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RESUMO 

 

 

O município de Porto Velho (RO) possui características espaciais, naturais, culturais 
e sociais que, em conjunto, contribuem para um importante campo de pesquisa sobre 
o clima urbano. Como a maioria das cidades brasileiras, Porto Velho (criada no ano 
de 1914) é oriunda de um crescimento urbano desorganizado. Consequentemente, 
nas últimas décadas, tem sido registrada uma série de problemas ambientais 
resultantes dos diferentes ciclos econômicos locais e dos processos desenfreados de 
urbanização; logo, a capital tem apresentado peculiaridades geográficas (clima 
urbano, por exemplo) que têm sido objeto de estudos. Esta pesquisa surge, então, 
com o objetivo principal de analisar a formação das Ilhas de Calor Urbano e a relação 
com a forma urbana e o desenho urbano. Para isso, realizou-se o levantamento de 
dados em três momentos distintos, denominados de “Campo I”, “Campo II” e “Campo 
III”. Nos campos I e II foram coletados dados referentes às temperaturas do ar (bulbo 
seco e bulbo úmido), à umidade do ar, à direção e intensidade dos ventos e às 
atividades humanas (fluxo de pedestres e de veículos). Por sua vez, no campo III 
foram investigados os seguintes dados: uso e ocupação do solo e gabarito das 
edificações (rugosidade), traçados de ruas e sua orientação, assim como a forma dos 
lotes. O método de análise, para a obtenção dos referidos dados, fundamentou-se no 
apoio teórico conceitual do Sistema Clima Urbano (SCU), com ênfase ao subsistema 
termodinâmico (canal I). Para a coleta de dados dos campos I e II utilizaram-se 10 
equipamentos meteorológicos de campo (abrigos de campo e termo-higrômetros), 
enquanto que para a coleta do campo III realizou-se levantamento de campo in loco. 
Os resultados mostraram que existe forte relação entre o fenômeno das Ilhas de Calor 
Urbano e a morfologia e os desenhos urbanos, onde os modelos de planejamento e 
de gestão urbanos, sem a observância dos princípios do urbanismo bioclimático, 
contribuíram para que áreas urbanizadas tivessem maiores valores de temperatura 
do que áreas mais distantes da mancha urbana. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Ilhas de Calor Urbano; urbanização; desenho urbano; termo-
higrômetros; princípios bioclimáticos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

 

The municipality of Porto Velho (RO) has spatial, natural, cultural and social 
characteristics that, together, contribute to an important field of research on the urban 
climate. Like most Brazilian cities, Porto Velho (created in 1914) comes from 
disorganized urban growth. Consequently, in the last decades, a series of 
environmental problems resulting from the different local economic cycles and the 
unbridled processes of urbanization have been registered. Therefore, the capital has 
presented geographical peculiarities (urban climate, for example) that has been object 
of studies. This research, then, has the main objective of analyzing the formation of 
the Islands of Urban Heat and its relationship with urban form and urban design. For 
this, the data was collected in three different moments, called "Field I "," Field II "and" 
Field III ". In fields I and II, data were collected on air temperatures (dry bulb and wet 
bulb), air humidity, direction and intensity of winds and human activities (pedestrian 
and vehicle flow). In the field III, the following data were investigated: soil use and 
occupation and structure modeling (roughness), street layout and orientation, as well 
as the shape of the lots. The method of analysis, to obtain these data, was based on 
the conceptual theoretical support of the Urban Climate System (SCU), with emphasis 
on the thermodynamic subsystem (channel I). For the data collection of fields I and II, 
10 field meteorological equipment (field shelters and thermohygrometers) were used, 
while field III was collected in loco. The results showed that there is a strong 
relationship between the phenomenon of urban heat islands and urban morphology 
and design, where urban planning and management models, without observing the 
principles of bioclimatic urbanism, contributed to the urbanized areas having higher 
temperature values more distant areas of the urban spot. 
 
KEYWORDS: Urban Heat Islands; urbanization; urban design; thermo-hygrometers; 
bioclimatic principles. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

A partir da metade do século XX, o rápido crescimento urbano brasileiro fez 

com que a ocupação das cidades ocorresse de forma desorganizada. Nesse contexto, 

prevaleciam os interesses individuais ou de pequenos grupos populacionais que não 

se preocupavam com um planejamento urbano que possibilitasse uma adequação às 

novas condições de vida que surgiam nas cidades. 

Diante disso, o referido crescimento urbano resultante do aumento da 

verticalização, da substituição de áreas verdes por áreas construídas, da excessiva 

impermeabilização do solo nas áreas centrais, especialmente nas cidades de médio 

e grande portes, desencadeou uma série de problemas ambientais. Somado a isso, o 

acréscimo da população nos centros urbanos possibilitou mudanças no uso do solo, 

assim como ocasionou o aumento da poluição do ar, com consequente emissão de 

gases responsáveis, entre outras coisas, pelo efeito estufa. Esse fenômeno natural é 

responsável pela manutenção da vida em todo o planeta, uma vez que possibilita a 

continuidade das temperaturas médias da Terra, característica básica para a 

sobrevivência dos seres vivos. 

Logo, a ação simultânea da urbanização e da emissão de gases tem 

ocasionado modificações climáticas perceptíveis em escala local e, até mesmo, 

global; intensifica-se, assim, a preocupação com o planejamento de uso e ocupação 

racional do solo urbano. Neste sentido, as mudanças climáticas observadas nas 

últimas décadas são fruto da substituição do ambiente natural por materiais 

industrializados que alteram significativamente a aerodinâmica, as propriedades 

térmicas, as radiativas e as de umidade da superfície. Esses mesmos materiais 

perturbam os saldos urbanos de energia, ocasionando a modificação da atmosfera e 

gerando o denominado “clima urbano”. 

Os diversos conceitos e definições para clima urbano encontram-se presentes 

em muitos autores, os quais o define como alterações que ocorrem na atmosfera 

frente ao despejo de toneladas de poluentes em área urbana e frente a alteração do 

ambiente, substituindo-o por ambiente edificado que contribui para o aumento da 

temperatura de superfície. Percebe-se, assim, que muitos aspectos vinculados a 

própria morfologia urbana, tais como localização e tamanho das cidades, densidade 
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da área construída, altura dos edifícios, cobertura do solo, orientação e largura das 

ruas, divisão dos lotes, existência de áreas verdes e parques, dentre outros, têm 

influência direta sobre o clima urbano. 

Em determinadas localidades há o desenvolvimento de um clima diferenciado 

frente a objetos e construções artificiais quando se compara a espaços menos 

adensados; portanto, a dinâmica do meio natural acarreta significativas mudanças no 

espaço geográfico ocupado pelo homem, caracterizando o clima urbano. A 

climatologia possui, por isso, um caráter multidisciplinar, visto que o ambiente urbano 

é resultante da interação entre fatores naturais e antrópicos que formam espaços 

peculiares em termos de condições climáticas. 

Atividades antrópicas vinculadas ao fenômeno de urbanização estão 

intimamente associadas a inúmeros impactos locais, dentre os quais destacam-se: 

diferenças no balanço de umidade, modificações no ecossistema e composição 

atmosférica. Como consequência dessas ações humanas no clima de determinada 

área, formam-se as denominadas Ilhas de Calor Urbano (ICU). 

Sendo assim, o termo “Ilhas de Calor Urbano” é empregado para descrever as 

especificidades climáticas urbanas comparadas com zonas rurais circundantes. As 

cidades, devido a suas características predominantemente artificiais, são locais de 

superaquecimento que – somado a fatores como vegetação, água, forma urbana, 

atividades antrópicas, revestimento do espaço público (asfalto, por exemplo), 

materiais empregados nas edificações (concreto, metais e vidros, por exemplo) – 

contribuem para a formação do referido fenômeno climático. Inclusive, esses materiais 

de revestimento e os empregados nas edificações possuem capacidade térmica 

diferenciada da cobertura vegetal natural, resultando, assim, em grandes diferenças 

de temperatura, principalmente à noite. 

Nesse contexto, a geometria urbana é considerada um excelente indicador para 

os fenômenos de ICU em dias calmos e sem nuvens, influenciando diretamente o 

Balanço de Energia em Superfície (BES). As mudanças no BES são, geralmente, 

observadas em áreas urbanas ligadas a superfícies de prédios e obstáculos, 

apresentando relação, também, com as intensas emissões de calor promovidas pelo 

homem (OKE, 1973). 

Percebe-se, então, que o aumento da temperatura nos centros urbanos é 

diretamente proporcional ao aumento da massa construída. Como consequência, nos 
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últimos anos, esforços têm sido direcionados para a alteração da morfologia urbana 

ou das propriedades dos materiais empregados nas superfícies das cidades. Com 

isso, pretende-se reduzir os efeitos ambientais resultantes do processo de 

urbanização observados, principalmente, em cidades de médio e grande portes. 

Estudos comprovam que regiões localizadas próximo a Linha do Equador, tais 

como a Amazônia, caracterizam-se por elevadas temperaturas no decorrer do ano. 

Logo, as principais capitais do Norte do país – Manaus e Belém –, devido aos seus 

elevados contingentes populacionais e massa construída, bem como devido a 

supressão de áreas verdes, constituem locais propícios ao desenvolvimento das Ilhas 

de Calor Urbano. Em menor grau, em outras capitais do Norte do país (Rio Branco, 

por exemplo), as pesquisas em climatologia utilizam, de forma predominante, o 

sensoriamento remoto, apresentando, de modo preliminar, o desenvolvimento desse 

fenômeno climático ocasionado por áreas densamente urbanizadas combinadas com 

ausência de vegetação. 

O presente estudo surgiu das observações acerca do rápido crescimento da 

cidade de Porto Velho nos aspectos econômicos, expansão espacial e crescimento 

demográfico, ocasionando diversas degradações ambientais constatadas, 

principalmente, pela diminuição de áreas verdes que contribuíram para as mudanças 

climáticas urbanas. As pesquisas relacionadas ao tema clima urbano, na capital 

rondoniense, apesar de contarem com várias frentes de estudos, apresentam-se 

ainda de forma tímida e inicial se comparadas as demais cidades do país. 

Sendo assim, esses estudos relacionados ao clima urbano na capital não 

tiveram por objetivo a relação do fenômeno de ilhas de calor e os elementos 

morfológicos urbanos através do campo termo e hígrico, tornando plenamente 

justificável a avaliação dos impactos das estruturas urbanas e as atividades antrópicas 

sobre o clima local, sendo que os resultados obtidos poderão contribuir na tomada de 

decisões para futuros planejamentos urbanos, gestão urbana e planos diretores. 

 

 

Objetivo Geral 

Analisar o comportamento do campo térmico-higrométrico, na cidade de Porto 

Velho – RO, e sua relação com a forma urbana e o desenho urbano. 

Objetivos Específicos 
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a) Analisar os elementos morfológicos e o desenho urbano através de 

princípios bioclimáticos; 

b) Mensurar as variações de temperatura do ar, umidade relativa, direção e 

intensidade dos ventos, nebulosidade e fluxos de veículos e pedestres em 

10 pontos amostrais distribuídos na mancha urbana; e, 

c) Compreender a dinâmica do campo higrotérmico e sua relação com o 

desenho urbano. 

 

A fim de alcançar esses objetivos, este trabalho foi estruturado da seguinte 

maneira: o primeiro capítulo consiste na apresentação do referencial teórico por meio 

de levantamentos bibliográficos nacionais e internacionais sobre clima urbano, ilhas 

de calor, morfologia urbana e desenho urbano. No segundo capítulo, apresenta-se a 

área de estudo da presente pesquisa, com informações sobre os aspectos gerais de 

Porto Velho (RO) e sobre os pontos de coleta de campo. Na sequência, o terceiro 

capítulo contém os materiais e métodos da pesquisa, apresentando informações a 

respeito dos equipamentos de campo, das coletas de campo, da elaboração de mapas 

e do procedimento estatístico utilizado. No quarto e último capítulo, são expostos os 

resultados obtidos nas coletas de campo e as respectivas discussões. 
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CAPÍTULO 1 

 

 

CLIMA URBANO E MORFOLOGIA URBANA: APORTE TEÓRICO 

 

 

1.1 Clima Urbano 

 

1.1.1 O clima 

Nos primórdios da humanidade, o conhecimento sobre a atmosfera era muito 

escasso. Apesar disso, desde os períodos mais remotos, o homem possui consciência 

da interdependência entre as condições climáticas e o meio natural, compreendendo 

que esses fatores estão diretamente relacionados ao desenvolvimento social. Nesse 

contexto, historicamente, desde a Grécia antiga, grupos de pessoas começaram a 

produzir e a registrar os componentes da natureza, ainda que os referidos registros 

estivessem, em muitos casos, interligados a deuses. Com o passar dos tempos, os 

italianos, os povos egípcios, os gregos e a sociedade do pós-guerra marcaram 

fortemente a evolução dos estudos referentes ao clima (MENDONÇA; DANNI-

OLIVEIRA, 2007). 

Com a evolução dos estudos sobre o clima, pautando-se em evidências 

científicas, Ayoade (2013) destacou que o mesmo pode ser caracterizado como a 

síntese do tempo em determinado lugar durante, aproximadamente, 30 a 35 anos. 

Assim, o clima de determinada área é a combinação dos estados da atmosfera em 

sua sucessão habitual (SORRE, 1984), sendo, portanto, o resultado dinâmico de 

fatores locais, globais e de elementos que dão feição a uma dada localidade, através 

da integração dos estados físicos do ambiente atmosférico característico de certa 

região geográfica (KOENIGSBERGER et al., 1977). 

Portanto, o clima de determinada área é definido pela Circulação Geral da 

Atmosfera (CGA) que, por sua vez, é resultante do aquecimento diferencial do globo 

frente à radiação solar, à distribuição assimétrica dos oceanos e continentes e frente 

às características topográficas sobre os continentes (CONTI, 1998). A CGA, desta 

forma, promove em si uma redistribuição de calor e umidade que diminui as variações 

regionais dos elementos climáticos; ela acentua, ainda, as diferenças regionais dos 
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elementos climáticos – temperatura e precipitação, por exemplo – considerados os de 

maior influência nas atividades humanas (FISCH; MARENGO; NOBRE, 1998). 

Diante disso, o clima é o resultado de um processo complexo que envolve 

atmosfera, oceanos, superfícies sólidas (vegetadas ou não), gelo e neve, 

apresentando enorme variabilidade no espaço e no tempo (CONTI, 1998). Por esse 

motivo, Romero (2017) destaca-o como a integração no tempo das condições do 

ambiente atmosférico, apresentando uma variedade quase infinita, visto que é 

dependente, principalmente, da interação da radiação solar com a atmosfera e com 

as forças gravitacionais, somado, ainda, à distribuição das massas de terra e de água. 

A climatologia e a meteorologia, neste sentido, são ciências que contribuem 

para a explicação das variáveis da atmosfera e do clima, afetando a percepção térmica 

do homem (ROMERO, 2015). 

Nesse cenário, as questões climáticas sempre foram fonte de observação entre 

os povos antigos e os modernos, caminhando cada vez para questões científicas e 

para a busca incessante nas diversas áreas de conhecimento, a fim de compreender 

a relação da circulação geral atmosférica e os aspectos antrópicos. 

 

1.1.2 Elementos climáticos 

A Terra, em seus mais diversos pontos, apresenta os denominados elementos 

climáticos que também são conhecidos como fatores geográficos do clima, os quais 

auxiliam o entendimento das características climáticas, bem como possibilitam a 

compreensão da dinâmica da atmosfera sobre os diferentes lugares, em sua 

permanente interação com a superfície terrestre. 

O clima, portanto, é regido por um conjunto integrado de fenômenos que se 

fundem no tempo e no espaço, revelando uma unidade passível de ser medida em 

seu tamanho (extensão) e em seu ritmo (duração). Desta maneira, o fenômeno 

climático é constituído por um conjunto de elementos de diversas naturezas que 

convivem, ao mesmo tempo e no mesmo espaço, em regime de trocas energéticas 

recíprocas e interdependentes (RIBEIRO, 1993). 

Assim, os elementos climáticos são definidos pelos atributos físicos que 

representam as propriedades da atmosfera geográfica de determinado local, sendo 

representados pela umidade, precipitação, nebulosidade, temperatura, radiação, 

vento, entre outros (VIANELO; ALVES, 2000). Sorre (1984) propõe, ainda, como 
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elementos climáticos a pressão, a higrometria, o estado elétrico, a velocidade de 

deslocamento, a carga sólida e a composição química. 

A umidade é caracterizada pela presença do vapor d’água na atmosfera, sendo 

considerada o componente atmosférico mais importante na determinação do clima, 

apresentando as seguintes variações: umidade específica, umidade absoluta e 

umidade relativa do ar (UR), sendo que essa última variação é a mais empregada para 

representar a presença do vapor no ar (TORRES; MACHADO, 2008). Ainda, segundo 

a recomendação da Organização Mundial de Saúde (OMS), índices inferiores a 60% 

não são adequados para a saúde humana. 

Para Oke (1988), em virtude da existência das ICU e da dependência do valor 

de vapor de saturação em relação à temperatura, a umidade relativa é mais baixa nas 

áreas urbanas. Liu, You e Dou (2009) afirmam que a umidade relativa é uma variável 

intensamente controlada pela temperatura do ar, podendo colaborar 

significativamente para o entendimento de processos ligados as ICU. Os autores 

esclarecem, ainda, que os principais fatores que afetam a distribuição da umidade 

relativa nas áreas urbanas são: a turbulência causada pela rugosidade da superfície 

e pelo aquecimento da área urbana; a redução na evapotranspiração devido a 

mudanças no uso da terra; a emissão de vapor d’água por fontes industriais e 

transpiração; e, a remoção de vapor pela precipitação ou aerossóis. 

A nebulosidade corresponde ao conjunto de nuvens que se formam no céu, 

atuando como uma barreira à penetração da radiação solar e à perda da radiação 

terrestre, uma vez que parte desta é refletida para o espaço devido ao albedo das 

nuvens, e parte é por elas absorvida. Sendo assim, em combinação com os 

contaminantes urbanos – mescla de névoa e fumaça –, influenciam diretamente a 

irradiação (MENDONÇA; DANNI-OLIVEIRA, 2007). 

Caracterizada como o aumento do movimento de moléculas, a temperatura, 

por sua vez, determina o fluxo de calor que passa de uma superfície para a outra, 

sendo que a mensuração desse elemento climático ocorre através da utilização de 

termômetros, tendo como escala de medida a Centígrada, Kelvin ou Fahrenheit 

(AYOADE, 2013). A temperatura é um elemento climático que tem sido objeto de 

inúmeros estudos voltados ao clima urbano, pois sabe-se que simples alterações 

microclimáticas interferem diretamente nos valores da temperatura local (ASSIS, 
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2006). Desta forma, há ainda os relevos e os ventos que contribuem significativamente 

para a caracterização da temperatura de determinada região (AYOADE, 2013). 

Os ventos são considerados como o movimento do ar em relação à superfície 

terrestre, tanto no sentido vertical quanto no horizontal, e caracterizados através da 

direção e da velocidade (MARIN; ASSAD; PILAU, 2008). O ar, então, tende a se mover 

mais devagar próximo ao solo, bem como tende a aumentar a sua velocidade com o 

aumento da altura – isso explica, por exemplo, o porquê de a velocidade do vento ser 

mais baixa no centro urbano quando comparada a seus arredores. Ainda, o vento, ao 

chegar na cidade, também pode mudar de direção, o que pode ocorrer devido a 

algumas situações, tais como os túneis oriundos de edificações altas em ambos os 

lados das ruas, ou simplesmente ao incidir em edificações perpendiculares à direção 

original do vento (BARBIRATO; SOUZA; TORRES, 2016). 

Já a precipitação é formada pela condensação do vapor presente na atmosfera 

em pequenas gotículas que, quando atingem determinada dimensão, precipitam-se 

na forma de chuva, sendo um tipo de fenômeno que apresenta caráter aleatório, 

variando espacial e temporalmente. A precipitação está diretamente ligada ao tipo de 

clima presente em determinada área que, por sua vez, está diretamente ligado às 

massas de ar presentes no local, tratando-se, para tanto, de um complexo equilíbrio 

da máquina climática planetária (FINOTTI et al., 2009). 

Por fim, dentre os elementos climáticos, cita-se a radiação que é o principal 

meio de propagação de energia no sistema superfície-atmosfera, uma vez que é por 

meio dela que a energia do sol chega à Terra. A radiação solar corresponde, então, à 

emissão de energia sob a forma de ondas eletromagnéticas que se propagam à 

velocidade da luz (MENDONÇA; DANNI-OLIVEIRA, 2007); logo, a radiação possui 

forte presença na formação do fenômeno das ICU por meio das diferentes taxas de 

albedo originadas pelos materiais empregados na construção civil. 

 

1.1.3 Fatores climáticos 

Os fatores climáticos, assim como os elementos climáticos, também são 

conhecidos como fatores geográficos do clima. De acordo com Sorre (1984), os 

fatores climáticos correspondem àquelas características geográficas estáticas 

diversificadoras da área, tais como a latitude, a altitude, o relevo, a vegetação, as 

atividades humanas, entre outras. 
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A latitude é considerada um fator de destaque, pois proporciona variações no 

clima, especificamente no clima urbano, controlando o volume de insolação que uma 

determinada área recebe (BARBIRATO; SOUZA; TORRES, 2016). Isso ocorre devido 

a incidência dos feixes dos raios solares, uma vez que quanto mais perpendicular for 

a incidência em relação a superfície, menor será a área atingida. Consequentemente, 

há uma maior concentração de energia por unidade de área do que quando a 

incidência ocorre de forma oblíqua (CAMPOS; ALCÂNTARA, 2016). 

A altitude está relacionada à distância vertical de determinado ponto em relação 

ao nível do mar, sendo, inclusive, considerada um dos fatores que exerce maior 

influência sobre a temperatura. Isso pode ser explicado, por exemplo, pelo aumento 

da altura que possibilita que o ar fique menos carregado de partículas sólidas e 

líquidas, sendo justamente essas partículas que absorvem as radiações solares e as 

difundem; assim, como consequência, há o aumento da temperatura do ar. Vale 

ressaltar, desta maneira, que o gradiente termométrico do ar é de aproximadamente 

1ºC para cada 200 m de altura, com pouca variação em relação à latitude e às 

estações (ROMERO, 2015). 

A topografia afeta a temperatura do ar de determinado local devido a natural 

diferença de radiação solar recebida por vertentes de orientações distintas. Por 

exemplo, um relevo acidentado pode se constituir em barreira física aos ventos, 

modificando, assim, muitas vezes, as condições de umidade e de temperatura do ar 

em relação à escala regional (FROTA; SHIFFER, 2003). 

De acordo com Mendonça e Danni-Oliveira (2007), um fator climático que 

desempenha papel importante como regulador de umidade e de temperatura é a 

vegetação1 através da evapotranspiração. Nesse sentido, Gomes e Amorim (2003) 

enfatizam a importância da vegetação em meio urbano, afirmando que determinadas 

espécies arbóreas utilizadas na arborização urbana reduzem os efeitos da radiação 

solar, possibilitando, ainda, conforto térmico ao ambiente; logo, a vegetação deve 

proporcionar sombra quando esta é necessária, mas não deve interferir na dinâmica 

das brisas, sendo um fator climático que, frente ao consumo do calor latente por meio 

da evapotranspiração, auxilia na diminuição da temperatura. 

                                                           
1 Apesar de ainda não existir uma definição consensual a respeito de áreas verdes, segue uma 
conceituação de Feitosa et al. (2011, p. 60) que caracterizam “áreas verdes como espaços livres onde 
o elemento fundamental de composição é a vegetação, tendo no mínimo 70,0% em solo permeável 
(sem laje) e função ecológico-ambiental, estética e de lazer”. 
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Sendo assim, a vegetação, em relação a radiação, atua como filtro das 

radiações absorvidas pelo solo e pelas superfícies construídas, além de reduzir a 

temperatura nos ambientes próximos, uma vez que as folhagens das árvores agem 

como anteparos protetores das superfícies que se localizam imediatamente abaixo e 

nos arredores (ROMERO, 2015). 

As atividades humanas, assim como outros fatores naturais, influenciam 

diretamente as alterações climáticas sentidas mundialmente nas últimas décadas. 

