta como características morfométricas altitude de 573 m, 

declividade de 3 a 8% e vertente orientada para o Oeste (Figura 25). Portanto, fatores urbanos, 

associados ao fator orientação de vertentes podem ter contribuído para o aquecimento neste 

ponto. 

A amplitude higrométrica neste dia foi de 14%, bem acima da variação verificada no 

dia 08, e não esteve associada aos pontos onde se registrou a variação térmica. Dessa forma, o 

menor valor de umidade relativa do ar foi registrado no ponto T1P6 (Figura 24), localizado no 

setor central e, o maior valor de umidade foi identificado no ponto T1P2, localizado no Bairro 

Nova Ituiutaba, que conta com a presença de extensos terrenos vagos permeáveis e vegetação 

característica de pastagem (Figura 43), o que pode justificar o maior índice de umidade do ar 

no período da manhã. 
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O dia 10 de julho apresentou o valor de 4,0°C de amplitude térmica no Transecto Móvel 

1 (Tabela 13). A menor temperatura foi registrada no ponto T1P2 e, a maior temperatura foi 

registrada no ponto T1P10, no Bairro Setor Norte. Este último se localiza em área de 

predomínio residencial e totalmente impermeabilizado, com exceção de um canteiro central 

onde se encontram algumas árvores de médio porte. Apresenta declividade entre 8 a 20%, 

altitude de 540 m e vertente orientada para o Noroeste (Figura 44).  

A amplitude higrométrica neste percurso (Tabela 13) foi de 8% e, assim como no 

primeiro dia de coleta de dados, esteve parcialmente associada aos pontos onde se registrou a 

variação térmica. Sendo assim, como no dia anterior, o maior valor de umidade relativa do ar 

foi registrado no ponto T1P2 e, o menor valor de umidade foi identificado no ponto T1P5, no 

Bairro Setor Norte (Figura 22). Nesse sentido, tanto fatores geoambientais, como orientação de 

vertentes, quanto fatores urbanos, como alta impermeabilização, podem ter contribuído para o 

registro dos dados de temperatura e umidade do ar nestes ambientes. 

 

Tabela 14: Dados de temperatura do ar e umidade relativa do ar às 09h00 – Transecto 2. 

Pontos 
 

Logradouro 
Temperatura (°C) Umidade do Ar (%) 

08/07 09/07 10/07 08/07 09/07 10/07 

 
T2P1 

 
(Residencial Drummond) 

 

15,6 

 

18,8 

 
20,8 

 

58 

 

65 

 

57 

 
T2P2 

 
 (Bairro Universitário) 

 
18,5 

 
20,0 

 

20,7 

 
50 

 
61 

 
56 

 
T2P3 

 
(Centro) 

 
21,0 

 
21,9 

 
22,5 

 
45 

 
55,5 

 
52 

 
T2P4 

 
(Bairro Platina)  

 
23,0 

 
21,4 

 
23,3 

 
43 

 
56 

 
52 

 
T2P5 

 
(Bairro Platina) 

 
20,7 

 
22,2 

 
22,2 

 
46 

 
54 

 
53 

 
T2P6 

 
(Bairro Guimarães) 

 
22,7 

 
23,4 

 
22,9 

 
42 

 
52 

 
51,5 

 
T2P7 

 
(Bairro Sol Nascente) 

 

28,3 

 

24,0 

 

24,3 

 

33 

 

50 

 

49 

 
Amplitude termo-

higrométrica 
12,7°C 5,2°C 3,6°C 25% 15% 8% 

 

 Maior temperatura por horário e transecto  Menor umidade por horário e transecto 

 Menor temperatura por horário e transecto  Maior umidade por horário e transecto 

Organização: Foli (2019). 

 

Em relação ao Transecto Móvel 2, no dia 08 de julho a amplitude térmica foi de 12,7°C 

entre os pontos (Tabela 14). A menor temperatura foi registrada no ponto T2P1, que se localiza 

próximo a uma área de pastagem, com a presença de um lago artificial em seu entorno, além de 

se encontrar em uma área bastante impermeabilizada e com a presença de vegetação 
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fragmentada. Como características morfométricas, apresenta declividade entre 8 a 20%, altitude 

de 569 m e vertente orientada para o Sul (Figura 28). 

A maior temperatura neste dia foi registrada no ponto T2P7, localizado no Bairro 

Residencial Sol Nascente, que apresenta uso do solo predominantemente residencial e, apesar 

da proximidade com uma praça de solo permeável, não conta com vegetação arbórea 

expressiva. O relevo no entorno deste ponto apresenta declividade entre 3 a 8%, 569 m de 

altitude e vertente orientada para o Norte (Figura 32). 

A amplitude higrométrica neste trajeto foi de 25% e se mostrou relacionada aos pontos 

onde se registrou a amplitude térmica, pois, o menor índice de umidade foi registrado no ponto 

T2P7 e, o maior índice foi registrado no ponto T2P1. Nesse sentido infere-se que, o fator 

orientação de vertentes pode ter sido o responsável pela temperatura elevada registrada no ponto 

T2P7, e fatores geoambientais, como localização geográfica e presença de corpos hídricos 

favoreceram os menores registros no ponto T2P1 

No dia 09 de julho, no Transecto Móvel 2, o período diurno apresentou amplitude 

térmica de 5,2°C (Tabela 14). Assim como no dia anterior, a maior temperatura neste horário 

foi registrada no ponto T2P7, no Bairro Residencial Sol Nascente, e, a menor temperatura foi 

identificada no ponto T2P1. Em relação a variação higrométrica, a amplitude identificada foi 

da ordem de 15%, e mostrou-se totalmente associada aos pontos onde se verificou a amplitude 

térmica, assim, a menor umidade do ar foi registrada no ponto T2P7 e, a maior umidade foi 

observada no ponto T2P1. 

No dia 10 de julho às 09h00, o Transecto Móvel 2 apresentou amplitude térmica de 

3,6°C entre os pontos de coleta (Tabela 14). Assim como nos dois dias anteriores, a maior 

temperatura foi registrada no ponto T2P7. Já a menor temperatura foi registrada no ponto T2P2, 

que fica localizado na Av. José João Dib, em área de fundo de vale onde encontra-se o Córrego 

São José. Apresenta altitude de 548 m, declividade entre 8 a 20% e vertente orientada para o 

Leste (Figura 40), portanto, as características do relevo exerceram maior influência no registro 

de menor temperatura. A amplitude higrométrica neste dia foi de 8% e esteve parcialmente 

associada aos pontos onde se registrou a amplitude térmica, pois, o menor índice de umidade 

foi registrado no ponto T2P7, contudo, o maior índice foi registrado no ponto T2P1.  

Em relação aos Pontos Fixos (Tabela 15), no dia 08 de julho o local que apresentou a 

menor temperatura intraurbana (11,2°C) foi o ponto PF3. As características do relevo neste 

ponto apresentam declividade entre 3 a 8%, altitude de 602 m e vertente orientada para o Sul. 

Este local se encontra em uma área destinada ao uso residencial no âmbito do programa de 

conjuntos habitacionais Minha Casa, Minha Vida. A maior temperatura foi registrada no ponto 
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PF1, Parque do Goiabal, definido como aquele que melhor representa a vegetação natural no 

ambiente urbano (Figura 33), portanto, verificou-se uma variação térmica de 7,6°C. 

A amplitude higrométrica entre os Pontos Fixos neste dia foi de 21%, e se mostrou 

totalmente relacionada aos pontos onde se registrou a amplitude térmica, sendo assim, o menor 

índice de umidade foi registrado no ponto PF1 e, o maior índice foi registrado no ponto PF3. 

 

Tabela 15: Dados de temperatura do ar e umidade relativa do ar às 09h00 – Pontos Fixos. 

Pontos 
 

Logradouro 
Temperatura (°C) Umidade do Ar (%) 

08/07 09/07 10/07 08/07 09/07 10/07 

 
PF1 

 
(Parque do Goiabal) 

 

18,8 

 
18,7 

 
21 

 

48 

 
64 

 
56 

 
PF2 

 
(Bairro Carlos Dias Leite) 

 
17,7 

 
16,7 

 
16,6 

 
49 

 
70 

 
66 

 
PF3 

 
(Bairro Canaã) 

 

11,2 

 

15,1 

 

15,6 

 

69 

 

75 

 

69 

 
PF4 

 
(Bairro Maria Vilela) 

 
16,6 

 

19,8 

 

22 

 
55 

 

61,5 

 

53 

 
Amplitude termo-

higrométrica 
7,6°C 4,7°C 6,4°C 21% 13,5% 16% 

 

 Maior temperatura por horário e transecto  Menor umidade por horário e transecto 

 Menor temperatura por horário e transecto  Maior umidade por horário e transecto 

Organização: Foli (2019). 

 

Nos dias 09 e 10 de julho observou-se um padrão de variação termo-higrométrica entre 

os Pontos Fixos (Tabela 15). Sendo assim, o ponto PF3 foi o local onde se registrou a menor 

temperatura e o maior índice de umidade relativa do ar. Já o ponto PF4 foi o local em que se 

observou o inverso, ou seja, maiores temperaturas e menores índices de umidade. O ponto PF4 

é caracterizado por intenso fluxo de veículos, áreas impermeabilizadas e vegetação esparsa, o 

relevo apresenta declividade entre 3 a 8%, altitude de 569 m e vertente orientada para o Sul 

(Figura 34). 

A análise diurna (09h00) do período de inverno (Figura 48), referentes aos dados de 

temperatura do ar apresentados nas Tabelas 13, 14 e 15 aponta que, de maneira geral os 

ambientes que apresentaram temperaturas mais amenas foram observados nas áreas mais 

externas da cidade, perpassando pelos setores sudoeste, sudeste, leste, nordeste e norte, 

especialmente onde se localizam os pontos pré-determinados como fixos, ou seja, fora do 

percurso dos transectos.  
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Figura 48: Diferença termo-higrométrica, respectivamente nos dias 08, 09 e 10 de julho de 2019 às 09h00 

   

   

 Fonte: Trabalho de Campo (2019) 

Organização: Foli (2019). 
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Em todos os dias analisados no horário da manhã, o local que apresentou as menores 

temperaturas foi o ponto PF3. Como apontado anteriormente, este local possui uma área 

permeável com a presença de vegetação de baixo porte no quintal da residência onde foi 

instalado o aparelho, sendo assim, estes fatores podem ter contribuído para o registro de baixas 

temperaturas, neste horário no período do inverno. 

Outros locais que merecem destaque neste horário, por apresentarem temperaturas 

baixas em mais de um dia das análises, são os pontos T1P3, PF3 e T2P1, todos estes localizados 

em áreas periféricas nos setores sul, leste e nordeste, respectivamente. Fatores geoambientais, 

tais quais densidade de vegetação, áreas permeáveis e presença de corpos hídricos contribuíram 

para o registro de temperaturas mais amenas, quando comparadas a áreas mais centralizadas, 

além de também apresentarem índices de umidade relativa do ar mais elevados. 

É importante dar destaque ao dia 08 de julho, primeiro dia após a passagem da massa 

Polar atlântica (mPa) pela cidade, em que se observou temperaturas mais frias registradas em 

grande parte do ambiente intraurbano. No setor oeste, onde se localiza o ponto T2P7, 

identificou-se variação térmica de 17,1°C, quando comparado ao ponto onde se registrou a 

menor temperatura (PF3), uma diferença que chamou bastante atenção no primeiro momento. 

Entretanto, verificou-se que em todos os outros dias este local apresentou temperaturas 

elevadas, o que pode ser justificado pelo fator orientação de vertentes, à Norte, direção essa 

mais favorável a incidência solar no Hemisfério Sul.  

Outro local que merece atenção por apresentar temperaturas elevadas em mais de um 

dos dias de análise foi o ponto PF4. 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 observados. 

Nesse sentido, no período do inverno às 09h00 observou-se aquecimento intraurbano 

distribuído entre os setores noroeste, oeste e central (Figura 48). 

Na análise de 15h00 do dia 08 de julho de 2019, em relação ao Transecto Móvel 1 a 

amplitude térmica registrada foi de 5,1°C (Tabela 16). A menor temperatura foi registrada no 

ponto T1P1, localizado em área próxima ao rural, com vegetação característica de pastagem, 

altitude de 640 m, declividade de 3 a 8% e vertente orientada para o Norte (Figura 21). Já a 

maior temperatura neste dia foi registrada no ponto T1P7, localizado na área central, com 

características urbanas que acentuam os valores de temperatura, além de apresentar vertente 

orientada para o Oeste (Figura 25). 
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A amplitude higrométrica neste percurso às 15h00 foi de 8% (Tabela 16) e esteve 

parcialmente correlacionada aos pontos onde se registrou a variação térmica, ou seja, a menor 

umidade foi registrada no ponto T1P6, localizado na área central e, a maior umidade foi 

registrada em dois pontos, T1P1 e T1P4. Nesse sentido, fatores urbanísticos tiveram peso maior 

na observação do menor índice de umidade relativa do ar, enquanto fatores geoambientais, 

como presença de vegetação, podem ter favorecido os maiores valores de umidade. 

 

Tabela 16: Dados de temperatura do ar e umidade relativa do ar às 15h00 – Transecto 1. 

Pontos 
 

Logradouro 
Temperatura (°C) Umidade do Ar (%) 

08/07 09/07 10/07 08/07 09/07 10/07 

 
T1P1 

 
(Bairro Nova Ituiutaba) 

 

28,8 

 

28,7 

 

27,2 

 

30 

 
34 

 

32 

 
T1P2 

 
(Bairro Nova Ituiutaba) 

 
30,0 

 
30,0 

 
27,8 

 
28 

 
33 

 
31 

 
T1P3 

 
(Bairro Tupã) 

 
30,0 

 
30,0 

 
29,4 

 
27 

 

37 

 
29 

 
T1P4 

 
(Bairro Independência) 

 
33,7 

 
30,8 

 
30,6 

 

30 

 
32 

 

26 

 
T1P5 

 
(Bairro Setor Sul) 

 
33,3 

 
31,3 

 
30,0 

 
23 

 
30 

 
28 

 
T1P6 

 
(Centro) 

 
33,8 

 
33,0 

 
30,7 

 

22 

 
28 

 

26 

 
T1P7 

 
(Centro) 

 

33,9 

 

33,4 

 
31,0 

 
23 

 

27 

 

26 

 
T1P8 

 
(Centro) 

 
30,5 

 
30,7 

 
30,2 

 
26 

 
29 

 
27 

 
T1P9 

 
(Setor Norte) 

 
31,5 

 
32,5 

 
30,0 

 
25 

 
29 

 
27 

 
T1P10 

 
(Setor Norte) 

 
32,9 

 
31,6 

 

30,3 

 
25 

 
29 

 

26 

 
Amplitude termo-

higrométrica 
5,1°C 4,7°C 3,1°C 8% 10% 6% 

 

 Maior temperatura por horário e transecto  Menor umidade por horário e transecto 

 Menor temperatura por horário e transecto  Maior umidade por horário e transecto 

Organização: Foli (2019). 