Para tanto, dentre as causas dessas transformações com ações antrópicas, citam-se: 

a urbanização; a industrialização; as atividades agrícolas; o desmatamento; a 

drenagem e construção de lagos artificiais; as represas de rios para geração de 

energia elétrica, e outras. Essas práticas antrópicas interferem significativamente na 

qualidade da saúde humana, influenciando, entre outras coisas, na forma de se vestir 

e na maneira como são construídas as moradias. Nesse contexto, esse fator climático 

se apresenta de forma catastrófica, uma vez que, através das atividades urbanísticas, 

altera-se o clima local resultando, por sua vez, no fenômeno das ICU (AYOADE, 

2013). 

O clima de um determinado lugar pode ser considerado como a integração de 

uma série de elementos e fatores observados em escalas distintas, abrangendo desde 

a macro até a microescala (MENDONÇA; DANNI-OLIVEIRA, 2007). Neste sentido, 

dentre as razões para as alterações no clima provocadas pela urbanização estão o 

armazenamento de calor, o aumento da rugosidade e a menor evaporação, os quais 

são observados em qualquer cidade do mundo, em maior ou menor grau, sendo mais 

evidentes, por sua vez, em megacidades densamente construídas (KATZSCHNER, 

2010). 

 

1.1.4 Escalas e organização do clima 

A fim de estudar o clima e melhor compreendê-lo, torna-se necessária a 

delimitação das escalas de clima, seus conceitos e terminologias. Para Ribeiro (1993), 

há na literatura inúmeros termos de acordo com as ordens de grandeza (clima zonal, 

regional, local/mesoclima, microclima e topoclima) e com os níveis gerais 

(macroclimático, mesoclimático e microclimático). Neste sentido, para facilitar o 

desenvolvimento de estudos sobre o clima, Mendonça e Danni-Oliveira (2007) 
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esclareceram que a delimitação tridimensional da área de estudo constitui um dos 

primeiros passos para o trabalho em climatologia. 

Caracterizando sob a influência urbana, Oke (1976) distingue na atmosfera as 

seguintes delimitações: camada limite urbana, camada de cobertura urbana e pluma 

urbana, conforme desenho da Figura 01. A camada limite urbana (urban boundary 

layer) – camada mais próxima à superfície urbana que recebe toda a influência térmica 

– é resultante do deslocamento do ar através da superfície rugosa e rígida, bem como 

da elevação conectiva das bolhas de ar. Por sua vez, a camada urbana no nível das 

coberturas (urban canopy layer) corresponde ao setor localizado entre uma fileira de 

edifícios que apresenta uma mescla dos microclimas produzidos pelo entorno mais 

imediato; já a pluma urbana (urban “plume”) seria a prolongação da camada limite 

urbana a sotavento da cidade sobre a área rural. 

 

FIGURA 01. Desenho esquemático representando os limites da camada rural e das 

camadas urbanas, relacionando-as com os níveis de urbanização2. 

 
Fonte: Oke (1976). Adaptado pelo autor. 

 

Ribeiro (1993) apresenta dois critérios orientadores para trabalhar a escala 

climática: as escalas superiores, sendo aquelas mais próximas do nível planetário, e 

as escalas inferiores, aquelas mais próximas dos indivíduos habitantes da superfície 

                                                           
2 Aglomerado rural – agrupamento de população considerado a partir de um conjunto de edificações 
adjacentes (50 m ou menos de distância entre si). 
Áreas urbanizadas de cidade ou vila – áreas legalmente definidas como urbanas e caracterizadas por 
construções, arruamentos e intensa ocupação humana; áreas afetadas por transformações decorrentes 
do desenvolvimento urbano e aquelas reservadas à expansão urbana (IBGE, 2000). 
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da Terra – as combinações de processos físicos de uma, atuam e contribuem para 

transformar a outra. Contudo, o grau de dependência da radiação extraterrestre na 

definição climática é maior nas escalas superiores, enquanto que a influência dos 

elementos da superfície, inclusive a ação antrópica, torna-se mais forte e presente à 

medida que atinge as escalas inferiores. 

O microclima é definido através da magnitude das trocas gasosas e energéticas 

entre as feições ou estruturas particularizadas – objetos, plantas e animais, inclusive 

– dispostas na superfície da Terra e o ar que as envolve. Diversos autores 

(MONTEIRO, 1976; OKE, 1987; AYOADE, 2013) que tratam, direta ou indiretamente, 

da taxonomia climática são unânimes em reconhecer a existência dos microclimas 

como o nível escalar mais próximo do ser humano. Entretanto, existem controvérsias 

a respeito dos seus limites, como aponta Monteiro (1976) ao afirmar que o microclima 

é o termo com a maior variedade de usos. Curiosamente, entretanto, o referido autor 

não define abertamente o conceito de microclima, mas indica os elementos básicos 

para a sua compreensão. 

Oliver (2005) indicou que, em mesoclimatologia, a configuração do terreno, o 

tipo de solo e sua cobertura vegetal são considerados feições da localidade sujeitas 

apenas a pequenas mudanças no tempo. Determina-se, assim, o clima predominante 

em uma certa área da ordem de centenas de quilômetros quadrados, podendo ser 

chamado de clima local. 

A ação antrópica que possibilita o desenvolvimento de climas locais pode ser 

vista sob dois aspectos que atuam, geralmente, em conjunto. De um lado, considera-

se a capacidade que tem a sociedade em alterar a cobertura do solo, substituindo a 

vegetação natural por edificações. Por outro lado, são cada vez mais significativas as 

alterações na composição da atmosfera provocadas pelas atividades humanas, na 

qual introduzem-se gases e materiais particulados que interferem no balanço de 

radiação e na retenção de umidade e calor sensível na atmosfera, particularmente na 

Camada Limite Planetária (CLP), com altura máxima variável entre 1.200 e 2.000 m 

(RIBEIRO, 1993). 

Nesse contexto, o processo de urbanização é considerado uma das principais 

influências na mudança da natureza da superfície do solo e na mudança das 

propriedades atmosféricas presentes na Camada Limite Urbana (CLU). 

Consequentemente, essa transformação ocasiona mudanças nos ventos regionais, 
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na geometria da radiação solar e na insolação e emissão de poluentes, propiciando 

as temperaturas mais elevadas nas zonas urbanas consolidadas quando comparadas 

às zonas periféricas ou rurais (LOMBARDO, 2009). 

De acordo com a ordem de grandeza, Ribeiro (1993) e Mendonça e Danni-

Oliveira (2007) organizam as escalas climáticas da maior para a menor. Por isso, a 

escala macroclimática é subdividida em clima zonal, com as dimensões em escala 

horizontal maior que 2.000 km e vertical, de 3 a 12 km, com temporalidades de 

algumas semanas a várias décadas. A escala mesoclimática – subdividida em clima 

regional, clima local e topoclimas –, com sua dimensão em escala horizontal de 2.000 

a 10 km e escala vertical de 12 km a 100 m, tem medições que podem variar de horas 

a alguns dias. E, por fim, a escala microclimática (que não possui subdivisões), com 

medições na escala horizontal de 10 km a alguns metros e na escala vertical abaixo 

dos 100 m, com duração de medidas variando entre minutos a um dia. 

Ayoade (2013), por sua vez, caracteriza como nível macroclimático a interação 

entre a radiação solar, a curvatura da Terra e os seus movimentos de rotação e 

translação. Consequentemente, está intimamente relacionada com os aspectos 

climáticos de amplas áreas da Terra e com os movimentos atmosféricos em larga 

escala. No nível mesoclimático, a interação se apresenta entre a energia disponível – 

para o processo de evaporação e de geração de campos de pressão – e as feições 

do meio terrestre. 

Para o autor, esse nível destina-se ao estudo do clima em áreas relativamente 

pequenas, entre 10 a 100 Km de largura, caracterizando o estudo do clima urbano e 

dos sistemas climáticos locais severos como, por exemplo, tornados e temporais. Já 

o nível microclimático caracteriza-se pela interação entre os sistemas ambientais 

particulares na modificação dos fluxos de energia, umidade e massa. Por fim, o autor 

informa que a microclimatologia se destina ao estudo do clima próximo à superfície 

ou de áreas muito pequenas, com menos de 100 m de extensão. 

Para Pedelaborde (1991), o microclima é resultante de condições muito 

particulares da circulação de ar junto ao solo, no interior de uma formação vegetal ou, 

ainda, de um grupamento urbano. No entanto, o referido autor não estabelece limites 

para o microclima, diferentemente de Geiger (1966), que determina o limite superior 

médio de 100 m para a escala em questão. 
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Portanto, entende-se que as ordens de grandezas nos estudos de climatologia 

na escala local, também definida como mesoclimática, trabalham as questões nas 

camadas limite planetária através da análise rítmica inserida no espaço urbano. Desta 

forma, introduzida nessa escala, têm-se peças de um mosaico formado por 

microclimas que, por sua vez, estão relacionados à microrugosidade, cor e textura dos 

materiais, bem como mais próximos dos indivíduos, elementos esses que compõem 

as cidades, formando, aí, o clima urbano. 

 

1.1.5 Clima urbano 

Com o crescimento desordenado do ambiente urbano frente a circulação de 

veículos, a ampliação de indústrias e ao crescimento de uma sociedade de consumo, 

as condições atmosféricas têm sido significativamente alteradas. Além disso, o 

desmatamento e outras atividades associadas ao uso da terra – tais como a 

agricultura e a construção de grandes cidades – podem trazer consequências 

irreparáveis ao clima regional e global (MARENGO, 2007). 

Como consequência do planejamento errôneo das cidades, as áreas urbanas 

têm se tornado, em muitos casos, ambientes desconfortáveis. Há, assim, o 

agravamento das condições climáticas que acontece, sobretudo, devido aos seguintes 

fatores: incremento urbano, supressão da vegetação pré-existente, poluição e 

canalização dos cursos d’água, impermeabilização do solo (FRANCO et al., 2013), 

aumento da superfície de absorção térmica, aumento considerável de edifícios que 

interferem no sentido dos ventos, contaminação da atmosfera, entre outros 

(LOMBARDO, 1985). 

Para tanto, o clima urbano é conceituado como as alterações que ocorrem na 

atmosfera através do despejo de toneladas de poluentes em área urbana, além do 

somatório da massa edificada, as quais contribuem para aumentar a temperatura de 

superfície, conforme destacam Silva e Ribeiro (2006). 

Como se observa no caso específico das cidades, as condições atmosféricas 

apresentam-se com peculiaridades climáticas bem distintas, em muitos casos com 

características bem diferentes das áreas circunvizinhas. É fato que a intensidade da 

urbanização, expressa principalmente pelo espaço físico construído, altera 

significativamente o clima (LOMBARDO, 1985). Há, neste sentido, uma influência 

relevante da ação humana em todo esse cenário de ocupação e uso irregular dos 
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espaços urbanos (MONTEIRO, 1976). Desta forma, Monteiro (1976) afirma, também, 

que os contrastes do urbano com o rural se tornaram bem evidentes, de modo que, 

com o passar do tempo, o homem – principal responsável pelas alterações urbanas – 

tomou consciência que a atmosfera sobre a cidade era sensivelmente diferente da 

atmosfera do campo, surgindo, então, as primeiras impressões a respeito do clima 

urbano. 

Logo, a preocupação em compreender os fatores associados ao clima urbano 

despertou o interesse de inúmeros pesquisadores nacionais e internacionais. Gartland 

(2010), por exemplo, relata que a primeira documentação de calor urbano aconteceu 

em 1818, quando o estudo revolucionário sobre o clima de Londres, realizado por 

Luke Howard, detectou um excesso de calor artificial na cidade em comparação com 

o campo. Após esse período, durante a segunda metade do século XIX, Emilien 

Renou, nos anos de 1855, 1862 e 1868, realizou descobertas relacionadas ao tema 

na cidade de Paris, e Wilhelm Schmidt, na cidade de Viena, no início do século XX. 

Nos Estados Unidos, os estudos sobre ICU começaram na primeira metade do século 

XX com J. Mitchell, precisamente nos anos de 1953 e 1961, seguido por publicações 

de Oke a partir da década de 70 do mesmo século. 

No Brasil, na década de 1970, o geógrafo Carlos Augusto Figueiredo Monteiro 

iniciou os estudos de climatologia com a produção do sistema clima urbano, 

despertando pesquisas nas mais diversas regiões do país. Entre os pesquisadores e 

seus locais de pesquisa, destacam-se: Tarifa, 1977, na cidade de Marabá/PA; 

Lombardo, 1985, na cidade de São Paulo/SP; Brandão, 1996, no Estado do Rio de 

Janeiro; Barbirato, 1989, na cidade de Maceió/AL; Mendonça, 1995, na cidade de 

Londrina/PR; Maitelli e Wright, 1996, e Costa, 1998, na cidade de Belém/PA; Danni-

Oliveira, 2000, na cidade de Curitiba/PR; Duarte, 2000, na cidade de Cuiabá/MT; e, 

Tejas, 2011, na cidade de Porto Velho/RO. 

O clima urbano surge, então, como uma categoria à parte, visto que o clima de 

uma cidade é formado por mosaicos de microclimas, influenciado pelos materiais 

empregados na superfície urbana, diferentes das propriedades das superfícies não 

construídas. Os materiais urbanos possuem capacidade térmica mais elevada quando 

comparados aos materiais das áreas do entorno, sendo considerados, ainda, 

melhores condutores (BARBIRATO; SOUZA; TORRES, 2016). 
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À luz de Landsberg, Monteiro (1976) considera o clima urbano como a 

modificação substancial de um clima local, afirmando, inclusive, que o 

desenvolvimento urbano é propenso a aumentar ou até mesmo a eliminar as 

diferenças produzidas pela localização do sítio. De acordo com o autor, quando se 

comparam características da cidade e do campo surgem as seguintes informações 

fundamentais: a cidade produz aumento de calor, modificações nos ventos, na 

umidade e nas precipitações, as quais, na maioria das vezes, aumentam; a cidade 

modifica o clima por meio de alterações na superfície; e, a maior influência se 

evidencia por meio da alteração na própria composição atmosférica, resultando em 

condições adversas na maioria dos casos. 

O clima urbano é parte do clima de um dado espaço terrestre e de sua 

urbanização, surgindo por meio do sistema clima urbano que funciona como um 

sistema singular, evolutivo, dinâmico e aberto que pode sofrer adaptação e é sujeito 

a autorregulação que abrange um clima local (fato natural) e que abrange a cidade 

(fato social). Essa visão sistêmica de clima urbano, por sua vez, tem origem na teoria 

geral dos sistemas proposta por Bertalanfy no ano de 1950 (MONTEIRO, 1976). 

Dentre os principais fatores climáticos que promovem as variações no clima, 

especificamente no clima urbano, destacam-se: a latitude, que controla o volume de 

insolação que um determinado lugar recebe; a altitude, pois quanto maior ela for, 

menor será a temperatura do ar (FRITZSONS; MANTOVANI; WREGE, 2016); e, os 

revestimentos do solo, que podem ser vegetação, corpos d’águas ou, ainda, 

revestimentos artificiais de urbanização que produzem implicações climáticas em 

escala local (BARBIRATO; SOUZA; TORRES, 2016). 

Estratégias de investigação relacionadas a abordagem clássica da climatologia 

geográfica, por meio de temas como as ICU, a estrutura intraurbana e o conforto 

térmico, são expostas por Sant’Anna Neto (2008). Somado a isso, ainda sobre a 

geografia do clima, o autor destaca as questões do conforto ambiental, da 

vulnerabilidade sócio-ambiental e da produção do espaço urbano. 

Assim, a literatura estabelece aspectos da urbanização, tais como o 

crescimento e a cultura da população, a economia e a expansão das cidades, os 

materiais empregados nas construções, a verticalização do solo, a morfologia urbana, 

entre outros. Para isso, a urbanização é ordenada de forma hierarquizada através de 

canais de percepção de modo a manter a relação entre os elementos, sendo o espaço 
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urbanizado o núcleo e o ambiente, nas escalas regional e local, conforme 

demonstrado na Tabela 01 (MONTEIRO, 1976). 

 

TABELA 01. Articulação dos subsistemas segundo os canais de percepção. 

Subsistemas/ 
 

Canais 
 
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 de limpeza 

Atmosfera 
Estados especiais 
(desvios rítmicos) 

Projeção 
Interação entre o núcleo 
com o 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, 
sanitária e 
infraestrutura urbana 

Correlações 
disciplinares e 
tecnológicas 

Bioclimatologia 
Arquitetura 
Urbanismo 

Engenharia sanitária 
Engenharia sanitária 
e Infraestrutura 
urbana 

Produtos 

Ilha de calor 
Ventilação 
Aumento de precipitação 
nos centros urbanos 

Poluição do ar 
Ataques à 
integridade urbana 

Efeitos diretos 
Desconforto e redução do 
desempenho humano 

Problemas sanitários 
Doenças respiratórias, 
oftalmológicas 

Problemas de 
circulação e 
comunicação urbana 

Reciclagem 
adaptativa 
(mitigação) 

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: Organizado pelo autor com base em Mendonça e Monteiro (2013). 
 

Percebe-se, então, que o clima urbano é um sistema complexo que abrange o 

clima de um dado espaço terrestre e sua urbanização por meio de inúmeras escalas; 

a cidade passa a ser considerada, por isso, parte integral do espaço regional 

(LOMBARDO, 1985). Contribuindo com esse pensamento, Mendonça e Monteiro 

(2013) afirmam que, assim como todos os demais sistemas da natureza, observa-se 

que o clima urbano está em constante e permanente transformação, fruto de ações 

antropogênicas ou, simplesmente, da própria dinâmica do planeta Terra, influindo 

nesse sistema muitos aspectos vinculados à própria morfologia urbana. 

Desse modo, o crescimento desordenado, somado ao planejamento incorreto 

sem considerar as características geoecológicas, geourbanas e materiais 

empregados na superfície urbana, contribui para a formação do clima urbano e de 



36 
 

 
 

seus diversos fenômenos, ordenando, de modo hierarquizado, os elementos naturais 

e os elementos do espaço urbanizado. 

 

1.1.6 Ilhas de Calor Urbano (ICU) 

A formação da ICU ocorre quando a temperatura da superfície de determinada 

área urbanizada é mais elevada do que a temperatura das áreas circunvizinhas, 

ocasionada devido a redução da evaporação, o aumento da rugosidade e as 

propriedades térmicas dos edifícios e dos materiais pavimentados (LOMBARDO, 

1985). 

As ICU se formam em áreas urbanas e suburbanas através da retenção do 

calor do sol por diversos materiais de construção, bem como com a relação com 

materiais naturais empregados em regiões menos urbanizadas ou áreas rurais. Sabe-

se, neste sentido, que os materiais de construção são impermeáveis e estanques, 

impedindo que haja umidade disponível para a dissipação do calor solar; somado a 

isso, as cores escuras desses materiais e a configuração dos espaços – cânions 

urbanos3 – colaboram para a caracterização do fenômeno (GARTLAND, 2010). 

Segundo Alba (2012), o termo “Ilhas de Calor Urbanas” é empregado para 

descrever as especificidades climáticas das cidades quando comparadas com as 

zonas rurais circundantes. Desta maneira, ainda segundo a autora, as cidades, devido 

suas características predominantemente artificiais, são locais de significativo 

superaquecimento que, somado a fatores como água, vegetação, revestimento do 

espaço público, materiais empregados nos edifícios, atividades humanas e forma 

urbana, contribuem para a formação do referido fenômeno climático. 

Por conseguinte, corroborando com a autora supracitada, Comarazamy, 

Gonzáles e Luvall (2007) afirmam que muitos dos fatores relacionados à formação de 

ICU incluem o uso de materiais de construção, em especial concreto e asfalto, assim 

como metais e vidros. Os autores afirmam que esses materiais possuem capacidade 

térmica diferente da cobertura vegetal natural, o que, por sua vez, resulta em grandes 

diferenças de temperatura, em especial à noite, quando a superfície irradia calor para 

a atmosfera. 

                                                           
3 É constituído por paredes e chão – normalmente uma rua – entre dois edifícios adjacentes. Esse 
arranjo reconhece a natureza tridimensional da cobertura urbana e permite a interação entre edifícios, 
ao invés de tratá-los como objetos isolados, e denomina-se relação H/W; a relação H/W foi utilizada 
por Oke em 1981 (NAKATA-OSAKI; SOUZA; RODRIGUES, 2016). 
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Além das propriedades térmicas dos materiais empregados nas construções, 

há ainda outros fatores que alteram o balanço energético local, dos quais citam-se: a 

morfologia e a geometria urbana; a proporção entre áreas construídas e áreas verdes; 

e, a poluição da atmosfera (OKE, 1981). Com relação à inércia térmica, o autor informa 

que as construções armazenam parte do calor durante o dia, dissipando-o à noite. 

Sedo assim, é justamente no período noturno que a ICU é mais frequente, tendo sua 

maior intensidade poucas horas após o pôr do sol – faz-se relevante lembrar, 

entretanto, que vento fraco ou calmaria e que céu limpo ou pouco nublado constituem 

condições mais favoráveis à formação ou à intensificação das ICU (OKE, 1987). 

Gartland (2010) refere que, ao amanhecer, a temperatura do ar geralmente é 

menor, igualando-se, inclusive, às temperaturas das áreas rurais, visto que ao longo 

do dia as superfícies urbanas se aquecem e esquentam o ar. Logo, a autora afirma 

que o efeito das ICU é maior e mais intenso à noite em decorrência das superfícies 

urbanas que continuam a liberar calor, diminuindo, então, o arrefecimento durante o 

período noturno. 

Esse fenômeno é dependente das propriedades dos materiais urbanos, 

variando de cidade para cidade: há cidades construídas com materiais que liberam 

calor mais rapidamente (solos secos e madeira), que atingem o pico de intensidade 

das ICU imediatamente após o pôr do sol, enquanto que, por outro lado, há cidades 

construídas com materiais que liberam calor lentamente, tais como concreto e rocha, 

que podem atingir seus picos somente após o amanhecer. 

Sendo assim, por se tratar de um fenômeno urbano, Magalhães Filho (2006) e 

Alchapar, Correa e Cantón (2014) alegaram que o fenômeno urbano de ilhas de calor 

está relacionado, entre outros aspectos, com os diversos e distintos padrões de 

reflexão ou espalhamento da radiação solar: o albedo. Neste sentido, o valor do 

albedo de uma superfície depende do comprimento de onda, do ângulo de incidência 

dos raios solares e da cor e natureza da superfície, podendo variar de 0 a 1 (quando 

não é expresso em porcentagem) ou de 0% a 100%. 

O albedo médio planetário apresenta valores de 35 a 39%, o gramado de 20 a 

30% e a água 5% (ALMEIDA, 2016). Ferreira e Prado (2003) pesquisaram os materiais 

mais populares utilizados em coberturas de edifícios presentes nas cidades 

brasileiras: cerâmicas vermelha (67%) e branca (68%); fibrocimento sem amianto 

(39%); alumínio com pinturas nas cores marfim (58%) e cerâmica (29%), e sem pintura 
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(73%); zinco natural (68%); metal termo-acústico natural (69%) e na cor cerâmica 

(52%); e, cimento colorido nas cores cinza claro (32%) e cinza escuro (13%). Ainda, 

Shigue e Faria (2011) colaboram com as pesquisas ao determinarem o albedo de 

superfícies medidas com luxímetro, chegando a valores válidos para: parede de tijolo 

cerâmico aparente (31%); parede de alvenaria pintada de bege com textura (48%); 

parede de bloco de concreto sem acabamento (20%); asfalto velho (10%); seixos 

rolados (17%); piso de cimento com pedra (22%); e, ladrilho hidráulico branco (42%). 

Nesse cenário de áreas urbanizadas, os pavimentos urbanos são importantes 

elementos que interferem no desempenho térmico dos ambientes a céu aberto, 

porque absorvem radiação solar (onda curta) e infravermelha (onda longa), dissipando 

parte da energia acumulada por meio de processos radiativos e conectivos à 

atmosfera, através da elevação de temperatura superficial (LIN et al., 2010). 