 

Em relação aos valores de temperatura, o dia 09 de julho apresentou o mesmo padrão 

de aquecimento do dia anterior, com variação térmica de 4,7°C entre os pontos T1P1 e T1P7, 

enquanto os valores de umidade relativa do ar mostraram-se apenas parcialmente 

correlacionados, visto que o maior valor foi observado no ponto T1P3 e, o menor valor foi 

registrado no ponto T1P7, apresentando variação higrométrica de 10% entre estes. 

No dia 10 de julho, no Transecto Móvel 1 foi observado que, assim como nos dias 

anteriores, o local que apresentou o menor valor de temperatura foi o ponto T1P1, que se 

encontra mais próximo ao ambiente rural neste percurso, enquanto o ponto T1P10 foi o local 
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em se que se registrou a maior temperatura, ou seja, amplitude térmica de 3,1°C, a menor 

observada dentre os dias analisados. Como exposto anteriormente, o ponto T1P10 apresenta 

características urbanas que favorecem o aquecimento do ar, além de apresentar vertente 

orientada para o Noroeste, fatores que, em conjunto, justificam a temperatura mais elevada. 

A amplitude higrométrica de 6% (Tabela 16) mostrou-se associada ao padrão térmico 

observado neste dia, ou seja, a maior umidade foi registrada no ponto T1P1 e, o menor índice 

de umidade foi observado no ponto T1P10. Entretanto, outros pontos apresentaram baixos 

índices de umidade, tais quais o T1P4, T1P6 e T1P7. Importante destacar, ainda, que em todos 

os dias de análise às 15h00 neste percurso observou-se valores menores que 30% de umidade, 

abaixo dos valores recomendados pela OMS. 

As análises de 15h00 referentes ao Transecto Móvel 2 apontaram que, no dia 08 de julho 

a variação térmica registrada foi de 4,4°C (Tabela 17). A menor temperatura foi registrada no 

ponto T2P7, localizado no Bairro Sol Nascente (Figura 32) e, a maior temperatura, no ponto 

T2P6, no Bairro Guimarães (Figura 31). A junção de fatores como localização próxima a 

terreno vago, com solo exposto e ausência de vegetação, e vertente orientada a Noroeste pode 

ter influenciado o valor de temperatura registrada no ponto T2P6.  

 

Tabela 17: Dados de temperatura do ar e umidade relativa do ar às 15h00 – Transecto 2. 

Pontos 
 

Logradouro 
Temperatura (°C) Umidade do Ar (%) 

08/07 09/07 10/07 08/07 09/07 10/07 

 
T2P1 

 
(Residencial Drummond) 

 
32,6 

 
32,7 

 

28,8 

 

28 

 

31 

 

29,5 

 
T2P2 

 
 (Bairro Universitário) 

 
34,0 

 
32,2 

 
31,5 

 
23 

 
30 

 
27 

 
T2P3 

 
(Centro) 

 
34,2 

 
32,8 

 

32,8 

 
24 

 

28,5 

 
26 

 
T2P4 

 
(Bairro Platina)  

 
36,5 

 

32,0 

 
32,4 

 
23 

 

31 

 
26 

 
T2P5 

 
(Bairro Platina) 

 
36,3 

 
32,7 

 
31,9 

 

21 

 
29 

 

25,5 

 
T2P6 

 
(Bairro Guimarães) 

 

36,9 

 

34,3 

 
32,3 

 

21 

 
27 

 
26,5 

 
T2P7 

 
(Bairro Sol Nascente) 

 

32,5 

 
32,7 

 
31,8 

 
25 

 
29 

 

25,5 

 
Amplitude termo-

higrométrica 
4,4°C 2,3°C 4,0°C 7% 2,5% 4% 

 

 Maior temperatura por horário e transecto  Menor umidade por horário e transecto 

 Menor temperatura por horário e transecto  Maior umidade por horário e transecto 

Organização: Foli (2019). 
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Identificou-se amplitude higrométrica de 7% neste dia, sendo que, a menor umidade foi 

medida nos pontos T2P5 e T2P6, correlacionando-se aos dados de maior temperatura. A maior 

umidade foi registrada no ponto T2P1, o que pode ser justificada pela presença de corpo hídrico 

em suas proximidades (Figura 28). 

No dia 09 de julho foi constatada amplitude térmica de 2,3°C, variação abaixo do valor 

observado no dia 08, no Transecto Móvel 2 (Tabela 17). Como no dia anterior, a maior 

temperatura foi registrada no ponto T2P6, enquanto a menor temperatura foi registrada no ponto 

T2P4. Os dados de umidade relativa do ar apontaram variação de apenas 2,5%, e mostraram-se 

correlacionados parcialmente aos dados de temperatura, de forma que o menor índice de 

umidade foi verificado no ponto T2P3, localizado na área central (Figura 29) e, o maior valor 

foi registrado nos pontos T2P1 e T2P4. O ponto T2P4 fica localizado no Bairro Platina, às 

margens do Córrego Pirapitinga, sendo assim, infere-se que os fatores morfométricos 

contribuíram nos registros observados neste ponto (Figura 39). 

No dia 10 de julho verificou-se amplitude térmica de 4,0°C (Tabela 17), sendo que, a 

menor temperatura foi registrada no ponto T2P1, enquanto a maior temperatura foi registrada 

no ponto T2P3. O ponto T2P3 fica localizado na área central da cidade, apresenta intenso fluxo 

de veículos e pessoas, altas taxas de impermeabilização, declividade entre 8 a 20%, altitude de 

576 m e vertente orientada para o Noroeste (Figura 29), ou seja, a combinação entre fatores 

urbanos e direção de vertentes pode ter influenciado o aquecimento do ar neste ambiente. 

É importante salientar que, como nos dois dias anteriores, no dia 10 de julho de 2019 o 

maior índice de umidade relativa do ar, no período da tarde, foi registrado no ponto T2P1, muito 

provavelmente devido à proximidade com o Lago Drummond. Sendo assim, a amplitude 

higrométrica neste dia foi de 4%, onde o maior valor foi registrado no ponto T2P1 e, o menor 

valor foi identificado nos pontos T2P5 e T2P7, ou seja, sem relação com o dado de maior 

temperatura do ar, que foi registrado no ponto T2P3. 

Em relação aos Pontos Fixos (Tabela 18), no dia 08 de julho constatou-se variação 

térmica de 3,8°C, onde a menor temperatura foi registrada no ponto PF2, localizado em área de 

predomínio residencial e, a maior temperatura foi observada no ponto PF4. A amplitude 

higrométrica foi de 3%, e mostrou-se correlacionada aos dados de temperatura do ar. 

Nos dias subsequentes observou-se padrão termo-higrométrico verificado entre os 

pontos PF1 e PF3 (Tabela 18). Como exposto anteriormente, o ponto PF1 foi definido como 

exemplo de vegetação natural no ambiente urbano, sendo assim, suas características 

vegetacionais contribuíram para o registro de temperaturas mais amenas e umidade relativa do 

ar mais elevada do que em outros pontos, no período da tarde. O ponto PF3 fica localizado no 
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Bairro Canaã, local que, no período da manhã, apresentou as menores temperaturas em todos 

os dias de coleta dos dados no período do inverno. No período da tarde, este ponto recebe maior 

incidência solar, o que poderia justificar a elevação da temperatura do ar. 

 

Tabela 18: Dados de temperatura do ar e umidade relativa do ar às 15h00 – Pontos Fixos. 

Pontos 
 

Logradouro 
Temperatura (°C) Umidade do Ar (%) 

08/07 09/07 10/07 08/07 09/07 10/07 

 
PF1 

 
(Parque do Goiabal) 

 
30,8 

 

28,3 

 

29,9 

 

28 

 

35 

 

32 

 
PF2 

 
(Bairro Carlos Dias Leite) 

 

29,9 

 
32,1 

 
30,6 

 

28 

 
28 

 
26 

 
PF3 

 
(Bairro Canaã) 

 
33,1 

 

35,1 

 

33,4 

 

25 

 

25 

 

24 

 
PF4 

 
(Bairro Maria Vilela) 

 

33,7 

 
32,6 

 
31,5 

 

25 

 
28,5 

 
26 

 
Amplitude termo-

higrométrica 
3,8°C 6,8°C 3,5°C 3% 10% 8% 

 

 Maior temperatura por horário e transecto  Menor umidade por horário e transecto 

 Menor temperatura por horário e transecto  Maior umidade por horário e transecto 

Organização: Foli (2019). 

 

Sendo assim, no dia 09 de julho constatou-se amplitude térmica de 6,8°C e, no dia 10 

de julho, variação térmica de 3,5°C. A amplitude higrométrica apresentou variação de 10% no 

dia 09, e 8% no dia 10 de julho. 

A análise vespertina (15h00) do período de inverno (Figura 49), referentes aos dados de 

temperatura do ar apresentados nas Tabelas 16, 17 e 18 aponta que, de maneira geral observou-

se determinado padrão espacial da temperatura e da umidade do ar, tanto na identificação das 

áreas mais aquecidas, quanto daquelas onde as temperaturas registradas foram mais baixas.  

As maiores variações térmicas foram evidenciadas nos setores leste, central e oeste, em 

pontos de coleta que se caracterizam por seu uso voltado à presença de moradias em conjuntos 

habitacionais e, também, em pontos caracterizados por densa impermeabilização e ausência de 

vegetação. Os locais mais representativos dessa análise correspondem: aos pontos T1P7 e 

T1P10, ambos no Transecto Móvel 1; T2P3 e T2P6, ambos no percurso do Transecto Móvel 2; 

e pontos PF3 e PF4, localizados fora das rotas dos transectos. 
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Figura 49: Diferença termo-higrométrica, respectivamente nos dias 08, 09 e 10 de julho de 2019 às 15h00. 

   

   

 Fonte: Trabalho de Campo (2019) 

Organização: Foli (2019). 
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Em relação às áreas de menor aquecimento evidenciou-se padrão espacial diverso do 

que foi observado no período da manhã. Os locais onde se registraram as menores temperaturas 

foram os pontos T1P1 e PF1, ambos representativos do ambiente rural. Fatores geoambientais, 

tais quais densidade de vegetação e áreas permeáveis contribuíram para o registro de 

temperaturas mais amenas, quando comparadas a áreas mais centralizadas 

 Outros locais que apresentaram baixas temperaturas quando comparados aos demais 

foram os pontos T2P1 e T2P4, ambos caracterizados pela presença de corpos hídricos que 

podem ter favorecido um ambiente mais ameno, e os pontos T2P7 e PF2. 

Nesse sentido, no período do inverno às 15h00 observou-se aquecimento intraurbano 

distribuído mais uniformemente entre os setores leste, oeste e central (Figura 49). 

Na análise do horário noturno (21h00) do período de inverno (Tabela 19), observou-se 

queda nos valores de amplitude térmica, quando comparadas as que foram identificadas nos 

períodos de 09h00 e 15h00 (Tabelas 17 e 18). 

 

Tabela 19: Dados de temperatura do ar e umidade relativa do ar às 21h00 – Transecto 1. 

Pontos 
 

Logradouro 
Temperatura (°C) Umidade do Ar (%) 

08/07 09/07 10/07 08/07 09/07 10/07 

 
T1P1 

 
(Bairro Nova Ituiutaba) 

 

21,2 

 
22,0 

 
20,0 

 

48 

 

47 

 

48 

 
T1P2 

 
(Bairro Nova Ituiutaba) 

 
21,0 

 

22,3 

 
19,7 

 
49 

 
48 

 
49 

 
T1P3 

 
(Bairro Tupã) 

 
19,2 

 
21,8 

 

18,3 

 
61 

 
53 

 

59 

 
T1P4 

 
(Bairro Independência) 

 
19,8 

 

21,0 

 
19,6 

 
55 

 
52 

 
51 

 
T1P5 

 
(Bairro Setor Sul) 

 
20,4 

 
21,7 

 
20,2 

 
54 

 
52 

 
49 

 
T1P6 

 
(Centro) 

 
20,8 

 
22,0 

 
20,8 

 
54 

 
51 

 

48 

 
T1P7 

 
(Centro) 

 
21,0 

 
22,0 

 

20,9 

 
54 

 
52 

 
49 

 
T1P8 

 
(Centro) 

 
21,0 

 
21,6 

 
20,3 

 
56 

 
55 

 
54 

 
T1P9 

 
(Setor Norte) 

 
20,5 

 
21,5 

 
20,0 

 
58 

 
56 

 

59 

 
T1P10 

 
(Setor Norte) 

 

18,8 

 
21,2 

 
19,5 

 

62 

 

60 

 

59 

 
Amplitude termo-

higrométrica 
2,4°C 1,3°C 2,6°C 14% 13% 11% 

 

 Maior temperatura por horário e transecto  Menor umidade por horário e transecto 

 Menor temperatura por horário e transecto  Maior umidade por horário e transecto 

Organização: Foli (2019). 
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No dia 08 de julho de 2019, em relação ao Transecto Móvel 1 a amplitude térmica 

registrada no período noturno foi de 2,4°C (Tabela 19). Assim como no período do verão, ao 

contrário do que foi observado nos outros horários, a maior temperatura foi registrada em local 

mais próximo à área rural, neste dia no ponto T1P1, o que sugere maior influência do fator 

orientação de vertentes, visto que apresenta direção à Norte (Figura 21).  