Em relação a essas propriedades, o albedo das superfícies é considerado um 

dos principais parâmetros que interfere nas condições ambientais do meio urbano, 

uma vez que diferentes tipos de revestimentos e materiais urbanos possuem albedos 

diferenciados, e suas propriedades termo físicas influenciam significativamente na 

qualidade térmica dos ambientes urbanos. Materiais, por exemplo, que possuem 

albedo alto e condutividade baixa proporcionam um microclima suave e estável, 

enquanto que, por outro lado, o inverso favorece a criação de um microclima de 

extremos. Quanto menor o albedo, maior será a quantidade de energia absorvida e 

transmitida, aumentando, por sua vez, a temperatura superficial do corpo e, por fim, 

aumentando a liberação de calor para o meio externo (BARBIRATO; SOUZA; 

TORRES, 2016). 

Nessa perspectiva, visando atenuar os efeitos ambientais resultantes da 

urbanização, esforços têm sido direcionados para a alteração da morfologia urbana 

ou das propriedades dos materiais empregados nas superfícies das cidades 

(GRIMMOND; SOUCH, 1994). 

A microrrugosidade, a cor e a textura das superfícies, aliadas aos abrigos 

dispostos junto ao solo – tais como edificações e vegetação –, constituem-se em 

elementos que promovem a diferenciação na magnitude das trocas gasosas e 

energéticas que, por sua vez, modificarão o comportamento do ar circundante 

(RIBEIRO, 1993). Essa relação entre o aumento da massa construída (MC), a redução 

das perdas térmicas convectivas e o aumento de temperatura nos centros urbanos 
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evidencia a importância de se analisar a influência do adensamento e da 

verticalização das áreas urbanizadas na alteração do clima local (TSO; CHAN; 

HASHIM, 1990). 

Por essa relação, Oke (1988) comprova que, em todas as cidades, existem ICU 

cujas características morfológicas se assemelham às das comunidades de climas 

temperados. O autor esclarece, ainda, que na zona climática tropical úmido, as 

características de ganho térmico, a capacidade de emissão e a quantidade de 

umidade em áreas urbanas se apresentam com valor alto em relação ao rural, 

enquanto que o albedo e o grau de rugosidade são maiores nas áreas urbanas do que 

nas áreas rurais. Por outro lado, na Linha do Equador, a quantidade de radiação que 

incide nos lados das edificações é similar à da cobertura, diminuindo até chegar nos 

polos. Sobre a Linha do Equador, Romero (2015) esclarece que somente nessa 

localidade é que as empenas norte e sul recebem a mesma quantidade de radiação 

solar, sendo que a cobertura é considerada a zona de maior radiação. As diferentes 

empenas, de acordo com a autora, recebem as seguintes porcentagens: norte – 8%; 

sul – 8%; oeste – 17%; leste – 17%; e teto – 49%. 

A superfície urbana possui um aspecto mais rugoso quando comparada a 

superfícies rurais, acarretando, assim, uma maior fricção entre a superfície e os ventos 

que a atravessam; somado a isso, as superfícies das edificações atuam como 

refletoras e radiadoras, aumentando os efeitos da radiação incidente. A 

condutibilidade térmica está presente também no solo, pois um solo pouco úmido, que 

durante o dia se esquenta de forma rápida, automaticamente dissipará de forma 

rápida, à noite, o calor recebido durante o dia, causando uma grande amplitude 

térmica (BARBIRATO; SOUZA; TORRES, 2016). 

Além dos fatores citados, outros elementos, tais como a geometria dos vales e 

dos prédios, podem auxiliar na formação do fenômeno das ICU. Essas causas, 

consoante Rizwan, Dennis e Liu (2008), podem ser apresentadas através de variáveis 

controladas e incontroladas, conforme Figura 02. 
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FIGURA 02. Variáveis controláveis e não controláveis responsáveis pela formação de 

ICU. 

 
Fonte: Adaptado pelo autor a partir de Rizwan, Dennis e Liu (2008). 

 

Frente ao aumento de pesquisas sobre o fenômeno em questão, 

desenvolveram-se estudos preocupados com as ações mitigatórias para o efeito de 

ICU através de materiais de alta refletância solar e alta emissão infravermelha, 

conhecidos como “materiais frescos” (SYNNEFA et al., 2008). Além disso, 

intensificaram-se estudos sobre características de formas ligadas ao desenho urbano, 

por meio do espaçamento entre edificações e orientações de edifícios e espaços 

externos influenciadores do microclima (KLEEREKOPER; ESCH; SALCEDO, 2012). 

Assim, o fenômeno aqui estudado corresponde ao aumento da temperatura da 

superfície em áreas urbanizadas em comparação com a temperatura de áreas não 

urbanizadas adjacentes, ocasionado pela relação da retenção do calor do sol recebido 

pelos materiais empregados nas superfícies das cidades, dissipando-o após o por do 

sol e no decorrer da noite, além de aspectos morfológicos e geométricos da cidade, a 

proporção entre áreas verdes e a poluição atmosférica. 

 

 

1.2 Morfologia Urbana 

 

1.2.1 Morfologia e forma urbana 

As cidades, devido a constante dinamicidade, não são locais estáticos, 

apresentando um processo contínuo de formações, transformações e, principalmente, 

de adaptações às circunstâncias do espaço geográfico. As cidades caracterizam-se 

por uma bagagem histórica associada à sua origem, e são envoltas, ainda, em 

aspectos econômicos, físicos e sociais pautados, sobretudo, na ocupação humana 

com intencionalidades de habitação e povoamento. Logo, as acumulações humanas, 
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oriundas principalmente de atividades culturais, econômicas, construtivas, uso do 

solo, entre outras, podem ser consideradas como definidoras de uma cidade (CLARK, 

1991; SANTOS, 1993). 

No contexto de produção do espaço urbano, alguns aspectos podem ser 

considerados na compreensão dos elementos da morfologia urbana nas cidades, 

distinguindo-se, para isso, dois tipos de morfologia: a social e a espacial. Assim, a 

primeira se caracteriza pela diferenciação das classes sociais na cidade, enquanto 

que a segunda abrange as diferenças nas formas e nos modos de acesso aos espaços 

da vida, por meio do uso (CARLOS, 2007). Cooperando com a autora, para Ferrara 

(1993), a cidade é formada pelo pluriespaço, um local onde se criam outros inúmeros 

espaços, podendo-se afirmar, então, que o espaço é a base da vida urbana, não 

sendo considerado objeto determinado e único, mas sim uma construção social. 

Essas construções sociais estão inseridas, ocasionalmente, nos estudos da 

morfologia urbana, objetivando classificar e diferenciar as cidades em termos de: 

aparência de edificações, plano viário e função ou uso do solo. Estudos sobre essa 

temática originaram-se na Europa, mais especificamente na Alemanha, local em que 

há uma imensa variedade de desenho dos assentamentos e dos tipos de edifícios, 

refletindo muitas mudanças no estilo arquitetônico local (CLARK, 1991). 

Na França, Antoine-Chrysostome Quatremère de Quincy (1755-1849) 

identificou a utilidade dos mapas na interpretação da história das cidades pelo 

acompanhamento do progresso e das mudanças na estrutura física dos locais 

estudados. Até meados do século XX, as bases da morfologia urbana foram sendo 

gradualmente construídas, fato que desencadeou, independente e quase que 

simultaneamente, o desenvolvimento de diferentes Escolas de Pensamento, entre as 

quais destacaram-se: a inglesa, a italiana e a francesa (ROSANELI; SHACH-PINSLY, 

2009). 

Desenvolvida por geógrafos que procuravam ser descritivos, a Escola Inglesa 

buscava explicações para os fenômenos existentes, tendo como objetivo o estudo da 

evolução das formas urbanas, empregando como parâmetro as modificações e as 

transformações a fim de se estabelecer uma teoria sobre a construção das cidades. 

Essa teoria possui como linha de investigação as transformações ocorridas no 

parcelamento do solo através dos desmembramentos e remembramentos dos 

quarteirões e lotes e no sistema viário (STAËL; NETTO, 2015). 
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A Escola Italiana, por sua vez, foi iniciada por arquitetos interessados em 

investigar como certos tipos de edifícios deveriam ser projetados e construídos. Para 

isso, elaboraram um estudo da forma urbana como um modelo projetual para uma 

cidade, por meio do entendimento de como as cidades deveriam ser traçadas, tendo 

como modelo as tradições históricas dos elementos vernaculares das cidades 

italianas e sua relação com o espaço urbano (REGO; MENEGUETTI, 2011). 

Já a Escola Francesa defende o urbanismo através da dimensão estética, 

buscando ponderar os radicalismos ideológicos (QUINTELLA, 2016) além de 

concentrar a análise dos espaços livres, bulevares e praças (STAËL; NETTO, 2015). 

Para o International Seminar on Urban Form (ISUF), a definição para o termo 

morfologia urbana está relacionada ao estudo da forma. Desta maneira, a morfologia 

urbana se refere ao estudo da forma urbana, do tecido físico (construído) e dos 

habitantes. No desenho urbano, o termo é usado principalmente como um método de 

análise que é básico para descobrir princípios ou regras do desenho urbano, embora 

eles também notem que o termo pode ser entendido como o estudo das características 

físicas e espaciais de toda a estrutura urbana, definição essa mais empregada pelos 

geógrafos (DEL RIO, 1990). 

Lamas (2016) conceitua “morfologia urbana” como a disciplina responsável 

pelo estudo do objeto – a forma urbana – nas suas características físicas (exteriores) 

e na sua evolução no tempo. Logo, é o estudo da forma do meio urbano com foco nos 

seus elementos morfológicos, na sua gênese e na sua transformação no tempo. Para 

Staël e Netto (2015), a morfologia urbana corresponde ao estudo da forma urbana, 

considerando-a como um produto físico das ações da sociedade sobre o meio, que 

vai se edificando ao longo do tempo. Associa-se, portanto, ao solo edificado, 

apresentando uma relação direta com as construções, com as edificações, com os 

parcelamentos e com os espaços livres. 

Nesse sentido, Rossi (2001) caracteriza a palavra morfologia (morfo = forma e 

logia = estudo) entendendo-a como o estudo da forma da cidade por meio dos 

sistemas funcionais geradores do espaço urbano, bem como compreendendo a 

cidade como uma estrutura espacial. Na paisagem urbana – denominada também de 

estrutura espacial –, a morfologia, segundo o autor, deve ser analisada sob três 

escalas: da rua, do bairro e da cidade. 
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Para Moudon (1997), a forma urbana é definida por três elementos físicos 

principais: edifícios (e seus espaços abertos correlatos), lotes urbanos e ruas – logo, 

a forma urbana pode ser entendida através de diferentes níveis de resolução. A autora 

cita, por exemplo, prédio/lote, rua/quadra, cidade e região como os quatro níveis de 

resolução reconhecidos na literatura. Assim sendo, ainda segundo a autora, a forma 

urbana, para ser compreendida, deve ser considerada através da dimensão histórica 

em que está inserida, visto que os elementos que a compõe sofrem contínuas 

transformações e substituições com o passar dos anos. 

Lamas (2016), por sua vez, numa visão mais abrangente, afirma que a forma 

da cidade é decorrente de fatores políticos, culturais e socioeconômicos, e que a 

arquitetura da mesma corresponde a forma do espaço humanizado, o que faz da 

forma urbana uma estrutura física e funcional. 

Essas formas, como componentes da morfologia urbana, são apresentadas em 

três escalas: escala da rua, analisada por elementos compositivos correspondentes à 

referida escala, mobiliário urbano, letreiros, pavimentos e monumentos isolados que, 

organizados entre si, definem a forma urbana; escala da cidade, que apresenta 

elementos primários ou estruturantes por meio da análise dos bairros e das zonas 

habitacionais (produtivas ou centrais) que se articulam entre si ou com o suporte 

geográfico, além de alguns tipos de formas, como cidades lineares, concêntricas, 

ortogonais; e, escala do bairro, analisada por meio de uma parcela inferior a escala 

da cidade (LAMAS, 2016). 

Nesse aspecto, Barbirato, Torres e Barbosa (2015) contribuem ao enfatizar que 

a forma urbana desempenha importante papel para a aplicação de estratégias 

bioclimáticas nos espaços urbanos por meio da densidade populacional e do grau de 

compacidade de determinada área urbana, pois as diversas formas urbanas podem 

responder a um mesmo padrão de densidade com diferentes configurações de 

espaços abertos e, consequentemente, distintas condições microclimáticas, 

realizando, com isso, a sustentabilidade urbana. 

Portanto, o produto realizado no espaço urbano pode ser compreendido através 

de tipos morfológicos urbanos, análise que surgiu nas escolas europeias morfológicas 

com o intuito de compreender a produção social e espacial das cidades e, 

posteriormente, para o estudo da forma urbana. Por sua vez, ao estudar a forma 
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urbana, a essência está na análise dos elementos morfológicos que compõem, de 

forma física, o espaço urbano, adotando, aqui, a forma como estudo da morfologia. 

 

1.2.2 Elementos morfológicos 

A fim de compreender os mecanismos envolvidos em climatologia, mais 

especificamente o estudo do clima urbano, deve-se analisar a criação dos ambientes 

construídos que interagem com a atmosfera, formando microclimas, locais esses nos 

quais as pessoas, idealmente, sintam-se confortáveis, melhorando a qualidade 

ambiental através de um conforto térmico humano adequado, com alterações do 

planejamento e do desenho urbano (DUARTE, 2015). 

Em relação à área construída, todos os elementos meteorológicos sofrem 

modificações (BARBIRATO; SOUZA; TORRES, 2016), sendo que alguns fatores são 

responsáveis por criar um clima diferente daquele das áreas não urbanas ou não 

construídas. Entre esses fatores, destacam-se: as características térmicas e 

higrotérmicas das vias, edifícios e outros elementos construídos; os efeitos das 

complexas superfícies geométricas; a orientação e a sombra dos edifícios individuais; 

o calor do metabolismo e dos diferentes processos de combustão das cidades; e, os 

poluentes cedidos nas trocas de ar. 

Sendo assim, o processo de urbanização, observado mundialmente, resulta em 

uma sobrecarga na natureza, modificando toda a ecologia das cidades, em particular 

daquelas onde o crescimento urbano ocorreu rapidamente e sem planejamento 

adequado. Nesse sentido, uma metrópole com ausência de parâmetros adequados 

de verticalização e ocupação, sem planejamento adequado do uso do solo, que cresce 

a uma velocidade rápida e com escassos recursos técnicos, pode representar um 

constante risco à qualidade de vida de seus habitantes (ROMERO, 2015). 

De acordo com Givoni (1994), determinadas características físicas dos centros 

urbanos possuem efeito sobre o clima dessas localidades. E, dentre essas 

características, citam-se a densidade da área urbana, a orientação e largura das ruas, 

a localização dos centros urbanos em determinada região, a altura relativa das 

edificações, as áreas verdes particulares e os parques urbanos. 

                                                           
 Disciplina do campo das ciências da natureza, sociais e humanas, através de conexões entre Ecologia 
e Desenho urbano, conferindo-lhe um caráter transdisciplinar. A nova Ecologia da cidade, então, é uma 
evolução da “cidade vista como sistema” que deu origem ao desenho urbano, bem como o avanço do 
estudo dos espaços verdes da cidade para a área inteira urbana, como ecossistemas urbanos, incluindo 
componentes biológico, construídos, sociais e físicos (ANDRADE; BLUMENSCHEIN, 2014). 
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Ao analisar o processo de urbanização por meio da morfologia urbana, Lamas 

(2016) salienta que, através do conjunto físico e material que caracteriza a cidade, é 

possível compreendê-la sob o ponto de vista dos seguintes elementos morfológicos: 

lote, quarteirão, árvore, edifícios, praça, logradouro, fachada, traçado e rua, 

monumento, vegetação, mobiliário urbano e, também, solo. Quanto a esse elemento 

morfológico – o solo –, o autor afirma que o mesmo consiste em um componente de 

significativa importância no espaço urbano, uma vez que é a partir do território 

existente e de sua topografia, somados à modelação do terreno, pavimento e 

revestimentos, que se desenha ou constrói a cidade. 

Rego e Meneguetti (2011) destacam o desenho de uma cidade através de uma 

tessitura, de acordo com a trama dos seus elementos. Segundo os autores, o tecido 

urbano se configura por meio dos seguintes componentes: padrão do parcelamento 

do solo, sistema viário, aglomeração, isolamento das edificações e, também, espaços 

livres. Sobre os elementos que formam o tecido da cidade, os autores, então, 

destacam as ruas, as edificações, as quadras, os lotes, os monumentos e as praças 

nos seus mais variados arranjos. 

Diante disso, Romero (2015) esclarece que os efeitos da urbanização são, na 

maioria dos casos, negativos. A autora explica que o aumento da temperatura frente 

a redução da difusão do calor e dos menores índices de evaporação, somado a 

excessiva cobertura do solo, representa fatores que afetam a saúde física e mental 

da população. Por isso, insiste-se no entendimento de que o desenho dos espaços 

urbanos externos deveria ser condicionado e adaptado às peculiaridades do meio, tais 

como a cobertura do solo e a topografia. 

A expressão das unidades urbanas reflete, assim, as diferentes maneiras pelas 

quais se processa a ocupação do solo das cidades, retratando, ainda, as diferentes 

épocas em que essa ocupação ocorreu. Cada unidade urbana possui, portanto, uma 

fisionomia própria, oriunda da idade, do estilo, da função e do conteúdo social das 

construções, bem como da disposição e da localização das ruas, casas e espaços 

livres (SOARES, 1965). 

Para Romero (2015), o assentamento em regiões tropicais de clima quente-

úmido deve se localizar em lugares altos e expostos aos ventos. A autora esclarece 

também que, em termos de orientação, a direção dos ventos predominantes é 

considerada elemento principal, conforme Figura 03. Neste sentido, as declividades 
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naturais dos sítios devem, sempre que possível, serem preservadas ou, ainda, criadas 

a fim de auxiliar o rápido escoamento das águas pluviais, de grande volume nessas 

regiões. 

 

FIGURA 03. Desenho esquemático da relação entre a topografia e os ventos 

predominantes. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor a partir de Romero (2017). 

 

Os edifícios, frente a análise morfológica, são considerados elementos 

primários mínimos que constituem o espaço urbano, organizando-se de distintas 

formas peculiares (LAMAS, 2016). Os edifícios estão agrupados em diferentes tipos, 

tanto em termos de forma quanto de função, estabelecendo, assim, diálogo com as 

formas urbanas. Por esses motivos, a edificação é caracterizada como um dos 

elementos fundamentais do espaço5 urbano, assumindo diferentes funções e 

representando a área construída do solo (ROSSI, 2001). 

Sobre isso, Scussel e Sattler (2010) consideram que a verticalização não é, em 

si, boa ou ruim. Contudo, a temática é bastante complexa, visto que se encontra 

interligada a uma série de fatores, tais como os custos de infraestrutura urbana, a 

estruturação da malha viária e a tipologia das edificações que, em conjunto, definem 

a qualidade do espaço urbano. Por outro lado, Duarte e Serra (2003) declaram que 

diferentes densidades, construídas nas cidades, afetam significativamente os 

microclimas; somado a isso, devido a sua característica cumulativa, os autores 

                                                           
5 Entende-se aqui o espaço como síntese, sempre provisória entre o conteúdo social e as formas 
espaciais. Logo, o espaço deve ser concebido como algo entre a participação da condição social e a 
condição física, através de processo híbrido (SANTOS, 1999). 
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afirmam que tais densidades determinam a modificação do clima regional através da 

urbanização. É oportuno, então, substituir a denominação “população” – empregada 

em alguns modelos que tratam dos fenômenos climáticos urbanos – por “densidade 

construída”, visto que esse termo representa uma relação causal mais intensa em 

relação ao aquecimento urbano. 

Sobre o grau de rugosidade da forma urbana, Oliveira (1985) afirma que o 

mesmo depende de, basicamente, três elementos, quais sejam: índice de 

fragmentação de áreas construídas, diferencial de alturas encontrado e diversidade 

de altura das edificações. 

O lote, por sua vez, é considerado um elemento essencial da relação entre os 

edifícios com o terreno, sendo condicionante em sua forma e, consequentemente, na 

forma das cidades (LAMAS, 2016). Para Moudon (1997), o lote urbano constitui um 

fato comum entre as escolas de morfologia, sendo esse o meio para entender a forma 

urbana. Segundo a autora, a fim de compreender a forma urbana, deve-se observar 

as tipologias construtivas baseando-se em como a terra se dividiu, com o passar do 

tempo, em parcelas distintas. Assim, é a partir do lote urbano que a escala de 

observação pode aumentar, pois vários lotes se agregam e formam os quarteirões e, 

com o arranjo de quarteirões, forma-se a cidade. 

Na visão de Lengen (2014), para regiões quente-úmidas de baixa densidade, 

as dimensões dos lotes devem se caracterizar por serem mais largas do que 

compridas. A ventilação, por conseguinte, deve ser proveniente da rua, e essas devem 

ser no mesmo sentido dos ventos predominantes. Ainda de acordo com o autor, o 

alinhamento das edificações não deve ser rígido, permitindo a circulação em 

abundância do ar, conforme ilustrado na Figura 04. 

Neste sentido, o quarteirão é considerado uma continuidade de edifícios 

agrupados entre si na forma de anel ou de sistema fechado e separado dos demais; 

é uma área delimitada pelo cruzamento de três ou mais vias e subdivisível em parcelas 

de cadastro – lotes – para construção de edifícios. O quarteirão chega a constituir, 

então, um elemento estético urbano, pois ele agrega e organiza o lote, o edifício, as 

ruas e o traçado, não sendo um elemento autônomo dos outros componentes. Já o 

traçado é o elemento mais identificável da forma da cidade, já que possui a função de 

regular a disposição dos edifícios e quarteirões, ligando os vários espaços e partes da 
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cidade, estando relacionado à formação e ao crescimento da cidade de forma 

hierarquizada (LAMAS, 2016). 

 

FIGURA 04. Desenho da configuração ideal de lotes em áreas de clima quente e 

úmido. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor a partir de Romero (2017). 

 

O traçado geral da planta da cidade é reflexo de uma série de fatores que, em 

muitos casos, estão interligados, podendo-se citar, entre eles, as próprias vontades 

humanas ou do acaso, as propriedades locais do meio físico (relevo, clima e curso 

d’água), as preocupações financeiras (preço do solo e nível de riqueza dos habitantes, 

por exemplo), as preocupações sociais (procura por qualidade de vida, prestígio 

social, entre outros) e, ainda, certas particularidades, tais como largura das ruas, 

densidade de construções e importância de equipamentos e espaços verdes 

(BEAUJEU-GARNIER, 1997). 

Por isso, a forma do tecido urbano, em regiões quente-úmidas, deve ser 

dispersa, aberta e extensa, a fim de facilitar a ventilação entre as estruturas 

construídas. Somado a isso, as construções devem estar separadas entre si e, 

preferencialmente, rodeadas de árvores que absorvam a radiação solar e que 

proporcionem o sombreamento necessário (ROMERO, 2015). 

Junto ao traçado, as ruas se caracterizam como elementos morfológicos que, 

preferencialmente, devem ser orientados para a produção de sombra, através de 

edifícios ou outros elementos como a vegetação, as marquises, os portais; assim, a 

orientação mais favorável das ruas é aquela que possibilite espaços ensolarados e 



49 
 

 
 

espaços sombreados e, caso sejam acompanhadas de vegetação ao lado do poente, 

auxiliem consideravelmente o simples percurso do pedestre à permanência em 

determinado lugar. As superfícies gramadas, para tanto, devem substituir, também, 

as superfícies pavimentadas a fim de reduzir a absorção da radiação solar e a reflexão 

sobre as superfícies construídas (ROMERO, 2015). 

Para Lamas (2016), a vegetação compõe elemento considerável na hierarquia 

morfológica e visual da estrutura urbana, fazendo-se presente nos canteiros, nos 

jardins de bairros ou, até mesmo, nos grandes parques urbanos. Esse componente 

caracteriza, assim, a imagem da cidade, com individualidade própria, desempenhando 

funções específicas através do desenho urbano. Serve, ainda, para definir, organizar 

e conter espaços na forma urbana, influenciando no controle do clima e na qualificação 

da cidade. 

Sobre o assunto cidade e vegetação, Feitosa et al. (2011) atestam que o 

aumento populacional nas cidades implica diretamente na diminuição da vegetação 

local, pois construções urbanas estão invariavelmente associadas com a retirada de 

vegetação. Além disso, os autores esclarecem que, até a estabilização do crescimento 

populacional mundial, muita vegetação nativa ainda será suprimida. 