A menor temperatura foi registrada no ponto T1P10, localizado no Bairro Setor Norte 

em uma área de predomínio residencial. Infere-se que suas características morfométricas, como 

declividade (entre 8 a 20%) e altitude (540 m) propiciaram a queda de temperatura neste 

ambiente (Figura 44).  Em relação a amplitude higrométrica, evidenciou-se variação de 14% 

entre os pontos, e estes se mostraram relacionados aos dados de temperatura do ar. 

Mantendo o padrão de aquecimento verificado no dia anterior, no dia 09 de julho a maior 

temperatura foi registrada em área próxima ao ambiente rural, no ponto T1P2, localizado no 

Bairro Nova Ituiutaba que, assim como o ponto T1P1, apresenta vertente mais favorável a 

incidência solar no Hemisfério Sul, neste caso, à Oeste. A menor temperatura foi registrada no 

ponto T1P4, que apresenta vegetação arbórea de porte médio em seu entorno, fator que pode 

ter favorecido o registro desse valor, neste horário. Sendo assim, verificou-se amplitude térmica 

de 1,3°C entre os pontos (Tabela 19). 

A amplitude higrométrica no período noturno do dia 09 de julho foi de 13%, e não se 

mostrou correlacionada aos dados de maior e menor temperatura registrados neste percurso, 

todavia, foram verificados maior e menor índice de umidade relativa do ar nos mesmos locais 

do dia anterior, ou seja, pontos T1P1 e T1P10. 

O padrão de aquecimento no dia 10 de julho (Tabela 19) mostrou-se diferente do que 

foi observado nos dias anteriores, pois, a área de maior aquecimento foi identificada no setor 

central, no ponto T1P7, localizado na área central e caracterizado por altas taxas de densidade 

construtiva, impermeabilização e intenso fluxo de veículos (Figura 25). A menor temperatura 

foi registrada no ponto T1P3, no Bairro Tupã próximo ao Parque do Goiabal, dessa forma, 

infere-se que a proximidade com uma área vegetacional de porte considerável pode ter 

contribuído para a queda de temperatura neste ambiente. Sendo assim, constatou-se amplitude 

térmica de 2,6°C.  

Em relação aos dados de umidade relativa do ar, observou-se apenas parcialmente uma 

correlação com os dados de temperatura, visto que os menores índices foram observados nos 

pontos T1P1 e T1P6 e, os maiores índices foram verificados nos pontos T1P3, T1P9 e T1P10, 

apresentando amplitude higrométrica de 11% (Tabela 19). 
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A análise dos dados do Transecto Móvel 2 no período noturno explicita dados 

interessantes (Tabela 20). Além de apresentar valores de amplitude térmica maiores do que os 

que foram verificados no transecto móvel 1, também se observou queda nas mínimas de 

temperatura, em comparação com o outro percurso. Em relação aos dados de umidade relativa 

do ar, em todos os dias evidenciou-se os maiores índices no ponto T2P4, onde encontra-se o 

Córrego Pirapitinga. 

 Sendo assim, no dia 08 de julho constatou-se variação térmica de 3,8°C (Tabela 20), 

onde a menor temperatura foi registrada no ponto T2P7, no Bairro Residencial Sol Nascente e, 

a maior temperatura foi medida no ponto T2P1, Bairro Residencial Drummond. Ambos os 

pontos se encontram nas extremidades deste percurso. 

 

Tabela 20: Dados de temperatura do ar e umidade relativa do ar às 21h00 – Transecto 2. 

Pontos 
 

Logradouro 
Temperatura (°C) Umidade do Ar (%) 

08/07 09/07 10/07 08/07 09/07 10/07 

 
T2P1 

 
(Residencial Drummond) 

 

21,1 

 

18,0 

 
17,9 

 

56 

 
70 

 
61 

 
T2P2 

 
 (Bairro Universitário) 

 
18,6 

 
19,9 

 
18,2 

 
65 

 
63 

 
61 

 
T2P3 

 
(Centro) 

 
18,6 

 

21,0 

 
19,0 

 
64 

 

57 

 
56 

 
T2P4 

 
(Bairro Platina)  

 
17,8 

 
18,3 

 
17,9 

 

72 

 

71 

 

67 

 
T2P5 

 
(Bairro Platina) 

 
18,4 

 
20,4 

 
19,4 

 
63 

 
59 

 
56 

 
T2P6 

 
(Bairro Guimarães) 

 
18,4 

 
20,6 

 

19,7 

 
60 

 

57 

 

53 

 
T2P7 

 
(Bairro Sol Nascente) 

 

17,3 

 
19,1 

 

16,8 

 
66 

 
65 

 
66,5 

 
Amplitude termo-

higrométrica 
3,8°C 3,0°C 2,9°C 16% 14% 14% 

 

 Maior temperatura por horário e transecto  Menor umidade por horário e transecto 

 Menor temperatura por horário e transecto  Maior umidade por horário e transecto 

Organização: Foli (2019). 

 

 A amplitude higrométrica neste dia foi de 16% e não se mostrou totalmente associada 

aos valores de temperatura, visto que, o menor índice foi registrado no ponto T2P1, contudo, o 

menor índice de umidade foi registrado no ponto T2P4, ponto localizado às margens do Córrego 

Pirapitinga. Portanto, a proximidade com o corpo hídrico favoreceu o alto valor de umidade 

identificado. 

 No dia 09 de julho observou-se uma inversão em relação aos locais do registro de 

temperaturas pois, ao contrário do dia anterior, a menor temperatura foi identificada no ponto 
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T2P1, que se localiza próximo de um corpo hídrico (Lago Drummond). A maior temperatura 

foi registrada no ponto T2P3, localizado na área central, onde a presença de fatores urbanos se 

mostra mais propícia ao armazenamento de energia acumulado durante o dia. Neste dia, 

constatou-se amplitude térmica de 3,0°C (Tabela 20). A amplitude higrométrica foi de 14%, 

mostrando-se parcialmente correlacionada aos dados de temperatura do ar, pois os menores 

índices foram registrados nos pontos T2P3 e T2P6, enquanto o maior valor de umidade foi 

registrado no ponto T2P4.  

 No último dia das análises do período noturno, no Transecto Móvel 2 identificou-se 

variação térmica de 2,9°C (Tabela 20). Assim como no dia 08 de julho, a menor temperatura 

foi registrada no ponto T2P7, dessa forma, infere-se que, por se encontrar em ambiente mais 

externo ao urbano, o fator direção/circulação de ventos pode ter favorecido o registro de menor 

temperatura. Já o maior valor de temperatura foi registrado no ponto T2P6, localizado no Bairro 

Guimarães. Neste ponto, o fator orientação de vertentes (Noroeste) pode ter sido o mais 

relevante no registro dos dados de temperatura. 

A amplitude higrométrica no dia 10 de julho foi de 14%, evidenciando apenas 

parcialmente correlação com os dados de temperatura do ar, pois os menores índices foram 

registrados no ponto T2P6, enquanto o maior índice, como exposto anteriormente, foi registrado 

no ponto T2P4.  

 

Tabela 21: Dados de temperatura do ar e umidade relativa do ar às 21h00 – Pontos Fixos. 

Pontos 
 

Logradouro 
Temperatura (°C) Umidade do Ar (%) 

08/07 09/07 10/07 08/07 09/07 10/07 

 
PF1 

 
(Parque do Goiabal) 

 
19 

 

21,3 

 
17,8 

 

62 

 
57 

 

68 

 
PF2 

 
(Bairro Carlos Dias Leite) 

 

18,1 

 

18,5 

 
17,9 

 
55 

 
55 

 

47 

 

PF3 

 

(Bairro Canaã) 

 

18,2 

 

19,4 
 

17,6 

 

53 

 

53 

 

52 

 
PF4 

 
(Bairro Maria Vilela) 

 

19,8 

 
19,9 

 

19,5 

 
61 

 

62 

 
56 

 
Amplitude termo-

higrométrica 
1,7°C 2,8°C 1,9°C 9% 9% 21% 

 

 Maior temperatura por horário e transecto  Menor umidade por horário e transecto 

 Menor temperatura por horário e transecto  Maior umidade por horário e transecto 

Organização: Foli (2019). 

 

Em relação aos Pontos Fixos (Tabela 21), no dia 08 de janeiro constatou-se amplitude 

térmica de 1,7°C. O local que apresentou a menor temperatura intraurbana foi o ponto PF2, 
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localizado no Bairro Carlos Dias Leite em área com predomínio residencial, enquanto a maior 

temperatura foi identificada no ponto PF4, no Bairro Maria Vilela, local caracterizado por 

intenso fluxo de veículos e altas taxas de impermeabilidade, que favorecem o acúmulo de 

energia no ambiente. A amplitude higrométrica de 9% não se mostrou relacionada aos dados 

de temperatura do ar, pois o menor índice foi registrado no ponto PF3 e, o maior índice foi 

evidenciado no ponto PF1 localizado no Parque do Goiabal, muito provavelmente devido a 

influência da vegetação em seu entorno. 

No dia 09 de julho foi observada variação térmica de 2,8°C e, assim como no dia 

anterior, a menor temperatura foi registrada no ponto PF2. Infere-se que, devido a sua 

localização geográfica, o fator direção/velocidade dos ventos pode ter sido o mais influente nos 

registros coletados. Já o registro de maior temperatura foi identificado no ponto PF1, onde se 

encontra o Parque do Goiabal, sugerindo a ocorrência de inversão térmica neste ponto. 

No último dia das análises do período noturno, 10 de julho de 2019, constatou-se 

amplitude térmica de 1,9°C entre os Pontos Fixos (Tabela 21). Assim como verificado no dia 

08, o maior registro de temperatura foi identificado no ponto PF4. Já o menor valor foi 

registrado no ponto PF3, localizado no Bairro Canaã. Faz-se importante destacar que, no 

período da manhã, este foi o local que apresentou os menores valores de temperatura. 

Em relação a amplitude higrométrica, verificou-se variação de 21%, a maior dentre 

todos os dias analisados e, assim como nos dias anteriores, não se mostrou correlacionada aos 

dados de temperatura. Dessa forma, o maior índice de umidade foi registrado no ponto PF1 e, 

o menor índice, no ponto PF2. 

Como exposto na análise dos dados coletados na estação do verão, a análise do horário 

noturno (21h00) na estação do inverno (Figura 50), referentes aos dados de temperatura do ar 

apresentados nas Tabelas 19, 20 e 21 indicou queda nos valores de variação térmica, quando 

comparadas as que foram identificadas nos períodos da manhã e tarde (09h00 e 15h00). Isso se 

deve ao fato de que, após o pôr-do-sol, as áreas construídas passam a perder energia 

gradativamente, e os valores registrados passam a evidenciar temperaturas mais amenas. Ao 

contrário do que foi observado nos outros horários, o período noturno apontou para queda nos 

valores dos pontos que registraram temperaturas elevadas durante o dia, sugerindo a ocorrência 

do processo de inversão térmica, fenômeno natural muito comum nesta época do ano. 
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Figura 50: Diferença termo-higrométrica, respectivamente nos dias 08, 09 e 10 de julho de 2019 às 21h00 

   

   

 Fonte: Trabalho de Campo (2019) 

Organização: Foli (2019). 
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De maneira geral, as áreas de maior aquecimento foram evidenciadas nos setores sul e 

central (Figura 50). Os bairros do setor sul apresentam uso do solo misto, em área urbana não 

totalmente consolidada, com manchas de vegetação do tipo pastagem e vertentes mais 

suscetíveis a incidência solar, portanto, infere-se que a união destes fatores pode ter causado o 

fenômeno de inversão térmica, ocasionado maiores temperaturas nesses ambientes. Os bairros 

do setor central são caracterizados por alta densidade de construções e intensa 

impermeabilização, fatores urbanos que favorecem o acúmulo de energia nesses ambientes. 

Sendo assim, os locais mais representativos dessa análise correspondem: aos pontos 

T1P1, TIP2 e T1P7, no Transecto Móvel 1, e T2P3, no percurso do Transecto Móvel 2. Outro 

ponto que merece destaque é o ponto PF4, localizado no setor norte, no Bairro Maria Vilela. 

Em relação às áreas de menor aquecimento não foi possível evidenciar um padrão 

consistente. Todavia, dois pontos merecem destaque por registrarem os menores valores de 

temperatura em mais de um dia de análises, os quais são os pontos T2P7 e PF2, respectivamente 

localizados nos setores noroeste e sudoeste. Nesse sentido, infere-se que o fator 

direção/velocidade dos ventos foi o principal responsável pelo registro das menores 

temperaturas. Também se faz necessário destacar a relevância do ponto T2P4 nas análises, 

devido a influência do Córrego Pirapitinga no registro de temperaturas mais amenas neste local.  

Em relação a espacialização dos dados de umidade relativa do ar, é importante notar 

como os fatores geoambientais, tais como presença de corpos hídricos e densidade de vegetação 

são extremamente importantes para que se alcance bons índices higrométricos, sobretudo no 

período do inverno. Os locais mais representativos dessa análise foram os pontos PF1, T1P3, 

T2P2 e T2P4. 

Para o embasamento dessas análises, fez-se necessário compreender a atuação dos 

sistemas atmosféricos durante o período. Na carta sinótica do dia 08 de julho de 2019 observou-

se um centro de alta pressão com isóbara de 1032 hPa, localizado entre aproximadamente 21 a 

29°S a 43 a 52°W (Figura 51). A interpretação da dinâmica atmosférica por meio das cartas 

sinóticas e imagens de satélite associada à análise dos gráficos de análise rítmica indicou 

sistema de alta pressão atmosférica neste dia, nos três horários de análise, ou seja, 959,3 hPa de 

manhã, 959,9 hPa à tarde e 957,4 hPa no período noturno (Figura 52).  

 De posse dos dados de temperatura e umidade do ar, constatou-se a atuação da mPa 

(massa Polar atlântica), pois, a análise sinótica dos dias anteriores (06 e 07 de julho) indicou a 

passagem de uma frente fria associada a esta massa, acarretando temperaturas mínimas recordes 

no município, conforme apontaram os dados da Estação Automática Oficial do Inmet, na qual 

foi registrada valor de temperatura de -1,1°C no dia 07 de julho de 2019. 
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A análise sinótica do dia 09 de julho de 2019 apontou para a atuação de um amplo 

anticiclone sob o nível de 500 hPa, circulação que contribui para movimentos descendentes que 

dificultam a formação de nebulosidade significativa, corroborando a atuação da mPa. Também 

foi observado, na carta de superfície da 00Z, um anticiclone pós-frontal com valor de 1024 hPa, 

entre aproximadamente 28°S a 45°W, tomando características subtropicais (Figura 51).  