Neste sentido, faz-se relevante lembrar que, por arborização urbana, entende-

se toda a cobertura vegetal e porte arbóreo existente na cidade. Essa vegetação 

ocupa basicamente três espaços diferentes: áreas livres de uso público e 

potencialmente coletivas, áreas livres particulares e áreas inseridas no sistema viário. 

No verão das regiões de clima quente e úmido, a disposição desse elemento natural 

deve compor maciços heterogêneos a fim de facilitar o fluxo de ventos (MASCARÓ; 

MASCARÓ, 2010). 

Logo, as particularidades físicas dos espaços urbanos, como densidade da 

área urbana, traçado, orientação e larguras das ruas, altura das edificações, áreas 

verdes, a forma do lote e a implantação dos edifícios, contribuem sobre as regiões 

tropicais de clima quente e úmido, devendo observar os princípios do desenho urbano 

bioclimático. 

 

1.2.3 Microclima urbano e sua relação com o desenho urbano 

Entre os principais problemas ambientais das cidades brasileiras, ocasionado 

pela falta de consideração ambiental frente a decisões morfológicas urbanas e 
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interesses econômicos do processo de urbanização, está o denominado desconforto 

térmico. A urbanização, quando se apresenta de forma intensa e excessiva, traduz-se 

em colocar em segundo plano as características locais, incluindo, nesse caso, 

determinadas características morfológicas do sítio urbano. Assim, o impacto negativo 

ao qual a população é constantemente exposta quando o construído se transforma 

em indutor de alterações climáticas pode ser evitado através de um adequado 

desenho urbano, empregando-se, para isso, a arquitetura bioclimática (ROMERO, 

2015). 

A arquitetura bioclimática existe desde a gênese das aglomerações urbanas, 

nas quais empregam-se materiais e mão de obra locais. Possui por objetivo, entre 

outras coisas, o conforto térmico obtido através de análise e proteção climática, 

devendo ser trabalhada em equilíbrio com o meio ambiente (LAVOYE; HERDE, 2008). 

Nesse sentido, segundo Tundrea e Budescu (2013), há elementos que possuem papel 

de destaque frente à elaboração da arquitetura bioclimática, dos quais incluem-se a 

ventilação natural, a vegetação, o clima, a geologia do solo e a topografia. 

Na arquitetura bioclimática, é o próprio ambiente construído que funciona como 

mecanismo de controle das variáveis do meio, através de seu entorno (vegetação, 

sombras, água, terra), de sua envoltura (coberturas, paredes, pisos) e, ainda, através 

do aproveitamento dos elementos e fatores climáticos para o melhor controle do sol e 

do vento (ROMERO, 2015). 

De acordo com Romero (2017), o desenho urbano é constituído por princípios 

culturais, históricos, tecnológicos e ambientais. Esses princípios contribuem 

significativamente para a prática do desenho urbano e para o processo formal de 

materialização da forma urbana. Para isso, é importante que se incorpore, também, a 

base tecnológica necessária para tratar o espaço urbano como um espaço 

arquitetônico. Entende-se, assim, por desenho urbano o campo disciplinar 

responsável pela dimensão físico-ambiental da cidade, constituinte de sistemas físico-

espaciais e sistemas de atividades que interagem com a população por meio de suas 

percepções, vivências e práticas cotidianas (DEL RIO, 1990). 

Por isso, em termos de desenho urbano, os mecanismos de controle do 

armazenamento de calor através da radiação estão principalmente ligados às 

seguintes variáveis: desenho das vias, altura dos edifícios, densidade construída, 
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diferenças de alturas entre edifícios, tipologias dos edifícios (orientação, envoltória, 

forma), infraestrutura verde6, entre outras (DUARTE, 2015). 

O desenho dos espaços urbanos deve, então, ser condicionado e adaptado às 

características do meio, entre as quais se destacam: revestimento do solo, topografia, 

latitude, ecologia, objetos tridimensionais e clima. Entretanto, essas categorias não 

têm sido empregadas, uma vez que as informações pertinentes na literatura estão 

incompletas ou, simplesmente, não são apresentadas de uma forma que possam ser 

utilizadas pelos planejadores do espaço (ROMERO, 2015). 

Portanto, a cidade artificialmente produzida e os planos de construção 

desorganizados tornam-se cada vez mais populares. Assim, esse fenômeno tem 

impacto negativo sobre a ventilação natural, que poderia amenizar o efeito da ICU e 

a relação entre a forma do bloco e o vento (GAN; CHEN, 2016). 

 

                                                           
6 Entende-se como o uso da paisagem, assim como o sistema viário, de energia ou de abastecimento 
de água; é um enfoque no projeto urbano que ressalta espaços multifuncionais conectados e baseia-
se no aproveitamento dos muitos serviços ambientais dos ecossistemas urbanos (TZOULAS et al., 
2007). 
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CAPÍTULO 2 

 

 

ÁREA DE ESTUDO 

 

 

2.1 Aspectos Gerais 

A cidade de Porto Velho, localizada no Estado de Rondônia, surgiu em 1914 a 

partir da construção da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré (EFMM). Assim, o 

surgimento da cidade, às margens do rio Madeira, acompanhou o início da construção 

da ferrovia. Neste sentido, o que inicialmente surge como uma cidade-empresa 

(company town7), solidifica-se, com o passar do tempo, em um importante núcleo 

urbano amazônico (MARTINS, 2013). 

Posteriormente, com o fim da exploração da borracha no século XIX, o Estado 

de Rondônia sofreu um intenso processo de ocupação. A partir dos anos 1970, o 

Governo Federal, objetivando a implantação de diversos projetos de colonização na 

região, deu início ao Programa Integrado de Desenvolvimento do Noroeste do Brasil 

(POLONOROESTE) e ao Plano Agropecuário e Florestal de Rondônia 

(PLANAFLORO). Como consequência dessas políticas de imigração, intensificou-se 

o aumento das taxas de desflorestamento, trazendo prejuízo aos ecossistemas e às 

populações tradicionais (PEDLOWSKI; DALE; MATRICARDI, 1999). 

Com a construção e instalação de duas hidrelétricas no rio Madeira (Santo 

Antônio e Jirau) – obras que fizeram parte do Programa de Aceleração do Crescimento 

(PAC) do Governo Federal –, a cidade de Porto Velho passou por mais um ciclo 

econômico, social e cultural. Logo, a referida região vivenciou novamente um 

significativo crescimento territorial e populacional. 

Quanto a localização da capital do Estado de Rondônia, a mesma encontra-se 

estabelecida na parte oeste da região Norte do Brasil, na área compreendida pela 

Amazônia Ocidental na Planície Sul-Amazônica (BRASIL, 1978). A sede do município, 

por sua vez, localiza-se no vale do rio Madeira, dentro da planície amazônica, à 

                                                           
7 A company town é um núcleo formado por empresas industriais que apreende o controle da área, 
servindo de residências para os funcionários, tanto os da força de trabalho braçal, como os de quadro 
médio e superior; também servem de apoio administrativo para as empresas. São dois exemplos desse 
tipo de núcleo urbano, Fordlândia e Belterra, embora tenham fracassado (CORREIA, 2001). 
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margem direita deste; geograficamente, situa-se na longitude Oeste (63º 54’ 14”) e 

latitude Sul (8º 45’ 43”). A área de estudo compreende o recorte espacial da área 

urbana do distrito sede de Porto velho, totalizando uma área de 127,816 km² e um 

perímetro total de 63,185 km. O relevo de Porto Velho caracteriza-se por ser pouco 

acidentado, sem grandes elevações ou depressões, com altimetria variando de 70 m 

a pouco mais de 500 m (IBGE, 2011). 

A mancha urbana de Porto Velho apresenta duas características 

geomorfológicas: a primeira, com grande representatividade em área, exibe depósitos 

sedimentares inconsolidados, conjunto de formas de relevo de topos convexos, em 

geral esculpidas em rochas cristalinas e, eventualmente, também em sedimentos, às 

vezes denotando controle estrutural, densidade média de drenagem e 

aprofundamento de vale fraco (50 a 100 m), bem como dissecação homogênea ou 

diferencial; já a segunda, na menor área, situada a sudoeste da mancha urbana, 

havendo depósitos sedimentares inconsolidados, com conjunto de formas de relevo 

de topos tabulares, conformando feições de rampas suavemente inclinadas e lombas 

esculpidas em coberturas sedimentares inconsolidadas, denotando eventual controle 

estrutural (BRASIL, 1978). 

A configuração da mancha urbana portovelhense se apresenta subdividida em 

quatro zonas: na zona central, destacam-se os bairros Centro, Caiari e Baixa União; 

ao norte – área militar e aeroporto – há os bairros Nova Esperança e Nacional; à leste, 

destacam-se os bairros Ulisses Guimarães, Mariana e Orgulho do Madeira; e, ao sul, 

há os bairros Nova Floresta e Eletronorte. Na Figura 05 pode-se visualizar e 

compreender melhor essa espacialização dos bairros que compõem a mancha urbana 

de Porto Velho (RO). 

As características climáticas da cidade de Porto velho, segundo Silva (2010), 

determinadas através do sistema de Köppen – tipo Aw, são de Clima Tropical Chuvoso 

com média climatológica da temperatura do ar, durante o mês mais frio, superior a 

18°C, e um breve período de estiagem (três meses secos). Gama (2003) e Franca 

(2015), por sua vez, esclarecem que a região possui duas estações climáticas 

distintas e bem definidas: o período chuvoso, que ocorre de dezembro a fevereiro, e 

o período seco, nos meses de junho, julho e agosto. Os autores apresentam, ainda, 

que os meses de março, abril, maio, setembro, outubro e novembro são considerados 

períodos de transição. 
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As precipitações pluviométricas da capital rondoniense se caracterizam por 

uma sazonalidade bem definida mensalmente, oscilando entre 228,9 mm a 329,6 mm 

no período chuvoso (verão) e no período de estiagem com precipitação mensal 

oscilando entre 38,7 mm a 107,7 mm, conforme demonstrado na Figura 06, em que a 
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coluna representa o regime pluviométrico médio mensal e a linha representa a 

temperatura média mensal do ar (BEZERRA; DANTAS; TRINDADE, 2010). 

 

FIGURA 06. Gráfico das medidas de precipitação e temperatura de Porto Velho (RO), 

entre os anos de 1945 e 2003. 

 
Fonte: Bezerra, Dantas e Trindade (2010). 

 

Ainda nesse cenário, Santos Neto et al. (2014) analisaram a variabilidade 

diurna das precipitações na cidade e encontraram maior frequência às 15 horas 

(horário local) e às 5 horas, sendo os mais intensos principalmente às 16 horas, o que 

ocorria em quase todas as estações, exceto no verão, que apresentou eventos 

intensos preferencialmente ao término da madrugada. 

No verão, a nebulosidade sofre influência da massa de ar Equatorial, tornando-

a muito alta, alcançando seu valor máximo no mês de fevereiro; em março, a 

nebulosidade ainda é bastante alta, porém começa a diminuir à proporção que a 

massa de ar Equatorial cede espaço à massa Tropical. Assim, altera-se, também, o 

tipo de nuvem, havendo a substituição das nuvens cúmulos nimbos por nuvens 

estratos e estratos cúmulos. Já no mês de agosto, sob influência da massa Tropical 

Continental, a nebulosidade torna-se mínima, porém, nesse mesmo mês, dias 

cinzentos com chuva fina podem surgir com a penetração de frentes frias derivadas 

da massa de ar Subtropical. Em setembro, com a chegada da primavera, as chuvas 

tropicais retornam e a nebulosidade aumenta gradualmente até atingir seu nível 

máximo novamente no verão (COSTA, 2004). 

Para Silva et al. (2017), em estudo sobre a análise climática na cidade de Porto 

Velho (RO) entre 1945 e 2005, as temperaturas máximas e média apresentaram-se 

uniformemente em 32,2°C, com desvio padrão de ± 1,21°C. O estudo revelou que os 
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anos de 1998 e 2005 foram os anos mais quentes, com média máxima de 35,2 e 35°C, 

respectivamente. Por sua vez, a temperatura mínima média do ar ficou em 20,8°C, 

com desvio padrão de ± 0,96°C. Ainda segundo os autores, a variabilidade interanual 

da umidade relativa do ar analisada no período apresentou média e desvio padrão de 

83 ± 3,78%. 

Com predominância na direção Nordeste, e desvios de Sudoeste e Sul, os 

ventos registrados em Porto Velho possuíam velocidade média de 9,0 m/s 

(RONDÔNIA, 2012). De acordo com Costa (2004), essa velocidade apresenta pouca 

variação no decorrer do ano, sendo os ventos mais fortes constantemente 

acompanhados por chuva. Em relação à análise das Normas Climatológicas de 1961-

1990, o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) atribuiu a Porto Velho insolação 

de 234,0 horas em agosto e 98,3 horas em fevereiro. 

A vegetação predominante na região rondoniense é a floresta ombrófila aberta 

de terras baixas, que ocupa a maior área de vegetação preservada. Esse tipo de 

floresta é caracteriza por possuir um dossel descontínuo, favorecendo, por sua vez, a 

penetração da luz solar. Essa vegetação, em seu estrato mais alto, pode atingir 30 

metros de altura, podendo conter cipós, palmeiras, bambus ou sororocas (SILVA; 

VINHA, 2003). Tejas, Azevedo e Locatelli (2011), para a área urbana de Porto Velho, 

informam que a temperatura do ar, associada a presença de vegetação, foi menor em 

até 5°C quando comparada às áreas urbanizadas sem vegetação, representando a 

variável de Ilhas de Calor. 
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CAPÍTULO 3 

 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

3.1 Materiais 

Para a realização deste estudo utilizaram-se os seguintes procedimentos e 

equipamentos: referencial teórico; dados da estação meteorológica de superfície; 

Global Positioning System (GPS); e, equipamentos de campo – abrigo meteorológico 

de campo e termo-higrômetro. 

 

3.1.1 Dados da estação meteorológica de superfície 

Dados da estação meteorológica de superfície A925, do Instituto Nacional de 

Meteorologia (INMET), localizada em área da Empresa Brasileira de Pesquisa 

Agropecuária (EMBRAPA), situada entre a latitude 8°79’36’’ e a longitude 63°84’31’’, 

com altitude de 87 metros. 

 

3.1.2 Global Positioning System (GPS) 

Global Positioning System (GPS) Garmin GPSMAP® 76Cx, para coleta das 

coordenadas em UTM (Coordenada Universal Transversa de Mercator), de 

localização dos 10 pontos de coleta. 

 

3.1.3 Equipamento de campo 

 

3.1.3.1 Abrigo meteorológico de campo 

No início da década de 1990, os equipamentos utilizados por Sezerino e 

Monteiro (1990) e Monteiro (1990a) eram constituídos por madeira na sua base de 

sustentação e no abrigo, a qual deixava o equipamento bastante pesado, 

impossibilitando seu manuseio e desmonte para o transporte. Posteriormente, Assis 

(2010) utilizou uma estrutura metálica (pintada na cor branca) como base do abrigo 

(suporte) e empregou a madeira na confecção do mesmo, padronizados com as 

mesmas características, sendo denominados de Stevenson (Stevenson Screen). 
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Consoante Nogueira et al. (2004), o abrigo em madeira deve ser utilizado, uma vez 

que possibilita o aumento da reflexão (albedo), pois esse material apresenta grande 

capacidade térmica e baixa condutividade térmica (FIGURA 07). 

 

FIGURA 07. Fotografia do abrigo meteorológico de Stevenson utilizado nos campos. 

 
Fonte: Autoria própria. 2017. 

 

a) Materiais empregados na confecção do abrigo meteorológico: 

- metalon 40x40 mm (chapa de 16mm); 

- sapata regulável com rosca de 21 mm de diâmetro; 

- tinta esmalte fosca, na cor branca; 

- tinta em spray para metal (resistente a intempérie), na cor vermelha; 

- tinta em spray para metal (resistente a intempérie), na cor preta; 

- fita de cetim na cor vermelha com 1 cm de largura e 1,20 m de comprimento; 

- parafusos de 16 mm; e, 

- madeira compensada de 10 mm laminada na cor branca. 

 

 

b) Componentes do abrigo meteorológico: 

- Base de sustentação – confeccionada em barras de metalon de 40x40 mm (chapa 

de 16 mm), constituída por duas partes principais: a base e a haste. Em conjunto, 
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essas duas partes formam o suporte metálico do abrigo meteorológico, pintado na cor 

branca. 

A base se apresenta em forma de cruz, na qual, em cada extremo, os pontos 

cardeais foram pintados com tintas em spray. Na cor preta, pintaram-se os pontos 

Leste (E), Sul (S) e Oeste (W) e, na cor vermelha, o ponto cardeal Norte (N) (FIGURA 

08). O objetivo dessa identificação consistiu em facilitar o posicionamento correto por 

parte dos integrantes responsáveis pela coleta de campo. 

 

FIGURA 08. Desenhos em planta-baixa (a) e vista lateral (b) da base de sustentação 

do abrigo meteorológico. 

a)

 

b)

 

Fonte: Adaptado de Assis (2010). 

 

Na base de cada extremidade foi instalada uma sapata metálica rosqueável, 

com o objetivo de regular o nível entre a base de sustentação e o solo. 

Com altura de 1,38 m, confeccionada em metalon 40x40 mm (chapa de 16 

mm), a haste foi soldada na base do equipamento, sendo a ela acoplada uma fita de 

cetim na cor vermelha, com largura de 1 cm e comprimento de 1,20 m, com o objetivo 

de identificar a direção do vento em relação aos pontos cardeais marcados nas 

extremidades da base (FIGURA 09). 
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FIGURA 09. Desenho da vista lateral da base, da haste de sustentação e da fita de 

cetim utilizada para indicar a direção dos ventos no momento da aferição. 

 
Fonte: Adaptado de Assis (2010). 

 

Para a estimativa da intensidade do vento, utilizou-se a escala Beaufort 

(TABELA 02), que associa a velocidade com observações visuais do efeito do vento. 

 

TABELA 02. Escala de Beaufort para a estimativa da velocidade do vento. 

VELOCIDADE 
(Km/h) 

ESCALA TERMO CARACTERÍSTICAS VISUAIS 

≤ 2 0 
Calmaria 

 
A fumaça sobe verticalmente; 
As folhas das árvores não se movem. 

2 a 5 1 
Muito fraco 

 
 

A direção do vento é mostrada pela inclinação da 
fumaça; 
Os pequenos galhos se movem lentamente; 
As gramíneas altas se inclinam suavemente. 

6 a 12 2 
Fraco 

 
 

Árvores isoladas de até 5 m se inclinam 
suavemente; 
Sente-se o vento contra o rosto; 
Pequenos galhos se movem. 

13 a 20 3 Suave 

Árvores de até 5 m se inclinam; 
Ramos maiores são sacudidos; 
As copas das árvores em bosques densos se 
movem. 

21 a 29 4 
Moderado 

 
 

Árvores isoladas de até 5 m se inclinam 
violentamente; 
Árvores em bosques densos se inclinam; 
Poeira se levanta. 

30 a 39 5 
Moderadamente 

forte 
Pequenos ramos se quebram; 
Resistência ao andar contra o vento. 

40 a 60 6 Forte 
 

Árvores são danificadas; 
Dificuldade ao se andar contra o vento; 
Pode haver danos às construções. 

Fonte: Adaptado de Soares, Batista e Tetto (2015). 
 



61 
 

 
 

Na parte superior da base de sustentação do abrigo foi instalado, de forma 

móvel, um abrigo em madeira compensada composta por uma peça de metalon 

(40x40x100 mm), com o intuito de ser encaixada a haste. Esse abrigo em madeira é 

composto por duas caixas perfuradas (uma externa e outra interna) com um espaço 

de 1 cm entre as mesmas, além de uma cobertura móvel conforme Figura 10. 

 

FIGURA 10. Desenho da vista frontal das caixas perfuradas (a) e vistas da cobertura 

móvel (b), com seus respectivos dimensionamentos. 

a)  b)  
Fonte: Adaptado de Assis (2010). 

 

A cobertura não deve ser obrigatoriamente fixada na parte superior, porém 

deve passar, impreterivelmente, pela largura total da parte superior das caixas 

perfuradas. Através disso, protege-se a caixa perfurada interna e o termo-higrômetro 

da radiação direta dos raios solares no momento da aferição. 

A caixa externa (FIGURA 11) deve ser confeccionada maior que a interna e 

deve ser perfurada a fim de não bloquear a passagem do ar, fazendo com que os 

registros não fiquem alterados. Fixada a uma base de madeira, esse componente 

contém uma peça de metalon (40x40 mm) cuja função consiste em proporcionar a 

fixação do conjunto (caixa perfurada) na base de sustentação. 
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FIGURA 11. Desenho da vista frontal e lateral do abrigo (caixa perfurada externa). 

 
Fonte: Adaptado de Assis (2010). 

 

A caixa interna (FIGURA 12), também perfurada, deve conter um parafuso na 

sua parte superior interna, com o objetivo de posicionar provisoriamente o termo-

higrômetro no momento da aferição. Faz-se importante lembrar que, nesse momento, 

o termo-higrômetro deve ser posicionado, obrigatoriamente, na posição vertical. 

 

FIGURA 12. Desenho da vista frontal e lateral do abrigo (caixa interna). 

 
Fonte: Adaptado de Assis (2010). 

 

3.1.3.2 Termo-higrômetro 

Os registros da temperatura e da umidade relativa foram realizados por termo-

higrômetro analógico de leitura direta (FIGURA 13), contendo bulbo seco e bulbo 

úmido (compostos por mercúrio), com escalas de 10°C até 50°C e divisão a cada 1°C. 

O termo-higrômetro apresenta entre os bulbos uma tabela para conversão direta e um 

visor de aumento para leitura. Esses equipamentos são fabricados pela Incoterm® 

(Indústria de Termômetros Ltda.), modelo 5203.03.0.00. 
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FIGURA 13. Fotografia do termo-higrômetro de leitura direta com o protetor plástico 

(a) e sem o protetor plástico (b). 

a)  b)  
Fonte: Autoria própria. 2017. 

 

 

3.2 Método de Análise 

Na presente pesquisa, a análise rítmica de Monteiro (1976) foi utilizada na 

avaliação diária dos dados meteorológicos e na caracterização dos sistemas 

atmosféricos que atuaram durante a coleta dos dados de campo. Logo, o método de 

análise utilizado foi desenvolvido com base nos trabalhos realizados por Monteiro 

(1976), Sezerino e Monteiro (1990) e Tarifa e Armani (2001) no apoio teórico 

conceitual do Sistema Clima Urbano (SCU), dando ênfase ao subsistema 

termodinâmico – canal I (FIGURA 14) por apresentar maior relação entre o fenômeno 

de ICU e os elementos morfológicos. 
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FIGURA 14. Organograma do subsistema termodinâmico fundamentado em Monteiro 

(1976). 

 
Fonte: Organizado pelo autor, com base em Monteiro (1976). 

 

A partir desse apoio teórico no SCU, fez-se um aprofundamento do referencial 

teórico resultando em hipótese de que, na cidade de Porto Velho, o fenômeno ICU 

está relacionado aos elementos e fatores climáticos, assim como aos elementos 

morfológicos urbanos e do próprio desenho urbano. Escolheu-se, então, o método de 

análise rítmica (MONTEIRO, 1976) que, através das coletas de campo (dados 

climáticos e urbanísticos), embasou os resultados e alicerçou a discussão deste 

trabalho (FIGURA 15). 
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FIGURA 15. Organograma metodológico do presente estudo: aspectos gerais. 

 
Fonte: Confeccionado pelo autor. 

 

3.3 Identificação dos Pontos de Coleta 

Os pontos de coleta de dados deste estudo foram georreferenciados com o uso 

do GPSMAP® 76Cx. Para a espacialização dos 10 pontos de coleta de dados na área 

estabelecida para o estudo, foi realizado o procedimento de espacialização das 

coordenadas expressas e identificadas na Tabela 03 através do uso do Software de 

Sistema de Informação Geográfica (SIG), Quantum Gis – QGIS versão 2.8.1, com o 

uso da ferramenta “numerical digitize”, tendo como sistema de referência geodésica 

SIRGAS 2000. 

 

TABELA 03. Pontos de coletas e suas respectivas coordenadas geográficas. 