 

Figura 51: Sequência de cartas sinóticas de 00Z e imagens de satélite GOES16 - canal 13 entre os dias 08 a 

10/07/2019. 

   
08/07/2019 09/07/2019 10/07/2019 

   

Fonte: Marinha do Brasil; CPTEC/INPE (2019). 

Organização: Foli (2019). 
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Figura 52: Gráfico com dados de: Pressão atmosférica ao nível do mar (hPa); Temperatura mínima, média e máxima (°C); 

Umidade relativa do ar (%); Precipitação (mm); Direção dos ventos e sistemas atmosféricos atuantes (mEc: massa 

Equatorial continental) entre os dias 08 a 10 de julho de 2019. 

 

Fonte: INMET (2019). 

Organização: Foli (2019). 
 

Tabela 22: Velocidade dos ventos nos dias e horários de coleta dos dados em julho de 2019. 

Velocidade dos Ventos (m/s) 0 1,7 1,2 0 2,5 0,3 0,1 3,1 2,1 

Dias e Horários de Coleta 08/07 

09h 

08/07 

15h 

08/07 

21h 

09/07 

09h 

09/07 

15h 

09/07 

21h 

10/07 

09h 

10/07 

15h 

10/07 

21h 

Fonte: INMET (2019). 
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A análise do gráfico de análise rítmica indicou alta pressão atmosférica nos três horários 

de análise, ou seja, 959,5 hPa às 09h00, 960,3 hPa às 15h00 e 958,2 hPa às 21h00, o que leva a 

interpretação de que a massa Polar atlântica (mPa) manteve-se atuando.  

No dia 10 de julho de 2019 a análise sinótica indicou a continuidade dos sistemas 

atmosféricos atuantes no dia anterior, ou seja, o predomínio do escoamento anticiclônico sobre 

grande parte do continente, como reflexo da atuação da alta pressão visualizada nas cartas de 

superfície (Figura 51). Essa circulação contribui para movimentos descendentes que dificultam 

a formação de nebulosidade significativa, o que, consequentemente, contribui para a 

diminuição dos índices de umidade relativa do ar no período da tarde. 

A análise do gráfico de análise rítmica indicou ligeira queda nos dados de pressão 

atmosférica nos três horários de análise, ou seja, 959,1 hPa às 09h00, 959,2 hPa às 15h00 e 

956,8 hPa às 21h00, contudo, a análise das imagens e cartas levou à interpretação de que a 

massa Polar atlântica (mPa) manteve-se atuando (Figura 52). 

Em síntese, as análises apontaram a preponderância da atuação do sistema atmosférico 

relacionado à massa Polar atlântica, transformando-se, no decorrer dos dias, em massa Polar 

atlântica envelhecida, entremeada pela influência do sistema atmosférico associada à massa 

Tropical atlântica. A distribuição espaço-temporal dos dados de temperatura do ar não 

apresentou padrão definido (Quadro 08). 

 

Quadro 08: Características da configuração de ilhas de calor urbanas em julho de 2019. 

 

DATA 

 

HORÁRIO 

 

SISTEMA 

ATMOSFÉRICO 

 

VARIAÇÃO 

TÉRMICA 

  

-T°C 

(BAIRRO) 

 

+T°C 

 (BAIRRO) 

 

INTENSIDADE 

08/07/2019 09h00 mPa 17,1°C Canaã Sol Nascente Muito forte 

08/07/2019 15h00 mPa 8,1°C Nova Ituiutaba Guimarães Muito forte 

08/07/2019 21h00 mPa 3,9°C Sol Nascente Nova Ituiutaba Moderada 

09/07/2019 09h00 mPa 9,3°C Canaã Centro Muito forte 

09/07/2019 15h00 mPa 6,8°C Tupã Canaã Muito forte 

09/07/2019 21h00 mPa 4,3°C Drummond Nova Ituiutaba Forte 

10/07/2019 09h00 mPa 8,8°C Canaã Setor Sul Muito forte 

10/07/2019 15h00 mPa 6,2°C Nova Ituiutaba Canaã Muito forte 

10/07/2019 21h00 mPa 4,1°C Sol Nascente Centro Forte 

Fonte: Trabalho de Campo. Organização: Foli (2020). 

 

Assim como no mês de janeiro de 2019, as menores temperaturas registradas no mês de 

julho de 2019 foram, todas elas, identificadas em áreas periféricas da cidade. No período da 
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manhã o Bairro Canaã, localizado na porção leste da cidade em área residencial de conjuntos 

habitacionais, destacou-se em todos os dias analisados como o local mais ameno. 

No período da tarde ressalta-se que, os menores valores de temperatura foram 

registrados nos bairros localizados na porção sul da cidade, respectivamente no Bairro Nova 

Ituiutaba e no Bairro Tupã, ambos bairros com predominância de uso residencial localizados 

em área periférica de urbanização recente. Já no período noturno, os pontos representativos das 

extremidades do Transecto Móvel 2 apontaram os menores valores de temperatura do ar, 

intercalando-se durante os dias analisados entre o Bairro Residencial Drummond, localizado na 

porção leste/nordeste, e entre o Bairro Residencial Sol Nascente, localizado na porção 

oeste/sudoeste da cidade. 

Nesse sentido, fatores ambientais tais quais presença de vegetação, proximidade com a 

zona rural, presença de corpos hídricos e permeabilidade do terreno mostraram-se relevantes 

em relação ao registro dos menores valores de temperatura do ar no período do inverno de 2019, 

indicando menor influência dos aspectos morfométricos e urbanos na variação térmica. 

Como apontado anteriormente, não foi possível estabelecer padrão espaço-temporal em 

relação à distribuição dos maiores valores de temperatura do ar registrado no mês de julho de 

2019, pois cada dia e horário indicou um local diferente na identificação da variação térmica. 

Entretanto, de maneira geral, os bairros mais evidenciados nas análises, tais quais o Centro, que 

aparece em quatro das medidas registradas, o Bairro Guimarães, que aparece em duas das 

medidas registradas, bem como o Setor Sul, Bairro Platina e Bairro Universitário (Quadro 08) 

apresentam características urbanísticas que favorecem o registro de altos valores de temperatura 

do ar. 

Sendo assim, as análises ora apresentadas indicam que, no período do inverno de 2019 

foram identificadas variações térmicas que apontam configuração de ilhas de calor urbanas de 

intensidades que perpassam de moderada a muito forte, não sendo viável, contudo, 

correlacionar quais os fatores se mostraram mais relevantes em relação ao comportamento 

térmico na cidade de Ituiutaba (MG). Entretanto, as porções noroeste/sudoeste da cidade foram 

as que mais evidenciaram altos valores de temperatura do ar, nos dias analisados, possivelmente 

devido a influência da direção e velocidade dos ventos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Esta dissertação priorizou a análise da influência dos fatores geoambientais, tais quais 

altitude, declividade, orientação das vertentes, uso e ocupação do solo e vegetação, bem como 

a influência de fatores estruturais urbanos, tais quais impermeabilização, espaços livres, fluxo 

de veículos e densidade de construções nas variações climáticas na área urbana de Ituiutaba 

(MG), considerando sua estrutura termo-higrométrica no ano de 2019. 

Atualmente Ituiutaba é considerada uma cidade de porte médio em acelerado processo 

de expansão urbana. Inicialmente, essa ocupação ocorreu em um momento em que, as questões 

ambientais e climáticas não eram consideradas no planejamento e ordenamento do espaço 

urbano. Ao longo do processo de seu crescimento, mesmo de posse do conhecimento sobre os 

impactos da expansão urbana para o clima das cidades e, ainda, mediante leis ambientais mais 

rigorosas, Ituiutaba cresceu sem a devida consideração por tais aspectos. Nesse sentido, como 

a maioria dos sítios urbanos brasileiros, Ituiutaba já apresenta problemas ambientais 

decorrentes de uma despreocupação por parte dos gestores públicos.  

Dessa forma, voltamos ao início da pesquisa a fim de responder aos questionamentos 

levantados, tratando das respostas encontradas no decorrer de seu desenvolvimento. O primeiro 

questionamento fundou-se em compreender se Ituiutaba, cidade de porte médio, seria capaz de 

produzir divergências relevantes no comportamento termo-higrométrico entre diferentes 

ambientes urbanos. 

 De posse das análises, a resposta para este questionamento se mostrou positiva, haja 

visto que, no período de verão as variações térmicas intraurbanas indicaram divergências da 

ordem de até 9,6°C e, as variações higrométricas, da ordem de até 38%. No período de inverno, 

as variações térmicas atingiram divergências relevantes da ordem de até 17,1°C e, as variações 

higrométricas indicaram divergência de até 25%. 

O segundo questionamento tratou de compreender qual a influência da morfologia do 

sítio urbano na configuração climática urbana. De maneira geral, os aspectos morfométricos 

tiveram menor expressividade nas variações climáticas intraurbanas em detrimento dos fatores 

urbanísticos. Todavia, os fatores orientação de vertentes e altitude tiveram relevância em 

configurações atmosféricas específicas, por exemplo, quando os pontos de coleta de dados 

localizados em áreas de fundo de vale exerceram maior influência nas máximas de umidade 

relativa do ar e mínimas de temperatura, caso do ponto T2P4, localizado próximo ao Córrego 

Pirapitinga, e o ponto T2P2, localizado próximo ao Córrego São José, ambos localizados no 

percurso do Transecto Móvel 2. Isso nos leva ao terceiro questionamento, que se baseou em 
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entender qual a expressividade espacial de um ponto com boas características ambientais e, 

outro mais densamente construído/impermeabilizado. 

Nos bairros densamente construídos e com pequena quantidade de vegetação arbórea 

nas calçadas e nos quintais, as temperaturas se mostraram mais elevadas e desconfortáveis 

quando comparadas a um ambiente de vegetação natural na cidade, neste caso, o ponto PF1, 

onde se localiza a Unidade de Conservação do Parque do Goiabal. Outros locais que 

apresentaram boas características ambientais foram os pontos T1P1, T1P2, T1P3 e T1P4, 

localizados em áreas mais periféricas no percurso do Transecto Móvel 1; e, no Transecto Móvel 

2, esses ambientes foram evidenciados nos pontos T2P1, T2P4 e T2P7. 

No Transecto Móvel 1, os locais que apresentaram temperaturas elevadas associadas à 

densidade construtiva, de forma mais expressiva, foram os pontos T1P5, T1P6, T1P7, T1P8; 

com exceção do ponto T1P5, todos os outros se localizam na área central da cidade. No 

Transecto Móvel 2, foram os pontos T2P3, que se localiza na área central e, o ponto T2P6, que 

se localiza no Bairro Guimarães. Em relação aos pontos fixos, não foi possível estabelecer quais 

as características se mostraram mais relevantes pois, ora apresentaram temperaturas elevadas, 

ora apresentaram redução nos valores de temperatura do ar registrados. 

Dessa maneira, em relação ao processo de formação urbana e suas relações com os 

elementos climáticos na cidade, entende-se que a ação antrópica e as alterações produzidas no 

ambiente em relação ao padrão de uso e ocupação do solo são fatores que condicionam os 

atributos de temperatura e umidade relativa do ar, contribuindo para um clima específico em 

cidades de porte médio. 

Considerando as distribuições espaço-temporais e as análises diárias dos valores termo-

higrométricos 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. 

Em relação a identificação de ilhas de calor urbanas, na busca de estabelecer uma 

comparação do comportamento dos elementos climáticos entre os diferentes pontos escolhidos 

para a coleta de dados in situ, sob influência da massa Equatorial continental o mês de janeiro 

de 2019 apresentou maiores condições para a configuração das ilhas de calor, indicando um 

padrão espacial melhor definido. Para o mês de julho de 2019 essa relação não se mostrou tão 

definida espacialmente, entretanto, foram observadas divergências bastante significativas, 

como no dia 08 de julho, no qual identificou-se amplitude térmica de 17,1°C, onde a maior 
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temperatura foi registrada no Bairro Sol Nascente, ponto T2P7 e, a menor temperatura foi 

registrada no Bairro Canaã, ponto PF3, ambos com predomínio de uso residencial em conjuntos 

habitacionais. O primeiro se localiza na porção oeste/sudoeste da cidade, em altitude de 569 m, 

declividade entre 3 a 8% e vertente orientada para o Norte. O segundo se localiza na porção 

leste da cidade, em altitude de 602 m, declividade entre 3 a 8% e vertente orientada para o Sul. 

É importante ressaltar que, no mês representativo do inverno, a cidade encontrava-se sob forte 

influência da atuação de sistema atmosférico associado a massa Polar atlântica que, inclusive, 

registrou temperaturas mínimas recordes na série histórica, não só em Ituiutaba como em 

diversas cidades brasileiras, portanto, as causas dessas variações devem ser mais aprofundadas. 

 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, visto que os 

cidadãos não possuem as mesmas condições sociais para o enfrentamento de alterações 

extremas no ambiente. 

 Diante destes resultados, a proposta é de que medidas sejam tomadas para que as 

situações de desconforto térmico sejam amenizadas, tais quais a implantação e ampliação de 

áreas verdes; programas de arborização com espécies adequadas ao ambiente da cidade, tanto 

em loteamentos recentes ou a serem abertos, quanto nas áreas já  por caracterizadas pelo registro 

de elevadas temperaturas; adequação de materiais construtivos, especialmente em programas 

governamentais de acesso à moradia; planejamento estratégico mais rigoroso em relação ao uso 

e ocupação do solo no espaço urbano, a fim de evitar adensamento desproporcional nas áreas 

de expansão urbana. 

 Sendo assim, espera-se que esse trabalho possa contribuir para uma maior compreensão 

das variações climáticas no ambiente urbano de cidades de porte médio. Espera-se, ainda, que 

esta pesquisa sirva de subsídio às futuras pesquisas, bem como auxilie a gestão pública na busca 

por melhorias na qualidade ambiental urbana e no bem-estar da população tijucana.  
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