Número do ponto de 
coleta 

 

Coordenada Geográfica S Coordenada Geográfica W 

01 08°45’2.78” 63°54’28.82” 

02 08°45’58.58” 63°54’29.22” 

03 08°50’13.98” 63°56’25.22” 

04 08°47’29.88” 63°53’8.32” 

05 08°45’42.28” 63°53’6.42” 

06 08°42’54.38” 63°53’44.32” 

07 08°41’9.3” 63°52’4.9” 

08 08°44’45.2” 63°52’26” 

09 08°45’40.58” 63°48’50.72” 

10 08°45’7.89” 63°50’47.44” 
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Com base no procedimento de espacialização dos dados de coleta, foram 

elaborados 11 mapas temáticos representativos das localizações dos pontos de coleta 

no núcleo urbano do município de Porto Velho (RO), também através de SIG, cujo uso 

ocorreu por meio do software Quantum Giz versão 2.8.1, de posse da ferramenta 

composição de impressão (FIGURA 16). 
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Por questões de precisão na instalação do equipamento pela equipe de campo, 

com base nos pontos cardeais, cada ponto de coleta foi identificado com duas 

marcações no piso, conforme ilustrado na Figura 17. 

 

FIGURA 17. Fotografia da marcação com tinta resistente a intempéries, com o objetivo 

de identificar o posicionamento correto da base de sustentação do abrigo 

meteorológico. 

  
Fonte: Autoria própria. 2017. 

 

O objetivo desse procedimento foi possibilitar uma padronização a fim de que 

os abrigos meteorológicos fossem locados de maneira idêntica em todos os pontos, 

nos diferentes períodos de coleta de dados, observando as distâncias do solo e a 

orientação (MONTEIRO, 1990a). O Norte (N), grafado em cor vermelha na base de 

sustentação do abrigo meteorológico de campo, foi compatível com o norte 

geográfico, sendo que esse ponto cardeal foi identificado por meio da bússola do GPS 

nos pisos dos pontos de coleta através de uma marcação circular na cor vermelha. 

Por outro lado, o Sul (S) foi marcado na base de sustentação do abrigo meteorológico 

através de tinta spray na cor preta, havendo, também, identificação (círculo na cor 

preta) nos pisos de cada ponto de coleta. 

Após o posicionamento da base de sustentação do abrigo meteorológico de 

campo, procedeu-se à instalação da parte superior (caixas perfuradas) do abrigo e de 

sua cobertura. De acordo com Porangaba, Teixeira e Amorim (2017), se o abrigo for 

instalado no hemisfério sul, a face aberta deve acompanhar a mesma direção, ou seja, 

neste caso, instalado para o sul, pois há menor recebimento da radiação nesse 

quadrante, permitindo, então, a padronização em relação ao posicionamento e aos 

condicionantes físicos entre os pontos de coleta. 
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Assim, as estações meteorológicas devem ser protegidas da incidência direta 

dos raios solares, podendo ser alojadas em miniabrigos meteorológicos, normalmente 

feitos de madeira, com parede dupla e perfurada, com a porta voltada para o Sul (se 

instalado no hemisfério sul, devido ao menor recebimento de radiação nesse 

quadrante), com distância de 1,5 a 2 m da superfície (FIGURA 07). Desta forma, as 

estações meteorológicas devem ser programadas para coletarem os dados conforme 

o objetivo da pesquisa como, por exemplo, a aferição da temperatura do ar a cada 

hora. 

 

 

3.4 Pontos de Coleta de Campo 

A fim de compreender a complexa leitura da capital rondoniense, apropria-se 

de Lamas (2016) que esclarece que a primeira leitura da urbe sempre será ao nível 

físico-espacial e morfológico, pois somente esse nível é capaz de revelar a 

singularidade de cada espaço e de cada forma. Portanto, através dele, elucidam-se 

também as características de cada parte da cidade. 

Sendo assim, após a leitura de referencial teórico acerca de climatologia, 

morfologia urbana, desenho urbano e aspectos gerais da cidade de Porto Velho/RO, 

partiu-se para a observação em campo da referida capital, momento em que foram 

escolhidos os campos amostrais por meio da recomendação de Monteiro (1990b). 

Consoante o autor, para uma correta avaliação climática urbana faz-se necessário 

considerar os seguintes aspectos: uso da terra; padrões de edificação com áreas 

verdes e espaços abertos; função urbana (uso do solo); solo nu; morfologia e estrutura 

urbana; configuração vertical das edificações e suas cores; pavimentação de caixa 

viária; e, intensidade do fluxo de veículos automotores e de pedestres. 

Desta forma, para o presente estudo foram escolhidos 10 pontos distintos e 

disseminados na mancha urbana da capital Porto Velho, conforme Figura 07. Nesse 

contexto, Assis (2010) também afirma que, nos estudos de caso referenciados na 

literatura, não há um número específico de pontos amostrais para a coleta das 

informações sobre o clima urbano. Ainda segundo o autor, esse levantamento 

depende das peculiaridades e do porte da cidade, bem como da quantidade de 

equipamentos e do corpo técnico capacitado à realização dos estudos de campo. 
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Hua, Ma e Guo (2008) evidenciam que um método direto de investigar o efeito 

de ICU é analisando as diferenças – de temperatura e de umidade, principalmente – 

entre a região da cidade e as áreas rurais mais afastadas que, por sua vez, sofrem 

menos influência do intenso processo de urbanização. Diante disso, os pontos 1, 4, 5, 

8 e 10 foram escolhidos como os de maior intensidade de urbanização, enquanto os 

pontos 3, 6 e 7 foram definidos como os de menor intensidade de urbanização, ao 

passo que os pontos 2 e 9 foram definidos como medianamente urbanizados. 

O número de pontos e, automaticamente, o número de aparelhos, além da 

quantidade de pessoas capacitadas para realizar o trabalho de campo, não seguiu 

normas específicas, porém essas escolhas foram pautadas de formas ponderadas e 

na distância entre os pontos. As escolhas também levaram em consideração o melhor 

modo de expressar a natureza ou o caráter peculiar da cidade objeto do estudo 

(MONTEIRO, 1990a). Para o autor, deve haver, ao longo da área, um eixo ou 

transepto, no qual se expressam as condicionantes mais significativas do complexo 

da cidade – nesta pesquisa, tem-se os pontos 2, 5 e 10. 

 

3.4.1 Ponto 1 (P1) – região do Centro Político-Administrativo do Estado de 

Rondônia 

Localiza-se na rua Aimoré, no bairro Olaria (FIGURA 18), fazendo divisa com 

alguns bairros, entre eles Arigolândia, Pedrinhas e São Cristóvão. É um bairro com 

característica predominantemente residencial, com baixa verticalidade, porém o 

equipamento foi instalado entre os cânions urbanos.  



70 
 

 
 

FIGURA 18. Mapa e fotografia da localização do ponto de coleta (P1).

 

Fonte: Organizado pelo autor com apoio do Laboratório de Geografia e Planejamento 
Ambiental (LABOGEOPA-UNIR), com base nos dados de IBGE (2015), SEPLAN-RO (2014) 
e Open Street Map (2017). 
 

Nesse ponto, verificou-se que a impermeabilização do solo se limitava ao 

passeio para pedestres e ruas; por sua vez, a permeabilidade do solo se faz presente 

nos diversos quintais residenciais da região. O tráfego de veículos é quase inexistente 

na Rua Aimoré, sendo intenso nas ruas perpendiculares. 

 

3.4.2 Ponto 2 (P2) – Estrada de Ferro Madeira-Mamoré 

Localizado no passeio público, com revestimento em blocos de concreto, na 

Avenida Farquar – bairro centro (FIGURA 19), próximo à Avenida 7 de setembro. 

Nessa região está localizado o pátio da EFMM, com seus galpões em estrutura 

metálica em tons avermelhados, composto por uma grande área revestida com grama 

e próximo ao rio Madeira; o tráfego de pessoas e de veículos é de baixa intensidade. 
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FIGURA 19. Mapa e fotografia da localização do ponto de coleta (P2). 

 
Fonte: Organizado pelo autor com apoio do Laboratório de Geografia e Planejamento 
Ambiental (LABOGEOPA-UNIR), com base nos dados de IBGE (2015), SEPLAN-RO (2014) 
e Open Street Map (2017). 

 

3.4.3 Ponto 3 (P3) – estacionamento do Laboratório de Geografia e Planejamento 

Ambiental (LABOGEOPA) da Fundação Universidade Federal de Rondônia 

(UNIR) 

Localizado no estacionamento, revestido em blocos de concreto, do 

LABOGEOPA-UNIR, Campus José Ribeiro Filho, BR 364 (FIGURA 20). O ponto 3 

possui significativa presença de vegetação (floresta) em seu entorno, com poucas 

edificações, porém muito adensada. O tráfego de veículos é de baixa densidade, 

assim como a presença de pedestres. 
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FIGURA 20. Mapa e fotografia da localização do ponto de coleta (P3). 

 
Fonte: Organizado pelo autor com apoio do Laboratório de Geografia e Planejamento 
Ambiental (LABOGEOPA-UNIR), com base nos dados de IBGE (2015), SEPLAN-RO (2014) 
e Open Street Map (2017). 

 

3.4.4 Ponto 4 (P4) – Avenida Jatuarana 

Esse ponto localiza-se na rua Jatuarana, bairro Nova Floresta (FIGURA 21), 

fazendo limite com o bairro Caladinho, a sul. A caixa viária na área do ponto de coleta 

é composta por revestimento cerâmico e asfalto. A presença de estacionamento 

paralelamente ao passeio é constante e o tráfego de veículos é denso, composto por 

veículos leves e pesados. O equipamento de campo, em determinado período do ano 

(período seco), recebeu insolação no período matutino, enquanto no período 

vespertino as fachadas dos edifícios projetavam sombra. 

A pavimentação do passeio público é composta por materiais cerâmicos e a 

rua é constituída por asfalto. A vegetação na Avenida Jatuarana é inexistente, 

havendo vegetação apenas nos quintais das residências. 
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FIGURA 21. Mapa e fotografia da localização do ponto de coleta (P4). 

 
Fonte: Organizado pelo autor com apoio do Laboratório de Geografia e Planejamento 
Ambiental (LABOGEOPA-UNIR), com base nos dados de IBGE (2015), SEPLAN-RO (2014) 
e Open Street Map (2017). 

 

3.4.5 Ponto 5 (P5) – Avenida Jorge Teixeira 

Localizado na Avenida Jorge Teixeira, próximo à Avenida 7 de setembro, bairro 

Nova Porto Velho (FIGURA 22), locado no passeio público revestido em concreto. A 

leste do ponto 5 encontra-se um terreno com solo nu, constituído apenas por barro e 

com ausência de vegetação e de edificação. No lado oeste, há a Avenida Jorge 

Teixeira com seu canteiro central composto por vegetação de grande e médio portes8. 

O tráfego de veículos é bastante intenso, assim como o estacionamento é paralelo ao 

passeio; a circulação de pedestres se apresenta de forma tímida. 

 

 

 

                                                           
8 Adota-se a classificação realizada por Mascaró e Mascaró (2010) por se tratar de vegetação urbana, 
onde as espécies que apresentam altura de até 6 m e diâmetro da copa menor que 4 m são 
classificadas por pequeno porte; espécie com altura entre 6 e 10 m e copa com diâmetro entre 4 e 6 
m, médio porte; e, as espécies com altura maior que 10 m e copa com diâmetro maior que 6 m, grande 
porte. 
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FIGURA 22. Mapa e fotografia da localização do ponto de coleta (P5). 

 
Fonte: Organizado pelo autor com apoio do Laboratório de Geografia e Planejamento 
Ambiental (LABOGEOPA-UNIR), com base nos dados de IBGE (2015), SEPLAN-RO (2014) 
e Open Street Map (2017). 

 

3.4.6 Ponto 6 (P6) – espaço alternativo/aeroporto 

Esse ponto localiza-se no bairro Nova Esperança (FIGURA 23), sendo limitado 

ao norte pela área militar e pelo Aeroporto Internacional Governador Jorge Teixeira; a 

localização exata do ponto é no calçadão do espaço alternativo, local revestido por 

blocos de concreto. A vegetação apresenta-se de forma densa e de grande 

representatividade; o tráfego de veículos e pedestres, por sua vez, é denso, 

principalmente nos fins de semana devido às intensas práticas esportivas e de lazer 

na região. 
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FIGURA 23. Mapa e fotografia da localização do ponto de coleta (P6). 

 
Fonte: Organizado pelo autor com apoio do Laboratório de Geografia e Planejamento 
Ambiental (LABOGEOPA-UNIR), com base nos dados de IBGE (2015), SEPLAN-RO (2014) 
e Open Street Map (2017). 

 

3.4.7 Ponto 7 (P7) – Parque Natural Municipal Olavo Pires (Parque Ecológico) 

Está inserido fora da mancha urbana da cidade (FIGURA 24), mais 

precisamente no jardim localizado em frente a guarita do Parque Natural Municipal 

Olavo Pires (Parque Ecológico). 

O ponto P7 caracteriza-se pela total ausência de revestimentos em concreto no 

passeio público, mas contém revestimento com base asfáltica na pavimentação da 

rua. 

A vegetação é fortemente densa por apresentar características de floresta 

nativa e, consequentemente, o local possui um alto grau de permeabilidade do solo. 

Durante a semana, o tráfego de veículos é de baixa densidade, assim como a 

presença de pedestres, porém nos finais de semana há um aumentando desses fluxos 

devido as atividades oferecidas pelo parque. 
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FIGURA 24. Mapa e fotografia da localização do ponto de coleta (P7). 

 
Fonte: Organizado pelo autor com apoio do Laboratório de Geografia e Planejamento 
Ambiental (LABOGEOPA-UNIR), com base nos dados de IBGE (2015), SEPLAN-RO (2014) 
e Open Street Map (2017). 

 

 

3.4.8 Ponto 8 (P8) – Parque da cidade 

Localizado no bairro Nova Porto Velho (FIGURA 25), faz limite ao norte com o 

bairro Alphaville, ao leste com os bairros Apuniã e Igarapé, ao sul com o bairro Agenor 

de Carvalho e, ao oeste, com o bairro Embratel. 

O ponto 8 foi precisamente locado no passeio público em frente ao parque da 

cidade, na Avenida Calama. O revestimento desse passeio é constituído parcialmente 

por concreto e por grama.  

A presença de vegetação nas redondezas se deve, principalmente, às espécies 

arbóreas de pequeno e médio portes presentes no parque, mesmo que espaçadas e 

devido à extensa área revestida por grama.  

O tráfego de veículos e de pedestres é denso, principalmente nos dias de 

semana e nas horas de pico. 
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FIGURA 25. Mapa e fotografia da localização do ponto de coleta (P8). 

 
Fonte: Organizado pelo autor com apoio do Laboratório de Geografia e Planejamento 
Ambiental (LABOGEOPA-UNIR), com base nos dados de IBGE (2015), SEPLAN-RO (2014) 
e Open Street Map (2017). 

 

3.4.9 Ponto 9 (P9) – Orgulho do Madeira 

Situado no bairro Jardim Santana (FIGURA 26), faz limites com os bairros 

Alphaville, Ulisses Guimarães, Mariana e Socialista. O ponto P9 foi locado 

precisamente no passeio público do conjunto habitacional Orgulho do Madeira. O 

revestimento desse passeio é composto por concreto, limitado por rua (com 

revestimento asfáltico) e por extensa área de grama. A vegetação de médio e grande 

portes na área é inexistente, porém há presença de gramíneas. O tráfego de veículos 

e de pedestres é moderado, ocorrendo um intenso fluxo nos horários de pico nos dias 

úteis da semana. 
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FIGURA 26. Mapa e fotografia da localização do ponto de coleta (P9). 

 
Fonte: Organizado pelo autor com apoio do Laboratório de Geografia e Planejamento 
Ambiental (LABOGEOPA-UNIR), com base nos dados de IBGE (2015), SEPLAN-RO (2014) 
e Open Street Map (2017). 

 

3.4.10 Ponto 10 (P10) – Avenida 7 de Setembro com Avenida Mamoré 

Situado na extremidade sul do bairro Esperança da Comunidade, o ponto 10 

faz limite com os bairros Teixeirão, Pantanal, Academia de Polícia, Cuniã e Igarapé; 

localiza-se, ainda, em passeio público revestido em concreto, na Avenida 7 de 

setembro (FIGURA 27).  
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FIGURA 27. Mapa e fotografia da localização do ponto de coleta (P10). 

 
Fonte: Organizado pelo autor com apoio do Laboratório de Geografia e Planejamento 
Ambiental (LABOGEOPA-UNIR), com base nos dados de IBGE (2015), SEPLAN-RO (2014) 
e Open Street Map (2017). 

 

A vegetação com árvores de médio porte, nessa área, ocorre apenas nos 

quintais das residências. O tráfego de veículos e de pedestres na Avenida 7 de 

setembro é de baixa densidade, mas, por outro lado, na Avenida Mamoré os fluxos, 

tanto de pedestres quanto de veículos, são intensos. 

 

3.5 Aferição do Termo-Higrômetro 

Antes dos trabalhos de campo, todos os termo-higrômetros foram 

criteriosamente aferidos, com o objetivo de averiguar possíveis falhas no 

funcionamento dos mesmos ou que, por ventura, viessem a descartar a utilização de 

seus dados nas análises do campo térmico e hígrico. A confiabilidade dos 

equipamentos foi averiguada em três etapas, em dias e lugares distintos. 

Na primeira etapa, os termo-higrômetros foram numerados de 1 a 10 e, logo 

em seguida, foram instalados nos respectivos abrigos meteorológicos previamente 

numerados. Os referidos equipamentos foram, então, posicionados ortogonalmente 

em ambiente com portas e janelas fechadas (FIGURA 28), sem condicionador de ar 
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refrigerado, tendo por objetivo reduzir a ventilação e estabilizar, o máximo possível, 

as condições atmosféricas internas, minimizando as influências externas. Esse 

procedimento ocorreu no dia 15 de agosto de 2017, no prédio do Centro de Estudos 

Geográficos e Sócio-Ambientais da Amazônia Aziz Ab’Saber (CEGEA), no quarto 

pavimento, em três horários distintos: 16, 17 e 18 horas. 

 

FIGURA 28. Fotografia da aferição 1: equipamentos de campo dispostos em ambiente 

fechado, sem ventilação e sem incidência direta de luz solar. 

 
Fonte: Autoria própria.2017 

 

A aferição dos termo-higrômetros iniciou com o preenchimento do reservatório 

para água (bulbo úmido), com 15 minutos de antecedência de cada leitura, seguindo, 

portanto, as recomendações de Sezerino e Monteiro (1990), além das recomendações 

da World Meteorological Organization (WMO, 2008). Os autores afirmam que esse 

procedimento deve ser realizado a fim de promover a estabilização dos dados de 

temperatura do ar. Sendo assim, os valores coletados nessa primeira aferição, em 

relação à temperatura do ar (máxima e mínima) e sua umidade relativa, são 

apresentados nas figuras 29, 30 e 31. 
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FIGURA 29. Gráfico da aferição 1: comparativo entre os dados (temperatura do ar e 

umidade relativa) dos 10 equipamentos de campo no momento da aferição às 16 

horas, do dia 15/08/2017, na sala do 4º pavimento –CEGEA/UNIR. 

 
Fonte: Autoria própria. 2017 

 

No horário de 16 horas, apenas o equipamento 3 apresentou o valor acima dos 

demais em relação a temperatura do ar (bulbo seco), enquanto que o equipamento 2, 

por sua vez, apresentou uma queda na temperatura do ar (bulbo úmido), ocasionando 

uma grande queda no valor da umidade relativa. 

Na segunda leitura, às 17 horas, as temperaturas do ar (bulbo seco) 

mantiveram-se constantes na maioria dos equipamentos, sendo que apenas nos 

equipamentos 2 e 7 houve variação de temperatura, equivalente a 1º C. Por outro 

lado, a umidade relativa se apresentou de forma mais disforme, como apresentado na 

Figura 30. 
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FIGURA 30. Gráfico da aferição 1: comparativo entre os dados (temperatura do ar e 

umidade relativa) dos 10 equipamentos de campo no momento da aferição às 17 

horas, do dia 15/08/2017, na sala do 4º pavimento –CEGEA/UNIR. 

 
Fonte: Autoria própria. 2017 

 

FIGURA 31. Gráfico da aferição 1: comparativo entre os dados (temperatura do ar e 

umidade relativa) dos 10 equipamentos de campo no momento da aferição às 18 

horas, do dia 15/08/2017, na sala do 4º pavimento – CEGEA/UNIR. 

 
Fonte: Autoria própria. 2017 

 

Na terceira leitura, às 18 horas, os equipamentos 1 e 3 tiveram diferença (1°C) 

entre os demais em relação a temperatura do ar (bulbo seco), e apenas o equipamento 

3 no valor da temperatura do ar (bulbo úmido). Essas diferenças causaram as 
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oscilações entre os equipamentos quando se tratou da umidade relativa do ar 

(FIGURA 31). 

Os equipamentos, em suas totalidades, pouco apresentaram diferenças 

significativas em seus dados no quesito temperaturas. A diferença maior encontrada 

se referiu aos resultados da umidade relativa, principalmente nos dois últimos horários 

(17 e 18 horas), ocasionados provavelmente pela transmissão de calor da parede 

executada em alvenaria. 

Na segunda aferição, os equipamentos foram levados à estação meteorológica 

de superfície A925 do INMET, localizada em área da EMBRAPA. Nesse momento, 

executou-se a aferição dos equipamentos de campo e treinamento dos integrantes da 

equipe de campo, conforme Figura 32. 

 

FIGURA 32. Fotografia da aferição 2: equipamentos de campo posicionados 

ortogonalmente ao lado da estação meteorológica na EMBRAPA e treinamento dos 

integrantes da equipe de campo. 

 
Fonte: Autoria própria. 2017 

 

Os registros foram realizados às 10, 11 e 12 horas observando, 

constantemente, o nível de água do reservatório referente ao bulbo úmido. Às 10 

horas apenas os equipamentos 5 e 7 apresentaram diferenças em relação a estação 

meteorológica de 2°C. Às 11 horas, os equipamentos apresentaram valores iguais em 

sua totalidade, porém diferenciaram-se da estação com apenas 0,9°C, enquanto que, 

às 12 horas, a oscilação foi identificada nos equipamentos 1, 3, 7 e 8, com diferença 

de 1,5°C. 
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Logo, verificou-se a média entre os valores coletados dos três horários de cada 

equipamento e a média da estação meteorológica, registrando uma diferença de 0,9°C 

entre cada equipamento e a estação meteorológica, o que mostra uma forte 

correlação linear entre os mesmos (FIGURA 33). 

 

FIGURA 33. Gráfico da aferição 2: dispersão linear entre os dados de temperatura 

registrados nos 10 equipamentos de campo em comparação ao termômetro da 

estação meteorológica de superfície A925. 

 
Fonte: Dados da pesquisa organizados pelo autor. 

 

Na terceira e última aferição, no ponto 8 (Parque da Cidade), foram aferidos 

todos os termo-higrômetros que, por sua vez, apresentavam-se devidamente 

acoplados aos respectivos abrigos meteorológicos de campo. Efetuaram-se três 

leituras dos equipamentos de campo com intervalo de três horas entre elas (9, 12 e 

15 horas), nas quais aferiu-se a temperatura do ar (bulbo seco e úmido) e sua umidade 

relativa. 

Assim sendo, de acordo com a Figura 34, em relação a leitura da temperatura 

do ar (bulbo seco) através dos equipamentos de campo, observou-se que, no horário 

das 9 horas, houve uma regularidade nos equipamentos com pouca variação, sendo 

que apenas os equipamentos 8 e 10 identificaram diferença entre os demais. Às 12 

horas, metade dos equipamentos (1, 3, 6, 7 e 8) apresentaram o mesmo valor (35°C) 

e a outra metade apresentou o valor de 1°C a mais. Quanto ao horário das 15 horas, 
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apenas os equipamentos 4 e 10 apresentaram diferença (1°C) em relação aos demais, 

o que mostra a margem de erro (1°C) apresentada pelo fabricante. 

 

FIGURA 34. Gráfico da aferição 3: comparativo de temperatura do ar (bulbo seco) 

entre os 10 equipamentos de campo. 

 
Fonte: Dados da pesquisa organizado pelo autor. 

 

Em relação aos dados de temperatura do ar (bulbo úmido) coletados na terceira 

e última aferição, às 9 horas houve uma regularidade nos equipamentos, sendo que 

apenas os equipamentos 2, 5 e 10 apresentaram diferença (1°C) inferior aos demais. 

Quanto ao horário das 12 horas, os valores dos equipamentos se apresentaram de 

forma constante, exceto o equipamento 10, que apresentou variação superior à 1°C. 

No horário das 15 horas, os equipamentos 1, 3, 4, 6, 7, 8 e 9 apresentaram o valor de 

26°C, ao passo que os equipamentos 2 e 5, neste mesmo horário, apresentaram o 

valor de 1°C menor que a maioria e o equipamento 10 registrou 1°C a mais que a 

maioria, conforme apresentado na Figura 35. 
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FIGURA 35. Gráfico da aferição 3: comparativo de temperatura do ar (bulbo úmido) 

entre os 10 equipamentos de campo. 

 
Fonte: Dados da pesquisa organizado pelo autor. 

 

Para os valores de umidade relativa (FIGURA 36), no horário das 9 horas, 

observa-se que: os equipamentos 1, 3, 4, 6, 7, 9 e 10 apresentaram os mesmos 

valores (66%) e os equipamentos 2, 5 e 8 com valor de 61%. Já no horário das 12 

horas, os equipamentos 1, 3, 6, 7 e 8 apresentaram os mesmos valores (48%) 

enquanto que, por sua vez, os equipamentos 2, 4, 5 e 9 apresentaram o valor de 52%, 

e o equipamento 10 ficou com 57%. No último horário (15 horas), verificaram-se os 

seguintes valores: equipamentos 1, 3, 6, 7, 8 e 9 com o valor de 47%; os equipamentos 

2 e 5 com 42%; o equipamento 4 com 51%; e, o equipamento 10 com 56%. 

Nessa última aferição, observou-se que os equipamentos de campo 

apresentaram uma média com valores consideravelmente iguais, apresentando, desta 

forma, somente a diferença de 1°C, no máximo, para mais ou para menos, o que, no 

resultado final, não terá grande influência, uma vez que os valores serão avaliados a 

partir das médias. 
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FIGURA 36. Gráfico da aferição 3: comparativo da umidade relativa entre os 10 

equipamentos de campo. 

 
Fonte: Dados da pesquisa organizado pelo autor. 

 

 

3.6 Dados Investigados e Execução das Pesquisas de Campo 

Este estudo foi realizado em três etapas distintas, sendo os mesmos 

denominados de “Campo I”, “Campo II” e “Campo III”. Os campos I e II consistiram no 

levantamento dos seguintes elementos climáticos: temperaturas do ar, umidade 

relativa do ar, ventos (intensidade e direção) e nebulosidade. Além disso, nessas duas 

etapas, foram avaliados, também, os fatores climáticos relacionados às atividades 

humanas: fluxos de pedestres e de veículos conforme modelo (ANEXO A). 

O campo I foi realizado entre os dias 21 e 31 de agosto de 2017 (período seco) 

e o campo II entre os dias 10 e 20 de fevereiro de 2018 (período chuvoso), sendo que, 

para a escolha desses dois momentos, consideraram-se as informações de Gama 

(2003) a respeito dos aspectos climáticos da região. Para o autor há, na localidade, 

duas estações climáticas distintas e bem definidas: o período chuvoso (meses de 

outubro a abril) e o período seco (meses de junho, julho e agosto). 

Dessa forma, o levantamento de dados, nos diferentes pontos de coleta, foi 

realizado durante 11 dias corridos em cada momento de aferição. As leituras de 

campo, após os 15 minutos de estabilização dos termo-higrômetros, foram 

executadas nos seguintes horários fundamentais: 9, 12, 15, 18 e 21 horas (horário 

local de Porto Velho/RO). Os referidos horários não foram selecionados de forma 
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aleatória, uma vez que, para essa escolha, levou-se em consideração as variações 

do tempo atmosférico no decorrer do dia. O horário de 9 horas corresponde ao início 

do aquecimento diurno; o de 15 horas representa o ápice de intensidade do calor; e o 

horário das 21 inicia o resfriamento noturno (ANJOS; GANHO; ARAÚJO, 2013); no 

entanto, conforme exposto, na presente pesquisa utilizaram-se outros dois horários – 

12 e 18 horas – com o objetivo de manter o padrão sinótico a cada 3 horas. 

Por outro lado, o campo III consistiu no levantamento de dados acerca dos 

elementos que compõem a morfologia urbana do gabarito das edificações 

(rugosidade), o uso e ocupação do solo, a forma do lote, o quarteirão e a orientação 

das ruas. A referida etapa, realizada entre os dias 7 e 21 de outubro de 2017, foi 

executada através de levantamento de campo in loco. Considerou-se, inclusive, como 

limite para essa investigação um raio de 100 m a partir da origem de cada ponto de 

coleta, conforme coordenadas geográficas da Tabela 03 e dos parâmetros utilizados 

na microescala climática. 
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CAPÍTULO 4 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

4.1 Campo I (Estiagem) 

 

4.1.1 Temperatura do ar 

A média geral da temperatura máxima do ar (FIGURA 37), coletada na primeira 

etapa desta pesquisa (período seco), foi de 32,30°C. O P3 (Estacionamento do 

LABOGEOPA/UNIR) foi o que apresentou maior valor (42°C, às 15 horas) durante os 

dias de levantamento, sendo que o menor valor (25°C) foi verificado nos seguintes 

pontos de coleta: P4 (Avenida Jatuarana), P8 (Parque da Cidade), P9 (Orgulho do 

Madeira) e P10 (Avenida 7 de setembro com Avenida Mamoré) às 9 horas, e no P7 

(Parque Natural Municipal Olavo Pires/Parque Ecológico) às 21 horas. Nesse campo 

não foram utilizados os dados coletados do P6 (Aeroporto), pois o termo-higrômetro 

danificou ao cair no momento da aferição do quinto dia, no horário das 15 horas, após 

uma forte presença de ventos na área, seguida de chuva. 

Esses valores justificam-se pelo fato do P3, às 15 horas, durante os dias de 

coleta estar presente em área altamente pavimentada e com revestimento de 

concreto, o que, segundo Shigue e Faria (2011), tem entre 21% e 20% de albedo para 

esse tipo de material, além de estar posicionado paralelamente próximo ao edifício 

com quatro gabaritos, o que impossibilita a circulação de ventos, mesmo seguindo as 

orientações de Monteiro (1990b). Para tanto, isso não ocorreu nos outros pontos, pois 

os que poderiam apresentar maiores valores (P1, P4 e P9) estavam posicionados em 

áreas sombreadas geradas pelas edificações, sendo que Scussel e Sattler (2010) 

consideram que a verticalização não é, em si, boa ou ruim. 

Já os pontos P4, P8, P9 e P10, que marcaram os menores valores durante o 

período de coleta, apresentaram circulação de ventos em que o céu estava 

parcialmente nublado, conforme as observações de campo. Já o P7, às 21 horas, teve 

grande contribuição da massa vegetal do entorno, assim como a ausência de 

edificações, o que poderia contribuir para o aquecimento noturno. 
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Em relação às temperaturas do ar (bulbo seco), apresentam-se, a seguir, por 

horário, os dados referentes aos pontos de coleta com maiores representatividades, 

considerando-se os valores máximo e mínimo das temperaturas médias do bulbo 

seco: às 9 horas o P3 (Estacionamento do LABOGEOPA/UNIR) apresentou o valor 

máximo das temperaturas médias (30,90ºC), enquanto o P2 (Estrada de Ferro 

Madeira-Mamoré) apresentou o valor mínimo das temperaturas médias (29,09ºC). 

Entende-se aqui que a “brisa fluvial” estava refrigerando esta área, minimizando os 

efeitos e as dimensões de uma ilha de calor que, corroborando com o estudo de Anjos, 

Ganho e Araújo (2013), na cidade de Manaus, a brisa fluvial foi um fator contribuinte 

para amenizar as ilhas de calor, além do sentido da circulação dos ventos na direção 

oeste/leste. 

Contudo, o P4 (Jatuarana) e o P7 (Parque Ecológico) apresentaram o mesmo 

valor de 29,55°C, o que mostra que esse elemento climático, durante o período 

matutino, revelou-se diferente aos conceitos de ICU, possivelmente ocasionado pelo 

início da radiação solar. 

 

FIGURA 37. Gráfico da média da temperatura (bulbo seco) entre os pontos nos 

horários de 9, 12, 15, 18 e 21 horas. 

 
Fonte: Dados da pesquisa organizado pelo autor. 

 

Às 12 horas, o P9 (Orgulho do Madeira) apresentou o valor máximo das 

temperaturas médias (36,09ºC), enquanto o P2 (Estrada de Ferro Madeira-Mamoré) 
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apresentou o valor mínimo das temperaturas médias (33,55ºC). Entende-se que, 

nesse horário, o acúmulo do aquecimento somado a questão do traçado das ruas e a 

forma dos lotes contribuíram para o aumento de temperatura em relação ao P2. Nesse 

cenário, Lengen (2014) refere que a circulação dos ventos deve ser proveniente da 

rua, e essas serem no mesmo sentido dos ventos predominantes, o que não ocorre 

na área. De acordo ainda com o autor, o alinhamento das edificações não deve ser 

rígido, permitindo a circulação em abundância do ar, conforme ilustrado na Figura 04 

e as observações feitas no campo III, Figura 54. 

Às 15 horas, o P3 (Estacionamento do LABOGEOPA/UNIR) apresentou o valor 

máximo das temperaturas médias (37,00ºC), apesar de grande massa de vegetação 

no seu entorno, enquanto o P4 (Jatuarana) apresentou o valor mínimo das 

temperaturas médias (34,60ºC). Esse cenário ocorreu devido ao posicionamento dos 

equipamentos, uma vez que no P4 o sombreamento por parte das edificações 

contribuiu para amenizar a temperatura. 

Às 18 horas, início de maior percepção do fenômeno segundo Oke (1987), o 

P1 (Região do Centro Político-Administrativo do Estado de Rondônia) apresentou o 

valor máximo das temperaturas médias (32,55ºC), enquanto o P3 (Estacionamento do 

LABOGEOPA/UNIR) apresentou o valor mínimo das temperaturas médias (30,64ºC). 

Isso mostra perfeita relação entre os elementos morfológicos urbanos e o próprio 

desenho da área que impossibilita a circulação de ventos, assim como a massa 

construída, conforme destacam Silva e Ribeiro (2006), e o uso de materiais; ainda, 

mostra o papel da vegetação na amenização da temperatura, diminuindo, 

principalmente, o arrefecimento durante o período noturno (GARTLAND, 2010). 

Às 21 horas, o P5 (Avenida Jorge Teixeira) apresentou o valor máximo das 

temperaturas médias (30,91ºC) que, apesar de expor o maior cuidado com o desenho 

urbano, a poluição (OKE, 1981), através do grande fluxo de automóveis e da pouca 

representatividade da vegetação no lado leste da área, contribuiu para a ocorrência 

do fenômeno, enquanto que o P7 (Parque Ecológico) apresentou o valor mínimo das 

temperaturas médias (26,55ºC), causado pela ausência de construções e pela grande 

massa de vegetação, conforme Figura 52 – o P7, contudo, apresentou, de forma nula, 

os ventos. 

Entretanto, os pontos 9 (Orgulho do Madeira) e 10 (Avenida 7 de setembro com 

Avenida Mamoré) apresentaram o mesmo valor de 29,09°C, como contribuição da 
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ausência dos ventos nos pontos, sendo que, no P9, foi ocasionada pela rugosidade 

(gabarito), conforme demonstrou o estudo de Lombardo (1985), e o pouco 

afastamento entre as edificações, conforme demonstrou o estudo de Kleerekoper, 

Esch e Salcedo (2012). No P10, a formação de grandes quarteirões e o desenho das 

ruas contribuíram para o aumento da temperatura, pois não contemplaram a proposta 

de Lengen (2014) para regiões quente-úmidas, onde as dimensões do lote devem ser 

caracterizadas pelas larguras maiores em relação ao seu comprimento. 

Na escolha dos pontos de coleta, a idealização de um eixo foi determinante, 

uma vez que o objetivo foi identificar, na mancha urbana, a diminuição ou o aumento 

da temperatura ao penetrar na área. Isso foi possível por meio dos pontos 2, 5 e 10 

que, partindo do primeiro (P2 – 31,05°C), a temperatura do ar máxima retirada através 

das médias aumentou no meio (P5 – 31,82°C) e diminuiu no último (P10 – 31,36°C), 

o que demonstra, ainda mais, o papel dos elementos morfológicos urbanos junto ao 

desenho urbano de forma bioclimática. 

A média geral para a temperatura mínima do ar, durante os 11 dias de coleta 

de dados, foi calculada em 25,57°C, sendo 5,87°C maior que a média da mínima 

climatológica para o mês de agosto (19,70°C), durante os anos de 1981 a 2010. O 

P10 (Avenida 7 de setembro com Avenida Mamoré) foi o que apresentou o maior valor 

(27,70°C, às 12 horas), enquanto o P5 (Avenida Jorge Teixeira) exibiu os menores 

valores (23,91°C) no horário das 18 e das 21 horas, durante os dias de levantamento. 

Em relação as temperaturas do ar (bulbo úmido), apresentam-se, a seguir, por 

horário, os dados referentes aos pontos de coleta com maiores representatividades, 

considerando os valores máximo e mínimo das temperaturas médias do bulbo úmido: 

o P10 (Avenida 7 de setembro com Avenida Mamoré) apresentou o valor máximo das 

temperaturas médias em todos os horários de coleta, às 9 horas (26,73ºC), às 12 

horas (27,70°C), às 15 horas (27,20°C), às 18 horas (26,55°C) e às 21 horas 

(26,45°C). Isso representa a forte relação com os ventos predominantes, pois em 

todos os horários esse elemento se apresentou de forma nula, variando entre 10% e 

46%, além da obstrução dos ventos por parte das edificações com o gabarito com 4 

pavimentos. 

Por sua vez, o valor mínimo das temperaturas médias variou entre os pontos: 

o P5 (Avenida Jorge Teixeira) às 9 horas, enquanto os pontos 2 (Estrada de Ferro 

Madeira-Mamoré), 4 (Avenida Jatuarana) e 5 (Avenida Jorge Teixeira) apresentaram 
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o mesmo valor de 25,45°C às 12 horas. Nos demais horários, 15, 18 e 21 horas o P5 

(Avenida Jorge Teixeira) apresentou o valor mínimo de 24,89°C, 23,91°C e 23,91°C, 

respectivamente (FIGURA 38). 

 

FIGURA 38. Gráfico da média da temperatura (bulbo úmido) entre os pontos, no 

horário das 9, 12, 15, 18 e 21 horas. 

 
Fonte: Dados da pesquisa organizado pelo autor. 
 

Comparando-se o desvio padrão da temperatura do bulbo seco e os valores 

médios desse parâmetro, observa-se que a dispersão dos dados, em relação à média, 

é relativamente baixa – 2,25ºC. Portanto, o maior e o menor desvio padrão foram 

identificados, respectivamente, no P3 às 15 horas, com 3,62°C, e às 21 horas, com 

0,98°C. 

Por sua vez, analisando o desvio padrão da temperatura do bulbo úmido e os 

valores médios desse parâmetro, verifica-se que a dispersão dos dados, em relação 

à média, é relativamente baixa – 1,31°C. Sendo assim, o maior desvio padrão foi 

identificado no P4 às 15 horas, com 3,49°C, e o menor desvio padrão foi identificado 

no P5 às 21 horas, com 0,70°C. 

 

4.1.2 Umidade do ar 

O valor médio geral da umidade relativa para a primeira etapa do levantamento 

(campo I) foi de 58,79%, portanto 13,91% menor que a média climatológica (72,70%) 

para o mesmo período, entre os anos de 1981 e 2010. Esse resultado foi semelhante 

ao estudo realizado, na capital, por Zuffo e Franca (2010), os quais apresentaram que 
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a umidade relativa do ar foi inferior em relação à Normal Climatológica, em torno de 

6% a 8% nos meses de agosto a outubro. 

Durante os dias de levantamento de campo, no horário das 21 horas, os pontos 

P3 (Estacionamento do LABOGEOPA/UNIR), P7 (Parque Natural Municipal Olavo 

Pires/Parque Ecológico) e P10 (Avenida 7 de setembro com Avenida Mamoré) foram 

os que apresentaram o maior valor (92%); destaca-se, neste sentido, o P7 por 

apresentar, em três dias, no horário das 21 horas, o valor máximo. Também se 

sobressaiu o P10 por apresentar o valor máximo nos horários de 9, 18 e 21 horas, 

distribuídos em dias distintos. Esses dados são explicados com base em Mendonça e 

Danni-Oliveira (2007), que afirmam que a vegetação é um fator climático que 

desempenha papel importante como regulador de umidade e de temperatura através 

da evapotranspiração. 

O menor valor (13%) da UR foi registrado no P2 (Estrada de Ferro Madeira-

Mamoré) às 15 horas, o que ocorre devido ao albedo da água ser menor que o albedo 

sobre vegetação, uma vez que a água tem maior capacidade de absorção e 

transmissão de radiação, segundo Leivas et al. (2007). 

Em relação a UR, apresentam-se, a seguir, por horário, os dados referentes 

aos pontos de coleta com maiores representatividades, considerando-se os valores 

médio máximo e médio mínimo: às 9 horas, o P10 (Avenida 7 de setembro com 

Avenida Mamoré) apresentou o valor máximo da umidade relativa (79,27%), enquanto 

o P5 (Avenida Jorge Teixeira) apresentou o valor mínimo das umidades relativas 

(59,27%); o mesmo ocorreu às 12 e às 18 horas com o P10 (58,80% e 67,64%, 

respectivamente) e com o P5 (44,18% e 50,73%, respectivamente) provocado pelo 

incremento da poluição através das atividades humanas. 

Às 15 horas, o P4 (Avenida Jatuarana) apresentou o valor maior (50,60%) e o 

P5, o menor (40,44%), ressaltando-se que, neste horário, o P4 recebeu o 

sombreamento por parte das edificações; no horário das 21 horas, o P7 (Parque 

Ecológico) apresentou o valor máximo (83,45%) e o P5 (Avenida Jorge Teixeira) 

apresentou o valor mínimo das umidades relativas (58,64%), conforme Figura 39. 

Nesse horário, ocorreu o aumento de temperatura no P5 e a diminuição no P7, o que 

comprova o efeito de Ilhas de Calor Urbana segundo Lombardo (1985), Oke (1987), 

Gartland (2010) e Alba (2012), pois a umidade relativa é uma variável intensamente 
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controlada pela temperatura do ar, podendo colaborar significativamente para o 

entendimento de processos ligados as ICU (LIU; YOU; DOU, 2009). 

 

FIGURA 39. Gráfico da média da umidade relativa do ar entre os pontos, no horário 

das 9, 12, 15, 18 e 21 horas. 

 
Fonte: Dados da pesquisa organizado pelo autor. 

 

Portanto, segue o que está na literatura: os menores valores ficaram nos locais 

mais urbanizados e impermeabilizados, como o P5, com média de 50,73%. Nota-se, 

também, uma forte influência da topografia no comportamento hígrico, em especial a 

morfologia e a altimetria. Nos fundos de vales sem impermeabilização e com presença 

de vegetação (P7), há uma maior concentração de umidade no solo e na camada de 

ar acima. Sendo assim, a umidade relativa tende a ser maior (83,45%) durante a noite 

e madrugada devido a maior dissipação de energia e o resfriamento superficial. 

O fator altitude tende a amenizar a temperatura e a saturar mais rápido o vapor 

d’água, obviamente se existir vapor d’água suficiente no ar. Dentre os pontos mais 

elevados (P1 e P3), o P3 apresentou o maior valor (62,36%), justificado pela grande 

presença de vegetação quando comparado com a área do P1. 

Durante as coletas, observou-se que no P7, nos horários das 9, 18 e 21 horas, 

a média da UR foi maior se comparada ao P4, área caracterizada morfologicamente 

pelos aspectos urbanos e princípios bioclimáticos inadequados. A explicação pode 

estar relacionada, ainda, à presença de vegetação no P7 e ausência de materiais 

construtivos. 
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Notam-se fortes valores de UR abaixo do mínimo (60%) recomendado pela 

OMS nos horários das 12 e 15 horas em todos os pontos de coleta. Contudo, no 

horário das 18 horas, pico máximo da realização do fenômeno de Ilhas de Calor (OKE, 

1987), apenas o P3 e o P7 apresentaram valores superiores ao recomendado, 

ocasionado pela elevada quantidade de massa vegetada que, para Gomes e Amorim 

(2003), contribui para o conforto térmico em áreas urbanizadas; somado a isso, a 

baixa massa construída, conforme figuras, observadas no campo III, 48 e 52 

demonstram. No último horário (21 horas), apenas o P5 continuou com o valor acima 

do recomendado. 

 

4.1.3 Ventos (intensidade e direção) 

No levantamento do campo I, dentre os elementos climáticos observados, o 

vento foi, sem dúvida, o que mais variou (TABELA 04). Essa variabilidade foi 

registrada tanto no parâmetro direção, quanto no parâmetro velocidade (intensidade). 

No quesito direção, frente aos diferentes horários de coleta, os ventos 

apresentaram-se de forma bastante distinta em cada ponto. Os valores apresentados 

como nulos correspondem às situações abaixo da característica de calmaria, segundo 

a escala Beaufort. 

O método de Beaufort conceitua na sua escala a estimativa da velocidade do 

vento, tendo o nível 0 como “calmaria” – cujas características visuais correspondem à 

subida vertical da fumaça e ao não movimento das folhas das árvores (TABELA 02). 

Neste estudo, considerou-se a variável “nulo” como a ausência de movimentação da 

fita de cetim do equipamento meteorológico de campo, uma vez que, como 

consequência dessa falta de movimentação da fita, impossibilitou-se, em relação aos 

pontos cardeais e colaterais, a classificação da direção dos ventos. 

 

 

 

 

 

 

 



97 
 

 
 

TABELA 04. Quadro da predominância da direção dos ventos e seu respectivo horário 

(estiagem). 

Pontos de 
Coleta 

Predominância da Direção dos Ventos e 
sua Respectiva Hora 

Nulo (hora) 

P1 Sudoeste (28%) às 18 horas 
 

Às 18 horas (18%) 

P2 Leste (55%) às 12 horas 
 

Às 18 horas (27%) 
 

P3 
Nordeste (30%) às 9 horas 
Noroeste (30%) às 12 horas 
Sudoeste (30%) às 15 horas 

 
Às 18 horas (46%) 

P4 Sudeste (64%) às 18 horas 
 

Às 21 horas (55%) 

P5 Norte (64%) às 12 e às 21 horas 
 

Às 15 horas (18%) 

P7 
Sudeste (37%) às 12 horas 
Oeste (37%) às 21 horas 

 
Às 18 e às 21 horas (9%) 

P8 Sudoeste (55%) às 21 horas 
 

Às 9 horas (9%) 

P9 Nordeste (46%) às 12 horas 
 

Às 9 horas (37%) 

P10 Oeste (60%) às 15 horas 
 

Às 21 horas (46%) 

Fonte: Dados da pesquisa organizado pelo autor. 
 

Em relação a intensidade dos ventos durante as observações (FIGURA 40), a 

média geral consistiu no nível 2 da escala Beaufort, classificada com o termo 

“aragem”, cujas características na Terra correspondem ao vento sentido no rosto e as 

folhas das árvores farfalham sem arrebentação. 
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FIGURA 40. Gráfico da média da intensidade dos ventos. 

 
Fonte: Dados da pesquisa organizado pelo autor. 

 

Os menores valores médios pontuais foram observados nos pontos P3 

(Estacionamento do LABOGEOPA/UNIR), P9 (Orgulho do Madeira) e P10 (Avenida 7 

de setembro com Avenida Mamoré), com nível 1 (bafagem) na escala Beaufort, no 

horário das 9 horas; no P10 (Avenida 7 de setembro com Avenida Mamoré), com nível 

1 na escala Beaufort, às 12 horas; somente no P10 às 15 horas, com nível 1 na escala 

Beaufort; nos pontos P1 (Região do Centro Político Administrativo do Estado de 

Rondônia), P2 (Estrada de Ferro Madeira-Mamoré), P3 (Estacionamento do 

LABOGEOPA/UNIR), P7 (Parque Natural Municipal Olavo Pires – Parque Ecológico), 

P9 (Orgulho do Madeira) e P10 (Avenida 7 de setembro com Avenida Mamoré), com 

nível 1 na escala Beaufort, no horário das 18 horas; e, no ponto P10, com nível 0 

(calmaria) na escala Beaufort, às 21 horas. 

Esses valores, se comparados ao sentido dos ventos predominantes na cidade, 

através das informações de Rondônia (2012), e os sentidos observados neste campo, 

demonstram que os elementos morfológicos urbanos contribuíram para a mudança 

de direção dos ventos e, até mesmo, sua nulidade, conforme afirmaram Barbirato, 

Souza e Torres (2016), uma vez que o vento, ao chegar na cidade, encontra túneis 

formados por edificações altas (P1) – ver Figura 46 –, ou incide em edificações 

perpendiculares à direção do vento (P10) – ver Figura 54 –, mudando suas 

características originais. 
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Por sua vez, os maiores valores médios pontuais foram observados nos 

seguintes pontos: P3, P8 (Parque da Cidade) e P9 às 15 horas. No P3, este elemento 

climático, apesar da ocorrência de nível 3 na escala Beaufort, não contribuiu para 

amenizar a temperatura, mas ajudou na transmissão de calor por parte das 

edificações posicionadas no mesmo sentido que os ventos predominantes para esse 

horário. Ainda, a ausência de vegetação nessa área (Sudoeste) contribuiu para o não 

resfriamento da massa de ar, o que não ocorreu no horário das 12 horas. 

Nos pontos 3, 4, 9 e 10 ocorreu ausência de ventos acima de 30%, pois os 

ventos predominantes, de acordo com Rondônia (2012), e o atrito com o tecido 

urbano, mudam a direção do vento ao penetrar na mancha urbana. Ressalta-se, 

ainda, que, nesses pontos, os ventos sempre mostram, segundo a média, direção 

oposta aos ventos predominantes, seguindo o fluxo das barreiras artificiais da cidade, 

como apresentaram Monteiro (1976) e Romero (2015). 

 

4.1.4 Nebulosidade 

A nebulosidade consistiu em um dos dados de campo levantados neste estudo 

devido a necessidade de, porventura, esclarecer eventuais anomalias nas coletas de 

dados referentes a temperaturas, umidade do ar e ventos. Para isso, foi necessário 

um olhar criterioso do observador para a cobertura do céu. A escala utilizada, proposta 

por Buchdahl (2002), demonstra, através de símbolos e de escala numérica, as 

características do céu, conforme Figura 41. 

 

FIGURA 41. Escala de nebulosidade. 

 
Fonte: Adaptada pelo autor a partir de Buchdahl (2002). 

 

Na maior parte dos dias de levantamento de campo, o céu, no período matutino, 

apresentava-se limpo em todos os pontos, com forte incidência de radiação solar nos 

equipamentos e com alguns episódios isolados de céu parcialmente nublado (P2 – 

Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, às 12 horas). 
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No período vespertino, o céu estava, em sua maioria, limpo. Apenas no ponto 

P2 o céu estava parcialmente nublado, fazendo com que o equipamento não 

recebesse sol. No 10º dia de coleta, um pouco antes do horário das 15 horas, o céu 

ficou nublado em todos os pontos de coleta, pois havia chovido. 

No entanto, à noite, mais precisamente às 21 horas, o céu, na maioria das áreas 

dos pontos, apresentou-se limpo, sendo que, somente o P2, revelou-se com o céu 

nublado. 

 

4.1.5 Atividades humanas (fluxos de automóveis e de pedestres) 

No P1 observou-se alto fluxo (movimentação) de veículos nos horários de 12 e 

18 horas, enquanto que o fluxo de pedestres foi baixo (quase ausente), sendo que 

essa poluição contribuiu para o aumento da temperatura no horário das 18 horas. No 

P2, nos horários de 9, 12, 15 e 18 horas, verificou-se alto fluxo de veículos, 

principalmente no fim de semana. Nesse mesmo ponto, também foi detectado alto 

fluxo de pedestres, porém às 21 horas praticamente não houve pedestres trafegando. 

No P3, nos horários de coleta de dados, a circulação de veículos e de pedestres 

caracterizou-se por fluxo baixo, com bastante espaçamento entre uma ação e outra. 

No P4, observou-se fluxo alto de veículos, principalmente no fim de semana, em todos 

os horários. Em relação ao fluxo de pedestres, no P4, também foi detectado alto fluxo, 

havendo redução apenas no horário das 21 horas. 

Em relação ao P5, houve alto fluxo de veículos em todos os horários, porém 

detectou-se o inverso com o fluxo de pedestres (inexistente), sendo que o acúmulo de 

partículas no ar devido a poluição contribuiu para reter o calor dissipado dos materiais. 

No P7, durante a semana, os fluxos de veículos e de pedestres foram baixos em 

relação aos horários de coleta, contudo houve aumento dos fluxos no fim de semana 

devido as atividades de lazer praticadas no referido local. No P8, detectou-se alto fluxo 

de veículos e de pessoas em todos os dias e horários, inclusive no fim de semana. 

O P9 caracterizou-se pelo fluxo baixo de veículos no horário das 9 horas e fluxo 

médio no decorrer do dia, aumentando principalmente no fim de semana, sendo que 

o mesmo resultado foi observado em relação ao fluxo de pedestres. Já no P10 houve 

fluxo médio de veículos na maioria dos horários de coleta, ocorrendo um aumento do 

fluxo somente no horário das 12 horas; ainda, no referido local, houve baixo fluxo de 

pedestres em todos os horários. 
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Sendo assim, percebe-se que os aumentos de temperatura nos pontos 1 e 5 

nos horários de 18 e 21 horas, respectivamente, foram gerados pela produção de 

atividades antrópicas, em que a presença de partículas sólidas suspensas no ar, 

formadas pela poluição gerada pelos automóveis, contribuiu para a ocorrência de ICU, 

conforme os estudos de Ribeiro (2001) na cidade de São Paulo. 

 

 

4.2 Campo II (chuvoso) 

 

4.2.1 Temperatura do ar 

Em relação a temperatura máxima do ar, coletada nessa etapa (período 

chuvoso), percebe-se que a média geral obtida durante os 11 dias de levantamento 

foi de 30,31°C, sendo 1,99°C menor que a média do campo I (estiagem), o que está 

relacionado ao regime pluviométrico apresentado por Bezerra, Dantas e Trindade 

(2010), e pela baixa insolação (98,3 horas). 

O P3 (Estacionamento do LABOGEOPA/UNIR) e o P4 (Avenida Jatuarana) 

foram os que apresentaram maior valor (38°C, às 9 horas) durante os dias de 

levantamento, e o menor valor (21°C) foi verificado no P7 (Parque Natural Municipal 

Olavo Pires – Parque Ecológico) às 9 horas. Nesse campo, optou-se por inserir o P6 

(Aeroporto) através de um novo equipamento, cuja aferição foi realizada com os 

demais antes de ir a campo durante o período chuvoso. 

Em relação as temperaturas do ar (bulbo seco), apresentam-se, a seguir, por 

horário, os dados referentes aos pontos de coleta com maiores representatividades, 

considerando-se os valores máximo e mínimo das temperaturas médias do bulbo 

seco: às 9 horas, o P4 apresentou o valor máximo das temperaturas médias (30,82ºC), 

enquanto o P8 (Parque da Cidade) apresentou o valor mínimo das temperaturas 

médias (28,36ºC). Entretanto, o P5 (Avenida Jorge Teixeira) e o P7 apresentaram o 

mesmo valor de 28,55°C, conforme consta na Figura 42. 
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FIGURA 42. Gráfico da média da temperatura (bulbo seco) entre os pontos nos 

horários de 9, 12, 15, 18 e 21 horas. 

 
Fonte: Dados da pesquisa organizado pelo autor. 

 

Às 12 horas, o P10 (Avenida 7 de setembro com Avenida Mamoré ) apresentou 

o valor máximo das temperaturas médias (36,64ºC), enquanto o P9 (Orgulho do 

Madeira) apresentou o valor mínimo das temperaturas médias (31,73ºC), ao passo 

que os pontos P1 (Região do Centro Político-Administrativo do Estado de Rondônia), 

P2 (Estrada de Ferro Madeira-Mamoré) e P6 apresentaram o mesmo valor (32,64°C); 

às 15 horas, o P10 apresentou o valor máximo das temperaturas médias (33,82ºC), 

enquanto o P4 apresentou o valor mínimo das temperaturas médias (31,64ºC) e, por 

sua vez, os pontos P2, P3, P5 e P8 apresentaram o mesmo valor (32,27°C); às 18 

horas, o P10 apresentou o valor máximo das temperaturas médias (30,64ºC), 

enquanto o P3 apresentou o valor mínimo das temperaturas médias (29,27ºC), e os 

pontos P1 e P9 apresentaram o mesmo valor de 29,82°C; já às 21 horas, o P1 

apresentou o valor máximo das temperaturas médias (27,73ºC), enquanto o P6 

apresentou o valor mínimo das temperaturas médias (26,73ºC), enquanto que os 

pontos P2 e P8 apresentaram o mesmo valor de 27,64°C (FIGURA 42). 

A média geral para a temperatura mínima do ar, durante os 11 dias de coleta de 

dados, foi calculada em 26,25°C, sendo 3,55°C maior que a média da mínima 

climatológica para o mês de fevereiro (22,70°C) durante os anos de 1981 a 2010. O 

P7 (Parque Natural Municipal Olavo Pires – Parque Ecológico) foi o que apresentou o 
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maior valor (31,00°C, às 12 horas), assim como o menor valor (21,00°C, às 9 horas) 

durante os dias de levantamento. 

Esses resultados não diferem de forma brusca do campo I quando se trata do 

fenômeno de ICU e a sua relação com os elementos morfológicos urbanos, como 

mostram os resultados nos pontos 4 e 3, às 15 e às 18 horas respectivamente nos 

dois campos. Contudo, neste campo (chuvoso), os pontos 4 e 10 apresentaram os 

maiores valores, ressaltando que são áreas altamente urbanizadas, com rugosidade, 

impermeabilização e não executadas com o planejamento voltado ao urbanismo 

bioclimático, partindo das ideias de Lengen (2014). 

Desta maneira, os horários de 18 e 21 horas (horários de predominância do 

fenômeno ICU) comprovam que a área urbanizada está fora do desenho urbano 

voltado ao bioclimatismo, estando mais aquecida que as áreas afastadas (P3 e P6). 

Nesses pontos, apesar de conterem poucas edificações e pavimentação asfáltica nas 

vias, a presença de vegetação densa contribuiu para a amenização do aumento das 

temperaturas. 

Neste campo, pode-se aferir uma grande quantidade de valores da média igual 

entre os pontos, mesmo com as mais divergentes conformações urbanas no período 

matutino. Já no início da noite, os pontos P1 e P9, às 18 horas, e o P2 e P8, às 21 

horas, mostraram os mesmos valores, apresentando características dos elementos 

morfológicos urbanos e do desenho urbano que contribuem para o surgimento das 

ICU. 

Em relação as temperaturas do ar (bulbo úmido), apresentam-se, a seguir, por 

horário, os dados referentes aos pontos de coleta com maiores representatividades, 

considerando-se os valores máximos e mínimo das temperaturas médias do bulbo 

úmido: o P7 apresentou o valor máximo das temperaturas médias em todos os 

horários de coleta, às 9 horas (26,73ºC), às 12 horas (28,64°C), às 15 horas (28,36°C) 

e às 21 horas (26,27°C), exceto no horário das 18 horas que marcou 27,82°C no P10 

(Avenida 7 de setembro com Avenida Mamoré). 

Por sua vez, o valor mínimo das temperaturas médias variou entre os pontos, 

mas o P5 (Avenida Jorge Teixeira) apresentou os menores valores em mais horários: 

às 9 horas (25,09°C) – igualando-se ao valor do P2 (Estrada de Ferro Madeira-

Mamoré) –, às 15 horas (25,45°C), às 18 horas (25,18°C) e às 21 horas (24,45°C) – 

igualando-se ao P6 (Aeroporto); no horário das 12 horas, o valor mínimo marcou 26°C 
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no P2. Em alguns pontos, as temperaturas médias se apresentaram com os mesmos 

valores: às 9 horas nos pontos 4 e 8 (25,55°C), às 12 horas nos pontos 1 e 9 (27,00°C) 

e às 15 horas nos pontos 2 e 4 (25,73°C). A Figura 43 demonstra, de forma mais 

detalhada, os dados supracitados. 

Comparando-se o desvio padrão da temperatura do bulbo seco e os valores 

médios desse parâmetro, observou-se que a dispersão dos dados, em relação à 

média, foi de 2,16°C. O maior e o menor desvio padrão foram identificados, 

respectivamente, no P3, às 9 horas, com 4,11°C, e às 21 horas, com 1,08°C no P5. 

Por sua vez, analisando o desvio padrão da temperatura do bulbo úmido e os 

valores médios desse parâmetro, verificou-se que a dispersão dos dados, em relação 

à média, foi de 1,06°C. O maior desvio padrão foi identificado no P7, às 9 horas, com 

2,57°C, e o menor desvio padrão foi identificado no P5, às 15 horas, com 0,52°C. 

 

FIGURA 43. Gráfico da média da temperatura (bulbo úmido) entre os pontos, no 

horário das 9, 12, 15, 18 e 21 horas. 

 
Fonte: Dados da pesquisa organizado pelo autor. 

 

4.2.2 Umidade do ar 

O valor médio geral da umidade relativa para essa etapa do levantamento 

(campo II) foi de 72,65%, portanto, 13,15% menor que a média climatológica (85,80%) 

para o mesmo período, entre os anos de 1981 e 2010. Durante os dias de 

levantamento de campo, no P7 (Parque Natural Municipal Olavo Pires – Parque 

Ecológico) e no P10 (Avenida 7 de setembro com Avenida Mamoré) ocorreu o valor 
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máximo referente à umidade relativa do ar nos horários de 9 e 21 horas e no horário 

de 18 e 21 horas, respectivamente. 

Em relação a UR, apresentam-se, a seguir, por horário, os dados referentes 

aos pontos de coleta com maiores representatividades, considerando-se os valores 

médio máximo e médio mínimo: o P7 apresentou o valor máximo da umidade relativa 

em todos os horários, às 9 horas (86,27%), às 12 horas (70,64%), às 15 horas 

(70,45%), às 18 horas (85,45%) e às 21 horas (93,55%). Por sua vez, os valores 

mínimos oscilaram entre os pontos, resultando: às 9 e às 12 horas no P4 (Avenida 

Jatuarana), com 65,82% e 59,18%, respectivamente; às 15 horas no P5 (Avenida 

Jorge Teixeira), com 57,55%; às 18 horas no P6 (Aeroporto), com 70,09%; e, às 21 

horas no P2 (Estrada de Ferro Madeira-Mamoré), com 78,91%, conforme Figura 44. 

 

FIGURA 44. Gráfico da média da umidade relativa do ar entre os pontos, no horário 

das 9, 12, 15, 18 e 21 horas. 

 
Fonte: Dados da pesquisa organizado pelo autor. 

 

Neste campo, as coletas desse elemento climático apresentaram-se com as 

mesmas condições que no campo anterior, ou seja, os menores valores da umidade 

relativa do ar estiveram em áreas mais urbanizadas e impermeabilizadas e os maiores 

valores em áreas com forte presença de vegetação, ocasionados pela concentração 

de umidade do solo e na camada de ar acima. A altitude não se apresentou de forma 
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marcante, uma vez que os pontos com menor valor de umidade relativa estiveram 

equiparados nesse fator, variando entre 74 m e 94 m. 

 

4.2.3 Ventos (intensidade e direção) 

No levantamento de campo II, entre os elementos climáticos observados, o 

vento foi, sem dúvida, o que mais variou (TABELA 05). Essa variabilidade foi 

registrada tanto no parâmetro direção, quanto no parâmetro velocidade (intensidade). 

No quesito direção, frente aos diferentes horários de coleta, os ventos apresentaram-

se de forma bastante distinta em cada ponto. Para tanto, os valores apresentados 

como nulos correspondem às situações abaixo da característica de calmaria, segundo 

a escala Beaufort. 

O método de Beaufort conceitua na sua escala a estimativa da velocidade do 

vento, sendo que o nível 0 é “calmaria”, cujas características visuais correspondem à 

subida vertical da fumaça e ao não movimento das folhas das árvores (TABELA 02). 

Neste estudo, considerou-se a variável “nulo” como a ausência de movimentação da 

fita de cetim do equipamento meteorológico de campo; assim, como consequência 

dessa falta de movimentação da fita, impossibilitou-se, em relação aos pontos 

cardeais e colaterais, a classificação da direção dos ventos. 

 

TABELA 05. Quadro da predominância da direção dos ventos e seu respectivo horário 

(chuvoso). 

Pontos de 
Coleta 

Predominância da Direção dos Ventos e 
sua Respectiva Hora 

Nulo (hora) 

P1 Sul (80%) às 9 horas 
 

Às 18 horas (36%) 

P2 Leste (100%) às 12 horas 
 

Às 21 horas (30%) 
 

P3 Oeste (80%) às 15 horas 

 
Às 18 horas (57%) 

P4 Sudoeste (75%) as 21h 
 

Às 21 horas (13%) 

P5 Norte (60%) às 21 horas 
 

----- 

P6 Sudeste (67%) às 9 horas 
 

Às 15 horas (40%) 
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P7 Leste (86%) às 9 horas 
 

Às 21 horas (22%) 

P8 Sudoeste (72%) às 12 horas 
 

----- 

P9 Sudeste (100%) às 15 horas 

 
Às 21 horas (80%) 

P10 Oeste (60%) às 12 horas 
 

Às 21 horas (67%) 

Fonte: Dados da pesquisa organizado pelo autor. 
 

Os valores mostram o que já era esperado, isto é, forte mudança da direção 

dos ventos predominantes ao penetrar o espaço urbano sem as observações do 

urbanismo bioclimático, em que a forma e o desenho urbano contribuíram para tal 

ação como observado no P1, na canalização através do gabarito das edificações, e 

no P5, pelo sentido do fluxo de veículos e elevada quantidade de ausência de vento 

ocasionada pela barreira edificada. 

Em relação as intensidades dos ventos durante as observações, a média geral 

consistiu no nível 1 da escala Beaufort, classificada com o termo “bafagem”, cuja 

característica visual é realizada através da observação se a fumaça está soprada na 

direção do vento (FIGURA 45). 

No horário das 9 horas, o P2 (Estrada de Ferro Madeira-Mamoré), o P3 

(Estacionamento do LABOGEOPA/UNIR), o P7 (Parque Natural Municipal Olavo Pires 

– Parque Ecológico), o P8 (Parque da cidade), o P9 (Orgulho do Madeira) e o P10 

(Avenida 7 de setembro com Avenida Mamoré) apresentaram o valor de nível 1 

(bafagem) na escala Beaufort, sendo que o maior nível na escala foi observado no P1 

(Região do Centro Político-Administrativo do Estado de Rondônia) com 3, 

caracterizado como “fraco”; às 12 horas, o P2, P3, P7 e P9 apresentaram o valor de 

1 na escala Beaufort e o maior nível (3) ficou no P1, no P4 (Avenida Jatuarana) e no 

P10; às 15 horas, o maior nível foi observado no P8, com nível 4 (moderado), 

enquanto que o menor nível (1) foi observado no P2, P3, P6 (Aeroporto), P7 e P9; às 

18 horas, o maior nível (2) foi observado no P1, P4, P5 (Avenida Jorge Teixeira), P8 

e P10 e, por sua vez, o menor nível (1) ficou no P2, P3, P6, P7 e P9; por fim, às 21 

horas, o P1, P4 e P5 apresentaram o maior nível (2), sendo que o menor nível (0) foi 

registrado no P3. 

Os efeitos da urbanização e das edificações sobre o fluxo de ar influenciaram 

assim como no campo I, apresentando-se de formas mais visíveis e identificáveis em 
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relação ao comportamento térmico e hígrico, como demonstraram as coletas nos 

pontos 3, 4, 9 e 10 acima de 30% com ausência de ventos, uma vez que os ventos 

predominantes, segundo Rondônia (2012), bem como o atrito com o tecido urbano, 

mudaram a direção do vento ao penetrar na mancha urbana. Ressalta-se, ainda, que, 

nesses pontos, os ventos sempre mostram, segundo a média, direção oposta aos 

ventos predominantes, seguindo o fluxo das barreiras artificiais da cidade. 

 

FIGURA 45. Gráfico da média da intensidade dos ventos. 

 
Fonte: Dados da pesquisa organizado pelo autor. 

 

4.2.4 Nebulosidade 

Na maior parte dos dias de levantamento de campo, o céu, no período matutino, 

apresentava-se parcialmente limpo em todos os pontos, com incidência de radiação 

solar nos equipamentos. O valor observado teve forte variação na escala, entre o valor 

de 0 (céu limpo) a 8 (nublado), com forte observação entre os valores 3 e 5 

(parcialmente nublado). 

No período vespertino, entre os horários de 15 e 18 horas, o céu estava, em 

sua maioria, limpo. Somente alguns episódios pluviométricos foram observados nos 

pontos P2 (Estrada de Ferro Madeira-Mamoré), P3 (Estacionamento do 

LABOGEOPA/UNIR), P6 (Aeroporto) e P7 (Parque Natural Municipal Olavo Pires – 

Parque Ecológico) às 15 horas; já no horário de 18 horas, no P10 (Avenida 7 de 

setembro com Avenida Mamoré). 

Por sua vez, à noite, mais precisamente às 21 horas, o céu, na maioria das 

áreas dos pontos, apresentou-se limpo, exceto nos P3, P5 (Avenida Jorge Teixeira), 
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P6, P7 e P9 (Orgulho do Madeira), os quais apresentaram um alto nível de 

nebulosidade segundo a escala Beaufort, além de ocorrências pluviais. 

 

4.2.5 Atividades humanas (fluxos de automóveis e de pedestres) 

Nesse levantamento de campo, as observações foram bem próximas em 

relação aos dados analisados no campo I. As diferenças em relação a esses dados 

foram as ocorrências de chuvas, alterando o fluxo de pedestres e de veículos nos 

pontos: P1, em horários e dias isolados, devido as ocorrências de chuva em 

determinados pontos. No P1 (Região do Centro Político-Administrativo do Estado de 

Rondônia), nos horários de 9 e entre 12 e 15 horas; no P2 (Estrada de Ferro Madeira-

Mamoré), às 9, entre às 9 e às 12 e das 12 e 15 horas, além do último horário (21 

horas); no P3 (Estacionamento do LABOGEOPA/UNIR) a movimentação foi mínima 

por ser o período inicial do ano letivo e, nos fins de semana, as atividades foram 

negativas; no P4, as atividades humanas (pedestres) ocorreram de forma tímida em 

alguns dias nos horários de 9, 12, e entre 12 e 15 horas, assim como às 21 horas por 

ter ocorrido chuva. No entanto, em relação a movimentação de veículos, continuou a 

mesma observação do campo I, com forte fluxo de automóveis na via, assim como 

grande presença de carros estacionados paralelos ao passeio. 

No P5 (Avenida Jorge Teixeira), onde a chuva eliminou consideravelmente a 

movimentação de pedestres em determinados dias e horários (12, 15 e 21 horas), o 

grande fluxo de veículos permaneceu o mesmo, como apresentado nas observações 

do campo I; no P6 (Aeroporto), as atividades dos pedestres e o fluxo de veículos 

permaneceram, apesar das chuvas isoladas nos horários de 12, 15 e 21 horas; no P7 

(Parque Natural Municipal Olavo Pires – Parque Ecológico), as observações foram 

bem próximas ao campo I, pois a dinâmica da área contribui para o resultado de 

calmaria; no P8 (Parque da Cidade), as atividades continuaram de forma igualitária 

quando comparadas com o campo I; no P9 (Orgulho do Madeira), a movimentação 

dos pedestres foi constante em todos os horários, exceto em alguns dias às 21 horas, 

pois a chuva minimizou, de forma elevada, a movimentação de pessoas; e, no P10 

(Avenida 7 de setembro com Avenida Mamoré), os carros estacionados próximos ao 

abrigo meteorológico foram constantes, assim como a movimentação de pedestres, 

exceto no horário de 18 horas nos dias que ocorreram as precipitações pluviométricas. 
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4.3 Campo III – resumo da morfologia urbana e do desenho urbano 

 

Neste campo, os resultados foram gerados pelas observações in loco e de 

forma descritiva das áreas do ponto de coleta, baseados nos estudos de urbanismo 

bioclimático de Lengen (2014) e Romero (2015; 2017). Os abrigos estão localizados 

através de um círculo em cor vermelha, para um melhor entendimento das análises.  

 

4.3.1 Ponto 1 (P1) – Região do Centro Político Administrativo do Estado de 

Rondônia 

O traçado, nesse ponto de coleta, apresenta-se de forma ortogonal, com 

orientação das vias com caixa viária maior no sentido Leste (E) – Oeste (W) e menor 

no sentido Norte (N) – Sul (S). Os quarteirões localizados a Oeste do ponto de coleta 

possuem forma retangular, enquanto os localizados a Leste possuem forma 

quadrangular. Os lotes, em sua maioria, se apresentam de forma retangular, com a 

face maior voltada para Oeste. O uso do solo urbano se apresenta de forma mista, 

com maior quantidade de tipologia residencial com baixo gabarito. Em relação ao 

gabarito, a Sul e a Oeste observam-se edificações com gabarito acima de 3 

pavimentos, de uso residencial. A densidade construída se apresenta de forma baixa 

com grande área permeável, principalmente a Leste (FIGURA 46). 

O posicionamento do equipamento foi entre os edifícios de uso residencial 

multifamiliar, em passeio público revestido em concreto. Verificou-se, nesta pesquisa, 

que no horário vespertino as edificações com gabarito acima de 10 pavimentos 

projetavam sombra no equipamento de campo, fato que não ocorria no período 

matutino. 

O traçado das ruas de forma ortogonal, na região do P1, possui papel de 

destaque na formação e distribuição dos lotes, alguns deles permanecendo nas 

dimensões originais com desenho retangular e outros remembrados com dimensões 

maiores e de formato quadrangular. 
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FIGURA 46. Mosaico do P1 (traçado das ruas, uso e ocupação do solo, densidade 

construída, gabaritos). 

 

 

  

Fonte: Organizado e atualizado pelo autor com base nos dados da planta cadastral da prefeitura 
municipal de Porto Velho, junto a Porto Velho (2017). 
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4.3.2 Ponto 2 (P2) – Estrada de Ferro Madeira-Mamoré 

O traçado, nesse ponto de coleta, apresenta-se de forma ortogonal, sendo 

proveniente da origem da cidade, conforme referido por Martins (2011). Esse ponto 

possui orientação das vias com caixa viária maior no sentido Leste (E) – Oeste (W) 

(Avenida 7 de setembro) e menor no sentido Norte (N) – Sul (S). Os quarteirões que 

se apresentam a Leste do ponto de coleta possuem a forma retangular, com sua face 

maior voltada para Oeste. Seguindo esse padrão, os lotes, em sua maioria, 

apresentam-se da mesma forma, com sua menor face voltada para Oeste. Nos demais 

quarteirões, os lotes se apresentam de forma quadrangular, possivelmente 

ocasionados pelos remembramentos no decorrer da evolução urbanística da cidade. 

 

FIGURA 47. Mosaico do P2 (traçado das ruas, uso e ocupação do solo, densidade 

construída, gabaritos). 
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Fonte: Organizado e atualizado pelo autor com base nos dados da planta cadastral da prefeitura 
municipal de Porto Velho, junto a Porto Velho (2017). 

 

O uso do solo urbano se apresenta de forma predominante na categoria 

comercial, e o gabarito varia entre 1 e 2 pavimentos. A densidade construída se 

apresenta de forma baixa, com grande área permeável, principalmente a Leste. A 

Oeste, a densidade é praticamente nula devido a presença do rio Madeira e devido 

ao pátio gramado da estrada de ferro (FIGURA 47). Torna-se, por isso, um espaço 

aberto propício à circulação de ventos fluviais, como salientaram Anjos, Ganho e 

Araújo (2013). O equipamento de campo, em dias de sol pleno e céu limpo, recebeu 

os raios solares nos períodos matutino e vespertino. 

 

4.3.3 Ponto 3 (P3) – Estacionamento do Laboratório de Geografia e Planejamento 

Ambiental (LABOGEOPA) da Fundação Universidade Federal de Rondônia 

(UNIR) 

O traçado, nesse ponto de coleta, é orgânico e pouco representativo. A rua 

próxima ao P3 está a Sul do referido ponto, com quarteirão único, sem lotes. As 

edificações possuem a menor face voltada para Oeste, porém muito adensadas. O 

uso institucional é exclusivo e seus gabaritos variam de 1 a 4 pavimentos, com 

revestimento em suas fachadas em tons claros (FIGURA 48). O equipamento de 

campo, em dias de sol pleno e céu limpo, recebia os raios solares nos períodos 

matutino e vespertino. 
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FIGURA 48. Mosaico do P3 (traçado das ruas, uso e ocupação do solo, densidade 

construída, gabaritos). 

 

 

 
Fonte: Organizado pelo autor com base em imagens do Google Earth (2017) e confeccionado com a 
ferramenta AUTOCAD (2014). 

 

4.3.4 Ponto 4 (P4) – Avenida Jatuarana 

Está localizado entre duas vias principais, a Avenida Jatuarana, no sentido 

Leste (E) – Oeste (O), e a Rua Nova Esperança, no sentido Norte (N) – Sul (S), fixado 

no meio de um quarteirão. O traçado, nesse campo de coleta, apresenta-se de forma 

ortogonal. Nas proximidades do P4 há duas avenidas principais: os quarteirões, em 

sua maioria, apresentam-se de forma retangular, com a maior face medindo 

aproximadamente 170 m. Os lotes se apresentam de forma retangular, com a menor 
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face voltada para Norte. Os gabaritos se manifestam, em sua maioria, por 1 pavimento 

e a densidade construída é considerada alta (FIGURA 49). 

O gabarito apresenta-se constantemente com o total de 2 pavimentos, havendo 

poucas unidades com 3 pavimentos. O uso comercial de alta densidade caracteriza o 

uso da terra, além da intensa impermeabilização do solo. 

 

FIGURA 49. Mosaico do P4 (traçado das ruas, uso e ocupação do solo, densidade 

construída, gabaritos). 

 

 

 

 

Fonte: Organizado e atualizado pelo autor com base nos dados da planta cadastral da prefeitura 
municipal de Porto Velho, junto a Porto Velho (2017). 

 

4.3.5 Ponto 5 (P5) – Avenida Jorge Teixeira 

O traçado manifesta-se de forma ortogonal. Nas proximidades do P5 há duas 

avenidas principais: a Avenida 07 de setembro no sentido Leste (E) – Oeste (O) e a 

Avenida Jorge Teixeira no sentido Norte (N) – Sul (S), além de pequeno curso d’água 
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representado pela cor azul na Figura 50. Os quarteirões do lado Leste, em relação ao 

P5, apresentam-se de forma retangular, com a maior face voltada para Oeste; no lado 

Oeste, os quarteirões se manifestam de forma quadrangular. Os lotes do lado Leste 

possuem forma retangular, com a menor face voltada para Oeste. Os lotes do lado 

Oeste também se apresentam de forma retangular, com a menor face voltada para 

Oeste. O uso da terra, nessa região, é de caráter residencial e comercial, 

apresentando gabarito, em sua maioria, com 1 pavimento. A região é caracterizada 

pela intensa densidade construída (FIGURA 50). O equipamento de campo, em dias 

de sol pleno e céu limpo, recebia os raios solares nos períodos matutino e vespertino. 

 

FIGURA 50. Mosaico do P5 (traçado das ruas, uso e ocupação do solo, densidade 

construída, gabaritos). 
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Fonte: Organizado e atualizado pelo autor com base nos dados da planta cadastral da prefeitura 
municipal de Porto Velho, junto a Porto Velho (2017). 

 

4.3.6 Ponto 6 (P6) – Espaço Alternativo/Aeroporto 

O traçado é de forma orgânica, ou seja, curva. A principal avenida está no 

sentido Noroeste, não havendo quarteirões e lotes. O gabarito apresenta-se, 

geralmente, através de 1 pavimento, sendo que a densidade construída é considerada 

bem espaçada (FIGURA 51). O equipamento de campo, em dias de sol pleno e céu 

limpo, recebia raios solares nos períodos matutino e vespertino. O uso da terra é 

institucional, com baixa densidade e com unidades edificadas bem espaçadas. 
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FIGURA 51. Mosaico do P6 (traçado das ruas, uso e ocupação do solo, densidade 

construída, gabaritos). 

  

 

 

Fonte: Organizado pelo autor com base em imagens do Google Earth (2017) e confeccionado com a 
ferramenta AUTOCAD (2014). 

 

4.3.7 Ponto 7 (P7) – Parque Natural Municipal Olavo Pires (Parque Ecológico) 

O traçado, quase inexistente, manifesta-se através de forma orgânica, com 

orientação da via única no sentido Leste (E) – Oeste (W). Não há quarteirões, nem 

lotes. O gabarito é composto, exclusivamente, por 1 pavimento, com densidade 

construída bem espaçada (FIGURA 52). O equipamento de campo, em dias de sol 

pleno e céu limpo, recebia os raios solares nos períodos matutino e vespertino. 
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FIGURA 52. Mosaico do P7 (uso e ocupação do solo, gabaritos e densidade 

construída). 

 

 

 
Fonte: Organizado pelo autor com base em imagens do Google Earth (2017) e confeccionado com a 
ferramenta AUTOCAD (2014). 

 

No entorno, a presença de edificações é bastante tímida, havendo apenas três 

unidades edificadas: guarita do parque, unidade residencial com uso misto e uma 

unidade comercial, o que contribui para amenizar a formação de ICU. 
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4.3.8 Ponto 8 (P8) – Parque da Cidade 

O traçado, ao Norte do P8, apresenta-se de forma ortogonal, com orientação 

das ruas no sentido Leste (E) – Oeste (O); por isso, formam-se quarteirões de modo 

retangular, com as maiores faces voltadas para Norte/Sul. Os lotes são de face 

retangular, com as menores faces no sentido Norte/Sul. O gabarito é 

predominantemente de um pavimento e a densidade construída, ao Norte, é bastante 

elevada (FIGURA 53). O equipamento de campo, em dias de sol pleno e céu limpo, 

recebia os raios solares nos períodos matutino e vespertino. O uso da terra, em sua 

grande maioria, se deve à utilização residencial; porém, o Porto Velho Shopping, 

principal centro comercial da capital, localiza-se também nos arredores do ponto 8, 

assim como diversas edificações de menor porte de uso comercial da Avenida 

Calama. 

 

FIGURA 53. Mosaico do P8 (traçado das ruas, uso e ocupação do solo, densidade 

construída, gabaritos). 
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Fonte: Organizado e atualizado pelo autor com base nos dados da planta cadastral da prefeitura 
municipal de Porto Velho, junto a Porto Velho (2017). 

 

4.3.9 Ponto 9 (P9) – Orgulho do Madeira 

O traçado característico, nesse ponto, é ortogonal, com orientação 

predominante das ruas no sentido Leste – Oeste, sendo composto por quarteirões em 

forma retangular, com as maiores faces ao Norte e ao Sul. Há pouquíssima 

representatividade de lotes, exceto ao Norte onde os mesmos se apresentam de 

forma retangular, com a maior face para Oeste. O gabarito é predominantemente 

composto por edificações com 4 pavimentos, de uso residencial multifamiliar; a 

densidade é considerada média (FIGURA 54). O equipamento de campo, em dias de 

sol pleno e céu limpo, recebia os raios solares nos períodos matutino e vespertino. 

 

 

 

 

 

 

 

 



122 
 

 
 

FIGURA 54. Mosaico do P9 (traçado das ruas, uso e ocupação do solo, densidade 

construída, gabaritos). 

 

 

 
 

Fonte: Organizado pelo autor com base em imagens do Google Earth (2017) e confeccionado com a 
ferramenta AUTOCAD (2014). 

 

4.3.10 Ponto 10 (P10) – Avenida 7 de Setembro com Avenida Mamoré 

O traçado, nesse ponto, manifesta-se de forma ortogonal, com orientação Norte 

– Sul, sendo que a Avenida 7 de Setembro, por sua vez, possui orientação no sentido 

Leste – Oeste. É composto por quarteirões em forma retangular, com as maiores faces 

ao Norte e ao Sul. Os lotes se apresentam de forma retangular, com a maior face 

voltada para Oeste. O gabarito é predominantemente composto por edificações de 1 

pavimento e a densidade construída, no P10, é elevada (FIGURA 55). 

O equipamento de campo, em dias de sol pleno e céu limpo, recebia os raios 

solares nos períodos matutino e vespertino. O uso da terra é predominantemente 
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residencial, com alguns exemplares institucionais e outros comerciais, situados 

principalmente nos lotes pertencentes à Avenida Mamoré. 

 

FIGURA 55. Mosaico do P10 (traçado das ruas, uso e ocupação do solo, densidade 

construída, gabaritos). 

 

  

 

 

Fonte: Organizado e atualizado pelo autor com base nos dados da planta cadastral da prefeitura 
municipal de Porto Velho, junto a Porto Velho (2017). 

 

Desse modo, ao analisarmos os elementos morfológicos urbanos propostos por 

Lamas (2016), observa-se que as áreas dos pontos coletados apresentam, em seu 

desenho urbano e forma urbana, ausência de espaçamento mais amplo entre as 

edificações (P1, P3, P4, P9 e P10), influenciando a circulação de ventos, uma vez que 

as ruas, a disposição e a forma dos lotes, assim como as formas das edificações e 

quadras, não obedecem as recomendações para o desenho urbano bioclimático 

(LENGEN, 2014). Isso, exceto a área correspondente ao P5, onde os elementos 
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morfológicos urbanos estão mais próximos desse pensar urbano bioclimático, em que 

os lotes na porção Leste apresentam a sua menor face voltada para Oeste, fazendo 

com que a massa construída não receba uma quantidade elevada de radiação, como 

afirma Romero (2015). Ainda, as quadras formadas pelos lotes e ruas de maior caixa 

viária (Avenida Jorge Teixeira) não obstruem a circulação de ventos, pois o conjunto 

está posicionado no sentido da orientação (Sul) dos ventos predominantes em 

determinada época do ano. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Concluída esta pesquisa, cabe reaver os principais resultados obtidos em cada 

uma de suas partes, para que se possa melhor avaliar a contribuição apresentada. 

Cabe ressaltar, aqui, que os resultados expostos não esgotam, de forma conclusiva, 

a discussão sobre o clima urbano, em especial o fenômeno de Ilhas de Calor na cidade 

de Porto Velho, dadas a escala temporal de experimentos e a quantidade de pontos 

utilizados nos trabalhos de campo, assim como a conformação espacial. 

O objetivo principal deste trabalho foi analisar a formação das Ilhas de Calor 

Urbano na cidade de Porto Velho e sua relação com a forma urbana e o desenho 

urbano, por meio de uma análise dos elementos morfológicos (LAMAS, 2016) e o 

desenho urbano através de princípios bioclimáticos, mensurando as variações de 

temperaturas do ar, umidade relativa, direção e intensidade dos ventos, nebulosidade 

(VIANELO; ALVES, 2000) e fluxos de veículos e pedestres (SORRE, 1984) em 10 

pontos amostrais distribuídos na mancha urbana, a fim de compreender a dinâmica 

do campo higrotérmico e sua relação com o desenho urbano. 

A sustentação teórica do método desta dissertação (MONTEIRO, 1990a; 

MONTEIRO, 1990b; SEZERINO; MONTEIRO, 1990; ASSIS, 2010) teve análise 

rítmica de Monteiro (1976), através de um dos canais de percepção do Sistema Clima 

Urbano, o que se mostrou eficiente nas análises dos resultados dos campos. 

Os dados coletados no campo I (período de estiagem) e no campo II (período 

chuvoso) mostraram que existe uma forte relação entre o aumento da temperatura 

nas áreas mais urbanizadas, ocasionada pelo não uso dos conceitos do urbanismo 

bioclimático no planejamento e na gestão urbanos. Entretanto, as diferenças maiores 

ocorreram no período noturno (21 horas) entre os pontos 5 e 7, com 4,36°C no campo 

I. No campo II, as diferenças foram menores, uma vez que neste período a incidência 

das chuvas entre os horários de coleta ajudaram na queda da temperatura; contudo, 

a maior diferença ocorrida foi entre os pontos 4 e 8 no primeiro horário (9 horas), com 

2,46°C. 

Nas observações e coletas do campo III, as ruas não seguem a orientação dos 

ventos predominantes, fazendo com que os mesmos não penetrem de forma elevada 

na mancha urbana, não colaborando, assim, com a queda de temperatura. A forma 
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dos lotes e das quadras, bem como as edificações, obstruem o sentido dos ventos 

predominantes, e sua implantação com a forma retangular, com a face maior sempre 

voltada para o sentido Leste/Oeste, fez com que a área construída recebesse grande 

parte da radiação solar, dissipando-a no início da noite e ocasionando o fenômeno de 

ilhas de calor. O gabarito mais elevado das edificações se mostrou eficiente no quesito 

queda de temperatura em alguns pontos, como no ponto 4, às 15 horas, e no ponto 

1, às 15 e 18 horas, pois as edificações projetaram sombra. Desta maneira, isso pode 

ser levado como sugestão para a produção do plano diretor ao observar a questão do 

gabarito, assim como sua permissão em determinados setores, ou seja, a orientação 

em relação ao movimento aparente do sol também é um fator imprescindível nas 

elaborações urbanísticas e arquitetônicas. 

O horário das 15 horas, independente do período analisado, apresentou a 

temperatura e os valores da umidade relativa mais elevados, os quais se 

apresentaram bem abaixo da média (60%) segundo a Organização Mundial de Saúde, 

causando grande estresse em relação ao conforto térmico dos citadinos, assim como 

problemas de saúde. Isso também pode ser levado em conta no planejamento e na 

gestão urbanos para que tal ação deva ser mitigada com vistas a não formação do 

fenômeno de Ilhas de Calor Urbano. 

As áreas verdes, representadas pelos pontos 6 e 7, atuaram como 

moderadoras das temperaturas registradas, tendo em vista que nos locais onde há 

pouca arborização, há também pouca disponibilidade de vapor d’água na atmosfera. 

A radiação térmica acumulada na estrutura urbana que não é perdida pela evaporação 

aquece a atmosfera e a massa edificada; já nas áreas com maior disponibilidade de 

áreas verdes e espaços livres, com arborizações e presença de corpos hídricos (P2) 

ou pequenos espelhos d’água (P5), as temperaturas sofrem declínios em função da 

transformação do calor sensível em calor latente. 

Assim, as pesquisas de clima urbano são instrumentos importantíssimos para 

a orientação da ocupação, para o planejamento territorial e para o ordenamento das 

cidades, uma vez que as modificações no sítio urbano devem estar em harmonia com 

o uso sustentável dos recursos naturais e com a manutenção da qualidade de vida. 

Logo, algumas recomendações podem ser feitas para as áreas aqui estudadas com a 

finalidade de se obter melhores condições de conforto térmico, salubridade do ar e 

qualidade ambiental, quais sejam: 
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a) incrementar espaços verdes com grande massa de vegetação, 

posicionados principalmente no lado poente, assim como a criação de 

grandes parques nas diversas zonas da cidade; 

b) incentivo, por parte de legislação e conscientização, da utilização de 

materiais que não transformem o calor latente em calor sensível, bem como 

o uso de coberturas ajardinadas e o repensar acerca do uso do revestimento 

asfáltico; e, 

c) controle e legislação rigorosos quanto a verticalização, intercalando não só 

as edificações com diversos gabaritos, como também a locação em 

determinado lado da via. 
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ANEXO A – FICHA DE CAMPO 

 
 

Observador: ______________________ Local: __________________ 
Data Hora Temperatura 

do Ar (seco) 

ºC 

Temperatura 

do Ar 

(úmido) ºC 

Umidade 

Relativa 

(UR %) 

Vento Nebulosidade 

(0-10) 

Fluxo 

Direção Intensidade 

(0-12)* 

Veículo Pedestre 

/     / 

 

1º 

9:00         

12:00         

15:00         

18:00         

21:00         

Observações: 

 

Data Hora Temperatura 

do Ar (seco) 

ºC 

Temperatura 

do Ar 

(úmido) ºC 

Umidade 

Relativa 

(UR %) 

Vento Nebulosidade 

(0-10) 

Fluxo 

Direção Intensidade 

(0-12)* 

Veículo Pedestre 

/     / 

 

2º 

9:00         

12:00         

15:00         

18:00         

21:00         

Observações: 

 

Data Hora Temperatura 

do Ar (seco) 

ºC 

Temperatura 

do Ar 

(úmido) ºC 

Umidade 

Relativa 

(UR %) 

Vento Nebulosidade 

(0-10) 

Fluxo 

Direção Intensidade 

(0-12)* 

Veículo Pedestre 

/     / 

 

3º 

9:00         

12:00         

15:00         

18:00         

21:00         

Observações: 

 

Data Hora Temperatura 

do Ar (seco) 

ºC 

Temperatura 

do Ar 

(úmido) ºC 

Umidade 

Relativa 

(UR %) 

Vento Nebulosidade 

(0-10) 

Fluxo 

Direção Intensidade 

(0-12)* 

Veículo Pedestre 

/     / 

 

4º 

9:00         

12:00         

15:00         

18:00         

21:00         

Observações: 

 

Data Hora Temperatura 

do Ar (seco) 

ºC 

Temperatura 

do Ar 

(úmido) ºC 

Umidade 

Relativa 

(UR %) 

Vento Nebulosidade 

(0-10) 

Fluxo 

Direção Intensidade 

(0-12)* 

Veículo Pedestre 

/     / 

 

5º 

9:00         

12:00         

15:00         

18:00         

21:00         

Observações: 

 

Data Hora Temperatura 

do Ar (seco) 

ºC 

Temperatura 

do Ar 

(úmido) ºC 

Umidade 

Relativa 

(UR %) 

Vento Nebulosidade 

(0-10) 

Fluxo 

Direção Intensidade 

(0-12)* 

Veículo Pedestre 

/     / 9:00         
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6º 

12:00         

15:00         

18:00         

21:00         

Observações: 

 

Data Hora Temperatura 

do Ar (seco) 

ºC 

Temperatura 

do Ar 

(úmido) ºC 

Umidade 

Relativa 

(UR %) 

Vento Nebulosidade 

(0-10) 

Fluxo 

Direção Intensidade 

(0-12)* 

Veículo Pedestre 

/     / 

 

7º 

9:00         

12:00         

15:00         

18:00         

21:00         

Observações: 

 

Data Hora Temperatura 

do Ar (seco) 

ºC 

Temperatura 

do Ar 

(úmido) ºC 

Umidade 

Relativa 

(UR %) 

Vento Nebulosidade 

(0-10) 

Fluxo 

Direção Intensidade 

(0-12)* 

Veículo Pedestre 

/     / 

 

8º 

9:00         

12:00         

15:00         

18:00         

21:00         

Observações: 

 

Data Hora Temperatura 

do Ar (seco) 

ºC 

Temperatura 

do Ar 

(úmido) ºC 

Umidade 

Relativa 

(UR %) 

Vento Nebulosidade 

(0-10) 

Fluxo 

Direção Intensidade 

(0-12)* 

Veículo Pedestre 

/     / 

 

9º 

9:00         

12:00         

15:00         

18:00         

21:00         

Observações: 

 

Data Hora Temperatura 

do Ar (seco) 

ºC 

Temperatura 

do Ar 

(úmido) ºC 

Umidade 

Relativa 

(UR %) 

Vento Nebulosidade 

(0-10) 

Fluxo 

Direção Intensidade 

(0-12)* 

Veículo Pedestre 

/     / 

 

10º 

9:00         

12:00         

15:00         

18:00         

21:00         

Observações: 

 

Data Hora Temperatura 

do Ar (seco) 

ºC 

Temperatura 

do Ar 

(úmido) ºC 

Umidade 

Relativa 

(UR %) 

Vento Nebulosidade 

(0-10) 

Fluxo 

Direção Intensidade 

(0-12)* 

Veículo Pedestre 

/     / 

 

11º 

9:00         

12:00         

15:00         

18:00         

21:00         

Observações: 

 


